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Pròleg
«Als dos de maig mil-sis-cents vuitanta nou deliberaren sos antecessors en consideració del
rompiment de la pau ab Fransa formar un tercio en servey del Rey nostre senyor y deffensa del
present Principat... per temps de un any si tant durava la guerra», anota aquí l’escrivà de la
Deputació del General, més de nou anys i mig després, el 19 de novembre de 1697, tot
afegint la decisió, «com la pau sie publicada en la present vila de Vilafranca del Penedès» (el
consistori s’hi havia refugiat l’1 de juny de 1697, i –amb brevíssim interludi reusenc– hi
continuà fins a començos de gener) de dissoldre’l, aquell tercio: des de Vilafranca, l’oïdor
militar, acompanyat entre altres del paraire i «subrogat del veguer» vilafranquí Pere Balaguer, continuava recorrent comarques encara no ocupades per l’exèrcit francès, a fi de seguir-hi fent «lleves de vegueries». Però ara –més de dos mesos de signades a Rijswijk les primeres paus– hora era ja que «no podent gastar pecunias del General sinó en cas de invasió del
enemich en el present Principat y no haventhi guerra en ell, reste finit y extinct lo tercio de dit
General...»
Com ja havia passat i seguiria passant (confusió, per part de coetanis i d’historiadors, entre capitulacions de Barcelona, el 1472, 1652 o 1714, amb fi de la guerra a Catalunya),
l’escrivà del General sembla confondre el traspàs de poders a Corzana i subseqüent primeres buidades de guarnicions franceses d’aquella ciutat –i rodalia, potser, d’un dia o dos de
camí– amb la «desinvasió» de tot el Principat. De quines eren les perspectives immediates
reals, mentre «se ajustaven les paus», en dóna idea una altra anotació del Dietari, datada el
vint d’octubre:
«La pau era que luego repassàs [l’exèrcit francès] el Llobregat... havent pogut preservar per
nossaltres lo Llussanès, Ripoll, vall de Ribes y lo país de Berga y Bagà y demés del Llobregat en
ennsà».
Sense arribar potser a l’extrem de la frontera septentrional dels dominis de Carles II
–on més de quatre fortaleses (en territori de l’actual Bèlgica) que els francesos havien de
desocupar en virtut dels tractats de Rijswijk, no ho foren sinó pocs mesos abans de ser reocupades per tropes de Lluís XIV així que la notícia de la mort de Carles II arribà a les
orelles,– de places militars encara no buidades, i de presoners no retornats, encara en
constaven a Catalunya al llarg de l’any 1698: en aquest volum trobem la carta d’un d’aquells presoners «Joseph Til, pobre forsat, sobre la galera Merode a Bordeus a 23 de abril
1698» (apèndix 91a nº 277): s’adreçà a la Generalitat en tant que antic «soldat de son
tercio?» O a causa de la justa fama de la Generalitat, d’intercedir a favor de forçats a galeres indegudament retinguts (intercessions ja destacades per Jaume Dantí en el seu pròleg
del volum VIII dels Dietaris)? D’exemples de tals intercessions, en tenim no pas només a
favor de «nacionals [del Principat] que estan injustament detinguts y opressos» (com diu
aquí una anotació de 1692) en «galeres de Nàpols y Espanya» (aranesos, vassalls de la
comtessa de Savallà, de Palamós, etc.) sinó a favor de valencians, aragonesos, algun extremeny, algun gallec (setembre i novembre de 1694). Són invocades Constitucions de
Catalunya («De violencia y restitució de despullats», «De penes corporals quoniam per
iniquum...»).
Les paus signades a Rijswijk són celebrades (com veiem en aquest volum, a les dates corresponents) a Vilafranca del Penedès el 15 de novembre «ab trompetes, timbals i catafals»,
a Barcelona a partir del 9 de febrer («tedeums i alimares») i sobretot del 5 al 8 d’abril de
1698 (amb «gran exquisita música de quatre cecs», entre altres manifestacions). Aquelles
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paus, oficialment si més no, posaven fi a la guerra anomenada «de Nou Anys» per molts historiadors, de «Deu Anys» per d’altres («la guerre qu’on peut appeller universelle depuis
1688, toute la chretienté liguée contre la France», en diu un memorial dels Arxius Militars
de Vincennes, de 1698 (A’ 1418 nº 74); com a «Guerre de Dix Ans» s’hi refereix també el
Dictionnaire de l’Armée de Terre, a mitjan segle XIX). Dita també «Guerra de la Lliga
d’Augsburg» –però algun dels principals aliats de 1689-1697 (i de 1689-1713) no hi participà pas, el 1687, a la Lliga d’Augsburg–; també se’n digué i es continua dient «guerra de
Successió del Palatinat», «guerra d’Orleans» (perquè el duc d’Orleans, germà de Lluís XIV,
era el bel·licós marit d’una princesa palatina, involuntària pretendent a la successió); «King
William’s War», «segona guerra iroquesa...».
Dels «nou anys de la passada guerra» parlen escrits de la conferència dels tres comuns i
de la Diputació del General, com els del 13 d’octubre de 1699, aquí reproduïts. «En los
nueve años passados y muy antes... ha sido Cataluña la que más ha padecido», en diu un memorial del 25 de setembre de 1700: la superlativa comparació degué fer somriure al virrei
Hesse-Darmstadt (el qual abonava les súpliques contingudes en el memorial), actor i espectador de primera fila a diferents dels camps de batalla d’aquelles guerres.
Catalunya pateix durament: centenars de cases són destruïdes en tot o en part pels
bombardeigs de 1691 i 1697 a Barcelona i altres poblacions. Però, el 1691 (any també
de la caiguda de la Seu d’Urgell i de València d’Àneu) eren bombardejades Alacant,
Lieja (prop d’un miler de cases destruïdes, alguns milers de morts), Mons i Niça, entre
altres. Bonn havia estat bombardejat i destruït el 1689; Heidelberg, Worms, Espira
i Manheim, presos la tardor del 1688 –no per primera ni última vegada–, són objecte
de sistemàtica –si bé inconclusa– destrucció l’any següent. De 1692 a 1697, entre
les ciutats durament bombardejades tenim Namur, Mons, Brussel·les, Charleroi (que encara formaven part dels «Països Baixos espanyols»), Roses, Girona, Palamós, Dunkerque, Calais, Dieppe, Saint-Malo, Le Havre, Pondichéry a l’Índia, Cartagena d’Índies,
Alger...
Sovint és considerada aïlladament, com una guerra per se, iniciada un any determinat
(any i mes variables segons el territori considerat, 1687, 1688, 1689 o 1690), acabada dies,
setmanes o mesos després dels tractats de pau dits de Rijswick (al llarg, principalment, dels
mesos de setembre i octubre de 1697, però algun n’hi ha de no signat fins a l’1 de gener
següent). Se l’ha considerada també com una revifada més, dins d’una «Guerra Mundial
de 1680-1725» o d’una «Segona Guerra de Cent Anys de 1618 a 1725». Algun historiador
anglès, és de «Segona Guerra de Cent Anys de 1689 a 1815» que ha parlat. En aquestes terres, és més aviat dintre d’una «Guerra de 250 anys» o d’una «Guerra de 450 anys», interrompuda per rares «treves de trenta anys», que podríem inserir-la: vist l’ininterromput resorgiment d’un contenciós franco-espanyol que remuntava, d’una banda, a les possessions
–i irredentismes– borguinyons aportats per Carles I-II-V a la monarquia hispànica, i de l’altra
a les rivalitats entre les dinasties angevina i catalanoaragonesa pels regnes de Sicília-Nàpols
i de Provença (molt més antigues, però igualment recurrents de guerra en guerra i segle
rere segle), aquest enfocament és, en tot cas, molt menys impropi que l’habitual consideració de la secessió catalana de 1640-1659, i de la mateixa guerra franco-espanyola de 16351659 en què aquella es produeix, com a conseqüència o part de la «guerra de Trenta Anys»
(1618-1648). Però, en aquest quasi continuum plurisecular, el període 1665-1725 té consistència pròpia. La denominació «Guerra de Successió d’Espanya» sol ser aplicada internacionalment a la guerra de 1701-1713 (de 1705-1715 o 1717, segons els estats, tractats i
capitulacions tinguts en compte, i segons tradicions historiogràfiques). Tanmateix, ja
abans, no hi ha tractat secret o públic, ni guerra, enfrontant uns o altres dels contrincants
de 1701-1717, en què no es revendiquin ja importants porcions de la desmesurada «successió espanyola», des de 1665.
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Tornant a la que ens ocupa, el cas és que, dins de la seva mateixa variabilitat, la cronologia de la «Guerra de Nou Anys i Mig o Deu» correspon en grandíssima mesura a la d’aquest
volum. Tot i que els Dietaris de la Generalitat no són pas annals o cròniques amb vocació
historiogràfica, tot i no fer (ni tenir per què fer) un seguiment sistemàtic de la guerra, la
cronologia converteix el Dietari des d’ara en una de les «fonts impreses» indispensables
(alhora que insuficients) a tota investigació ulterior referida a la guerra en territori de competències de la Generalitat. Nombre de memorials i greuges (contra allotjaments, exaccions i estralls dels tercios, contra abusos de capitania general, contra suposada passivitat de
generals espanyols davant dels avenços –i els mateixos setges– francesos) els trobàvem ja en
el Dietari del Consell Barceloní o Manual de Novells Ardits. Entre les novetats o aportacions més interessants d’aquest volum, tenim referències a les «conferències dels tres comuns» (complementàries a les moltes també contingudes en els MNA d’aquells anys, i de
la Guerra de Successió) –de què tornarem a parlar–; les cartes de J. De Meca i Cassador, diputat militar, durant el setge o bloqueig de Barcelona el juny-juliol de 1697, abans de caure
presoner dels francesos; les de l’oïdor militar; tenim també testimonis locals sobre cronologia precisa d’ocupació francesa (pel que fa al 1691-1694) –testimonis requerits per la Generalitat a fi de calcular les rebaixes a concedir als arrendataris de drets que les exigeixen–.
Uns i altres [diputat i oïdor, diputats locals, taulers del General (com Francesc Nin, del
Vendrell), jurats de viles] solen escriure un català molt més ric, àgil i correcte que el de
nombre d’escrivans barcelonins del mateix General. Els testimonis, a més de donar dates
sovint precises (en el ben entès que tracten només del trienni corresponent) en què les viles en qüestió foren ocupades, i després «desenvadides y desocupades per lo enemich francès»,
en donen també de la data i circumstàncies de les successives anades (a peu, a cavall o en
llaüt) a «donar la obediència al general de dit exèrcit de França» (alguns diuen «donar la
obediència al rey christianíssim») i a «donar la obediència a Espanya» (o a «nostron senyor
rey de Espanya»).
El detall del protocol, feixugament repetitiu –com en volums precedents– de les infinites
anades i vingudes de la Casa de la Deputació (no confondre amb la Casa del General, de
duanes de la mateixa Deputació del General) a Palacio, o a Casa la Ciutat, de «ses senyories» (diputats i oïdors) a «Sa Excel·lència» (el virrei), ocupa incomparablement més espai
que el contingut (no gaire sovint expressat) de tals ambaixades: cada vegada, se’ns explica
si són rebuts al peu, o al cap, de l’escala, o al «segon grahó antes del cap d’escala», o a «la
porta del segon aposento» abans de la sala on el virrei els diu de seure. Seure on, i com? Es
tracti de Palacio (la residència del Virrei, sigui quina sigui, fins i tot quan ocupa la simple
casa d’un Dr. Gener, a Vilafranca del Penedès) o de Palau (del Bisbe), de Casa la Ciutat o
de «esta casa» (l’actual «palau de la Generalitat»), se’ns diu qui ha tingut dret a una «cadira de vaqueta de Moscòvia», qui a una simple cadira o banc de ferro, qui a un «taburet ras de
vellut carmesí», amb –o sense– corresponent «almoada» (ocasionalment, diuen «coixí»);
qui ha precedit qui i s’ha instal·lat al costat – dret? esquerre?– de qui. Per exasperants –o
avorrits– que resultin tals allaus d’aparents insignificàncies, prou indiquen precedències acceptades, debatudes, o alterades, i prou caldrà que l’historiador que es decideixi un dia a
no seguir oblidant la novíssima institució representativa que es va imposant aleshores sota
el nom de «Tres Comuns» («los tres excellentissims comuns», en diu devegades el vol. XXII
del MNA, o encara «la excellentissima conferència»), se les llegeixi amb particular atenció,
ja que forneixen indicis –i fites clares– en l’evolució a partir de les simples conferències
puntuals entre dos (o tres, o quatre –i variables–) col·lectius, prèvies a «juntes de braços» o
a ambaixades al rei o virrei, ja freqüents els darrers decennis del segle setze, i de les també
momentànies «juntes d’elets» i «conferències de cavallers» dels anys 1630s– passant per les
reunions de la «vinticuatrena de guerra» de la Ciutat amb les «divuytenes dels deputats», o
reunions de totes dues amb representants del Concili Provincial, del Capítol de la Seu i del
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Braç Militar, del 1639-1641, que trobàvem en els volums corresponents d’aquests Dietaris.
Els «Tres Comuns» clarament afirmats al llarg d’aquest volum (i, més encara, a partir de
les cada vegada més freqüents conferències entre Ciutat i Braç Militar, en els volums corresponents del MNA) no són ja reunions, excepcionals, entre representants de diferents –i
variables també en nombre– corporacions. Ni entre novenes i sisenes de consellers i diputats,
a les quals s’afegeixin a posteriori delegats d’un, dos, o tres altres col·lectius. Ara, són sempre els mateixos, els comuns representats –a parts iguals– en uns Tres Comuns pràcticament
permanents, constituïts per delegats de la Generalitat, de Ciutat, i del Braç Militar. Quin
Braç Militar? No forçosament el ja representat a Generalitat, Ciutat i Corts. No pas el definitori de noblesa, encara que la meitat, pel capbaix, dels membres del Braç Militar que
constitueix un dels Tres Comuns siguin efectivament «militars» pròpiament dits (donzells
i cavallers sobretot, amb tractament de «mossèn» i no pas de «don» com els «nobles»): un
cavaller o donzell i un ciutadà, si són dos, un cavaller, un donzell i un ciutadà, si són tres,
són les proporcions que solem trobar en aquest Dietari. I per aquest motiu, trobem en
part els mateixos cognoms en el braç militar nou i en l’antic (que continua existint i és l’únic que continua fornint «militars» al consistori de la Deputació del General, al de Ciutat, i
a les futures Corts).
Però, pel que fa a la meitat o tercera part restants, són noms de «ciutadans» que hi trobem, noms que (quan de Diputació del General o de Corts es tracta) retrobem en llistes
d’insaculació del braç reial. No es tracta d’una evolució interna d’un estament nobiliari que
aleshores s’hauria «aburgesat» (escriuen els uns) o «modernitzat i obert» (versió llaudatòria de la mateixa òptica) en admetre burgesos.
El braç o estament militar de sempre continuà existint amb els criteris de sempre (dràsticament reafirmats en memorials ulteriors contra pretensions de mercaders i –menys categòricament, més subtilment– de ciutadans honrats, com el que trobem a les p. 289-313
del volum XXVI del MNA). De tot temps, hi havia hagut aportació de «sang nova» a l’orde o estament nobiliari, arreu d’Europa, i Catalunya no n’era cap excepció: en el segle disset, com en el quinze, hi ha ciutadans que ascendeixen a militars i que passen a formar part
d’aquest estament –i els habilitadors prou protesten si els segueixen trobant en llistes de
ciutadans, com protesten d’altra banda– i en aquest Dietari ens hi trobem en diferents
ocasions –si, dins del braç militar, troben nobles insaculats com a mossèns («militars» del
grau més modest)–. Però no és de mobilitat social ni de les seves complicacions que es tracta aquí, sinó de la formació d’un col·lectiu interestamental que, si bé emana en part del
braç militar d’abans i de després, i en pren nom, s’acosta més a una «assemblea de nobles»,
a un equivalent o substitut d’antigues «divuitenes» i «juntes de braços» que s’haguessin
convertit en organismes permanents, que no pas al seu homònim.
Els Tres Comuns prendrien més endavant la iniciativa de decisions rupturistes, respecte a
«Felip IV de Castella i V d’Aragó». Prohibits pel virrei Velasco el 1705, reconeguts de nou
pel rei-arxiduc (per qui havien pres partit), seran titllats de «Junta aún más perniciosa y maliciosa» (que les dels diputats i el Consell de Cent) en un memorial filipista de 1706 o
17071.
Però, ja a les pàgines d’aquest volum dels Dietaris, veiem convocades conferències dels
Tres Comuns («Ciutat y braç militar formant un cos», al qual s’afegeix la sisena escollida
pels Diputats, s’especifica de vegades) en moments particularment crítics. Es tracti de recusar, o de continuar reconeixent (com fan) Hesse-Darmstadt com a lloctinent general, després de la mort de Carles II i abans de jurades constitucions per part del primer Borbó, es
tracti de respondre a comminacions de Madrid d’afanyar-se a acatar i celebrar l’adveniment
1. N. Sales, De Tuïr a Catarroja (Ed. Afers, Barcelona-Catarroja, 2002) p. 212.
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del nou rei, o es tracti d’encomanar i pagar alguna publicació per «major lustre de dits Comuns y crèdit de la Nació Catalana» contra la versió del setge i capitulació de Barcelona el
1697 donada per «un llibre francès intitulat Munsiur lo Gendred»2.
Núria Sales
(Massy, agost-setembre 2004)

2. Referències indignades a aquest llibre, i a la publicació, per part dels Tres Comuns, de l’«Escudo de la Verdad» i un altre
memorial, en aquest dietari, 22 i 27 de juny, i 24 de juliol de 1699 (entre altres). Louis Legendre o Le Gendre XX és l’autor
d’una «Histoire de France... sous les rois des deux premières races» (1700), d’uns «Moeurs et Coutumes des françois dans les premiers temps de la monarchie» (1712), d’una «Nouvelle Histoire de France» (fins a la mort de Lluís XIII) (1718) força reeditat
(fins a 1867 pel que fa als «Moeurs et Coûtumes...»). El llibre que atià les ires dels Tres Comuns ha de ser l’«Essai de l’histoire
du Règne de Louis le Grand jusques à la Paix Générale de 1697» (París, 1697, i reedicions de 1698 a 1701): s’hi parla del setge
i capitulació de Barcelona a les p. 317-321 de la primera edició.
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1689-1692

1r

Jesús, Maria, Joseph. Agost MDCLXXXIX.

guers ab massas altas. Y arribats devant la porta
de dit aposento anomenat lo concistori vell a
hont estaven junts los senyors deputats novament extrets, se detingueren y, encontinent, isqueren y se juntaren los dits senyors deputats
nous ab los que acabaven, ço és, los senyors deputat ecclesiàstich novament extret se quedà en
la present casa per no estar ab indisposició de
caminar, posaren-se en la mà esquerra de dits
senyors deputats vells, anant sens las insígnias.
Y arribats a la dita capella de Santa Eulària, se
assentaren com venian. Y perquè los senyors
deputats nous anaven a la esquerra, estigueren
assentats a la part del Evangeli // 2r // y los vells
estigueren assentats a la part de l’Epístola, però
al anar al offerir anaren primer los vells y també
los fou donada primer la pau. Y acabada la missa, se’n vingueren en la present casa en la forma
que·s trobaven, anant los novament extrets a la
mà dreta y los que acabaven a mà esquerra. Y
arribats en la present casa, se’n entraren en la
sala de Sant Jordi a hont estave parada una taula llarga ab un cobritaula de domàs carmesí, al
cap de aquella un missal. Assentaren-se dits senyors deputats en los banchs vanovats de vallut
carmesí així com venian y com los nous venian
a la mà dreta, estigueren assentats a la mà esquerra a hont se trobave ja lo senyor deputat
ecclesiàstich nou y los vells, a la dreta al cap de
la taula estaven lo molt reverent official y vicari
general y lo veguer de Barcelona ab sas cadiras.
Lo dit molt reverent official y vicari general per
error se assentà a la mà esquerra, havent-se de
assentar a mà dreta, y lo veguer a mà dreta havent-se de assentar a mà esquerra, y lo escrivà
major al cantó de la taula, entre lo deputat nou
y vicari general per error, publicant y llegint
allí lo acte del jurament. Y fet lo die jurament
y publicada sentèntia de escomunicació, y los
llaychs prestant lo sagrament y homenatge
acostumat en mà y poder de dit veguer de Barcelona y acabat totalment lo dit jurament ab la
forma demuntdita, los senyors deputats y oÿdors vells, aprés de haver entregat als nous las

Dilluns, al primer de agost de MDCLXXXVIIII. En
aquest die fou lo jurament dels senyors deputats y oÿdors en la forma acostumada y següent.
Entre las nou y deu horas de la matinada arribaren en la present casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors que acabaven y se’n
entraven en lo concistori, vingueren també los
magnífichs acessors y advocat fiscal y, encontinent de estar junts, donaren orde ses senyorias
als verguers del concistori que anassen a avisar
los senyors deputats y oÿdors novament extrets
cada hu respective los de son estament per venir
a prestar son jurament. Vingueren dits senyors
deputats y oÿdors novament extrets cerca las
onze horas en la forma acostumada y següent:
primer, lo senyor oÿdor real després lo militar,
seguidament lo ecclesiàstich y lo mateix orde
servaren los senyors deputats. Vingueren dits
senyors deputats novament extrets en forma de
bras, // 1v // acompanyats los ecclesiàstichs en
mitx de un cavaller y ciutedà, los militars, ecclesiàstichs y un ciutedà, y los reals de un ecclesiàstich y un cavaller, foren rebuts al cap de la
escala per los magnífichs acessors y advocat fiscal cada hu respective com anaven venint. Y després de haver feta oració a la capella petita de
Sant Jordi que estave per dit effecte molt ben
adornada, se’n entraren en lo aposento a hont
fan residència los dits magnífichs acessors y advocat fiscal dit lo concistori vell y, havent tingut
notícia los dits senyors deputats que acabaven
que ja eran arribats los novament extrets, los
enviaren un recado per medi del síndich del
General dient-los si gustaven de anar a la capella de Santa Eulària, de la Seu de la present ciutat, com era acostumat, a dir la missa del Esperit Sant, a que respongueren que sempre que
ses senyories fossen servits, anirian. Y feta relació lo dit síndich de dita resposta, ses senyories
isqueren del concistori los dits senyors deputats
que acabaven, ço és, los deputats militar y real y
oÿdors concistorialment ab sas insígnias y ver1

[ 1689 ]

[ 1689 ]

claus del Archiu, se despediren precehint moltas cortesias. Y se encaminaren los nous concistorialment ab los verguers devant ab massas altas a la sala del concistori, assentant-se quiscú
de ells sota del dosser a la cadira que los tocave
conforme sos predecessors havien acos-// 2v //
tumat. Y després de haver tractat algunas cosas
que se offeriren, se disgregaren anant-se’n cada
hu en sa casa.

E, seguidament, axí mateix se féu extractió de
novas bolsas de acessor, advocat fiscal, ajudant
de acessor, ajudant de advocat fiscal, escrivà major, ajudant primer y segon de escrivà major y
procurador fiscal de la visita del General del present principat de Cathalunya, conforme lo orde
y decret de sa magestat, en los quals officis daltmencionats foren extrets los següents, ço és, per
acessor de la visita lo doctor misser Maurici
Rechs y Gallart; per advocat fiscal de dita visita
fou extret lo doctor misser Francisco Asprer; en
ajudant de acessor de dita visita fou extret lo
doctor misser Joseph Pujades; en ajudant de advocat fiscal de dita visita fou extret lo doctor
misser Honorat Rius y Navarro. E més, se féu
extracció de escrivà major de dita visita y fonch
extret Francisco Falguera, notari; en ajudant
primer de escrivà major de dita visita fou extret
Ramon Mas, notari; en ajudant segon de escrivà
major de dita visita fou extret Pere Trelles; y, finalment, se féu extracció de procurador fiscal
de dita visita y fou extret don Narcís Descallar.

En aquest mateix dia ha baixat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes a la casa del General de la present ciutat de Barcelona a effecte de
fer continuar los arrendaments dels drets del
General y bollas, tant de Barcelona com foranas.
En aquest mateix die no se ha feta la visita ordinària que se acostuma fer a sa excel·lència y al
senyor bisbe per trobar-se sa excel·lència en
campanya y lo senyor bisbe deputat ecclesiàstich.
Dimars, a II. En aquest die, entre las sinch y sis
horas de la tarde, se féu extracció de visitadors
en la forma acostumada conforme disposa lo capítol primer del nou redrés del General de las
Corts del any 1599 en lo terraplè dels Tarongers, en presència de nou testimonis que foren
los següents:

4r

Dimecres, a III. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes en la casa
del General de la present ciutat a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments del General, bolla de Barcelona y demés que faltan a
arrendar per lo present y corrent trienni.
En aquest mateix die ha fet sa senyoria nominació dels officials mecànichs de la present casa
que són los següents: primo, per sastre mestre
Onofre Rovira; per courer a Joan Ginestar; per
argenter a Joan Costa; per ferrer a Vicens
Puigbò; per mestre de cases a Jaume Arnaudies;
per mestre fuster a Joan Aldabó; per candeler de
cera aa ... Papiol, viuda; per llibrater a Joan Pau
Martí; per manyà a Joan Mariner; per boter a
Francesch Llopis; per bastaix del General a Joan
Bo; per daguerb ...; per esparter a Jacintho Bernada; per esparter a Francesch Dragó; per armer
major a Sagimon Montanyola; per veler de las
velas a Pere Genima, bastaix; per estamper a Rafel Figueró; per ortolà a Joseph Vidalerch; per
passamaner a Bernat Miró; per matalaferc ...;
// 4v // per gerrer a Joan Camps; per pintord ...
Martorell; per vidrier a Llorens Font; per corder
a Pere Alsúria; per bastaix de la bolla a Miquel
Bassas.

Per lo estament ecclesiàstich, lo doctor Antoni
Sala y Cudina, canonge de la Seu de Vich, don
Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar,
fra don Joseph Despalau, del orde de sant Benet. Per lo estament militar, don Gerònim de
Rocabertí, // 3r // mossèn Joseph de Sauleda,
mossèn Emanuel Desvalls. Per lo estament real,
lo doctor misser Joseph Costa, lo doctor misser
Joseph Alòs y Ferrer, misser Pere Joan Soler.
Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
lloch los ecclesiàstichs y després los militars y reals. Y los reals feren la protesta ordinària y, encontinent, en presència de dits braços fonch per
lo escrivà major del General llegit lo dit capítol
ab alta veu. Y llegit aquell, fonch feta extracció
en la forma que se acostuma fer de deputats y
oÿdors. Y foren extrets en visitadors del General
las personas següents:

Divendres, a V. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes a la casa del
General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets

Per lo estament ecclesiàstich, los senyors bisbe
de Tortosa, lo doctor fra Diego de Olzina, don
Lluís de Josa. Per lo estament militar, los senyors don Anton de Camponells, mossèn Onofre Montserrat y Marles, mossèn Joseph Mora y
Solanell. Per lo estament real, los senyors lo
doctor misser Antoni Ortiga, lo doctor misser
Gabriel Bòria y Gualba, // 3v // mossèn Rafel
Masdeu.

a.
b.
c.
d.
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lo excel·lentíssim senyor marquès de Camarasa
a tornar la visita que per los antecessors de sa senyoria fou feta en joranda de vint-y-sinch de juliol pròximpassat, com a grande de Espanya, és
estat rebut al venir per lo escrivà major y demés
officials de la present casa al capdevall de la escala de aquell per los magnífichs acessors en lo
primer replà de dita escala per los molt il·lustres
senyors oÿdor militar y real al capdemunt de
dita escala ab los verguers ab massas altas. Y dit
senyor marquès anant al mitx de dits senyors
oÿdors és entrat en la capella xica de Sant Jordi,
que estave molt ben adornada, y després de haver fet un rato de oració, se són encaminats dit
senyor marquès y oÿdors ab los verguers devant
ab massas altas en lo temple dels tarongers y a la
porta de la sala dels Reys, que ix a dit terraplè,
aguardaven los demés senyors concistorials y,
posant lo dit senyor marquès a la mà dreta del
molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich, se encaminaren a la sala del concistori fent entrar en cada una de las portas // 6r //
primer lo dit senyor marquès y, entrats en dita
sala del concistori, se assentaren sota del dosser
entrant en lo mitx lo dit senyor marquès a la mà
dreta los molt il·lustres senyors deputat ecclesiàstich, deputat real y oÿdor militar, y a la esquina los molt il·lustres senyors deputat militar,
oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real. Y després de
haver conversat un rato, se despedí sa excel·lència y lo acompanyà tot lo concistori fins al cap
de la escala a hont fou rebut per los dits senyors
oÿdors militar y real, los magnífichs acessors y
advocat fiscal. Lo acompanyaren fins al soldevall
de la escala, y los dits escrivà major y demés officials fins a la porta de la present casa, aguardant
que fos embarcat en lo cotxe y aquí se despediren de sa excel·lència.

del General, bolla de Barcelona y altres que faltan a arrendar per lo present y corrent trienni de
mil sis-cents vuytanta-nou.
Dissapte, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joan Perarnau ha fet relació
mitjensant jurament com la malaltia de Joseph
Casa, guarda del Portal del Àngel de la present
ciutat, proceheix //5r // y continua ab los mateixos y majors accidents, de tal manera que no li
dóna lloch per a poder exercir dit son offici perquè entre altres li ha exit una corrupció de or en
lo bras dret que se li ha tingut de tallar part del
os húmero, y encara se li han de tallar las apòfizas y, per consegüent, li impedeix lo exercici de
dit son offici.
En aquest mateix die és baixat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes a la casa del General de la present ciutat a effecte de fer continuar
lo subhast dels arrendaments dels drets del General, bolla de Barcelona y altres que faltan a
arrendar per lo present y corrent trienni de mil
sis-cents vuytanta-nou. Y foren sisenades las bollas de Lleyda y Balaguer.
Dilluns, a VIII. En aquest die són anats ab ambaixada de part de sa senyoria, obtinguda primer ora per medi del síndich del General, los senyors Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph Catà
y Bertran, ciutedà honrat, al molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat, refferint ab ella
de com los molt il·lustres senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich del General del present principat de Cathalunya, en virtut de diffarents bullas
apostòlicas eran presents en las distribucions
quotidianes de sas respective iglésias y que, trobant-se de present deputat ecclesiàstich lo
// 5v // il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona estimarie molt lo molt il·lustre concistori de sa senyoria no se innovàs cosa en las
distribucions de dit senyor bisbe. A què ha respost lo dit molt il·lustre Capítol per paraula del
molt il·lustre president de dit Capítol lo senyor
canonge Maymó que se tornarie resposta a la
embaixada, segons relació feta en concistori per
dits senyors embaixadors tornats de aquella.

En aquest mateix die los partits de la present
ciutat ab llicència de sa senyoria lo molt il·lustre
senyor oÿdor real encaminant-se dret a Lleyda.
Dimars, a VIIII. En aquest die és baixat sa senyoria absents los doctors deputat ecclesiàstich y
oÿdor real concistorialment anant en cotxes en
la casa del General de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo subhast dels arrendaments
dels drets del General, bolla de Barcelona, bollas foranas y demés de la Generalitat. Y han fet
arrendament de dits drets de General, bolla de
Barcelona y bollas foranas tots tres junts ab lo
modo ab los pactes contenguts en las tabbas de
quiscú de dits drets per lo trienni que ha comensat a córrer lo primer die del mes de juliol
pròximpassat y finiran lo darrer die del mes de
juny del any mil sis-cents noranta-dos a Joan
Regàs, paller, abonat per Joseph Roig, corredor
de orellas, per preu de noranta-nou mil y doscentas lliuras per quiscun any ab dos mil lliuras

En aquest mateix die és baixat sa senyoria en la
casa del General de la present ciutat a effecte de
fer continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets del General, bolla de Barcelona y totas las
bollas foranas del Principat. Y per dits drets se
ha trobat qui se és posat en dita de noranta-nou
mil y dos-centas lliuras ab dos mília lliures de
axaus.
En aquest mateix die, a las sinch oras de la tarde, és vingut en la present casa de la Deputació
3
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encuny dit de cap de moro; ítem, altre encuny
de telas; ítem, altre encuny de cap de moro de
picar mitjas; ítem, altre encuny de picar galons,
puntas de plata y or forasteras; ítem, altre encuny de picar puntas de plata y galons de or y
plata fetas dins Barcelona; ítem, unas estanallas
de arrencar los ploms. Bolla de Barcelona: primo, una enclusa per picar lo manifest; ítem, altre
enclusa per picar los rams; // 7v // ítem, altre enclusa per picar ploms de guarda; ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta; ítem, un encuny anomenat pich de manifest; ítem, altre
encuny anomenat pich de rams; ítem, altre encuny anomenat pich de guarda ab dos famellas,
una per picar rams y altre per picar manifest;
ítem, altre encuny dit de guarda per a picar a las
botigas ab famella y un pich y un martell; ítem,
altre encuny ab son pich y famella per los texidors de llana ab son martell; ítem, dos tanallas
per a posar sera y altre tenalla per a arrencar
ploms; ítem, duas llumaneras de còurer posades
demunt del tauler per a bollar; ítem, altre encuny ab son pich y famella per al velluter; ítem,
altre encuny de paga mascle y famella; ítem, altre encuny de manifest de la roba de defora;
ítem, un encuny sense famella per la roba de defora; ítem, un piló ab lo encuny de la famella per
lo manifest de defora; ítem, un piló ab duas famellas de manifest y guarda; ítem, un encuny de
manifest; ítem, altre encuny per guarda; ítem,
dos encunys mascle y famella per plom de paga;
ítem, un encuny la famella sola; ítem, duas estanallas per posar cera y altre per arrencar ploms.

de aixaus per una vegada tantsolament, com a
més donant al encant públich, segons relació ne
// 6v // ha feta Joseph Iglésias, corredor públich
y jurat, ministre del General. Lo qual Joan
Regàs ha acceptat lo dit arrendament y jurat ab
la forma acostumada y prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho Moretó, altre dels veguers del concistori de sa senyoria, essent presents per testimonis Francesch Paÿssa y
Joseph Peregrí, verguers de dit concistori de sa
senyoria.
En aquest mateix die són vinguts ab embaixada
de part del molt il·lustre Capítol de la present
ciutat los molt reverents senyors doctor Ignasi
Bru y lo doctora ... Romaguera, canonges de dit
molt il·lustre Capítol, en resposta de la que per
part de sa senyoria fonch feta lo die de air a dit
molt il·lustre Capítol.
Dijous, a XI. En aquest die són anats ab embaixada per orde de sa senyoria al molt il·lustre
bras militar los senyors Joseph de Sauleda y Joseph Catà y Bertran per a representar a dit molt
il·lustre bras militar quant deteriorats estaven
los drets de General y bolla respecte, segons se
entenie, de recullir molts commercians robas y
mercaderias en casas de ecclesiàstichs y personas
militars, defraudant-se per dit respecte los dits
drets, suplicant a dit molt il·lustre bras militar
fos servit no permètrer semblants cosas tant en
detriment de dits drets y que, sentint-se molt sa
senyoria que anant regoneixent // 7r // los officials del General los puestos a hont se acostuma
defraudar o són acusats, fos en alguna casa de
personas militars que tant interessan en la concervació de dits drets. A què respongué lo molt
il·lustre protector de dit bras farie la representació convenient a las personas que·l componen y
tornarie resposta a sa senyoria, segons relació
per dits senyors embaixadors feta en lo concistori de sa senyoria.

Divendres, a XII. En aquest die són anats los
molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y militar ab verguers ab massas altas, acompanyats
dels officials de la present casa, anant ab cotxes a
visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor duch de Tarsis, // 8r // grande de Espanya y general de las galeras de la esquadra de Gènova, que posave en lo carrer Ample, en sa casa
pròpria, foren rebuts los dits molt il·lustres senyors de sa excel·lència, exint-los a rèbrer al cap
de la escala de dita casa. Y al despedir-se, los ha
acompanyat fins a dit puesto baixant dos grahons de dita escala.

En aquest mateix die, absents los senyors deputats ecclesiàstich del concistori y lo real de la
present ciutat, és baixat sa senyoria concistorialment anant a peu ab verguers ab massas altas,
acompanyats dels officials de la present casa y
dels de General de la present ciutat, com és
acostumat a effecte de donar pocessió a Joan
Regàs, paller, dels drets de General y bolla de
Barcelona com a arrendatari de dits drets. Y en
senyal de pocessió li són estats entregats los encunys y demés arreus per al ministeri de dits
drets, ço és:

Dissapte, a XIII. En aquest die són vinguts ab
embaixada de part del molt il·lustre bras militar,
en resposta de la que fonch feta a dit molt il·lustre bras per part de sa senyoria en jornada de
dotze del corrent, los senyors Joan Bonaventura de Gualbes, donzell, y lo doctor Honofre
Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, dient
que lo molt il·lustre bras estaria molt atent en lo
que per part de sa senyoria li era estat representat que procuraria mirar en la concervació dels
drets de la Generalitat com a cosa que tant interessa lo dit bras.

Per lo General: primo, una enclusa ab un piló de
fusta y un martell; ítem, una famella; ítem, un
a. a continuació un espai en blanc.
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domino Barchinonense episcopo monemus vos admodum illustres dominos doctorem fra Didacum
Olzina et Vilanova, sacristam Sancti Pauli de
Campo presentis civitatis Barchinone, ordinis
divi Benedicti, dompnum Ludovicum de Josa,
archidiaconum Beatae Mariae de Mari et canonicum sanctae ecclesiae Barchinonae Honophrium Montserrat et Marles, Josephum Mora et
Solanell, doctorem // 9v // Anthonium Ortiga,
doctorem Gabrielem Boria et Gualba et Raphaelem Masdeu, personas juxta formam capituli primi novae reformationis extractas in visitatores
Generalis principatus Cathaloniae pro triennio
proximo dimisso, hic presentes pro primo, secundo,
tertio et peremptorio terminis et monitionibus,
quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro
officio seu munere visitatorum quovis amore et
rancore postpositis, sed Deum et concientias vestras intuendo et pro his auditis excomunicationis
sententiam, quam in vos et quaemlibet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione ferimus et promulgamus in his
scriptis.» La qual publicada, se despedí lo dit reverent vicari general de sa senyoria y senyors visitadors. Y, encontinent, és estada feta extracció
en presència així de dits senyors deputats y oÿdors y demés officials sobredits a sort de rodolins ab la urna de plata, llegint primer los senyors deputats, magnífichs acessors, essent
absent lo advocat fiscal del General y, després,
los senyors visitadors per son orde de jutges dels
processos. Y foren extrets per medi de un minyó
menor de vuyt anys, ço és, per lo estament ecclesiàstich, lo doctor fra Diego de Olzina y Vilanova; per lo estament militar, mossèn Honofre
Montserrat y Marlès; per lo estament real, lo
doctor misser Gabriel Bòria y Gualba.

Dimars, a XVI. En aquest die, entre las nou y
deu horas de la matinada, són vinguts en la present casa de la Deputació los molt il·lustre senyors visitadors novament extrets als dos del corrent per a visitar los senyors deputats y oÿdors
de comptes del trienni proppassat de mil siscents vuytanta-sis, y demés officials del General,
conforme disposa lo capítol primer del nou redrés de las Corts del any mil sinch-cents noranta-nou. Y essent arribats y estant junts en lo
aposento a hont fan sa residència los magnífichs
acessors y advocat fiscal ordinaris de la present
casa de la Deputació, dit lo concistori vell, los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes, lo real absent de la present ciutat,
exint de llur concistori són vinguts a la sala dels
Reys de la present casa de la Deputació a hont
se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors. Y arribats en ella, manaren avisar a dits
senyors visitadors per medi del síndich del General per al effecte sobredit, los quals, arribats
en la presència de sa senyoria y fetas las degudas
cortesias, se són assentats en los banchs colxats
de vellut carmesí en la forma següent, ço és, los
senyors deputats y oÿdors de comptes conforme
estan assentats quant hi ha braços tenint la tauleta devant ab lo juratori, lo senyor deputat ecclesiàstich, seguint-se després de ells los magnífichs acessors, advocat fiscal y escrivà major,
després a mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich de espatllas a la paret que dón al carrer de
Sant Honorat lo molt reverent official y vicari
general, després de ell consequutivament los
tres senyors // 9r // visitadors ecclesiàstichs, seguidament los militars y últimament los reals. Y
estan assentats en la dita forma, los senyors visitadors militars y reals han protestat que lo present no sie tret en conceqüència ni puga danyarlos en la pretenció que tenen de estar assentats
interpoladament ab los senyors del estament ecclesiàstich, ço és, un ecclesiàstich, després un
militar y després un real, volent que llur dret los
reste salvo y sens que se’ls sie fet prejudici algú
per a poder deduhir de ell en las primeras corts
o allà a hont més los convinga. Y fetas ditas protestas lo escrivà major del General ab alta e intel·ligible veu ha llegit lo capítol primer del nou
redrès, lo qual llegit, los dits senyors visitadors
han prestat lo acostumat jurament y sagrament
y homenatge, en mà y poder de sa senyoria, ço
és, los ecclesiàstichs posant-se la mà en los pits y
los militars y reals alsant-se cada hú per son orde
y posant la mà en lo juratori devant de sa senyoria. Y aprés de prestat dit jurament, lo molt reverent official y vicari general los publicà la
sentència de excomunicació estant los dits senyors visitadors en peu en la forma següent:
«Nos Hieronimus Cortada et Cudina, doctor in
spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius
generalis pro admodum illustri et reverendissimo

De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per medi de Joseph de Sauleda, subrrogat
// 10r // en lo offici de escrivà major del General
de Cathalunya, a instància de sa senyoria y de
dits senyors visitadors, essent presents per testimonis Jacintho Moretó y Francesch Paÿssa, verguers de sa senyoria. Y fet lo sobredit, se són
despedits de sa senyoria los dits senyors visitadors. Y se’n són anats a la sala a hont acostuma
tenir-se lo molt il·lustre concistori de la visita
que és en una de las salas contiguas a la de Sant
Jordi, de la present casa, dit lo Concistori de la
visita.
En aquest mateix dia y poch aprés present lo escrivà major del General en dit concistori de la
visita Francisco Falgueras, notari públich de
Barcelona, novament extret en scrivà major de
la visita segons forma de real decret, ha jurat en
mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors
a haver-se bé y llealment en lo excercici y servey
de la visita, y ha prestat sagrament y homenatge
5
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tivament se havia de fer extracció dels officis de
acessor y procurador fiscal de la visita, en lloch y
per haver renunciat lo doctor misser Rechs y
Gallart en lo offici de acessor, y en // 11r // lo de
procurador fiscal en lloch y per no haver comparegut lo die de air per acceptar lo dit offici
don Narcís Descallar, extret en aquell lo dit die
de dos del corrent. Y que en la dita extracció en
força de real decret se havia de fer en concurs ab
lo molt il·lustre concistori de la visita y que sa
senyoria del molt il·lustre concistori dels senyors deputats estimaria als molt il·lustres senyors visitadors se ajuntàs a la tarda a effecte de
assistir a la dita extracció dels officis de acessor y
procurador fiscal de la visita. A què ha respost lo
dit molt il·lustre concistori de la visita per paraula del molt il·lustre senyor don Lluís de Josa,
president en dit concistori, que ab molt gran
gust se ajuntaria lo dit concistori per a concórrer ab lo del molt il·lustres senyors deputats en
dita extracció, de què ha fet relació lo dit Sauleda.

en mà y poder de Jacintho Moretó, altre dels
verguers del concistori de sa senyoria. Y per lo
que és tingut y obligat, ha hoït sentèntia de excomunicació en la forma següent: «Nos Hjeronimus Cortada et Cudina, doctor in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius generalis
pro admodum illustri et reverendissimo domino
Barchinonense episcopo monemus te Franciscum
Falgueras, notarium publicum Barchinonae, noviter extractum in scribam majorem visitae Generalis Cathaloniae, hic presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et canonica
monitione, quatenus teneas sub rigido et stricto
secreto cuncta negotia in dicta visita pertractanda et aliis in excercicio et regimine dicti sui offitii
bene et fideliter et legaliter te habeas quavis amore, odio et rancore postpositis et pro his audis excomunicacionis sententiam sich contrafacientem
nunch pro tunch, dicta trina canonica monitione
praemissa, ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General, són anats los molt
il·lustres senyors oÿdors // 10v // ecclesiàstich y
militar ab verguers ab massas altas, acompanyats
dels officials de la present casa, anant ab cotxes a
visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor duch de Verangues, grande de Espanya y
general de las galeras de la esquadra de Espanya,
que posave en la casa del senyor canonge Foix
en lo carrer dels Mercaders. Foren rebuts los
dits molt il·lustres senyors de la escala de dita
casa. Y al despedir-se los acompanyà a la porta
de dita casa que ix al carrer sens voler retirar-se
que dits senyors oÿdors no fossen embarcats en
lo cotxe.

En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, és estada feta extracció de altres dels visitadors ecclesiàstich y militar en la forma acostumada y conforme la disposició del capítol
primer del nou redrés del General de las Corts
del any 1599 en lloch y per no haver comparegut lo die de air, setze del corrent, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Tortosa y
don Anton de Camporrels, extrets en dits puestos y càrrechs en lo die dos del corrent, ha prestar lo jurament que per rahó de dit offici eran
obligats y serviren de testimonis, és a saber: per
lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor
fra Benet Sala, abat de Sant Pau del Camp de
Barcelona y de la Portella, lo doctor Rafel Pinyana, canonge de Tortosa, lo doctor don Ignasi Cruÿlles, canonge de la Seu de Urgell;
// 11v // per lo estament militar los senyors
mossèn Joan de Cruÿlles y Sitjar, mossèn Emanuel Desvalls, mossèn Francisco Nicholau de
Santjoan; per lo estament real los senyors lo
doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrrat de
Barcelona, lo doctor misser Pau Roma, mestre
Pere Juan Soler. Los quals testimonis feren la
sòlita y acostumada prottesta, ço és, los militars
y reals de què per no estar assentats interpoladament en lo present acte ab los senyors del estament ecclesiàstich no·ls fes prejudici algú en sa
pretenció ni pogués ésser tret en conceqüència
en ningun temps. Y, encontinent, fou feta extracció ab la mateixa serimònia y de la mateixa
manera que lo die dos del corrent, y fonch extret en altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona; y per lo estament militar
mossèn Gerònim de Olzinas y Riu-sech.

Dimecres, a XVII. En aquest die és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo escrivà major de la
visita de part dels molt il·lustres senyors visitadors avisant a sa senyoria de com lo magnífich
doctor Rechs y Gallart havia renunciat lo offici
de acessor de la visita en què fonch extret en
jornada de dos del corrent.
En aquest mateix die, per medi de Joseph de
Sauleda, subrrogat en lo offici de escrivà major
del General, en lloch per trobar-se absent de la
present casa lo síndich del General ha enviat sa
senyoria un recado al molt il·lustre concistori
dels senyors visitadors dient que sa senyoria dels
molt il·lustres senyors deputats feya a las sinch
de la tarde del die present extracte de visitador,
ço és, ecclesiàstich en lloch y per no haver comparegut lo die de air, setze del corrent, lo molt
il·lustre senyor bisbe de Tortosa y de militar en
lloch y per no haver comparegut lo dit die don
Anton de Camporrells, extrets en dits puestos
en jornada de dos del corrent, y que concequu6

te de tornar la visita al molt il·lustre bras militar.

Poch aprés, fonch feta extracció de la bolsa de
acessor y advocat fiscal de la visita en lloch y per
haver renunciat lo dit offici de acessor en què
fonch extret en jornada de dos del corrent lo
doctor misser Maurici Rechs y Gallart y de la de
procurador fiscal en lloch y per no haver acceptat ni haver comparegut lo die de air setze del
corrent don Narcís Descallar. Y la dita extracció
se féu en la sala dels Reys, de la present casa, en
concurs ab los molt il·lustres senyors visitadors,
los quals estigueren assentats en lo mateix lloch
y de la manera que estigueren lo die del jurament de dits senyors visitadors militars y reals
que foren lo dit die del // 12r // jurament per no
estar assentats interpoladament ab los senyors
visitadors del estament ecclesiàstich. Y tots los
dits senyors visitadors prottestaren que lo posar
la membrana o rodolí llegint primer aquell los
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
per rahó de dita extracció primer que dits senyors visitadors, que no pogués ésser tret en
conceqüència lo present acte en prejudici de la
pretenció que tenen de llegir antes que dits
acessors la dita membrana o rodolí los dits senyors visitadors. Y foren extrets, ço és, en acessor en lloch de dit Maurici Rechs y Gallart lo
doctor misser Joan Moretó. Y, encontinent, se
passà a fer extracció del offici de procurador fiscal en lloch y per no haver acceptat lo dit offici
don Narcís Descallar. Y fonch extret mossèn Ignasi Meca y Vilalba.

En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General, són anats los molt
il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y militar
ab verguers ab massas altas, acompanyats dels
officials de la present casa, anant ab cotxes, com
és acostumat, ha donar la benvinguda y visitar al
excel·lentíssim senyor duch de Escalona marquès de Villena, grande de Espanya y general de
la cavalleria del exèrcit. Foren rebuts de sa excel·lència tant al anar com al despedir-se ab
molta demostració de agasajos y cortesia. Y en
la mateixa forma y acompanyamenta // 13r //
són tornats en la present casa de la Deputació y
concistori de sa senyoria los dits molt il·lustres
senyors oÿdors a hont han fet relació de la embaixada.
Diumenje, a XXI. En aquest die són vinguts en la
present casa los excel·lentíssims senyors príncep
de Pioblin y duch de Escalona, lo dit senyor
príncep a las deu de la matinada y lo dit senyor
duch al cap de mitja ora. Y se són despedits del
molt il·lustre concistori de sa senyoria ab molt
cumpliment, offerint-se en tot lo que fos de la
major conveniència y servey de sa senyoria. Foren rebuts lo un després del altre ab la mateixa
seremònia y fent las mateixas cortesias que se feren ab lo excel·lentíssim senyor marquès de Camarasa, que·s llitx en lo present dietari en jornada de vuyt del corrent, acceptat que al
despedir-se al cap de la escala cada hú de sas excel·lèncias se encaminaren a fer visita al molt
il·lustre bras militar y cessaren los officials de la
present casa en lo acompanyament fins a les portas de la present casa, com és acostumat, per tocar a dit molt il·lustre bras militar eixa funció.

Divendres, a XVIIII. En aquest die, a las onze
oras de la matinada, // 12v // és vingut en la present casa de la Deputació y concistori de sa senyoria a tornar la visita lo excel·lentíssim senyor
duch de Veragues, grande de Espanya y general
de las galeras de Espanya, se ha usat ab sa excel·lència las mateixas seremònias que se acostúman en los demés senyors grandes, conforme
està continuat en lo present dietari en jornada
de vuyt del corrent, ab la visita que vingué a fer
a sa senyoria lo excel·lentíssim senyor marquès
de Camarasa, també grande de Espanya y general de las galeres de Nàpols.

Dilluns, a XXII. En aquest die, per medi de
Gerònim Llampillas, escrivà de manament, ha
rebut sa senyoria y li és estat entregat un real
despaix de sa magestat en què ordena que Juan
Ribes, notari públic de Barcelona, sie enseculat
en la bolsa de scrivà major y los ajudants de la
visita del General per las causas y rahons y ab los
motius en dit real decret expressat, lo qual és
assí cusit, signat de número 1.

Dissapte, a XX. En aquest die és vingut en la
present casa lo excel·lentíssim senyor duch de
Tarcis, grande de Espanya y general de las galeres de Gènova, a tornar la visita que, per part
de sa senyoria, li és estada feta. Y se ha usat ab
sa excel·lència las mateixas cortesias y seremònias que ab lo excel·lentíssims senyors de Camarasa y duch de Verangeras, accepte que lo
dit excel·lentíssim senyor duch de Tursis, després de haver-lo acompanyat tot lo molt il·lustre concistori fins al cap de la escala de la present casa, com és acostumat. Al tornar-se’n, se
és encaminat sa excel·lència des de dit puesto a
la sala de Sant Jordi, de la present casa, a effec-

13v

Dimars, a XXIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas que
han rebut la una del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona y la altre de don Ignasi Meca y Villalba, las quals són signades de
números 2 et 3 y del thenor següent:
a. a continuació despaig transcrit a l’Apèndix número 1, pàgina 1363.
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«Muya illustre señor. Recibo el aviso que vuestra
señoría es servido darme en carta de 17 del corriente y es en dicho día haver yo sorteado el ser visitador d·esse concistorio de la Deputación para el
braço ecclesiástico encargándome que quanto antes vaya a aceptar y a jurar. A que digo a vuestra
señoría que en el frangente que estamos concidero
ser tan necessaria mi presentia en mi obispado
que no creo fuesse del servicio de ninguna de las
magestades, ni divina ni humana, el ir a jurar y
acceptar. Y assí digo a vuestra señoría que renuncio dicho offitio de visitador de todas las maneras que según derecho devo y puedo, con que
vuestra señoría pueda passar a otra extractión y
mandarme lo que sea servido. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Gerona, a 20 de
agosto de 1689. Muy illustres señores. Besa la
mano de vuestra señoría su más seguro servidor
fra Miguel, obispo de Gerona. Muy illustres señores deputados y oydores de qüentas d·este Principado de Cathaluña.»

chinonense episcopo monemus te admodum illuster dominus Hjeronimus de Olzina, personam
juxta formam capituli primi novae reformationis
extractum in visitatorem Generalis principatus
Cathaloniae pro triennio proximo dimisso, hic
presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus bene et legaliter te habeas in suo officio seu munere visitatoris quovis amore et rancore postpositis et pro his
audis excomunicacionis sententiam in te contrafacientem, trina canonica munitione praemissa,
ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix dia, a les deu horas de la matinada, fonch feta extracció de altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich en lloch y per
no haver acceptat lo dit càrrech lo molt il·lustre
y reverendíssim senyor bisbe de Gerona foren
testimonis en lo dit acte de extracció, ço és, per
lo estament ecclesiàstich fra Benet Sala, abat de
Sant Pau del Camp y de la Portella, don Ignasi
Cruÿlles, canonge de Urgell, don Joan Baptista
Olzina, canonge de Barcelona; per lo estament
militar los senyors don Joseph de Amigant, don
Francisco Sayol, mossèn Emanuel Desvalls; per
lo estament real los senyors lo doctor Narcís
Riu y Navarro, // 15r // mestre Pere Joan Soler,
mestre Jacintho Blanch. Y després de feta la sòlita y acostumada prottesta per los senyors del
estament militar y real als molt il·lustres senyors
del estament ecclesiàstich, fonch feta extracció
de visitador en la forma acostumada. Y fonch
extret lo doctor Jaume Burgués, canonge de
Gerona.

«Il·lustreb senyor. Ab la que rebo de vostra senyoria de disset del corrent veix ésser estat extret en lo offici de procurador fiscal per la visita
del General, // 14r // me alegraria los anys y
echaques en què me trobo me donassen lloch
per poder acceptar y cumplir en lo offici y tenir
més pròximas las ocasions de servir a vostra senyoria y al General. Però trobant-me impossibilitat, suplico a vostra senyoria se digne admèterme la renunciació que per dit effecte escrich a
don Joan Gualbes, mon cunyat, perquè ho represente a vostra senyoria, suplicant a Déu
guarde a vostra senyora molts anys. D’esta sa
casa, Cervera, y agost als 20 de 1689. Major
servidor de vostra senyoria sa mà besa moltes
vegades don Ignasi Vilalba y Meca.»

Poch aprés, avisat primer lo molt il·lustre concistori de la visita per medi del síndich del General, perquè fos servit venir a la sala dels Reys
de la present casa a hont estava, aguardava lo
molt il·lustre concistori de sa senyoria a effecte
de fer extracció del offici de procurador fiscal de
la visita en lloch y per no haver acceptat lo dit
offici mossèn Ignasi Meca y Villalba. En lo qual
acte de extracció assisteix juntament ab lo molt
il·lustre concistori dels senyors deputats lo de la
visita. Y després de feta la mateixa protesta que
feren los dits visitadors y officials de la visita en
altre extracció de procurador fiscal, continuada
en lo present dietari en jornada de disset del corrent, fonch extret en lo dit offici de procurador
fiscal de la visita mossèn Matheu Sentís.

Dijous, a XXV. En aquest die s’és partit de la present ciutat per a la de Gerona lo molt il·lustre
senyor deputat real.
Divendres, a XXVI. En aquest die és vingut en la
present casa y concistori de sa senyoria mossèn
Gerònim de Olzina, donzell, novament extret
en altre de visitadors per lo estament militar,
//14v // y ha prestat lo jurament de haver-se bé y
llealment en lo excercici y servey de son offici en
mà y poder de sa senyoria. Y per lo qu·és obligat, ha hoït sentència de excomunicació. L’à
hoïda en la forma següent: «Nos Hieronimus
Cortada et Cudina, doctor in spiritualibus et
temporalibus officialis et vicarius generalis pro
admodum illustri et reverendissimo domino Bar-

15v

a. carta intercalada entre els folis 13v-14r del trienni 16891692.
b. carta intercalada entre els folis 13v-14r del trienni 16891692.

8

Dimecres, a XXXI. En aquest die és baixat a la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich y se és conferit en lo aposento del receptor dels fraus del General junt ab lo magnífich racional de la present
casa per a regonèixer los fraus apresos en lo present més de agost. Y són estats atrobats los següents: primo, un tros de satí de mostras ab flor

de seda que, canat aquell, se ha trobat haver-hi
una cana un palm après de casa Martí Serrabona, passamaner, als tres // 16r // de agost mil siscents vuytanta-nou; ítem, una pessa de escot
capycua blanca del país; ítem, tres canas sis
palms de escot negra ab tres trossos; ítem, set
canas quatre palms xamellot bort de Flandes color; ítem, de dit xamellot una pessa capycua
après de la casa de la senyora Anna Riber,viuda,
als vuyt de dit mes y any; ítem, tres pessas blavets capycua; ítem, un tros de dits blavets que hi
ha dos canas dos palms; ítem, una pessa de mita
capycua après de casa la dita senyora Anna Riber, viuda, dit die; ítem, una cana quatre palms
vint-y-quatre color musco escur après de casa
Sebastià Guarró, botiguer, de la vila de Mataró,
als disset de dit mes; ítem, quatre canas boqueals color de plom escaixats en lo un cap cosa de
dos palms, apresos de casa lo patró Joseph Aymerich, de la vila de Mataró, dit die de disset;
ítem, un tros de tela mitja Olanda de quatre
palms y mitx de amplària, de tir sis canas tres
palms; ítem, sis parells de mitjas blancas de
cotó, ço és, quatre de grans y dos de xicas après
per los officials del General a un official moro de
las galeras sens saber de quinas galeras és, dit die
de disset; ítem, dos parells de mitjas de estam
encarnadas de fora regna apresas del mateixa ...
en lo convent de Sant Joseph de la vila de Mataró, dit die; ítem, sinch parells de mitjas de estam
de Inglaterra; ítem, catorze masets de fil Olanda
blanch // 16v // ítem, un parell de mitjas de seda
color de canyella après de casa Pere Catà, padrenyaler, de la vila de Mataró dit die; ítem, dos
pessas boqueals capycua; ítem, dos pessas cadissos capycua, la una color de rovell de ou y lo altre de color musco; ítem, dos pessas cadissos de
Nimas doblas capycua color vert de dos palms y
mitx de amplària; ítem, cent vint-y-sis canas cadissos ab molts diffarents trossos y diffarents colors; ítem, trenta-tres canas sinch palms cadís de
Nimas doblas de dos palms y mitx de ample color vert; ítem, set palms vint-y-quatre color
musco; ítem, dos palms vint-y-quatre color escur; ítem, sis palms cadís color de ou; ítem, un
palm vint-y-quatre color a musco escur; ítem,
tres palms vint-y-dos color musco escur; ítem,
vint-y-quatre canas xamellot de Flandes comuns ab diffarent partits de diffarents colors;
ítem, una pessa de xamellot capycua fach de
Olanda de tres palms de ample; ítem, una cana
dos palms dit faisó de Olanda; ítem, vuyt canas
sinch palms escot negra; ítem, dinou canas tafatà negra dobla ab dos trossos; ítem, quatre canas sinch palms cordellats blanch; ítem, una
pessa de mita o cotonida blanca capycua; ítem,
tres pessas blavet capycua de tres palms y tres

quarts de ample; ítem, quatre canas tres palms
dits blavets; ítem, set canas de mitas ab dos trossos; ítem, dinou canas tela de lli vasta ab tres
trossos après en lo convent dels pares de Sant
Joseph, de la vila de Mataró, y propris de Salvador Guarró, passamaner, de dita vila, dit die disset; //17r // ítem, quatre canas quatre palms tela
viada de matalàs après en un moro fora en lo
moll dit die; ítem, un parell de mitjas de seda
color de canyella embastades ab un fil de seda
apresas de casa de Antoni Reniu, padranyaire,
de la vila de Mataró dit die; ítem, sis pessas rohans capycua de diffarents colors; ítem, catorze
trossos de rohans de diffarents colors que junts
tiran vint-y-tres canas; ítem, una pessa capycua
de sinch palms y mitx de ample; ítem, un tros de
tela de Gènova blanca que tira deu canas y dos
palms; ítem, un tros de remissos blanchs de
quatre palms y mitx de amplària que tira vuyt
canas quatre palms; ítem, un tros de tela de
Gant blanca de tir tretze canas tres palms; ítem,
una pessa renissos capycua sinch palms y mitx
de amplària; ítem, un tros de renissos de quatre
palms de amplària adobats de tir deu canas dos
palms; ítem, un tros de tela de Gènova trentadozena de tir sinch canas set palms; ítem, altre
tros de tela Gènova de tir dos canas; ítem, un
tros de remissos de sinch palms y mitx de ample
de tir una cana dos palms; ítem, altre tros de remisos de sinch palms y mitx de ample de tir tres
palms; ítem, dos trossos blavets que junts tiran
una cana quatre palms; ítem, tretze parells mitjas fil de seda blancas; ítem, un sombrero negra
forrat de tafatà; ítem, dos pessas de Ruhan capycua de color; ítem, un tros de Ruhan de color
de tir sinch canas // 17v // set palms, los quals
partits foren apresos de casa Joan Casanovas,
botiguer de telas, en jornada de divuyt de dit;
ítem, dit die, vuyt capsas de banya doradas apresas en casa Francisco Noguera, adroguer; ítem,
dit die, set capsas de conxa, ditas capsas de
aportar tabaco, apresas de casa Maria Magadalena Margarit, viuda, adroguera; ítem, dinou de
dit, un mantó de estam fet nou après de casa
Elena Fitor, viuda; ítem, a vint de dit, una pessa
de tela divuytena capycua après en lo carrer de
la Argenteria a Maria Deixens, la qual no volgué
dir a hont estave; ítem, vint-y-tres de dit, una
caputxa de risso feta y acabada forrada de bayeta
negra apresa en casa de Antoni Verdura, texidor
de lli; ítem, dit die, uns balons de panyo vintyquatrè; ítem, altres balons de panip vintydozè
grans; ítem, un justacòs de panyo forrat de cadís; ítem, un justacòs de xamallot de Olanda forrat de estamenya ratina apresos tots los dits
partits en casa de Ramon Puig, sastre y vuy paller; ítem, vint-y-sis de dit tres canas dos palms
boqueals color de sofre; ítem, quatre canas tres
palms xamellot de Olanda; ítem, una partida de
cotó filat recòndit dins de dos sachs que enca-

a. a continuació un mot il·legible.
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sors de sa senyoria. La qual indisposició ha perseverat y continuat lo die present des del die de
la última relació que féu als quatre de juny pròximpassat, per la qual no pot acudir al excercici
y servey de son offici de escrivà major del General.

marat n’i ha dos robas; ítem, una caixa de lli
fluix y per filar que, encamarat ab la caixa y corda que està lligada, pesa duas robas y duas lliuras apresos tots los dits partits en casa de Pau
Corbera y Palau; ítem, a vint-y-set de dit, tres
canas xamellot de Olanda apreses de casa la senyora Çafont, viuda; ítem, dit die tres canas un
palm sarja negra; ítem, tres canas un palm tela
alamanya cambrayna tallada a un cap, los quals
partits foren apresos de casa la senyora Santmartí, viuda, ab uns estadis de la senyora Çafont,
viuda; ítem, dit die, quatre palms tres quarts tafatà negra a un cap; // 18r // ítem, tafatà negra
entredoble censillo palms y tres quarts; ítem,
sinch palms tres quarts tafatà; ítem, una cana un
palm tafatà negra de quatre palms après de casa
Pere Mitjataula, valer, tots los dits partits; ítem,
a vint-y-nou de dit, divuyt canas de tafatà negra
entre doble a un cap ab dos trossos après ab un
traginer que·s diu Melchior, segon ordinari de
la Seu de Urgell y propri del doctor Gerònim
Salvador; ítem, una roba tretze lliures scure;
ítem, tres robas sinch lliuras tabaco de pols;
ítem, quatre robas tres lliuras tabaco de Brasil;
ítem, sinch onças canyella; ítem, tretze lliures
pebra; ítem, dos onsas safrà; ítem, tres lliuras xacolata; ítem, dos sombreros; ítem, una pesseta
de tafatà de un quart de ample encarnat de tir
deu canas, tots los quals partits foren apresos a
dit Melchior, segon ordinari de la Seu de Urgell; ítem, dit die dos gipons de dona, los quals
són de cotonina ab mànagas y lo altre sens mànegas; ítem, un ricall de vaeta vermella ab una
sera de paher, après dits dos partits en casa Joseph Sastre, als tallers; ítem, dit die vint-y-nou
quatre cartas dos palms y mitx mita ab tres trossos; ítem, un parell de calsons de sobrepeus de
drap setze apresos de casa Gerònim Auter, paller; ítem, dit die, dinou canas quatre palms tela
de Gant de sinch palms y tres quarts de ample,
apresa de un mosso que no volgué dir com se
deya, sols digué que // 18v // era fadrí dels pares
de Santes Creus.

En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, és estada feta extracció de visitador per lo
estament ecclesiàstich en lloch y per no haver
acceptat lo dit offici lo doctor Jaume Burgués,
canonge de Gerona, foren testimonis en lo dit
acte, ço és, per lo estament ecclesiàstich los senyors lo doctor fra Benet Sala, abat de Sant Pau,
//19r // lo doctor Dalmau de Copons, lo canonge Feliu Reig, canonges de Barcelona; per lo estament militar, don Lluís Sayol, don Joan Olmera, don Francisco Sayol; per lo estament real
los senyors mossèn Magí Barrera, mossèn Francisco Guitard, mestre Pere Joan Soler. Los quals
militars y reals feren la sòlita y acostumada prottesta als senyors ecclesiàstichs de què per no estar assentats interpoladament no pogués ésser
tret en conceqüència lo present acte en prejudici de la pretenció que tenen los dits senyors del
estament militar y real de estar acentats interpoladament. Y, encontinent, per medi de un minyó menor de vuyt anys fonch feta extracció en la
forma acostumada de dit visitador per lo estament ecclesiàstich. Y fonch extret lo doctor Serapi Berart de Vazià.
Dissapte, a III. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi Joseph de Sauleda, scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta que ha rebuda de sa magestat,
Déu lo guarde, la qual és assí cusida, signada de
número 4 y del thenor següent:
«Ela rey. Diputados. Por vuestra carta de tres del
corriente // 19v // he entendido los que havéis sido
extractos en diputados y oydores de qüentas del
General de esse Principado para el triennio que
empeçó en primero del mismo, y he tenido particular complasencia de saverlo fiando con razón
de vuestra attención y zelo que cumpliréis con
vuestras obligaciones en lo que se offreciere de mi
servicio y también en mirar por el bien común de
essa provincia. Datta, en Madrid, a XIX de agost
MDCLXXXIX. Yo el rey. Don Joseph de Haro et
Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnovo.
Vidit Calatayud. Vidit don Josephus Baptista
Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit don Felix de Marimon. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Hariza. Vidit marchio de
Tamarit.»

En aquest die se són conferits los magnífichs
acessors y advocat fiscal de la present casa al
concistori de sa senyoria y han feta relació del
estat de las causas se aportan en la present casa.
Dijous, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor
en medicina Joseph Pomada ha fet llarga relació, mitgensant jurament, en mà y poder del
molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich per tot lo molt il·lustre concistori de
la indisposició de Joan de Argila, escrivà major
del General, per rahó de la qual no pot acudir al
excercici y servitut de dit son offici de escrivà
major, de la qual té fetas altres relacions en lo
molt il·lustre concistori dels deputats anteces-

a. carta original intercalada entre els folis 18v-19r del trienni 1689-1692.
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fecte de què fossen servits aconcellar al molt
il·lustre concistori lo que devia obrar per al consuelo de dits provincials.

En aquest mateix die és vingut en la present
casa y concistori de sa senyoria lo doctor Serapi
Berart de Vazià, novament extret en altre dels
visitadors per lo estament ecclesiàstich, y ha
prestat lo jurament de haver-se bé y llealment
en lo exercici y servey de son offici en mà y poder de sa senyoria. Y per lo que és obligat, ha
ohit sentèntia de excomunicació. L’à hoïda en
la forma següent: «Nos Hjeronimus Cortada et
Cudina, doctor in spiritualibus et temporalibus
officialis et vicarius generalis pro admodum
illustri et reverendissimo domino Barchinonense
episcopo monemus te admodum illustris dominus
Serapius Berart de Vazia, personam juxta formam capituli primi novae reformatinis extractum in visitatorem Generalis principatus Cathaloniae pro triennio proximo dimisso, hic
presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus bene
// 20r // et legaliter te habeas in suo officio seu
munere visitatoris quovis amore et rancore postpositis et pro his audis excomunicacionis sententiam in te contrafacientem, trina canonica munitione praemissa, ferimus et promulgamus in his
scriptis.»

Resolució de dits senyors de la Divuytena votant lo hú després del altre, los quals són estat
de sentir que en concideració de ésser matèria
tant grave y de tantas conceqüèncias lo que sa
senyoria los proposave que eran de sentir que sa
senyoria se posàs als peus de sa magestat, Déu lo
guarde, per correu extraordinari representant-li
lo estat del Principat y de la necessitat tant gran
que tenia de què se fortificassen los puestos més
convenients per a son resguart y deffensa, respecte de trobar-se sens plaça alguna en las fronteras que pogués detenir la entrada del enemich, de tal manera que en lo cas de una
adversa fortuna, lo que Déu no vulla, intentant
lo enemich fer entrada en Cathalunya podria
penetrar-la fins a las plaças de la Marina. Y que
esta resolució se participàs als molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de la present ciutat, molt il·lustre Capítol y molt il·lustre bras
militar, suplicant-los per medi de // 21r // embaixada fossen servits, com a tant interessats en
lo bé universal de aquesta província, acompanyar la dita representatió ab cartas per a sa magestat y altres senyors de la cort a qui aparegués
convenir. Y, encontinent, fou feta nominació de
embaixadors per est effecte dels mateixos senyors de la Divuytena, ço és, per a la ciutat y
savi Concell de Cent los senyors don Joan Baptista Planella y lo doctor Jacintho Andreu; per al
dit molt il·lustre Capítol los senyors doctors
Francisco Junyent y lo doctor Joseph Costa; per
a lo dit molt il·lustre bras militar los senyors don
Narcís Descallar y lo doctor Joan Alòs.

Diumenge, a IIII. En aquest die ha manat sa senyoria convidar per medi dels verguers de la
present casa una Divuytena de personas dels
tres estaments, los quals se són ajustats a las
sinch horas de la tarda, ço és, per lo estament
ecclesiàstich los senyors fra Benet Sala, abat de
Sant Pau, fra talis Moner, abat de Sant Pere de
Roda, don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria
del Mar y canonge de la santa iglésia de Barcelona, lo doctor Anthoni Sala y Cudina, canonge
de la Seu de Vich, lo doctor Pere Benet Atxer,
canonge de la Seu de Barcelona, don Ignasi
Bru, canonge de la Seu de Barcelona; per lo estament militar los senyors don Francisco de
Bournonville, marquès de Rupit, don Narcís
Descallar, don Francisco Junyent, don Anton
de Rocabertí, don Baptista Planella, don Gerònim de Rocabertí; per lo estament real los senyors lo doctor Joan Alòs, ciutedà honrrat de
Barcelona, // 20v // mossèn Magí Barrera, ciutedà honrrat de Barcelona, mossèn Miquel Carreras y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona,
lo doctor Joseph Costa, ciutedà honrrat de Barcelona, mestre Pere Joan Soler.

Dilluns, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, mitjensant
jurament, ha fet relació de com la indisposició
de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori de sa senyoria, ha perseverat y persevera, de
manera que li impedeix lo excercici y servitut de
dit son offici.
En aquest mateix die són vinguts en lo concistori de sa senyoria los senyors embaixadors enviats per part de sa senyoria y molt il·lustres Divuytena y han fet relació tant uns com altres
acompanyarian la representació fahedora per sa
senyoria a sa magestat, Déu lo guarde, en la forma y manera que en dita Divuytena era estat resolt y ab embaixadas a part los dits molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de Cent y
molt il·lustre Capítol y bras // 21v // militar han
fet entèndrer a sa senyoria de què molt gustós
acompanyarian la dita representació y que estimarian a sa senyoria que los uns concistoris als

Als quals senyors de la Divuytena és estat proposat per sa senyoria de com la plaça de Camprodon se trobave demolida y que los naturals
del present Principat per las comuns notícias se
havia tingut intel·ligència particularment dels
de la part de la Montanya restaven ab conciderable desconsuelo per ocasió de dita demolició.
Lo que ha ocasionat ha sa senyoria y donat motiu per a conciderar-los a la present junta, a ef11
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altres se comunicassen las cartas per a què conformassen tots en la representació faehedora.

pudido defenderse más tiempo, los haze justamente más sobresalientes, debiéndonos confirmar todo
lo especial assistencia con que el divino auxilio á
afavorezido la justificación de la real causa de su
magestad.

Dijous, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que ha
rebut de sa excel·lència, la qual és signada de
número 5 y del thenor següent:

El castillo de la Roca quedó enteramente derruhído y del de Camprredón bollaron las minas
de el enemigo dos baluartes y un pedazo de cortina, dejando casi todo lo demás tan concentido y
fracasado en todos los ángulos de sus fortificaciones exteriores y interiores que necessariamente,
para bolverlo a redificar, era preciso demolerlo
enteramente. Y en este fundado y evidente presupuesto comboqué al governador de las armas, maestro de campo general, general de la cavallería y
los sinco sargentos generales de batalla y los dos generales de la artillería ad honorem sin que ubiessen podido concurrir el proprietario ni los dos tenientes generales de la cavallería por estar
aussentes del campo en la sazón. Y conferida y
premeditada la materia, conciderándose que
para restituhir la plaza a su prístino estado era
necessario una nueva fábrica, gasto que subiría
sumamente y que con menos se podía construhir
un fuerte en aquella cercanía y sitio que mejor
cubriese el passo de la abenida del enemigo y que
estuviera exento de los muchos padrastros que dominan a Camprredón, que no teniendo medios
promptos para emprender luego su redificación,
fuera preciso entretanto mantener allí el exército
para defenderle de que el enemigo no se pudiesse
apoderar de él que no era doble mayormente expuesto // 23r // a los accidentes de la dilación de
que se pudiessen probeer. Y que quando juzgasse
su magestad por combeniente el que se redificase,
era preciso empezar por su total demolición, fueron todos de común opinión que importava y era
inescusable por el mayor servicio del rey y defensa
de este Principado acabarle de demoler en fuerza
de cuyas razones no tube arbitrio en conformarme con éllas, dando orden para que se executasse
como lo he noticiado a su magestad proponiéndole
lo que combiene hazer luego el nuebo fuerte en lugar de Camprredón, y sobre todo lo que importa
fortificar a Puigcerdá, pidiendo los medios que
por aora serán menester para emprender estas
obras la forma en que se podrán poner en práctica
y la brevedad con que si se subministraren los suficientes, se conseguirá ponerlas en defensa con todas las conseqüencias que de ellas se seguirán a su
real servicio, resguardo y defensa de esta provincia. Que todo me tiene en una probablíssima confiansa de que si lo permitieren las notorias estrechezes de su real hazienda, que tanto las han
acrezentado los subidos gastos que se han echo esta
campanya para componer este exército y mantenerle, se ha de serbir de conformar con mi representación haziendo el esfuerço posible en la
prompta remisión del caudal necessario para que

«Pora mis gracias y continuas ocupaciones assí en
la operación del sitio de Camprodón como las subseqüentes // 22r // con los extraordinarios que ha
sido preciso despachar al rey, nuestro señor, y con
las providencias de este exército no me han permitido antes dar noticia a vuestra señoría del feliz
subçeso que nuestro Señor se á servido conceder a
las reales armas en la ocasión del dia 21 de agosto, que el exército del enemigo acampado desde el
día antes en una eminente colina sobre el nuestro,
empezó a bajar por su pendiente doblado y en forma de presentarnos la batalla en el puesto de Llanàs, en que estaban nuestras tropas, el qual con
suma diligencia y una acelerada contramarcha
tomaron en una noche, por lo que importaba no le
ocupase el enemigo, que prebenidas a rezibirle. Y
acabada de descender al llano la ala derecha de
su cavallería seguida de la infantería la embistió
la izquierda de la nuestra con tal denuedo y resoluzión que logró derrotarla casi enteramente, poniendo en uhída lo que quedó, consiguiendo la
misma fortuna en todas las demás escaramuzas
que se continuaron todo aquel día. No obstante
estar nuestro exército debajo de cinco baterías,
tres por la frente de el del enemigo y por los costados las de la plaza y castillo de la Roca, que a
cuerpo descubierto toleró nuestra gente con indezible constancia y valor y con la misma los quatro
días consecutibos que el enemigo se mantubo en su
eminençia, aunque sin aberse resuelto a bolber a
bajar que las juzgó incessantemente, en que también se ejercitó la nuestra a la plaza con la mayor
repetición, a cuyo tesón y estrago cedió el enemigo
desamparado la plaza. Y marchando su exército
la noche del día veinte y cinco de dicho mes, con
tales simulaciones, azeleramiento y abandono de
su artillería y suma cantidad de pertrechos de
guerra, que más parezió fuga que retirada, de
que nos empezó a dar senyales bien tarde el efeto
que comensaron //22v // a hazer las minas que en
la plaza y castillo de la Roca havía dejado el enemigo. Progresos que incluyen las particulares circunstancias de gloria y honrra de las armas del
rey, crédito del valor de sus tropas y conceqüencias
de combeniencias que se pueden conciderar, pues
sobre la recuperación tan breve de la plaza a vista
de un exército con quien sin podérselo impedir se
comunicava, quando sin él regularmente ubiera
a. carta original intercalada entre els folis 21v-22r del trienni 1689-1692.
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que y assegure la frontera, no obstante que tengo
puesto en su real concideración lo mucho que importa ganar las horas en esta providencia, esperando la forma en que se deve executar para que se
consiga la mayor seguridad de este Principado,
buelbo con este ordinario a repetir mis instancias y
las continuare hasta que se consiga, assegurando a
vuestra señoría que lo dezeo y solizito incessantamente como que acreditando los efectos esta verdad experimente vuestra señoría el afecto que me
deve. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Olot, a 10 de setiembre de 1689. El duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago. Señores diputados del General de este Principado.»

se execute, de que me ha parezido prebenir a vuestra señoría ocorriendo a los malos efectos que siniestros discursos mal fundados y sin conocimiento de tan superiores motivos que han concurrido
para lo que se ha echo con que vuestra señoría se
halle en la verdadera inteligencia de ellos. Y para
que con individual relación de los buenos sucesos,
me ayude su amor y celo de vuestra señoría al servicio del rey y a lo que interesa en la defensa de
esta provincia a celebrarlos y a rendir a nuestro
señor las incesantes gracias que debemos. Su divina magestad guarde a vuestra señoría los anyos
que dezeo. Olot, a seis de se-//23v //tiembre de
1689. El duque de Villahermosa, conde de Luna y
Sástago. Señores diputados y ohidores de qüentas
del General del principado de Cathaluña.»

24v

Divendres, a VIIII. En aquest die lo doctor en
medicina Pau Sabater, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, mitjensant
jurament, ha fet relació de com la indisposició
de Erasme de Lana y Fontanet, donzell, rational
del General y present casa de la Deputació, de
què té fetas altres relacions, ha perseverat y persevera lo die present, de manera que li impedeix
lo excercici y servitut de dit son offici.

«Recivía la carta de vuestra señoría con las copias
de reales decretos que acompanyava y me he remitido vuestra señoría con motivo del abuso que
haze la gente de las galeras parando tiendas en la
Marina para vender mercadurías de conciderable valor, en grave perjuyzio de los derechos de la
Generalidad respecto de no pagar ningunos. Y
enterado de todo, he dado la providencia combeniente escriviendo al príncipe de Pomblin para
que tenga la mano en que se repriman semejantes
abusos y excessos, como no dudo lo dispondrá, siendo quanto se ofreze responder. A vuestra señoría
guarde Dios muchos años. Olot, a 13 de septiembre de 1689. El duque de Villahermoza, conde de
Luna y Sástago. Señores diputados del General de
este Principado.»

Dissapte, a X. En aquest mateix die és estat despatxat lo correu per sa magestat de anada tantsolament a las sinch horas y mitja del matí.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Bas ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició del doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la Escrivania
Major del General de Cathalunya, de què té fetas altres relacions, ha persevarat y continue lo
die present, de manera que li impedeix lo excercici y servitut de dit son offici.
24r

Dissapte, a XVI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria continuàs y cusís en lo present dietari
una carta que ha rebuda // 25r // de sa excel·lència, la qual és assí cusida, signada de número 7 y
del thenor següent:

Dimars, a XX. En aquest die, constituhit personalment en // 25v // lo concistori de sa senyoria,
lo doctor en medicina Jaume Fontana ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició del noble don Miquel de Pallarès, ajudant
de racional del General de Cathalunya, de què
té fetas altres relacions, ha perseverat y continue
lo die present, de manera que li impedeix lo excercici y servitut de dit son offici.

Dilluns, a XII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una carta que ha
rebut de sa excel·lència, la qual és assí cusida,
signada de número 6 y del thenor següent:
«Hállomea con dos cartas de vuestra señoría de
siete y ocho del corriente y después de estimar la demostración de efecto con que vuestra señoría me
da la enorabuena del feliz successo que lograron
las reales armas de su magestad sobre Camprredón y creer de su celo todo lo que con este motivo me
insinúa, paso a dezir a vuestra señoría que correspondiendo a él lo que ha representado a su magestad, en la carta de que vuestra señoría me remite
copia tocante a lo mucho que combiene se fortifi-

Dijous, a XXII. En aquest die, instant lo síndich
del General, és estada donada llibertat a Joseph
Vendrell, fill de la ciutat de Dènia, condempnat
en la ciutat de València per temps de sis anys y
de sinquanta maravedís, a Pau Clariana, del present Principat, y a Francisco Manyes, natural de
la vila de Magallon, regne de Aragó, forçats de
las galeras de Espanya per haver acabat lo temps
de sa penitència.

a. carta original intercalada entre els folis 23v-24r del trienni 1689-1692.

a. carta original intercalada entre els folis 24v-25r del trienni 1689-1692.
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lo reparo se havie tingut en si havie o no mudat
de estat, per lo que se li deye que ab tot secret y
sens ruydo algú al·legàs y representàs al concistori lo que li aparegués conduhir per sa justificació, y que en lo interim lo fou dit per lo dit molt
il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich com ha president de dit concistori se
abstingués del excercici de dit offici, a fi y effecte de què·s miràs y consultàs lo que havie fer de
obligació precisa al molt il·lustre concistori. Y
en concideració de la resolució que·s prengué
en diada, és de sentir y parer dit oÿdor ecclesiàstich que no·s pot revocar la resolució presa en
dita jornada de vint.

En aquest mateix die és vingut en la present
casa de la Deputació y concistori de sa senyoria
lo excel·lentíssim senyor duch de Veragues és
estat rebut y se li han fet las mateixas seremònias
a sa excel·lència, continuadas en lo present dietari en jornada de setze de agost proppassat,
quant vingué a visitar al molt il·lustre concistori
de sa senyoria.
En aquest mateix die se ha sussitat en lo molt
il·lustre concistori de sa senyoria entre los senyors concistorials absents // 26r // de dit concistori y present ciutat, los senyors deputats militar y real una difficultat si per haver mudat don
Pedro Dimas de Potau lo àbit de secular al de
ecclesiàstich per dir-se és lo adjutor de una dignitat ecclesiàstica en la santa iglésia de Tortosa,
ha mudat de estat, y si pot y deu continuar lo
offici de advocat fiscal de la present casa que de
present obté o si deu abstenir-se de la servitut
de aquell. Y votant dits molt il·lustres senyors
deputats, cada hú per son orde.

Lo molt il·lustre senyor oÿdor militar és de parer que essent com és la matèria tant difficultosa
que·s cometa als magnífichs acessors per a què
digan son sentir. Y que mentres se dilata la relació, no és de sentir que sie remogut del offici dit
don Pedro Dimas de Potau.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor real és de parer
que en concideració que en lo die vint del mes
corrent fou cridat don Pedro Dimas de Potau,
advocat fiscal del General, en concistori, estant
junt lo concistori se li digué que, havent fet algun reparo sobre si per conciderar-se havia mudat de estat podia continuar en son dit offici de
advocat fiscal que ocupave, que fos servit donar-se en un paper las rahons que feyan a son favor y, en lo interim, que se servís abstenir-se del
excercici de advocat fiscal. A què respongué dit
don Pedro Dimas de Potau que ab molt gust
obehiria lo que lo molt il·lustre concistori li ordenave. Per tot lo què dit oÿdor és de sentir que
dit don Pedro // 27r // Dimas de Potau se abstinga del exercici de dit offici en lo interim
que·s mira si pot continuar o no.

Lo molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat
ecclesiàstich és estat de parer que se cometés als
magnífichs acessors est reparo y causa de don
Pedro Dimas de Potau, en orde a si se li deu impedir lo excercici de advocat fiscal en què se estava al judicial. Y, mentre estant, segons la rahó
particular que té dit senyor deputat ecclesiàstich
és de sentir no se li pot impedir lo excercici de
dit offici perquè li apar no·y ha fonament per a
fer-ho, perquè suposat que no se troba ordenat
de present ni ha pressa pocessió de benefici algú
ecclesiàstich y que lo posar-se un àbit o altre no
és mudar estat y que quant mudàs estat, encara
hi haurie difficultat en la matèria.
Lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich és
de sentir y parer que attenent que en lo die vint
del corrent mes y any se discorregué en concistori si se suspendrie del excercici de advocat fiscal don Pedro Dimas de Potau per haver obtingut bulla de sa sanctedat en son favor per
coadjutoria, li ha feta ... Pinyonosa com a obtenint la camereria o altre dignitat en la santa iglésia de Tortosa, com axí ab tota expressió confessa dit don Pedro Dimas de Potau haver
obtingut ditas bullas. Y havent-se premeditat
diffarents rahons sobre est punt //26v // y singularment un exemplar del senyor don Jaume de
Copons, trobant-se deputat ecclesiàstich per lo
Capítol de Urgell y ésser estat durant lo trienni
premogut a bisbe de Vich, se resolgué en concistori se enviàs a sercar dit don Pedro Dimas de
Potau y se li insinuàs per paraula del molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich

27v

Dimecres, a XXVIII. En aquest die és tornat en la
present ciutat y concistori de sa senyoria lo molt
il·lustre senyor deputat real.
Dissapte, al primer de octubre de MDCLXXXIX.
En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi
scrivà major del General cusís y continuàs en lo
present dietari // 28r // dues cartes de sa magestat, Déu lo guarde, ab què avisa de son felís casament ab la sereníssima princessa Maria Ana
Palatina, hija del señor elector Palatino, y altre
cosas concernents a dit casament, com en ditas
cartas apar, las quals són assí cusidas, signadas
de número 8 et 9 y del thenor següent:
«Ela rey. Diputados. Haviendo llegado la noticia
y ajuste de mi casamiento con la sereníssima
a. carta original intercalada entre els folis 27v-28r del trienni 1689-1692.

a. a continuació espai en blanc d’un centímetre.
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quanto estubiere de su parte; y la otra concerniente a que escuse vuestra señoría el embiar síndicos a
dar a su magestad la enorabuena de su feliz casamiento para // 29r // obiar nuevos gastos al patrimonio de la Generalidad quando por medio de
carta puede cumplir con este obsequio. Vuestra señoría guarde Dios muchos años. Olot, a 26 de setembre 1689. El duque de Villahermosa, conde de
Luna y Sástago. Señores diputados del General
d·este Principado.»

princessa María Ana Palatina, hija del elector
Palatino, y deviendo yo recurrir a nuestro Señor
implorando de su divina gracia los favorables effectos de esta unión, os encargo que, en conformidad de lo que os dirá mi lugarteniente y capitán
general, se celebre una missa solemne y se haga
una processión general a esto intento, a qué me
daré por muy servido. Datta en Madrid, a XVI de
setiembre MDCLXXXIX. Yo el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius. Vidit don Felix de Marimon. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Villalba. Vidit
marchio de Tamarit.»

En aquest mateix die me ha ordenat així mateix
sa senyoria a mi escrivà major del General cusís
y continuàs en lo present dietari un paper los és
estat presentat per don Pedro de Potau, advocat
fiscal del General, ab la oblata y relació al peu de
aquell continuada, lo qual paper és assí cusit,
signat de número 11 y del thenor següent:

«Ela rey. Diputados. Siendo tan conciente escusar
nuevos empeños a los con que se halla el patrimonio de essa Generalidad para que pueda emplearlo en la deffensa pública en las ocasiones que cada
día pueden offrecerse y conciderando que el embiar síndicos a darme la // 28v // enorabuena de
mi feliz casamiento crecería los aogos con que se
halla. He querido significaros que me daré por
servido de que escuséis esta demostración, reduciendo este obsequio a la expressión de vuestros affectos por medio de cartas, pues en la seguridad
con que me siento de vuestro amor e innata fidelidad necessitáys de mayor expressión, pues fío justamente celebraréis esta felicidad con el alboroso
correspondiente a vuestras obligaciones, como lo
entenderéis más largamente de mi lugarteniente
y capitán general, por cuya mano reciviréys esta.
Data en Madrid, a XVII de septiembre MDCLXXXIX. Yo el rey. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnou. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales.
Vidit don Felix de Marimon.»

«Molta il·lustre senyor. Don Pedro de Potau,
advocat fiscal del General de Cathalunya, suplicant a vostra senyoria fidelíssima diu que la difficultat que sia mogut sobre poder prosseguir en
lo excercici de dit offici de advocat fiscal per tenir bullas pontifícias despedidas a son favor de
coadjutoria de la dignitat de camarer y paborde
de la santa cathedral iglésia de Tortosa y haventse vestit lo hàbit clerical sens obrir-se, no proceheix per encara perquè dit don Pedro de Potau
no ha pres pocessió de dita coadjutoria ni ha fet
més que induhir dit hàbit clerical sens obrir-se
corona o tonsura, ni està constituhit en ordes
sagrats y, per consegüent, no pot dir-se que ha
mudat estat, sinó que persevera en lo mateix estat secular que antes. Y esta veritat és tant notòria com trivials y vulgars las proposicions jurídicas que la apoian.

Y, semblantment, me ha ordenat sa senyoria cusís y continuàs en lo present dietari altre carta de
sa excel·lència, ab la que ha remès las sobreditas
dos reals cartas, com ab dita carta apar, la qual
és assí cusida, signada de número deu y del thenor següent:

Perquè en primer lloch és proposició indubitada que lo clergue que no té benefici ecclesiàstich per a gosar del privilegi del for no basta que
porte hàbits clericals, sinó que també és necessari que porte tonsura o corona, de tal // 29v //
manera que la una cosa sens l’altre no li serveix
per dita exempció y privilegi per expressa disposició del sagrat concili dec. 23, De Refor., cap. 6,
lo qual disposa dits dos requisits com a substancials y, a més de ells, mana que lo clergue residesca en algun seminari, escola o universitat
aprobada de llicència del bisbe. Y axí ho ensenya
lo senyor regent don Miquel Cortiada, decisione
127, número 22, a hont cita aver-y vàrias declaracions de la sagrada congregació de cardenals,
y en la número 24 ensenya que lo hàbit clerical
no concisteix solament en los vestits, sinó conjunctivament en los vestits y en la tonsura o corona, y cita molts altres auctors dient ser aque-

«Remitob a vuestra señoría las adjuntas dos reales cartas, la una con noticia del ajuste del casamiento del rey, nuestro señor, con la sereníssima
señora princessa María Ana Palatina, hija del
senyor elector Palatino, y a lo que vuestra señoría
lo entenderá de su contenido añado ser su real voluntad de que se recurre a nuestro señor implorando su divino auxilio por los favorables efectos
de esta unión, haziendo que a este fin se celebre
una missa solemne y se haga una processión general, como no dudo lo dispondrá vuestra señoría en
a. carta original intercalada entre els folis 27v-28r del trienni 1689-1692.
b. carta original intercalada entre els folis 28v-29r del trienni 1689-1692

a. carta original intercalada entre els folis 28v-29r del trienni 1689-1692.
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cegueix fruyts del benefici no té de pagar ingressos no gosa dels privilegis de absència, no
està obligat a càrrechs canonicals ni està obligat
a altres cosas, ni fa altres funccions que llargament prossegueix Barb., dicto lib. 3, cap. 10, a n.
49 usque ad finem. Lo que més és que lo coadjutor no té obligació dins del any de promòurer-se al orde requisit perquè basta que·l tinga
lo coadjut sens que·l tinga lo coadjutà, sinó és
que·l coadjut lo obligat a servir y fer per ell la residència, Barb., lib. 3, cap. 10, n. 79. Y és en tant
// 30v // que no té obligació de recitar las horas
canònicas ni fer la professió de la fe, com ho ensenya Barb., ubi supra, n. 59, citant a 10 auctors, y Francisco de Magistris, dicto cap. 6, n. 4,
citant-ne de altres.

ixa comuna y verdadera sentència, y prossegueix en exornar-la fins al número 33, que vuy
se veu sens portar corona o tonsura no·s pot dir
que hage vestit hàbits clericals ni que gose de
privilegi del for ecclesiàstich y, per consegüent,
menos se pot dir que hage mudat de estat ni
ubert camí a la difficultat que·s vol fer sobre la
prossequució del excercici de dit son offici.
Y encara que lo beneficiat gose de privilegi de
for sens que porte hàbits clericals y corona com
ho ensenya lo mateix senyor regent Cortiada,
decis. 120, n. 7, 8 et 9, però sí en té quant té pocessió o quasi del benefici sens que baste lo títol o col·lació. Y de aqueixa manera se entén la
paraula habeat del dit sagrat concili en dit decis.
23, De Refor., cap 6 y ho ensenya lo mateix
Cortada en dita decisió 129, n. 15, citant 35
auctors y vàrias decisions tant de la Romana
Cúria com de altres regnes, en tant que los més
de dits auctors no se acontèntan de què lo beneficiat tinga la pocessió seu quasi del benefici,
sinó que·l tinga ab percepció de fruyts o la major part de ells, com és de vèurer en dit Cortiada, dita decisió 129, n. 16. Tot lo què posseheix cabalment dit don Pedro de Potau perquè
no sols no posseheix fruyts alguns de dita camareria y prepositura de la cathedral de Tortosa, sinó que encara no té pocessió seu quasi de
dita coadjutoria. Y lo que més és que encara no
han arribat // 30r // a son poder ni ha vist las
bullas apostólicas, sinó que ab la sola notícia de
ellas per sa devoció o per son gusto per veneració molt deguda a la gràcia que li ha fet sa santedat, ha deposat lo trage secular sens altre diligència, de forma que per encara és supèrflua la
difficultat que se li pretén mòurer fundada en
què ha mudat e o passat del estat militar al ecclesiàstich.

Molt més aplicable és al intent altre proposició
vulgar en matèria de coadjutors qual és que la
cerimònia que·s fa quant se admeten a la coadjutoria no·s diu pròpriament pèndrer pocessió
del benefici en tant que quant mor lo principal,
ha de pèndrer nova pocessió y no li val la que
prengué antes, Barb., n. 62, 63 et 64; Magistris,
dic., cap. 2, n. 3; y axí ho declara la sagrada congregació a 30 de janer 1616, y a 3 de juny del
mateix any, y a 21 de mars 1609, y a 7 de agost
1627, com se reffereix Barb., en lo lo lloch citat
y se podrian refferir moltas altres declaracions. Y
sent cert com se ha vist y provat ab doctrina del
senyor regent Cortiada, decis., 129, n. 15 et 16
que lo benefici no dóna immunitat y exempció
de for, si no és que·s tinga de ell pocessió, és
precís que per a donar dita exempció als coadjutors se’ls busque altre causa qual serà si van ab
hàbit clerical y pòrtan corona o tonsura, com ja
per altre part tingan lo tercer requisit del sagrat
Concili de Trento que és estar destinats al servey de certa iglésia.
En esta conformitat y no en altre se diu que la
coadjutoria se entén per benefici ecclesiàstich
en quant al sobredit effecte del privilegi de for,
com ho explica Cortiada en dita decisió 129, n.
18, de tal manera que un coadjutor no tinga ordes sagrats sinó solament la primera tonsura y
ordes menors, no gosaria de privilegi de for si
no vestia lo hàbit clerical y no portave feta com
los demés ecclesiàstichs la tonsura o corona, y
axí per doctrina de Garcia, De beneficis, Armendaris, Barb., Castro, Palao, Fermosíssim y altres
ho entén dit Cortiada en dita decis. 129, n. 19.
Y és proposició que no té disputa y, per consegüent, no la té que vuy en dia encara que don
Pedro de Potau hagués pres pocessió seu quasi
de la // 31r // coadjutoria, no estant com no està
constituhit en ordes sagrats y no portant com
no porta la tonsura o corona, no gosa de privilegi de for ni ha mudat de estat.

Però per a què en lo cas que prenga pocessió
seu quasi de dita coadjutoria se trobe vostra senyoria fidelíssima enterat de las rahons que li assisteixen per a prosseguir en lo excercici de dit
son offici de advocat fiscal diu que las coadjutorias encara que perpètuas y futura successió mentres viu lo coadjutor o principal no·s repútan
per beneficis y sa santedat, provehint-las, no
proveheix de benefici algun, sinó que dóna remey al servey y necessitat de la iglésia, com magistralment citant a molts auctors ho ensenya
Barb., De jure ecclesiastico universo, lib. 3, cap.
10, n. 49, 50 y 51, y novament Francisco de Magistris in Silva Ecclesiastica, par. 1, lib. 2, tit. 3,
cap. 2, n. 3 et cap. 3, n. 4. Y al coadjutor que·u és
de algun canonicat fingidament anomènan canonge, Gonzales, Ad regulam Cancellariae, glo.
5, ... 9, n. 105; monetae de obtione canonica, n.
143, ques. 8; Magistris, ubi supra cap. 2, n. 3;
Barb., ubi supra, n. 52. Y de aquí és que no con16

vehian líberament los diputats com consta en
dit capítol 10 Corts 1553, ibi: «Que sie elegit»;
capítol 9 Corts 1599, ibi: «Hi han de provehir»,
et ibi: «Hagen de provehir», sens que tingués
atenció o mira que los tals acessors o advocat
fiscal fossen del estament ecclesiàstich, militar o
real, ni que fossen dels que poden ser ensaculats
en las bolsas de la Diputació, sinó que restava a
la elecció a la líbera voluntat de dits diputats.
Però després que entraren las armas del rey,
nostre senyor, en la present ciutat y se reduhí
Cathalunya a la deguda obediència ab la reserva
tant sabuda de las enseculacions y dels officis
que antes provehian los diputats, dóna sa magestat nova forma manant que·s fessen bolsas
per dits officis, conforme se conté en lo real decret, dattum en Madrid, a vint-y-set de agost
1655, que·s troba en lo llibre vulgarment dit del
Ànima de dits officis. Y en ell en parts separades
se troban las paraulas següents. Primerament en
lo principi diu, ibi: «Y que en ellos por su calidad
concurran personas de los que constituyen y componen el cuerpo de la Deputación de los tres estamentos ecclesiásticos, militars y ciudadanos». Y
luego més avall diu, ibi: «He resuelto elegir y
nombrar para la enseculación de los dichos nueve
officios personas // 32r // de todos los estamentos
que concurren en las bolças de diputados y oydores
de qüentas siendo mi voluntad que los mismos que
tienen derecho a entrar y sortear en ellos lo tengan
a concurrir en las bolças que aora se forman para
dichos officios, pero con advertencia que esto se ha
de entender durante mi mera y líbera voluntad y
mientras yo no mandare otra cosa en contrario o
me pareciere alterar en todo o en parte, reservándome facultad y líbera mano de poder mudar y
variar cada y quando me pareciere,» etcètera. Y
en altre part diu, ibi: «Y es mi voluntad que no
sea necessaria habilitación alguna para la concurrentia de personas en estas bolças más que la nominación mía que va echa y en adelante hiziere.»
Y després diu, ibi: «Que si alguno de los enseculados en estas bolças de abogado fiscal sobreviniere
en algún impedimento de los que estando enseculado en las bolças de la casa de la Diputación le
impediere el sortear en ellas, se tenga también por
impedido para sortear en estos officios de acessors y
fiscal,» etcètera.

En la santa cathedral iglésia de Tortosa ab molta major rahó se pot dir que etiam que hagués
pres dit don Pedro de Potau pocessió seu quasi
no se entendria encara haver mudat de estat
perquè en ella los canonges y dignitats són regulars y fan professia y contes d’ella, fan son noviciat, sinó que vinga disposat de sa santedat y
que pugan professar luego com tot és cosa
notòria en aquella santa iglésia. Axí que dit don
Pedro de Potau encara que vuy tingués pocessió
de dita coadjutoria ad summum podria reputarse per novici y regular-se per las reglas de qualsevol altre novici de la religió més estreta y observant. Y és cert en via de dret que los novicis
solament en las cosas favorables són tinguts
com a religiosos y axí gosan del privilegi de for y
immunitat de gabellas però en las cosas odiosas
no són tinguts ni reputats per religiosos y axí retenen qualsevols béns temporals y poden fer
testament, concèrvan los beneficis ecclesiàstichs
y són tinguts per personas laycas, com llargament citant auctors que tractan la matèria ho
ensenya dit de Cortiada, decis. 137, a n. 15, y
no han mudat encara estat.
Y en la Diputació no se sab que a algun militar o
real per haver pres lo hàbit de religiós sens haver
professat en alguna religió se li hage donat per
vacant y enseculat lo lloch que ocupava.
Y, finalment, en tot cas se haurian de haver vistas las bullas de dita coadjutoria y en quina forma vénen concebudas y, després de vistas, se
hauria encara de aguardar la exequució de ellas,
perquè poden succehir moltas cosas y haver-hi
en ellas clàusulas per las quals no pugan ni degan exequutar-se. Y axí per encara tota esta difficultat no té fonament en què estribar y sols
podria tenir-lo quant dit don Pedro de Potau se
trobàs en hàbit y tonsura clerical y en // 31v //
pocessió de dita camareria o prepositura, no sols
com a coadjutor sinó com a principal y que hagués cumplert lo noviciat y professat la regla de
sant Agustí que proféssan las dignitats y canonges de la santa iglésia de Tortosa.
Però ja que esta difficultat se troba excitada no
se fora de propòsit examinar-la des de sos principis per a quant vinga lo cas en la coadjutoria
present o en altres casos que poden succehir
deu-se suposar que antes del any 1652 los officis de acessor, advocat fiscal y molts altres de la
casa de la Deputació de Cathalunya se deyan y
eran officis de gràcia y los provehian los diputats
líberament a la persona que millor los aparexia
sols tingués las calitats requiridas. Y en quant als
acessors y advocat fiscal sols era menester que
tinguessen sis anys de pràctica e o sinch anys
cumplits y que fossen doctors solemnes, capítol
10 Corts 1553. Y ab estos sols requisits los pro-

Del sobredit se infereix en primer lloch que encara que sa magestat se servi concedir las constitucions y capítols de cort de Cathalunya, emperò la inseculació y excercici de dits officis
dependeix de la mera y líbera real voluntad perquè la lley y forma que sa magestat dóna a dits
officis fou únicament real disposició y mentres
que lo acessor o advocat fiscal sien juristes solemnes y tingan sinch anys de pràctica, que és lo
que demana lo capítol de Cort, en lo demés no·y
ha més lley que la real voluntad, la qual per son
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beneplàcit pot dispensar en què dits officials no
sien dels que componen los tres estaments de
ecclesiàstichs, militars y real. Y en tot lo demés
que·s conté en dit real decret per no ser lley feta
en corts, sinó per la real magestat ab reserva de
poder-la variar, alterar o mudar.

Baix, abad de la Real, prior de Escala Dei, abat
de Sant Feliu de Guíxols, abat de las Avellanas y
altres que seria llarch refferir.
Veritat és que sa magestat en dita primera enseculació enseculà a dits officis personas que eran
enseculades o diputats o oÿdors, però fou perquè axí aparegué a sa magestat per aquella vegada. Y axí digué «he resuelto elegir y nombrar»,
etcètera, com se han treslladat supra, n. 12, en
lo modo de las quals coneix clarament que no
foren pronunciades a modo de lley y dispositió
perpètua, sinó de resolució particular per aquell
cas y encara que en las mateixas paraulas digué
ser sa real voluntat que los enseculats tinguessen
dret per a ser-ho també a las bolsas de dits officis, per ellas no restaren exclosos los demés ni·s
pot fer argument que tal concloga.

També se infereix que únicament toca a sa magestat declarar los dubtes que sobra dita disposició se offereixen // 32v // per la regla vulgar
que la interpretació és de aquell de qui és la
concessió.
Y encara que se vulla dir que dit don Pedro de
Potau sent camarer y no canonge de dita santa
iglésia no tindrà lloch per a ser enseculat a diputat y, per consegüent, tampoch lo tindrà per
sortejar en la bolça de dit offici de advocat fiscal,
segons las reals paraules ponderades supra, n.
11 y 12; y que havent-li sobrevingut aqueix impediment se deu tenir també per impedit al
concurs de la bolça de acessors y advocat fiscal,
segons las altres reals paraules expressades supra, n. 14; se respon que per a sortejar en ditas
bolças de acessor y advocat fiscal sols volgué sa
magestat que fossen dels que componen los tres
estaments ecclesiàstich, militar y real, en lo qual
nom de estament ecclesiàstich són també compresos las dignitats, encara que no sien canonges y lo cos de la Deputació o General de Cathalunya no·s constitueix y compon de sols los
que poden ser enseculats a diputats, perquè això
depèn de altres calitats particulars com és per
exemple la edad, sinó qu·és molt més universal.
Y axò és lo que volgué dir y significar sa magestat en aquellas reals paraules.

Y la experiència ho ha manifestat pues en ningun dels enseculats se li ha averiguat la calitat de
poder ser enseculat a diputat o oÿdor ni tal cosa
mai se ha vist ni sentit dir, antes bé a disset de
juliol mil sis-cents vuytanta-tres fou enseculat a
acessor don Serapi Berart, ardiaca de Gerona,
sens que se li demanàs títol de canonicat y que
se averiguàs si podia ser enseculat a diputat o
oÿdor ecclesiàstich, en tant que després fou enseculat a oÿdor com a prior de Sant Pere de Paganells, del orde de sant Benet, del qual títol en
la habilitació pròximpassada del mes de juliol
mil sis-cents vuytanta-nou se formà tant gran
dubte que no fou abilitat absolutament, sinó
que se li digué habilis pro nunch, reservant dret
al procurador // 33v // fiscal per inhabilitar-lo
sens que per això antes, aleshores ni després se li
mogués difficultat alguna en lo lloch que ocupava en la bolsa de acessors.

Y se prova perquè las gràcias y favors particularment de la magestat del senyor rey don Felip
ters d’estos regnes que sempre y especialment
en aquella ocasió ne féu tants a esta província, se
han de ampliar y no restrènyer y entèndrer-se en
la més ample y universal comprehenció. Segonament, se prova perquè altrament seria modo
inucitat de parlar, pues en Cathalunya no diem
cos de las personas ensaculadas a la Diputació,
ni las tals personas forman cos algú, sinó que
diem cos de la província o Principat representat
per los tres braços ecclesiàstich, militar y real. Y,
finalment, se manifesta de què en Cathalunya
en ninguna funció se té major atenció a la representació de tot lo Principat y al concurs dels dits
tres estaments que quant se celebran corts generals y no té dubte que en las corts generals
concorren molts ecclesiàstichs que no tenen la
calitat // 33r // y abitut per a ser enseculats a diputats. Y axí en los processos de ditas corts se
troban moltas firmas de abats y priors que no
tenen lloch en ditas enseculacions, com són lo
abat de Poblet, abat de Santes Creus, abat de la

Semblantment, en lo capítol 11, Corts 1585, y
en lo capítol 22, Corts 1599, està disposat que
los subrrogats hagen de tenir las mateixas calitats que los principals dels officis a qui se subrrogan, com consta en dit capítol onze, ibi: «Aquell
hage de posar un subrrogat de la mateixa condició y qualitats requiria lo dit offici», y és proposició de dret comú segons en tèrmens de salaris de
officials de la mateixa Deputació, ensenya Font.,
decis. 247, n. 3, y ab tot se és vist y actualment se
veu que en los officis de exactor y de regent los
comptes, que també són dels reservats, serveixen y són subrrogats lo doctor Joan Ximenes,
beneficiat de Gerona, y lo doctor mossèn Magí
Serra, prevere, los quals no tenen títol per ésser
enseculats a diputats ni oÿdors. De a hont se infereix que per a ser una persona principal en dits
officis no ha menester dita calitat.
Més clarament se manifesta esta veritat en lo cas
que·s troba com ha succehit moltas vegades un
18

jurista solemne ab sinch anys cumplerts de pràctica sens tenir cumplida la edat de vint-y-quatre
anys, ningú dubte que lo tal podria ser enseculat a la bolsa dels acessors, perquè se trobarian
en ell las calitats que demànan los capítols de
cort y no obstant això no tindria la calitat de poder ser enseculat a diputat o oÿdor.

de estat fou enseculat en son lloch don Bonaventura de Tristany, y a divuyt de juliol mil siscents vuytanta-dos per haver mudat de estat lo
doctor Joan Baptista Rufach fou enseculat fra
don Balthezar Montaner, però tot fou en virtut
de reals decrets que en ditas enseculacions entrevingueren y no per la mudansa de estat, pues
no obstant ella podia sa magestat fer-los gràcia
de continuar tant ab lo estat que prenian com
ab lo estat que deixaven, y per ventura la haurian obtinguda si haguessen cuydat de demanar-la y fosen dits decrets tant especials que sén
dit don Joseph Rull y dit doctor Rufach del estament real foren en son lloch enseculats un ecclesiàstich y un militar.

Del sobredit se conclou que ho sent precisa dita
calitat per a concórrer y sortejar en dits officis
menós podrà ser impediment quant la falta de
ella sobrevé perquè si sens ella té lloch lo concurs, molt millor podrà sens ella tenir lloch la
continuació y concervació. Y axí queda respost
lo argument que·s pretén tràurer de las paraules
del real decret, // 34r // transcritas supra, n. 14,
en què sa magestat parla dels impediments sobrevenients.

Tot lo sobredit té respecte al punt de quedar
don Pedro de Potau enseculat o no quedar-ho
per lo cas en què se troba és molt different perquè la sua cort és ja consumada y exequutada,
havent sortejat a vint-y-set de juliol mil sis-cents
vuytanta-sis, y tenint ja tres anys de servitut. Y
de aquests casos no parla la real disposició paraula alguna, pues en totas las que se han trelladat sols se tracta de la enseculació, ni·s troba
exemplar de aqueix gènero, sinó sols lo del senyor bisbe don Jaume Copons, lo qual estant
enseculat a diputat com a canonge sortejà y durant lo trienni fou elet bisbe de Vich y, no obstant que lo lloch de canonge ab lo qual havia
sortejat fou vacant y enseculat, continuà lo ser
diputat fins a cumplir lo trienni. En la casa de la
ciutat se troban infinits exemplars de aqueix gènero, pues los més dels mercaders que com a
tals sortèjan a conceller quant y tenen aqueix
lloch y bolsa especial se passan ciutedans honrrats // 35r // durant lo consulat y continuan lo
offici. Y axí mateix los ciutedans se passan cavallers, no obstant que uns y altres tenen la sort y
anys dividits y de dret comú, al qual se deu estar
faltant disposició municipal, així en esta matèria
com en altres aplicables és vulgar principi que la
habilitat, capacitat y calitats se attenen y requireixen en lo compte de la sort, nominació o
provisió del offici o benefici.

Y lo sentit natural és que los impediments de
deffectes personals que sobrevenen y impedeixen la sort de diputat o oÿdor impedeixen la
sort també de acessor y dels demés officis. Però
no és lo sentit en lo que té respecte a las calitats
perquè aquestas són diffarents en unas bolsas y
altres y no tenen ningun respecte ni commestió.
Y així per ser diputat no se ha menester que sia
jurista y és menester per ser acessor y al contrari
per a ser diputat o oÿdor és menester certa edat,
la qual no se ha menester per a ser acessor y al
contrari per a ser diputat o oÿdor és menester.
Y, per consegüent, la paritat que·s pretén fer de
unas bolsas a altres fundada en lo real decret no
se ha de entèndrer en termes tant rigurosos y
apretats, sinó en tèrmens hàbils y servatis servandis.
Lo cert és que ab lo real decret de divuyt de juliol mil sis-cents sexanta-sinch en què sa magestat formà las bolsas dels officis de la visita del
General se féu la mateixa disposició y ab las mateixas formals paraulas, com en ell se pot vèurer,
y no obstant això se troban actualment succehir
dos exemplars en tèrmens termenants. Y són lo
del doctor Joseph Romaguera, que fonch enseculat a la bolsa de acessor de la visita essent del
estament real, y lo doctor Joseph Delfau, que
fou enseculat a la mateixa bolsa, essent del estament militar. Y tots dos se troban vuy constituhits en lo sagrat orde presbiterat, y lo un de
ells à alguns anys que és canonge penitencier de
la santa iglésia de Barcelona, sens que se hage
donat per vacant ni enseculat lo lloch que obtenian y vuy obtenen.
34v

Per tot lo que dit don Pedro de Potau, ab veneració que deu representar a vostra senyoria
il·lustríssima las rahons y intent que té de continuar lo exercici de son offici, pues encara no ha
mudat de estat y se troba en lo de secular, y si
vostra senyoria il·lustríssima encara que no ha
vingut lo cas se serveix manar que mire per a
quant vinga, ho rebrà a mercè perquè desitja
tant servir a vostra senyoria il·lustríssima que
quant hage de ser embaràs suspendre lo pèndrer
pocessió y mudar de estat perseverant en servey
de vostra senyoria il·lustríssima ab rendida obediència, offici, etcètera.

Del sobredit resulta que la mudansa de estat no
embaraça per a continuar en la enseculació y encara que a setze de juliol mil sis-cents setantaquatre per haver lo senyor don Joseph Rull, vuy
regent en lo Concell Supremo de Aragó, mudat
19
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sis-cents sinquanta-sis, a foleo 200 ad 201. Vist,
axí mateix, una suplicació del advocat fiscal del
General presentada al excel·lentíssim senyor Vicente Gonzaga, virrey y capità general del present Principat, contenint la pretenció de què se
havia de fer nova extracció de deputat ecclesiàstich per quant // 36r // trobant-se don Jayme de
Copons actualment deputat ecclesiàstich, era
estat promogut a la dignitat de bisbe de Vich y
que sa sanctedat havia passada la gràcia de dit
bisbat ab exprès decret que vacàs lo canonicat y
ardiaconat per los quals estava enseculat, que lo
dit don Jayme obtenia, y que axí bé tenia lloch
la disposició del capítol 90 del nou redrés, Corts
1599, de haver-se de ensecular lo dit lloch de
deputat ecclesiàstich vacant y passat a fer nova
extracció de aquell, com estas y demés rahons
són de vèurer en dita suplicació, que·s troba
continuada en lo dietari trienni 1662, a foleo
242 ad 243. Semblantment vist un orde de Cancellaria despatxat als vint-y-hu de febrer mil siscents sexanta-sinch, contenint una resolució de
las tres salas de la Reial Audiència sobre la dita
pretenció que tenia aleshores lo dit advocat fiscal declarant no tenir lloch la nova extracció de
deputat ecclesiàstich, ans bé que devia continuar lo dit don Jayme de Copons en dit excercici no obstant fos passada la gràcia en son favor
del bisbat de Vich y que no se li fos fet impediment algú en continuar lo excercici de dit son
offici de deputat ecclesiàstich en lo resíduo del
trienni, com és de vèurer en lo dit dietari de
1662, a foleo 146 ad 147. Vist també un vot fet
per los magnífichs acessors de la present casa y
sis consulents applicats, continuat en lo dietari
del trienni 1662, a foleo 149 ad 159, sobre la
subjecta matèria acerca si lo dit despaix de Cancellaria, dattum en Barcelona, a vint-y-dos de
febrer mil sis-cents sexanta-sinch, que lo dit excel·lentíssim senyor don Vicente Gonzaga,
llochtinent y capità general per sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, enviat
dit die al dit molt il·lustre concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, contenint
que no fassen ni permetessen se fes impediment
algú en continuar lo excercici del offici // 36v //
de deputat ecclesiàstich al il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jayme Copons en lo resíduo del trienni, ni donassen lloch a nova extracció de subjecte, com més llargament en dit
despaix se conté, fou proposat y consultat si dit
orde y despaix de Cancellaria se devia posar en
execució o si devia y podia lo concistori replicar
y contradir y si dit despaix encontrava ab constitucions, capítols y actes de cort per inpedir-se la
nova extracció o per tocar la interpretació dels
capítols de cort privative a dit concistori junt ab
los acessors segons, la disposició del capítol 39
de las Corts 1599. Vist lo despaix de Cancellaria
de temps que lo senyor don Joan de Àustria era

Altissimus, et caetera. Don Pedro de Potau, advocat fiscal del General de Cathalunya.
Oblata XXVII septembris MDCLXXXIX in concistorio et domini deputati, presentibus dominis auditoribus computorum, comiserunt predicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui
predicta videant et postea relationem in scriptis
faciant. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae subrogatus.
Vista la suplicació presentada a vostra senyoria
il·lustríssima per lo noble don Pedro de Potau,
advocat fiscal del General de Cathalunya en effecte contenint no tenir difficultat alguna lo poder proseguir y continuar lo dit offici de advocat fiscal per dir-se tenir bullas pontifícias
despedidas a son favor de coadjutoria de la dignitat de camarer y paborde de la santa iglésia
cathedral de Tortosa, y havent-se vestit lo hàbit
clerical pretenent dit don Pedro de (Potau)
// 35v // no sols proseguir en lo excercici de dit
offici en lo present estat que no ha pres pocessió
de la dita coadjutoria ni ha fet més que induhir
dit hàbit clerical sens obrir-se corona o tonsura,
y axí bé no haver mudat de estat trobant-se en
lo secular, però encara després de haver presa
pocessió y ordes sagrats deuria, així mateix, proseguir lo excercici de dit offici de advocat fiscal
encara que en dit cas hagués mudat de estat de
secular a ecclesiàstich, com més llargament en
dita suplicació és de vèurer, a la qual se ha relació. Vista la commissió feta als acessors infraescrits perquè vején lo contengut y narrat en dita
suplicació y relació en escrits fassen a vostra senyoria il·lustríssima.a Vist un orde de Cancellaria del temps del excel·lentíssim senyor marquès
de Mortara, virrey y capità general del present
Principat, dattum en Barcelona a deu de mars
mil sis-cents sinquanta-nou, contenint una resolució de las tres salas de la Real Audiència sobre la excepció opposada a don Joseph de Avaria de no poder excercir lo offici de acessor de la
present casa per lo resíduo que vacava per mort
del doctor Balthazar Soler, per quant dit de
Avaria era estat enseculat com a militar y en lo
estat de la extracció de dit offici se trobava promogut al orde sacra de subdiaconat, per lo que
se trobava dit lloch vacant, en conformitat del
què sa magestat fou servit declarar ab sa real carta de vint-y-set de agost de mil sis-cents sinquanta-sinch, solicitant per part del General la
observansa de dita real carta per passar avant a
fer altre extracció, havent resolt las tres salas que
la excepció opposada al dit don Joseph de Avaria procehia y que·s passàs a fer nova extracció,
lo qual orde se llitx en lo dietari del trieni mil

a. sic a l’original.
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llochtinent y capità general del present Principat, dattum en Barcelona als quinze de setembre 1655, contenint en sí la real resolució de sa
magestat donant forma a la provisió dels officis
de la present casa, disposant ab la qual que fos
feta enseculació explicant son real ànimo de
quals personas se havia de fer la enseculació de
dits officis, contenint, axí mateix, differents capítols concernents a la real reserva, com en dit
real despaix és de vèurer, dattum en Madrid a
vint-y-set de agost 1655. Vistos diffarents despaixs de Cancellaria enviats al il·lustre concistori
dels molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
per los excel·lentíssims senyors llochtinents de
sa magestat sobre diversos fets y després de enseculacions y habilitacions. Vist los llibres de
dietari y Deliberacions del trienni 1632, en los
quals apar que lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor don Gil Manrique, de bona memòria,
essent extret com a bisbe de Gerona en deputat
ecclesiàstich, continuà son offici encara que fos
transferit al de Barcelona. Vistos los dietaris dels
triennis 1686 y corrent de 1689. Vist lo que se
havia de vèurer y attès tot lo que se havia atténdrer, los acessors infraescrits són de vot y parer y
fan la relació següent.
37r

lar y qualitat antecedent, per la qual obté dit offici de advocat fiscal, sens nou concentiment seu
quant prenga pocessió y passe a promoure’s a
ordes sagrats. Y, axí, en lo cas de dit il·lustríssim
senyor don Jayme Copons per a la qüestió en
//37v // què ab dit real decret de vint-y-hu de febrer de 1665, contenint la resolució de tres salas se digué y manà al molt il·lustre concistori
que, attès lo dit don Jayme de Copons se trobava actualment deputat ecclesiàstich no obstant
fos passada la gràcia en son favor del bisbat de
Vich, no fes ni permetés se li fes impediment
algú en continuar lo excercici del dit offici de
deputat ecclesiàstich en lo resíduo del trienni ni
fos donat a nova extracció.
Y attès principalment que ab lo refferit vot dels
magnífichs acessors y consulents aplicats, continuat en lo dit dietari de 1662, entre foli 149 ad
150, attenent que lo dit don Jayme de Copons
estava en actual excercici de deputat ecclesiàstich y que sols pretenia continuar aquell per
quant no tractava de acquisició del dit offici,
sinó de retenció, lo que és aplicable ab lo fet del
dit don Pedro de Potau que ha servit la major
part de son sexenni y sols tracta de continuar y
cumplir lo resíduo, y que lo dret affavoreix més
a la retenció que no a la adquisició, foren de vot
y parer que sens rèplica ni contradicció alguna
devia posar-se en exequució lo dit despaix y que
no encontrava ab constitutions, capítols de
cort, usatjes ni altres de la pàtria. Y, axí bé, lo dit
don Jayme Copons continuà y cumplí lo resíduo de son trienni. Attès també que sa magestat
ab lo dit real decret de vint-y-set de agost de
1665 se reserva las insiculacions y habilitacions
dels subjectes que se havian de ensecular en los
officis de acessors, advocat fiscal y altres, donant
forma a caetero a la provisió de aquells, lo qual
fou pretès capitula curiarum y únicament dependent de sa magestat, sens que se trobe disposició alguna encontrar en lo dit capítol de las
Corts de 1599, per quant aquell tantsolament
disposa en orde al que té respecte a enseculacions de deputats y oÿdors, no emperò dels demés officis de la casa de la Deputació, per quant
antes de la reserva los officis de // 38r // la present casa de gràcia entre los quals són los de
acessors, advocat fiscal se donaven y proveyen
per lo molt il·lustre concistori sens concideració
de estament algú, axí que se ha y deu estar a la
observansa y disposició de la reserva en los casos
expressats, com en eixa conformitat se troban
en la casa diffarents decrets de sa magestat ab
ordes de Cancellaria, y en los casos ommisos de
què no parla dita nova forma se ha de recórrer al
dret municipal y comú, per lo qual basta la qualitat tempore actus per la retenció. Y attès, axí
mateix, que en via de dret, si algú està descrit y
enseculat en algun offici se li confereix y dóna

Attès encara que lo sobredit orde de Cancellaria, despedit als deu de mars 1659, conté una
resolució de las tres salas de la Real Audiència
declarant excercir la excepció opposada per lo
procurador fiscal a don Joseph de Avaria en la
extracció de acessor de la present casa, dient ésser inhàbil per haver mudat de estament, emperò lo motiu únich que prengueren las tres salas fou que lo dit don Joseph de Avaria en la
ocasió que fou extret se trobava promogut al sagrat orde de subdiaconat y ja antes de ésser extret y, per consegüent, haver mudat de estament de militar al ecclesiàstich. Y attès també
encara que per part del advocat fiscal una súplicació al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general pretenent que lo il·lustríssim senyor
don Jayme Copons, que·s trobava alashores deputat ecclesiàstich, promogut a bisbe de Vich,
no podia continuar lo offici de deputat per
quant era estat enseculat com a canonge de Urgell y per la promoció des del dia de la gràcia vacava lo lloch per lo qual era estat enseculat; y
que, així, segons la disposició del capítol 90,
Corts 1599, se devia passar a nova extracció en
la forma acostumada. Emperò, lo cert és que en
via de dret per la sola gràcia del bisbat, sens haver pres pocessió, no vàcan los beneficis que té
lo promogut, sinó que sa sanctedat expressament en las bullas los done ipso facto per vacants, y en lo cas de dit don Pedro de Potau per
la sola gràcia de la coadjutoria etiam que obtinguda a petició sua o de son procurador en Roma
no·s pot dir que hage perdut lo estament secu21
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ple, faltave del manifest tenien donat dits Nicholau Simonart y Jaume Nisiera.

algun benefici ecclesiàstich, no se desensecula
del tal offici fins que lo tal beneficiat té ordes sagrats per reputar-se alashores tenir impediment
perpètuo, lo qual no concurre en la ocasió present. Y attès que lo dit don Pedro de Potau antes que induhís lo hàbit clerical se trobava actualment en lo excercici de advocat fiscal de la
present casa y, axí, pretèndrer la retenció de
aquell fins al cumpliment de son sexenni y sie
cert en via de dret que és molt més favorable la
retenció que la acquisició y no trobar-se lo dit
don Pedro Potau ab tonsura o corona, ni presa
pocessió de la dita coadjutoria, és indubtable
que no gosa del privilegi del for ecclesiàstich per
no haver pro nunch mudat de estament restant
com de antes en lo del militar.

40r

«Laa reyna. Diputados. En vuestra carta de 8 del
corriente que llegó a mis manos por las del duque
de Sessa me representáis lo mucho que se necessita
de alguna nueva fortificación o fortificationes
después de haverse demolido Camprredón para la
deffensa y seguridad de esse país. Y dezeando yo
mucho todo lo que puediere ser de vuestra mayor
satisfacción por lo que tan justamente me merece
la attención y fineza de tan buenos y leales vassallos, puedo asseguraros passaré con el rey, mi muy
charo y muy amado hijo, mis efficaces officios y
que los continuaré con todo empeño para la providencia conveniente en lo posible. //40v // Madrid,
a 17 de septiembre de 1689. Yo la reyna. Don
García de Bustamante.»

Per lo que y altrament los acessors infraescrits
són de vot y parer que al dit don Pedro de Potau pro nunch y en lo estat present no té impediment per lo qual dexe de continuar lo dit offici
de advocat fiscal, ans bé ha y deu continuar
aquell. En quant, emperò, al té respecte quant
tinga pocessió y ordes sagrats lo dit don Pedro
de Potau, com lo cas no sie vingut. Per ço, los
infraescrits acessors fan relació a vostra senyoria
il·lustríssima. Y axí ho senten salvo. Joffreu,
acessor. Rechs y Gallart, acessor.»
38v

Dimars, a IIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una carta rebuda
de la sereníssima senyora reyna mare, la qual és
assí cusida, signada de número 12 y del thenor
següent:

En aquest mateix die me ha ordenat axí mateix
sa senyoria a mi escrivà del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per part de Maria Quadras ab un vot al peu
de aquella, fet per los magnífichs acessors de la
present casa, la qual súplica y vot és assí cusit,
signat de número 13 y del thenor següent. Y,
axí mateix, junt ab dita súplica dos actes, los
quals són signats de números 14 et 15:

En aquest mateix die, per quant los dies vint-ynou y trenta del mes de setembre proppassat
són estats dies feriats y lo General estave tancat
y, per consegüent, no pogué fer-se la regoneixensa dels fraus apresos en lo dit mes de setembre pròximpassat, lo molt il·lustre senyor oÿdor
ecclesiàstich se és conferit en la dita casa del General y en lo aposento a hont fa sa residència lo
receptor dels fraus, ab assistència del magnífich
racional y escrivà major del General. Y són atrobats los fraus apresos en dit mes baixescrits y següents: primo, als dos de setembre proppassat,
se féu apprehenció en casa lo senyor Joan Kies,
als Quatre Cantons del carrer de Bonayre, de la
present ciutat: primo, quaranta-sis canas tripa
de vellut de diffarents colors, ço és, una pessa
capycua de tir sis canas sis palms y las restants
trenta-nou canas dos palms ab sinch trossos diffarents; ítem, una cana y sinch palms vellut negra de dos palms y dos quarts y mitx de amplària; ítem, quinze plechs de massos de granats
fins embulicats ab paper blanch y blau y ab cotó
y seda, y cada hú de dits plechs lligats ab un fil
gros o cordellat, que pesats aquells encamarats y
tot embalicat junt ab una corda grossa se troba
pesaven una roba vint y dos lliuras de pes de romana; ítem, disset dotzenas y deu botons de estam; ítem, als tres de setembre proppassat, se
féu la comprobació en casa de Nicolau Simonart y Jaume Nisiera se trobà sexanta-nou canas
set palms de tafatà de llustre tres palms de am-

«Il·lustríssimb senyor. No obstant que lo doctor
Joan Quadras, procurador fiscal del General de
Cathalunya, lo die setze del corrent mes de setembre estava ocupat per negocis de la Generalitat fent actualment diffarents diligèncias, no
dubtà Miquel Ferran, subballe, junt ab altres alguazils y varas reals capturar-lo y pèndrer sa persona, exequutant dita captura en la casa de fra
don Francisco de Ferrer, prior del real monestir
de Sant Cugat del Vallès, orde de sant Benet,
coadjutor de regent los comptes de la casa de la
Diputació. Y de allí fou aportat a las presons reals de la present ciutat a hont se troba detingut,
no obstant que dit Quadras los demanà assistència per negocis de la Generalitat ab comminació de penes y no obstant diffarents prottestas de la immunitat y exempció que gaudia,
tant dit Quadras, com la casa de dit fra don
Francisco de Ferrer, com apar de dos actes de
a. carta original intercalada entre els folis 27v-28r del trienni 1689-1702.
b. súplica original intercalada entre els folis 40v-41r del
trienni 1689-1702.
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prottestas y requestas que·s presentan. E com
dita captura sie en prejudici dels privilegis y perro-// 41r // gativas de vostra senyoria il·lustríssima y sos officials, los quals no poden ser detinguts, perturbats ni empatxats per qualsevols
officials reals ni de qualsevol jurisdicció que
exercescan ab qualsevol pretext, títol o causa y,
particularment, en virtut del real privilegi del sereníssim rey don Joan, dattum en Çaragosa, als
set de juliol del any 1391, carta de la sereníssima reyna dona Maria, als 15 de juny del any
1445 y 28 de novembre 1446, y capítol de Cort
que comensa «Ítem, que sien eletas,» etcètera,
en las corts celebrades per lo senyor rey en Pera
en la vila de Cervera en lo any 1359, y altres
que·s troban en la present casa. Per tant y altrament, suplica dit Juan Quadras y en son nom
Maria Quadras, muller sua, sia de son servey
procurar la llibertat y relaxació de sa persona
restituhint a la pristina llibertat ab aquells medis
lícits y permesos segons la jurisdicció de vostra
senyoria il·lustríssima que, a més que és conforme a tota rahó, ho rebran a singular gràcia y
mercè, offitio, et caetera. Altissimus, et caetera.
Maria Quadras, en nom propri.

liol 1391, y alguns exemplars suplicant dit Quadras, y en son nom Maria Quadras, sa muller, fos
del servey de vostra senyoria il·lustríssima procurar la llibertat y relaxació de sa persona, restituhint-lo a la prístina llibertat, com més llargament en dia suplicació és de vèurer.
Vista la prottesta feta per dit Quadras y resposta a
ella donada per dit Miquel Ferran, al peu de dita
prottesta continuada; vista la commissió al peu de
dita suplicació als acessors infraescrits y del que
sobre lo publicat relació en escrits fessen a vostra
senyoria il·lustríssima; vist lo dit privilegi del sereníssim senyor rey don Juan, que·s troba continuat
en lo llibre de Privilegis, en foli 213; vistos diffarents exemplars sobre la subjecta matèria; vist lo
que se havia de vèurer y attès lo que se havia de
attèndre, los acessors infraescrits fan la relació següent a vostra senyoria il·lustríssima:
Que per quant per part de vostra senyoria il·lustríssima se ha fet entèndrer a Maria Quadras,
muller del dit doctor Juan Quadres, que devia
justificar dit son marit com en la ocasió que fou
capturat estava actualment ocupat en fer diligèncias // 42r // per la Generalitat de orde de
vostra senyoria il·lustríssima, identificant lo negoci de la Generalitat per lo qual estava ocupat y
que per espay de quinze dies han estat los infraescrits acessors esperant en lo aposento acostumat de sa residència en la present casa y promptes a rèbrer qualsevol informació que dita
Quadres pogués subministrar sobre dit fet sens
que en dit temps ni altrament se hage justificat
cosa que prove o conduesca a la dita circunstància de estar dit Quadras ocupat per negocis de
Generalitat. Y attès que pública y notòriament
consta que dita captura se és exequutada per
deutes civils y obligació guarentígia ab renunciació de propri for, obligació de persona y béns
y demés estilades, contractades per dit Quadras
antes de tenir lo offici de procurador fiscal y no
ratione offitii, sinó com a persona privada, per la
qual ocasió és públich y notori també que dit
Quadras anava latitant y axí la coneixensa de dit
fet tocar a la jurisdicció real, sens haver-hi qualitat de la del General. Per ço, los infraescrits acessors diuhen y són de vot y parer que no comptant com no consta que en aquella ocasió que lo
dit doctor Joan Quadras se capturà estigués legíttimament ocupat en fets de la Generalitat de
orde de vostra senyoria il·lustríssima, que, per
ço, no deu vostra senyoria il·lustríssima fer diligència alguna juditial ni extrajuditial. Y axí ho
sèntan. En Barcelona, a 5 de octubre 1689. Joffreu, acessor. Rechs y Gallart, acessor.»

Oblata XVIIII septembris MDCLXXXIX, in concistorio, et caetera, et domini deputati, presentibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae
qui super suplicatis relationem in scriptis faciant.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae subrogatus.
Vista la suplicació presentada a vostra senyoria
il·lustríssima per lo doctor Joan Quadras, procurador fiscal del General de Cathalunya, als dinou
de setembre pròxim passant, contenint que estant ocupat per negocis de la Generalitat fent actualment differents diligències, no dubtà Miquel
Ferran, sotsballe, junt ab //41v // altres alguasils y
varas reals lo die de setze de dit mes de setembre
capturar-lo y pèndrer sa persona, exequutant
dita captura en casa de fra don Francisco de Ferrer, ajudant de regent los comptes de la casa de
la Deputació; y de allí fou aportat en las presons
reals de la present ciutat haont se troba vuy detingut, no obstant que demanà assistència al dit
Ferran per negocis de la Generalitat ab comminació de penas fahent per dit effecte diffarents
prottestas en concervació de la immunitat y
exempció que com a official del General li competia de no poder ésser perturbats en las funccions que exequútan per la Generalitat, al·legant
en justificació del sobredit lo privilegi del senyor
rey don Juan, dattum en Çaragoza, als set de ju42v

a. a continuació dues protestes transcrites a l’Apèndix 1, pàgina 1363.
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Divendres, a VII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment en la casa del General
de la present ciutat a effecte de fer continuar lo
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subhast dels arrendaments dels drets de monedas y çafrans que no·s troban arrendats.

señoría quan presente tiene su magestad el cuydado de tratar de su consuelo de vuestra señoría y de
la concervación de esta provincia, como de que
para su mayor defensa se fortifique la // 43v //
frontera por las partes más convenientes. No se me
ofrece más que añadir, sinoque continuen mis representaciones hasta que se logre lo que tan justamente solicita su zelo de vuestra señoría. Guarde
Dios muchos años. Olot, a 8 de octubre 1689.
También remito a vuestra señoría la adjunta de
mi tío el señor don Pedro Antonio de Aragón. El
duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago.
Señores diputados y oydores de qüentas del General d·este Principado.»

Dissapte, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari tres cartas, la una
de sa magestat, Déu lo guarde, la altre de sa excel·lència y la altre del excel·lentíssim senyor
don Pedro Antonio de Aragon, las quals són
signades de números 16, 17 et 18, y del thenor
següent:
«Ela rey. Diputados. En carta de ocho del corriente que se ha recivido con extaordinario me dais
qüenta del contento que manifestaron los comunes y particulares de esse Principado por el feliz
successo que conciguieron mis reales armas, recuperando la plaza de Camprredón, la fineza con
que acudieron las villas y lugares de él a quanto se
offreció de mi real servicio para facilitar el logro
a // 43r // esta operación. Y como por este motivo
merezen mande atender a su amparo y defensa
en ocasión que se hallan con sumo desconsuelo por
estar al presente demolida dicha plaza de Campredón y no haver otra alguna en la Montanya
que pueda detener un exército enemigo. Por lo
qual y las danyosíssimas consequencias que puede
resultar de semejante desabrigo me suplicáis en
cumplimiento de vuestra obligación sea servido
mandar que quanto antes se dé providencia para
que se fortifique la frontera por la parte de
Camprredón y por las demás que confinan con las
plazas que ocupa el enemigo, para poner freno a
sus invasiones y que tema las nuestras. Y haviendo
sido muy proprio de vuestro amor y zelo todo lo
que me representáys, he querido significároslo assí
y asseguraros quedo con particular aplicatión a
tratar de vuestro consuelo, de vuestra concervación y de vuestra defensa, y que ninguna cosa que
pueda encaminarse a este fin no la omitiré en
manera alguna, por lo que amo tan buenos y fieles vassallos como los de essa provincia, según más
particularmente lo entenderéis del duque de Villahermosa, mi lugarteniente y capitán general.
Que es dada esta en Madrid, a XXIIII de septiembre MDCLXXXIX. El rey. Don Josephus de Haro et
Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnovo.
Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista
Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit don Felix de Marymon. Vidit marchio de
Tamarit.»

«Muya illustres señores. Luego que reciví la carta
de vuestra señoría de ocho del corriente, la puse en
manos de su magestad y, al mismo tiempo, representé las rezones que assisten a vuestra señoría sobre la conveniencia de fortificar la frontera. Y su
magestad ha sido servido de resolver que queda
con particular aplicación a tratar del consuelo,
concervación y defensa de esse Principado y que
ninguna cosa que pueda encaminarse a este fin
no se omitirá en manera alguna, como más largamente entenderá vuestra señoría por el despacho, y puedo assegurar a vuestra señoría que
quanto dependiere de mí experimentará mi buena voluntad y dezeos de servirle. Dios guarde a
vuestra señoría en su mayor lustre. Madrid, a 24
de septiembre 1689. Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor don Pedro Antonio de
Aragón. Muy illustres señores diputados del General del principado de Cathaluña.»
44r

Dimecres, a XII. En aquest dia és baixat sa senyoria concistorialment anant en cotxes en la casa del
General de la present ciutat, a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets de
monedas y safrans que no·s troban arrendats.
En aquest mateix die són vinguts ab embaixada
per part del molt il·lustre Capítol de la present
ciutat los senyors canonges don Dalmau Copons y don Joseph Cortada y han entregat a sa
senyoria la còpia de una carta, que dit molt
il·lustre Capítol ha rebut de sa magestat en resposta de la què escrigué dit molt il·lustre Capítol en jornada de vuyt del passat per lo correu
extraordinari que per part de sa senyoria dels
molt il·lustres // 44v // senyors diputats, la qual
carta és assí cusida, signada de número 19:

«Remitob a vuestra señoría la inclusa real carta
en respuesta de la que escrivió el rey, nuestro señor, y porque de su contenido entenderá vuestra

«Elb rey. Venerables y amados nuestros. Haviendo
visto vuestra carta de 7 del corriente en la qual

a. carta original intercalada entre els folis 42v-43r del trienni 1689-1692.
b. carta original intercalada entre els folis 42v-43r del trienni 1689-1692.

a. carta original intercalada entre els folis 42v-43r del trienni 1689-1692.
b. còpia de la carta intercalada entre els folis 44v-45r del
trienni 1689-1692.
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Dissapte, a XV. En aqeust die, obtinguda primera ora per medi del síndich del General, són
anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor duch de Nàxara, grande de España, los
// 45v // molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y real, ben acompanyats dels officials de la
present casa de la Deputació ab los tres verguers
ab las massas altas. Són estats rebuts de sa excel·lència ab molta cortesia y agasajo fins fora la
porta, a hont dónant las audièncias, y al tornarse’n los ha acompanyat fins a la escala de sa posada, baixant alguns grahons de aquella.

acompañando la representación que me ha hecho
del concistorio de los diputados sobre el desabrigo
en que se hallan las fronteras de essa provincia,
me suplicáis sea servido mandar fortificarlas en
la parte que pareciere más de mi real servicio,
para que tenga resguardo en las inbasiones del
enemigo. He querido responderos que esta expressión ha sido muy propria del celo y obligación que
os assiste y que quedo con particular apliación a
tratar del consuelo de los naturales de esse Principado, de su conservación y de su defensa, assegurándoos que ninguna cosa que pueda encaminarse a este fin no la omitiré en manera alguna, por
lo que amo tan fieles vassallos, como lo entenderéis
más particularmente del duque de Villahermosa,
mi lugarteniente y capitán general, que os dará
ésta. Datta en Madrid, a 24 de septiembre 1689.
Yo el rey. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit Calatayud. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix
de Marymon. Vidit marchio de Tamarit.»

Dilluns, a XVII. En aquest die, obtemperant sor
Maria Agnès Riembau y Sulla, religiosa del monestir y convent de Santa Maria Madalena, de la
present ciutat, a la deliberació per sa senyoria
presa en jornada de nou del corrent acerca la
dita dels preus de aquells tres censals, lo un de
preu y proprietat tres-centas lliuras y penció
tres-cents sous, pagadas per dit General als deu
de setembre, lo altre de preu y proprietat de setanta lliuras y penció altres tants sous, pagadora
a vint-y-sinch de juliol, y lo altre de preu y proprietat tres-centas lliuras y penció dos-cents setanta-dos sous y vuyt, pagadors als dinou de dezembre, en què la dita sor Maria Agnès
Riembau sortejà en las extraccions de censals
per los antecessors de sa senyoria fetas, en lo dit
// 46r // nom, la dita sor Maria Agnès Riambau
lloha, approba, ratifica y confirma las obligacions fetas per misser Bernat Sala y doctor Francesch Sala, debitors al General en diversas quantitats, en quant a sis-centas setanta lliures que
impòrtan los preus de dits tres censals, sens prejudici, novació ni derogació de las primeras
obligacions de dit misser Bernat y Francesch
Sala, ans bé acumulant aquellas, prometent als
molt il·lustres senyors deputats que vuy són y
per temps seran que, sempre y quant tinga lloch
la execució de las obligacions de dits misser Bernat Sala y doctor Francesch Sala, donarà y pagarà al General las ditas sis-centas setanta lliuras.
Y, per ço, attèndrer y cumplir no obliga los béns
de dita causa pia com a deutes fiscals y reals ab
jurament llargament, essent junts per testimonis lo dit Joseph Güell, notari públich de Barcelona, y Joseph Boix, oller, ciutadà de Barcelona,
y Joseph Sabater, escrivent, qui in his interfuit,
et caetera.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joan Perarnau ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Joseph Casas, guarda ordinària del Portal del Àngel
// 45r // continua ab molts accidents y majors
perills de la vida, de manera que li impedeix lo
excercici y servitut de dit son offici.
Dijous, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Jaume Solà ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de
Romualdo Escapa, receptor de la bolla del General, persevera y continua ab sa desgana, de tal
manera que li impedeix lo excercici y servitut de
dit son offici.
En aquest mateix die, instant lo síndich del General, és estat extret sens repugnància alguna de
la galera de Sant Anthoni, de la esquadra de Nàpols, Miquel Massagué, natural de la vila de Jorba, bisbat de Vich, condemnat en la ciutat de
Nàpols, per haver acabat lo temps de sa penitència.
Divendres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria,
Pau Lladó, menor, deffenedor del General, ha
renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit offici de deffenedor per ser altre dels officis antichs
de la present casa y que poden alienar-se, en favor y en cap de Pau Dalmases. E sa senyoria ha
acceptat la nominació de dit offici en quant per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacintho Moretó y
Jospeh Pelegrí, verguers de sa senyoria.

En aquest mateix són vinguts ab embaixada de
part dels molt il·lustres senyors concellers de la
present ciutat los senyors don Francisco Sans y
Puig y Francisco Folgueras, ciutedà honrat de
Barcelona. Y han entregat al molt il·lustre concistori de sa senyoria còpia de las cartas que dits
molt il·lustres senyors concellers y Concell de
Cent escrigueren a sa magestat, Déu lo guarde,
y sereníssima senyora reyna mare, en jornada de
25
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deu de setembre proppassat, las quals còpias
són assí cusidas, signadas de número 20 et 21 y
del thenor següent:

me particular refflexión quanto me expressáis y
muy singular gratitud y satisfazión vuestro zelo y
attentiones podéis assiguraros empenyaré mis officios continuadamente con mi hijo para que su
magestad dé la providencia conveniente a todo lo
que conduxere a vuestra deffensa y mayor alivio.
De Madrid, a 17 de septiembre de 1689. Yo la
reyna. Don García de Bustamante.»

«Aa los amados y fieles nuestros los concelleres de
la nuestra ciudad de Barcelona. El rey. Amados y
fieles nuestros. Por vuestras carta de diez // 46v //
del corriente que me escrivísteis con extraordinario y el memorial que con ella havéis puesto en mis
reales manos, he entendido el consuelo que tuvieron los naturales de essa ciudad y demás del Principado a vista de las assistencias de gente y dinero
que he mandado embiar a mi exército para la
deffensa de essa provincia y el que lograron de haverse recuperado Camprredón. Pero que el hallarse oy demolida esta pieza y estarlo también todas las demás de la frontera les ha ocasionado el
desconsuelo que ponderáis y os ha precisado a representarme los riesgos a que todo el país está expuesto, pudiendo el enemigo entrar en él sin estorbo a ejecutar sus inhumanas hostilidades, para
cuyo resguardo me suplicáis sea servido dar
prompta providencia para que se hagan fortificaciones en las partes de Camprredón, Puigcerdán y
otras de la Montanya que fueren convenientes y
puedan defender las invasiones de los enemigos y
habrir camino para hacerlas contra ellos. Y porqué es muy proprio de vuestro celo y fidelidad
quanto me representáis, he querido significároslo
assí y asseguraros quedo con particular aplicación
a tratar de vuestro consuelo, de vuestra conservación y de vuestra deffensa y que ninguna cosa que
pueda encaminarse a este fin no la omitiré en
manera alguna, por lo que amo tan buenos y fieles vassallos como los de essa ciudad y provincia, según más particularmente lo entederéis del duque
de Villahermosa, mi lugarteniente y capitán general, que os dará esta. Datta en Madrid, a
XXIIII de septiembre MDCLXXXIX. Yo el rey. Don
Josephus de Haro et Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit Calatayud. Vidit don
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix de Marymon.
Vidit marchio de Tamarit.»
47r

En aquest mateix die són anats ab embaixada,
de part de sa senyoria, al molt il·lustre Capítol
de la present ciutat, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General per las deu horas y
mitja de la matinada, los senyors Erasma de
Lana y Fontanet, donzell, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, y han entregat a dit molt il·lustre Capítol la còpia de las cartas que sa senyoria ha rebudas de sa magestat y
sereníssima senyora reyna mare, que són cusidas
y continuadas en lo present dietari, en jornada
de vuyt del present y corrent mes de octubre.
De què ha fet molta estimació // 47v // lo dit
molt il·lustre Capítol segons relació feta per dits
senyors embaixadors en concistori.
Dijous, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Jaume Pujades ha fet relació
mitjensant jurament de com Joan Pau Mitjà, albaraner del General de la present ciutat, se trobave en lo llit agravat y indispost de puagre, de
tal manera que no podia acudir al excercici y
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die és vingut en la present
// 48r // casa lo excel·lentíssim senyor duch de
Nàxara, general de las galeras de Cicília y grande de Espanya, a tornar la visita li fonch feta en
jornada de quinze del corrent. És estat rebut
per sa senyoria y officials de la present casa, tant
al venir com al tornar-se’n, sí y conforme se
acostuma ab los demés senyors grandes de Espanya inseguint la forma donada per sa magestat.

«Lab reyna. Amados y fieles nuestros. Vuesta carta de diez del corriente passó a mis manos el duque de Cessa con la copia del memorial que acompanyava para el rey, mi muy charo y amado
lugarteniente, en que expressáis quan presissas
son las assistencias a esse exército, como también el
que su magestad dé la providencia para que se
haga alguna fortificación que resguarde essos
payses de las invasiones del enemigo por haverse
demolido el castillo de Camprrodón. Y deviéndo-

Divendres, a XXI. En aquest die, no obstant la
deliberació per sa senyoria presa en jornada de
vuyt del corrent de que se celebrassen tres dies
contínuos missas en la capella petita de la present casa per los felizes successos del casament
del rey, nostre senyor, ha manat se fessen dos altars més, lo un a la capella gran de Sant Jordi, y
lo altre en la sala dels Reys de la present casa, a
effecte de què en tots tres altars fossen celebrades missas per al sobredit effecte que tant importa tres dies contínuos, com en effecte se han
comensat lo die present. Se continuaran los dies
de demà dissapte y després demà diumenge.
Nostre Senyor concedesca al rey, nostre senyor,
feliz successió.

a. còpia de la carta intercalada entre els folis 45v-46r del
trienni 1689-1692.
b. còpia de la carta intercalada entre els folis 45v-46r del
trienni 1689-1692.
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Dissapte, a XXII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís en
lo present dietari una partida de taula feta per
Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sa senyoria, com a segrestador dels béns de Francisco
Vila y de Prats a Joan Vazià, alguasil real extraordinari, de una revolta // 48v // a una mitja anyada de una casa del carrer de la Bocaria, que
dit Vazià havia deposat en la taula de la present
ciutat, als dinou del corrent, en virtut de deliberació per sa senyoria presa lo die present, la qual
és assí cusida, signada de número 22. La qual
partida és estada intimada a dit Joseph Vazià per
Francisco Païssa, altre dels verguers del concistori de sa senyoria així refferint.

dicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la desgana de Jacintho Alabau, guàrdia ordinària del General de la present
ciutat, persevera y continua ab sa desgana, de tal
manera que l’impedeix lo excercici y servitut de
dit son offici.
Dimars, a XXV. En aquets die és anat sa senyoria
concistorialment anant ab cotxes a la Mare de las
Fonts del General, com és acostumat tots anys.
50r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional del General, ha firmat àpocha a Joseph
Mateu, botiguer altre dels arrendataris del dret
del General del trienni proppassat de mil siscents vuytanta-sis, dels llibres continuats en lo
memorial qu·és assí cusit, signat de número 23,
per rahó del arrendament de dits drets del General, lo modo de la tradició y que aquells té rebuts lo dit Joseph Catà y Bertran, en lo dit nom
subrrogat de racional, essent presents per testimonis Joan Pau Martí, llibrater, y Augustí Casas, escrivent.

Dilluns, a XXXI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un paper de sa
excel·lència, lo qual és signat de número 25 y
del thenor següent:
«Haviendoa entendido que vuestra señoría dé licencias a diffarentes soldados de su tercio para
que se retiren a sus casas con menoscavo d·él y conocido perjuyzio del servicio de su magestad me
hallo precisado a prevenir a vuestra señoría, como
lo hago, que no sólo se reconocen estos inconvenientes pero es usar de la regalía que sólo es permitida
a la auctoridad del capitán general, pues en llegando el tercio a formarse y a recevirse al servicio
del rey, no puedo otro que el capitán general licenciar a los officiales y soldados, de más de que el
darles vuestra señoría mano para que se aparten
del servicio es contra assí mismo, haviendo de
remplazar su número con los gastos que vuestra
señoría acostumbra de gente nueva y poco experimentada en el manejo de las armas. Espero que
vuestra señoría attenderá a cosa tan justa absteniéndose de la continuación de dar licencias para
que estas cosas corran conforme al estilo y como su
magestad lo manda en sus reales órdenes. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Palacio, a 28
de octubre 1689. El duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Señores diputados y oydores
de qüentas del General de Cathaluña.»

En aquest mateix die, constituhit personalment
ena //49r // lo concistori de sa senyoria, Sebastià
Gelambí, notari de Tarragona, com a procurador del doctor Bruno Martí, prevere y beneficiat de la santa iglésia de dita ciutat y receptor
del General de las taulas foranas de dita ciutat,
com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Thomàs Riber, notari públich de dita
ciutat de Tarragona, en jornada de disset del
present y corrent mes de octubre, la qual és assí
cusida, signada de número 24, en dit nom, ha
denunciat lo dit offici de receptor del General
pure et libere en mà y poder de sa senyoria. E sa
senyoria, havent-li constat que lo dit doctor
Bruno Martí no era debitor al General en quantitat alguna, com apar ab la certificatòria ne fa
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, la qual axí mateix és
assí cusida, signada de número 25, han admès la
dita renunciació, sí y en quant per capítols y actes de cort li és lícit y permès, essent presents
per testimonis Jacintho Moretó y Francesch
Paÿssa, verguers del concistori de sa senyoria.

En aquest mateix die, lo molt il·lustre senyor
oÿdor ecclesiàstich se és conferit en la casa del
General, en lo aposiento a hont fa sa residència
lo receptor dels fraus ab assistència // 50v // del
magnífich racional y escrivà major del General.
Y són atrobats los fraus apresos en dit mes baixescrits y següents: primo, al primer de octubre
se féu apprehenció de casa de Susanna Capdeferro, viuda, prop la plasseta de Marquillas, de
una pessa de tela de Gènova capycua; ítem, dit
die, se féu aprehenció en casa de Joseph Roig,
mariner, en lo carrer d’en Caldes de tres canas
tres palms moqueals color de oliva; ítem, dit
die, se féu apprehenció en casa de Francisco Ferrer, jove, parayre, en lo carrer de las Bayatas, de

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en mea. a continuació una partida de taula, un memorial, una
procura i una certificatòria transcrits a l’Apèndix número 1,
pàgina 1365.

a. paper original intercalat entre els folis 49v-50r del trienni
1689-1692.
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vint-y-quatre, se féu apprehenció en casa Joan
Comas y Juncosa, sastre, en lo carrer de Jerusalem: primo, de quatre palms estamenya parda,
tretze trossos de bayeta verda // 51v // per fer un
llit, que són pessas tallades, com són cortinas,
sobrecel y altres, una ropilla y faldon de escot
sens mànegas; ítem, dit die, se féu apprehenció
en casa de Jacintho Camps, valer, a la plassa de
la Trinitat, de una tela ordida de seda sens haver-hi taxit res. Ítem, a vint-y-cinch de dit, se
féu apprehenció en casa Joan Esteve, sastre, als
Encants, de dos trossos de estamenya catorzena
ratina, lo un tros de tir tres palms y lo altre tros
de tir dos palms, tota de quatre palms y dos
quarts de ample; ítem, dit die, se féu apprehenció en casa Maria Ricarda, viuda, als Encants, de
una caputxa de xamallot retort; ítem, dit die, se
féu apprehenció en casa de Joan Barallat, sastre,
als Carders, de dos palms de tafatà negra entredoble. Ítem, als vint-y-sis de dit, se féu apprehenció en casa Jordi Constant, de nació armènica, al carrer Ample, de nou dotzenas de capsas
de banya, vuyt draps de almesch, tres canas y
mitja sangala color morat, unas mitjas de seda
color blau, dos rosaris de llambràs y tres fils de
cambra; ítem, dit die, se féu apprehenció de una
onsa y mitja de almesch recòndit ab una capsa
de plom y un potet de algalca de casa Carlos de
Joan, armènich, al carrer Ample. Ítem, a vint-yset de dit, se féu apprehenció en casa Maria
Martí, viuda, en lo carrer de la Esgrima, de una
pessa de xamellot de Flandes capycua, onze canas quatre palms dit xamat.

nou canas sinch palms tafatà entre doble negra;
ítem, dit die, se féu apprehenció en casa Joseph
Miquel, hostalé, de l’hostal de Calaf: primo, una
cana rubielos encanats una pessa capycua de
cotonina de Pinyeret y sinch canas y palms cotonina de mostras. Ítem, a tres de dit, se féu apprehenció de casa Joseph Ferran, notari públich
de Barcelona, detràs la Argenteria, de una vesquinya y gavardina de llana, tot guarnit de puntas de or y plata, un guardapié de satí de mostras
y sis palms de escarlatina. Ítem, a sinch de dit, se
féu apprehenció en lo terme de Sant Cugat del
Vallès a un traginer que se diu Jaume Borguny
de dos càrregas de arengada que a quiscuna càrrega n·i ha fet milles. Ítem, a set de dit, se féu
apprehenció en casa Pau Planes, flassader, en lo
carrer dels Flassaders: primo, de un tros de estamenya escutina negra de tir dos palms y dos
quarts, altre tros de dita estamenya de tir dotze
canas tres palms y dos quarts, altre tros de estamenya de tir quatre palms, tres trossos de xamallot de Flandes que tots junts tiren vint-y-tres
canas dos palms y un tros de tafatà entredoble
negre de llustre de quatre palms de ample de tir
sinch canas; ítem, dit die, se féu apprehenció en
casa Agustí Bodoy, blanquer, // 51r // de unas
faldillas de sarja color que no són acabades de
fer y un tros de sarja color de tir dos canas dos
palms; ítem, dit die, se féu apprehenció en casa
Thomàs Bonamich, tintorer, als Cotoners, a la
carassa de tres trossos de bayeta negra, lo un de
dit trossos és de tir sis palms, altre tros de tir dos
palms y dos quarts, y lo altre tros de tir un palm
y dos quarts, altre tros de escot negra de tir sis
palms y dos quarts; ítem, dit die, se féu apprehenció en casa Joan Pujol, sastre, en lo carrer
d’en Boquer, de un retall de panyo negra; ítem,
dit die, se féu apprehenció en casa Miquel Raurell, sastre, en las Samoleras, de sinch retalls, ço
és, quatre de escot y un de xamellot; ítem, dit
die, se féu apprehenció en casa Pere Via, sastre,
prop lo carrer dels Flassaders, de un anbulich de
retalls; ítem, dit die, se féu apprehenció en casa
Matheu Torrent, tintorer, en lo carrer dels Mirallers, de un parell de mitjas color camosat de
seda. Ítem, a tretze de dit, se féu apprehenció
en casa de Joseph Creus, paller, en los Encants,
de dos parells de balons o calsas de estamenya,
lo un parell color a musco y lo altre color tanat;
ítem, dit die, se féu apprehenció en casa Joseph
Bernat, sastre, en lo carrer de Sant Pere més
Baix, de una ropilla y faldillas de estamenya negra. Ítem, a disset de dit, se féu apprehenció en
casa Fèlix Vila, sastre, detràs de Santa Catharina, de nou canas dos palms bayeta negra, dos
canas bayeta groga, vint canas set palms estamenya blanca; ítem, dit die, se féu apprehenció
en casa Joan Camprrobí, sastre, en los Escudellers, de unas faldillas de tafatà negra fetas y acabadas, una cana sis palms tafatà negra. Ítem, a
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Dimecres, a II. En aquest die és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo excel·lentíssim senyor príncep de Pomplin, grande de Espanya, a
despedir-se del molt il·lustre concistori. Y és estat rebut en la forma acostumada y com se estila
en los demés grandes de Espanya.
Dijous, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Bas ha fet relació, mitjensant jurament, de com Joseph Pelegrí, altre
dels verguers del concistori de sa senyoria, se
trobave en lo llit ab febra contínua, per rahó de
la qual estave impossibilitat de poder acudir al
excercici y servitut de dit son offici.

52v
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Dilluns, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, Francisco Juncosa, sirurgià major del tèrcio del General
y present casa de la Deputació, ha fet relació a sa
senyoria, mitjensant jurament, de com Anton
Alabau, soldat de la companyia del capità Joan
Moragues, altre de las de dit tèrcio, fou ferit de
una bala en lo musclo esquerra, de la qual ferida
era estat baldat del bras, per lo què lo judicave
inútil per a poder continuar lo real servey.

tado, mi lugartiniente y capitán general. Por
parte de don Pedro Potau se me han representado
sus servicios y lo mucho que ha procurado mostrar
su affecto en todas las ocasiones que se han offrezido y muy en particular en las dependencias que
han ocurrido en la casa de la Deputación de esse
Principado en espacio de más de tres años que ha
que exerce el officio de abogado fiscal de ella, en
cuya bolsa está insiculado y sorteó como militar. Y
que haviendo tenido noticia los deputados tiene
ajustado coadjutoría y venídole las bullas de la
camarería de la santa iglesia de Tortosa, están
resueltos a embarazarle el tiempo que le falta a
cumplimiento de los seis años que le pertenezen en
dicho empleo y proponer sugeto para este lugar,
dándolo por vacante con motivo de estar insiculado como a militar y passar a ecclesiástico, siendo
esto contra lo que se ha practicado en las casas de
la Diputación y ciudad de Barcelona, pues a los
que han sorteado antes de passar a nuevo estado se
les ha mantenido en su ocupación sin innobar
hasta cumplir el tiempo que les tocava, como se
executó con don Jayme Copons, pues siendo diputado y después promovido al obispado de Vique,
sin embargo de esto se le dexó fenezer su triennio.
Por cuyos motivos y de que por real decreto del
año 1674 se halla establezido que en la bolsa de
acessor y abogado fiscal se han insiculado sugetos
de los tres estamentos en igual número y no hallarse cumplido el de los ecclesiásticos, me suplica
sea servido hazerle muestras de que confirme su
ocupación hasta los seis años que le tocan y que
quede insiculado en la misma bolsa como a ecclesiástico en la forma que está oy como militar. Y
para tomar resolución ha parecido encargar y
mandaros, como // 54r // lo hago, que oyendo a
essa Real Audiencia y a los diputados me informéis sobre esta pretensión lo que se os offreciere y
pareciere, para que visto mande lo que combenga.
Dattum en Madrid, a 15 de octubre 1689. Yo el
rey. Don Joseph de Haro y Lara, secretario. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales.
Vidit Comes et Torro.»

En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi escrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari una visura de un drap,
que·s trobava a casa del General de la present
ciutat, feta per orde de sa senyoria per Ramon
Font y Salvi Mas, parayres, de la present ciutat,
signada de número 26 y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. Ramon Font y Salvi Mas
Joan, mestre, parayres, diuhen a vostra senyoria
que als 5 del corrent mes se conferiren en la casa
del General a effecte de mirar y vèurer segons los
és estat ordenat per vostra senyoria si lo pèl de la
llana de un drap que estava en dit General, vingut //53r // de la vila de Esparraguera era la llana
de setze o de vint-y-dosé. És vist y regonegut lo
pèl de dita llana segons la perícia de nostra art.
Refferim a vostra senyoria que aquell, ço és, dit
pèl apar de vint-y-dosé de dita vila de Esparraguera y encara en aquella se fan de vint-y-dosens
de millor calitat y pèl de llana, y lo mateix també
en altres llochs de Cathalunya.»
Dimars, a VIII. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi escrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari un paper que ha rebut
del molt reverent canceller ab la còpia de un real
despaig de sa magestat, Déu lo guarde, dirigit a
sa excel·lència. Los quals papers són assí cusits,
signats de números 28 et 29 y del thenor següent:
«Muyb illustre señor. Sobre la representación que
ha echo a su magestad, Dios le guarde, don Pedro
Potau para continuar el exercicio de abogado fiscal de essa casa, aunque passe ha ser ecclesiástico,
ha venido un real despacho para que se informe a
su magestad lo que se le offresiere con esta Real
Audiencia, oyendo a vuestra señoría, lo qué pongo en noticia de vuestra señoría con la copia adjunta del referido real despacho, para que vuestra
señoría pueda dezir lo que se lo offreziere sobre
esta dependencia. Y con esta ocasión solicito las
repetidas que desseo siempre del mayor agrado y
servicio de vuestra señoría para emplear en él mi
fina voluntad. Guarde Dios a vuestra señoría los
muchos años que desseo. Barcelona, y noviembre 8
de 1689. Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor doctor Miguel Juan Taverner y
Rubí. Muy illustres señores deputados del General
de Cathaluña.»
53v

Dimecres, a VIIII. En aquest die han fet relació
en lo concistori de sa senyoria los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris del General y
present casa de la Deputació de las causas vertents en lo concistori de sa senyoria.

«Elc rey. Illustre duque de Villahermosa, primo,
gentilhombre de mi cámara, de mi Consejo de Es-

En aquest mateix die, per orde de sa senyoria, és
anat a la casa del General de la present ciutat Jacintho Moretó, altre dels verguers del concistori de sa senyoria, y ha donat orde, de part de sa
senyoria, al magnífich deffenedor del General
segrestàs y tingués per segrestades totas las pessas y robas que fossen de las vilas de Sant Hipòlit y Taradell, de la col·lecta de Vich. Lo qual
orde és estat donat per dit Moretó a dit magní-

a. visura original intercalada entre els folis 52v-53r del trienni 1689-1692.
b. paper original intercalat entre els folis 52v-53r del trienni
1689-1692.
c. còpia intercalada entre els folis 52v-53r del trienni 16891692.
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la Facultat, que són únicament las calitats que
demànan los capítols de cort que parlan de
aqueixos officis. De forma que si algun obstacle
té la pretenció de dit don Pedro de Potau és sols
ab los decrets reals que donaren principi a la
formació de dita bolsa o altres decrets posteriors. Axí que esta matèria dependeix únicament de la gràcia de sa magestat, sens topar ab
constitució ni capítol de Cort que aplique a vostra senyoria il·lustríssima exir al reparo y defensa. Per tot lo què a vostra senyoria il·lustríssima
suplica se servesca honrrar-lo y favorèxer-lo ab
dit informe, que·u rebrà a mercè de la grandeza
de vostra senyoria il·lustríssima y perquè en tot
temps conste de la intenció y pretenció de don
Pedro de Potau, suplica a vostra senyoria il·lustríssima se servesca, si serà de son gust, manar
que la present sie cusida en dietari, offitio. Altissimus, et caetera. Don Pedro de Potau, advocatus
fiscalis Generalis Cathaloniae.»

fich deffenedor segons relació ne ha feta en lo
concistori de sa senyoria.
54v

Disapte, a XII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica en
son concistori presentada per part de don Pedro
Dimas de Potau, advocat fiscal del General de la
present casa de la Deputació, la qual és signada
de número 27 y del thenor següent:
«Il·lustríssima senyor. Don Pedro Potau, advocat fiscal del General de Cathalunya, suplicant a
vostra senyoria il·lustríssima diu que desitjant
pèndrer pocessió de la coadjutoria de la dignitat
de camerer y pabordre de la santa iglésia de
Tortosa, de què té bullas apostòlicas a son favor, y concequutivament lograr lo consuelo espiritual de promòurer-se a sagrats ordes, per a
què lo sobredit no li embarasàs la continuació
del excercici de son offici de advocat fiscal per lo
present trienni y pogués restar enseculat en la
bolsa de assessors y advocat fiscal per lo estament ecclesiàstich, axí com avuy hi és per lo militar, ha suplicat a sa magestat, Déu lo guarde,
que se servís fer-li gràcia de una cosa y altre. Y
havent sa magestat demanat informe al
excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa,
son llochtinent y capità general, ohint a vostra
senyoria il·lustríssima ha aparegut a dit don Pedro de Potau declarar com ab thenor de la present súplica declara que sa intenció no és de restar enseculat perquè no ignora que per a ser
enseculat a oÿdor o deputat no li basta ser coadjutor y à menester ser canonge o altrament tenir
títol llegíttim per a entrar-hi, segons dispòsan
los capítols de cort. Y axí en tenir dita pocessió y
sagrats ordes, ara per aleshoras en quant menester sia, renuncia al dit lloch de // 55r // oÿdor
militar y que vostra senyoria il·lustríssima passe
a proposar-lo a sa magestad com a lloch vacant
en la forma que se acostuma. Ni sa intenció ha
estat may pretèndrer tal cosa, perquè si bé és
notòria la reserva que·s féu sa magestat del senyor rey Felip tercer de Aragó y quart de Castella, de gloriosa recordació, en lo any 1653, emperò en la conformació de las constitutions y
capítols de cort, se dignà sa magestat de estar a
la observansa de aquells sols, pretén dit don Pedro de Potau restar enseculat en la bolsa de assessors, perquè en això no encontra ab ninguna
constitució o capítol de Cort que vostra senyoria
il·lustríssima no ignora que antes de dita reserva
los officis de assessor y advocat fiscal eran officis
de gràcia y los deputat los donavan a qui volian,
ara fos ecclesiàstich, militar o real, sols tingués
sinch anys cumplerts de pràctica y fos doctor en
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Dimars, a XV. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, són anats
ab embaixada a sa excel·lència los senyors Joseph Sauleda, cavaller, y lo doctor Maurici
Rechs y Gallart, ciutedà honrrat. Y han participat de part de sa senyoria a sa excel·lència tot lo
contengut en la deliberació per sa senyoria presa
lo die present y que per dit effecte enviaven differents officials per a la averiguació del fet de
què donaven rahó a sa excel·lència. A què ha
respost sa excel·lencia que estimave la atenció
del concistori y que se alegrava se fes la averiguació ab tot cuydado y que, si era necessari,
pujarie ell en Vich en persona per a la averiguació del succehit. De què han fet relació los dits
embaixadors en concistori.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Jaume Costa, prevere, com ha procurador dels administradors de la insigna capella y col·legi de
Sant Sever, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, en jornada de setze de setembre pròximpassat del corrent any de mil
sis-cents vuytanta-nou, de la qual ha fet ocular
ostenció, ha jurat com havent fet las degudas diligèncias en servar los actes de las originals creacions: primo, lo acte de la original creació de
hont devalla la part de censal de penció quatre
lliuras sis sous, que dits administradors rebian
en lo mes de abril, // 56r // extret en sort en la
extracció de censals feta per los antecessors de
sa senyoria en jornada de dotze de juliol mil siscents vuytanta; ítem, lo acte de la original creació de aquell censal de penció catorze lliures un
sou y tres, que en lo mes de setembre rebian
dits administradors, extret en sort als trenta-hu
de juliol mil sis-cents vuytanta-sis; ítem, lo acte

a. súplica original intercalada entre els folis 52v-53r del
trienni 1689-1692.
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llero todo buen passage y que se le dé el uso proprio
al entrar y salir en esta provincia, según lo expressa su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 16 de nobiembre
1689. Duque de Villahermoza, conde de Luna y
Sástago. Señores diputados del General de este
Principado.»

de hont devalle aquella part de censal de penció
setze lliuras que en lo mes de octubre rebian
dits administradors, extret en sort a onze de setembre mil sis-cents vuytanta-set; ítem, los actes
de las originals cracions de aquells dos censals
de penció setze lliuras deu sous, que en lo mes
de agost rebian dits administradors, y altre de
penció vint-y-sinch lliuras deu sous, que en lo
mes de juliol rebian dits administradors, y altre
de penció extrets en dita extracció del any mil
sis-cents vuytanta-set. No ha pogut trobar los
dits actes.

En aquest mateix die és baixat a la casa del General lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa de la Deputació, a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments de dret
de moneda y safrans. Y ha fet relació com hi ha
dita de cent lliures en lo dret de monedas.

Dimecres, a XVI. En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria cusís y continuàs en lo present
dietari una carta real de sa magestat, acompanyant-la un paper de sa excel·lència, los quals
carta y paper són assí cusits y signats de números 30 y 31 y del thenor següent:
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«Ela rey. Deputados. El conde de Martiniani,
embiado del duque de Sabonya, sale d·esta corte y
lleva para el servicio de su amo los cavallos, que
contiene la memoria inclusa firmada de mi infrascrito protonotario. Y assí mismo van en ella
los que necessita el dicho conde para su viage camaradas y familia con las maletas de ropa usada,
plata para su servicio y dinero necessario para la
jornada. Y porque ha de passar por esse Principado, he resuelto encargaros, como lo hago, que en
conformidad // 56v // de lo que entederéys por mi
lugarteniente y capitán general, por cuya mano
recibiréis ésta y pondréis y daréis las órdenes que
convengan para que a la entrada y salida d·él no
se le ponga embarazo alguno en todo lo contenido
en la refferida memoria, sino que se le haga el
buen passage que es justo a la representación de su
persona. De todo lo que obraréys por buestra parte
me daré por muy servido. Datta en Madrid, a
XXIII de octubre de MDCLXXXIX. Yo el rey. Don
Hyeronimus Villanueva, marchio de Villalva,
protonotarius. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro. Vidit
marchio de Villalva.»
«Sub magestad, Dios le guarde, se ha servido resolver que a la entrada y salida en este Principado
del conde de Martiniana, embiado del señor duque de Saboya, no se le ponga embarazo alguno a
su persona, cavallos, ropa usada, plata y dinero
que lleva para mantener su gasto y el de sus camaradas en el viage, según lo entenderá vuestra
señoría de la adjunta real carta. Y assí encargo
de vuestra señoría disponga se le haga a este cava-

Dilluns, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo reverent Thomàs Viladomat, prevere, // 57v // en
Barcelona residint, com ha procurador de la reverent sor Maria Agnès Rembau y Sulla, religiosa del monestir y convent de Santa Maria Madalena, del orde de sant Agustí, de la present
ciutat, administradora de la causa pia instituhida y fundada per lo capità Joan Maurici Vallsera, com de sa procura consta ab acte rebut en
poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, en jornada de catorze del corrent y present mes de noembre mil sis-cents vuytantanou, de la qual ha fet ocular ostenció, ha jurat
com, havent fetas las degudas diligèncias en servar los actes de las originals creacions: primo, lo
acte de la original creació de hont devalla aquella part de censal de penció quinze lliures que en
lo mes de setembre rebia sobre dit General;
ítem, lo acte de la original creació de hont devalla aquella part de censal de pensió tres lliuras
tres sous, que en lo mes de juliol rebia sobre dit
General, las quals dos parts de censals foren extretas als trenta-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-sis; ítem, lo acte de la original creació de
censal de penció tretze lliuras dotze sous y vuyt,
lo qual censal fou extret en la extracció feta als
onze de setembre mil sis-cents vuytanta-set. No
ha pogut trobar los dits actes.
Dimars, a XXII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi escrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un paper que ha
rebut de sa excel·lència, lo qual paper és signat
de número 32 y del thenor següent:
«Haviendoa sucedido en Gavá y otros lugares de
sus cercanías que algunos naturales con tumulto
han desarmado a los soldados de este exército y
passado a otros desórdenes, escandalosos contra el
real servicio y quietud de la provincia, me veo

a. carta original intercalada entre els folis 55v-56r del trienni 1689-1692.
b. memorial original intercalat entre els folis 55v-56r del
trienni 1689-1692.

a. paper original intercalat entre els folis 57v-58r del trienni
1689-1692.
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precisado a castigar dichos delinqüentes con
aquellas demostraciones que piden sus excessos y la
defensa de estas tropas // 58r // y del mismo país.
De qué doy noticia a vuestra señoría para que
quede con intelligencia de los motivos que me assisten en la disposición de las refferidas diligencias. Y con esta ocasión no omito expressar a vuestra señoría la seguridad de mi afecto y la que
tengo en vuestra señoría al real servicio con los deseos de que guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 22 de noviembre 1689. Duque
de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Señores diputados del General del principado de Cathaluña.»

son sentir y aconcellar-nos lo que aparexerà és
de nostra obligació en què fiam tot lo acert prevenint a vostra senyoria que lo die de aïr se conferí lo concistori ab sa excel·lència, offerint-se a
tot lo que fos del major servey de sa magestat,
de què sa excel·lència havia fet molt particular
estimació.»

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, ý (ha) anat sa
senyoria concistorialment anant ab cotxes, a las
vuyt horas de la nit, a sa excel·lència per vèurer
si se offeria ninguna cosa per lo effecte contengut en lo sobredit paper de sa excel·lència. Del
què ha fet sa excel·lència molta estimació.

En aquest mateix die sa senyoria, en execució
de la sobredita resolució dels senyors de la Novena, per medi dels molt il·lustres senyors deputat // 59r // militar y oÿdor ecclesiàstich ser conferit ab sa excel·lència, fent-li lo mateix obsequi
que lo die de aïr. Y tornats que són estats en lo
concistori de sa senyoria, han refferit que sa excel·lència los havia dit se donaria per servit de
què lo molt il·lustre concistori no·s disgregàs
fins a las nou horas de la nit.

Relació de la Novena: «Que lo molt il·lustre
concistori de sa senyoria havia obrat molt acertadament y que lo sentir de la Novena era que
continuàs lo molt il·lustre concistori las visitas a
sa excel·lència, fent-li las mateixas offertas y obsequi que exequutà lo die de aïr.»

Dimecres, a XXIII. En aquest die hi ha hagut
junta dels tres estaments en la present casa, convidats primer los senyors de aquella per orde de
sa senyoria, per medi dels verguers del molt
il·lustre consistori, per las nou horas del matí. Y
en la dita hora se són ajuntats en la sala de dit
molt il·lustre concistori com és acostumat, ço
és, per lo estament ecclesiàstich, los senyors don
Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y
canonge de la Seu de la present ciutat, lo canonge Pere Benet Atxer, canonge de dita Seu, lo
doctor Antoni Sala y Cudina, canonge de la Seu
de Vich; per lo estament militar, los senyors
marquès del Arrupit, don Juan Amat y Despalau, don Francisco Junyent y Marimon; // 58v //
per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona,
mossèn Juan Llinàs, lo doctor Joseph Costa. Als
quals senyors, per orga del molt il·lustre senyor
deputat militar, trobant-se absent del concistori
lo ecclesiàstich, és estada feta la proposició següent: «Molt il·lustre senyor. Lo concistori, en
vista dels desordes que se han suscitats en alguns pobles d’esta cercania de Barcelona, ha
tingut un paper de sa excel·lència que·s llegeix
del thenor següent (y fonch llegit lo paper que·s
troba continuat y cusit en lo present dietari en
jornada de aïr), lo qual paper ha donat motiu
per a suplicar a vostra senyoria fos servit assistirnos per assertar la resclusió en matèria tant grave y si apareixerà a vostra senyoria de què se escriga a tots los pobles, vilas y ciutats
ponderant-los quant importa que no se moguen per ésser lo que òbran los sobredits pobles
contra lo servey de Déu, nostre senyor, de sa
magestat, Déu lo guarde, y crèdit d’esta província. Estimarem sie servit vostra senyoria dir-nos

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi escrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari un paper que ha rebut de sa
excel·lència, lo qual paper és assí cusit, signat de
número 33 y del thenor següent:
«Laa ocurrencia presente en que se está experimentando el principio de una ruhína con que
amenassa a este Principado me obliga a ajuntar
las tropas de este exército para ponerlas en campanya a tratar de las disposiciones más suaves y
conbenientes al mayor servicio de su magestad y
concervación de sus vassallos y siéndolo vuestra señoría tant leales y fieles como se ha experimentado
en todas ocasiones y con tan repetidas expressiones
lo han calificado en este frangente. Devo esperar
que en él se demostrarán con tal igualdad y fineza que se logre por ella el más acertado y glorioso
fin para cuya execución me hallo en el mayor
aogo que se me puede oponer, reducido a no tener
medios con que poder mantener estas tropas con
algún alivio y sifrándolo mi esperansa en el sumo
zelo de vuestra señoría devo hazerles esta insinuación y pedirles, como lo hago con todo encarecimiento, me socorran con quatro mil doblones.
Servicio en que su magestad hallará repetido el
amor con que vuestra señoría le ha correspondido
y yo de mi parte asseguro vuestra señoría del embarasso que pueda hallar en el punto de la visita,
pues se darán dictámenes de las tres salas de la
Real Audiencia y abogados d·esta ciudad, para
a. paper original intercalat entre els folis 58v-59r del trienni
1689-1692.
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Déu lo guarde, ab mil y sinch-centas dobles per
a la concervació de la cavalleria que sa excel·lència manave juntar en esta ciutat per a la concervació d’ella y resistir a la gent que estave junta
perturbant la quietut pública contra lo real servey de sa magestat. De què ha feta particular estimació sa excel·lència.

que vuestra señoría lo pueda hazer en el aprieto y
urgencia presente. Espero lograr de vuestra señoría este motivo más que anyadir a los muchos que
reconosco en mi mayor estimación y aprecio por
las sir-// 59v // cunstancias que incluye tan favorables al servicio de su magestad y bien de esta
provincia. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 23 de noviembre 1689. El duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago.
Señores diputados y oydores de qüentas d·este
Principado.»

Divendres, a XXV. En aquest die, per orde de sa
senyoria, se han celebrat missas en la capella petita de la present casa, totas las que se han pogut
celebrar fins al mateix die, pregant a Déu, nostre Senyor, la quietut pública per los bons successos del Principat y del servey de sa magestat.

Dijous, a XXIIII. En aquest die són vinguts ab
embaixada de part del molt il·lustre bras militar
los senyors don Joseph de Bru y Ramon Castelló representant a sa senyoria la demostració que
havia feta lo molt il·lustre bras, lo que no acostumave havent obligat a dit bras ésser la ocasió
tant precisa offerint-se a sa excel·lència en vidas
y haziendas en servey de sa magestat, Déu lo
guarde, en la ocasió present lo que participave
lo dit molt il·lustre bras a sa senyoria per a concórrer ab lo molt il·lustre concistori en tot lo
que convingués en la ocasió present. De què ha
fet sa senyoria la deguda estimació, offerint-se
així mateix a dit molt il·lustre bras en continuació de la correspondència que estos dos concistoris han sempre practicat.

En aquest mateix die són anats ab embaixada,
de // 60v // part de sa senyoria, al molt il·lustre
bras militar Joseph de Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, a effecte de participar a dit molt il·lustre
bras militar de com lo molt il·lustre concistori
resolia posar-se als peus de sa magestat per correu extraordinari, participant-li lo tumulto popular que·s troba en la cercania d’esta ciutat. Lo
que obrave sa excel·lència per a desvanèixer-lo y
lo que exequutave lo molt il·lustre concistori en
cumpliment de sa obligació, entregant còpia de
la carta a dit molt il·lustre bras, suplicant-li fos
servit acompanyar-la ab sa representació. De
què ha fet molta estimació lo dit molt il·lustre
bras militar y dient respondria a dita embaixada,
segons relació feta per dits embaixadors en concistori.

En aquest mateix die són anats ab embaixada de
part del molt il·lustre concistori de sa senyoria al
molt il·lustre bras militar los senyors Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, fent molta estimació
de la embaixada y affecte de dit molt il·lustre
bras militar, assegurant-li de part dels molt
il·lustres senyors deputats servar en esta tant
precisa ocasió com en las demés que pugan offerir-se aquella correspondència en sas operacions que tant justament han acostumat.
// 60r // De què ha fet la deguda estimació lo dit
molt il·lustre bras militar.

En aquest mateix die són anats ab embaixada a
sa excel·lència, de part de sa senyoria, los senyors don Pedro Dimas de Potau y lo doctor
Joan Joffreu, ciutedà honrrat de Barcelona, y
han participat a sa excel·lència la carta que lo
molt il·lustre concistori ha deliberat escríurer a
sa magestat, Déu lo guarde, participant-li lo estat de la província. La qual carta ha aparegut bé
a sa excel·lència y de què se remetés quant sa excel·lència avisaria. De què han feta relació los
dits embaixadors a dit molt il·lustre concistori.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, se és conferit
en lo palàcio de sa excel·lència sa senyoria concistorialment per a participar-li la resolució de
enviar per medi de correus, despedint-los per
mar per major seguretat ab cartas per totas las
ciutats y vilas principals de tot lo present Principat, encarregant-los procurassen per sa part embarassar, no·s moguessen ni per ningun cas assistissen a la commoció popular que havian
intentat algunas vilas y llochs de la cercania
d’esta ciutat per moltas amanassas que·ls fes la
gent tumultada, antes procurassen resistir-se ab
totas en compliment de sas obligacions. Y, axí
mateix, han pariticipat a sa excel·lència que, no
obstant las pocas facultats ab què se trobave la
Generalitat, havia resolt servir a sa magestat,

Disapte, a XXVI. En aquest die se han continuat
la celebració de las missas.
En aquest mateix die és tornat en la present ciutat Francisco Texidor, subrrogat en lo offici de
procurador fiscal del General.
Diumenje, a XXVII. En aquest die se han continuat la celebració de las missas.
61r
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En aquest mateix die, per medi de embaixada,
ha entregat lo molt il·lustre bras militar al molt
il·lustre concistori de sa senyoria la còpia de la
carta que escriu a sa magestat, acompanyant la
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víncia, dient que sa senyoria fos servit manar
obrir la casa del General de la present ciutat y
que assistissen en ella los officials del General de
dita casa, que volia sa excel·lència manar col·locar lo cap de Anton Soler, major, de la parròchia de Sant Boy de Llobregat, de la cercania
d’esta ciutat, com ha commotor principal de la
gent que se era ajuntada per a desarmar la cavalleria de sa magestat y commòurer tot lo Principat contra lo real servey, per al càstich de dit Soler y exemple dels mals factors, com en effecte
és estat col·locat lo dit cap en una de las gàbias
que estan posadas en los cantons de dita casa del
General en la part superior de aquella.

representació del molt il·lustre concistori, la
qual còpia me ha ordenat sa senyoria cusís y
continuàs en lo present dietari, com en effecte
és assí cusida, signada de número 34 y del thenor següent:
«Senyor.a Lo lamentable estat en què se troba
est Principat haurà participat a vostra magestat
lo duch de Villahermoza, llochtinent y capità
general de vostra magestat en esta província, lo
bras militar a la primera notícia de las villanas y
execrables operacions dels pochs atents al servey
de vostra magestat resolgué y executà per medi
de embaixada al duch de Villahermoza sacrificar
vidas y haziendas y assistir-lo contínuament, offerint exir tota la noblesa en persequució dels
delinqüents, si era del gust del duch, y en exequució de la destrucció dels perturbadors del
públich demanar fins a la última gota de sanch,
deixant-ho tot a la prudent resolució del duch
de Villahermosa. Ab estos innats affectes se posa
ab tot rendiment la noblesa als peus de vostra
magestat, acompanyant la representació del
concistori dels deputats, esperant lo bras militar
del paternal amor y benevolència de vostra magestat tant benignes influèncias que mouran a
estos inconciderats commotors a ubrir los ulls
de la concideració, y se conseguirà la quietut
pública y la noblesa son sociego y lo major servey de vostra magestat, que és lo que desitja y
anela. La divina guarde,» etcètera.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi escrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari un paper estampat que ha
manat traduhir de llengua catalana en castallana
sa excel·lència per al lustre de tot lo present
Principat y estimació del molt il·lustre concistori, lo qual paper ha manat entregar al molt
il·lustre concistori de sa senyoria lo auditor general del excèrcit, qu·és signat de número 36 y
del thenor següent:
«Declaracióna echa y esparcida por los deputados
y oydores de qüentas del principado de Cahtalunya en lengua catalana, que ha mandado traducir y imprimir en lengua castellana la estimación
que excelentíssimo señor el señor duque de Villahermoza haze del exemplar zelo, fidelidad y fineza de este Principado, para que sea universalmente notorio.

En aquest mateix die se és conferit ab sa
excel·lència lo molt il·lustre senyor deputat de
part del molt il·lustre concistori de sa senyoria a
//61v // offerir-se en tot lo que fos del major servey de sa magestat y benefici del Principat.

Por el amor fraternal que devemos tener y tenemos a todo este principado de Catalunya, como a
diputados y oydores que somos d·él, nos parece y es
cierto que faltaríamos a nuestra obligación si no
amonestássemos y hiziéremos comprehender a todos general- //62v // mente los depravados intentos, máquinas y maldades de Antonio Soler,
mayor, labrador de San Boy de Llobregat, y de
Enrrich Torres, de Sant Quirze de Çafaya, companyero suyo, porque primeramente dizen y publican que no se los observa la palabra real del
perdón que se les hizo en el año 1688, induciendo
a sus seqüaces, a unos enganyados y otros por su
mal natural, diziendo que assí como quieren
aora castigarlos a ellos por los delictes que entonces
hizieron, irán después castigando a los que fueron
a los successos de dicho año, siendo la real verdad
que los delitos, porque se pretendía castigar a dicho Anthonio Soler, son porque en ocasión que por
el servicio del rey, nuestro señor, que Dios guarde
y prospere, ivan algunos cavalleros solicitando
que la provincia hiziesse alguno donativo volun-

Dimecres, a XXX. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi escrivà major del General cusís
en lo present dietari un paper que per orde de sa
senyoria és estampat per al effecte en aquell
contengut, lo qual paper és assí cusit, signat de
número 35.
Divendres, a II. En aquest die és vingut en la
present casa de la Deputaciób // 62r // ab un recado de sa excel·lència Balthazar Oriol y Mercer, escrivà de manament y secretari de la pro-

a. còpia intercalada entre els folis 60v-61r del trienni 16891692.
b. a continuació un paper imprès que s’intitula: «Per lo amor
paternal que devem tenir y tenim a tot aquest principat de
Cathalunya com a deputats y oÿdors que sóm, nos apar y és
cert que faltariam a nostra obligació si no amonestàssem y
féssem compèndrer a tothom generalment los depravats intents, màquinas y maldats de Antoni Soler, major, pagès de
Sant Boy de Llobregat y de Enrich Torras, de Sant Quirze
Safaja, company seu,» intercalat entre els folis 61v-62r del
trienni 1689-1792, volum N-85.

a. paper original intercalat entre els folis 61v-62r del trienni
1689-1692.
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los ojos y no se precipiten a su última ruhína por
interés de los particulares infames, según sus operaciones y por el enganyo en que // 63v // están los
demás pueblos. Y para cumplir con nuestra obligación, ponemos en concideración de todo el Principado quan ignominiosa cosa es seguir a unos infames y de tan malas intenciones que de ellos sólo
se pueda esperar un precipicio y la perdición de
todos los pueblos. Y tenemos entendido por cosa
muy cierta que dicho Antonio Soler tiene intelligencias con los franceses y que todo esto movimiento es por inducción de Francia que, teniendo guerra contra el rey, nuestro señor, querían por esse
camino usurpar esta provincia de su real corona.
Y es cosa lamentable y la mayor desdicha que se
pueda ponderar que dos hombres particulares y de
tan baxa condición intenten perturbar a un
Principado tan fiel y leal a los reyes naturales y señores y tan enemigo por naturaleza de los franceses y tan escarmentado en sus tiranías, como se
pueden acordar muchos de aquel tiempo y publican los rosselloneses a quienes tratan como a esclavos.

tario para subvención de los successivos gastos que
su magestad soporta en la deffensa de este Principado, inducían a algunas personas mal intentionadas y de tan depravado natural como ellos a
que commoviessen y amenasassen a las vilas y pueblos de quemarlos y matarlos, si condecendían y
venían bien a petitión tan justa de donativo. Lo
qual era un nuevo crimen de leza magestad muy
independiente de las cosas passadas y digne de
qualquier horrible castigo, pues que no fuesse otra
cosa sino conciderar la real benignidad con que
su magestad miró a este Principado en dicho anyo
de 1688, devía reprimir su ánimo a no estorbar
que las ciudades, villas y lugares mostrassen su fidelidad y amor a su rey y señor natural sirviéndole con alguna cosa quando su magestad se desangra y agota sus thesoros para deffendernos de los
franceses, nuestros enemigos capitales. Y no contentos de lo refferido, viéndose perdidos, han procurado con falsos pretextos y amenasas de quemar
y matar, obligar a los demás pueblos a seguirlos
contra toda razón, crédito de la patria, servicio
de su magestad y de Dios, nuestro Señor, que es
todo quanto un hombre desventurado y desesperado puede obrar, que por esso sólo merecen el castigo
mayor que se // 63r // puede imaginar, y van publicando mil enrruedos y embustes para enganyar
a la gente y precipitarlos a la mayor desdicha, no
teniendo otra mira sino que, pues ellos están perdidos por sus delitos cometidos, nuebamente quiren que toda la provincia se pierda y tener muchos
companyeros en su desesperación.

Lo que más importa es apartarse de sus persuaciones y no darles crédito en cosa alguna y cumplir
cada uno en el servicio de Dios, de su magestad y
concervación d·esta provincia que se ba aniquilando por puntos, ponderando que es indignidad
y baxesa, no sólo de las vilas grandes que presumen ser de suposición y nombre, sino también de
los pueblos más pequenyos obedecer sus órdenes,
darles de comer y commoverse para seguir y ayudar a dos desdichados y pregonados del rey por sus
delitos, que son tantos que no tienen número, desarmando por su concejo a la cavallería del rey,
nuestro señor, que es el muro y defensa de este
Principado. No podemos dudar ni persuadirnos
que bien conciderado todo lo refferido todos los
pueblos uniformes los han de desemperar no creyendo sus máquinas, enrredos y mentiras ni cosas
de las que publican. Y que si algunos // 64r // son
zelosos del servicio de su magestad y bien común
de la patria, que los han de entregar a la justitia
y todo será en grande servicio de Dios, nuestro Señor, de su magestad y gloria de la nación cathalana. Y de todo daremos infinitas gracias a Dios,
que guarde a todo este Principado y prospere en su
mayor lustre, quietud y estimación. Dada en
Barcelona, a XXX de noviembre MDCLXXXIX. Don
Joan Vivet. Don Joan de Lanuça y de Oms. Doctor Narcís Camps, ciudadano honrrado de Barcelona y Gerona. Conde de Plazencia, Bijande,
de Roda y Perellós. Lugar del + sello. Doctor Miquel Juan Bosch, canónigo de la santa iglesia de
Vique. Doctor Anton Berenguer.

Y van encareciendo y exajerando lo que sucedió en
San Feliu de Llobregat sin mirar ni advertir que,
sólo por la resistencia que hizieron en aquel pueblo
a las armas reales aguardando a las tropas y començando ellos a tirar escopetadas, merecían que
se quemassen y assolassen todas las casas, que a no
hazerlo fue usar de gran benignidad el lugartiniente y capitán general. Y es cierto que se les dejó
anxo camino para huir y tiempo para retirarse y
por esso salieron las tropas a las ocho oras del día de
la presente ciudad, para que ellos lo viessen y tuviessen tiempo de rendirse y implorar la real clemencia o, por lo menos, respetar sus armas y de retirarse. Y a ninguno de los que se rindieron se tocó
un cabello, sino tantsolamente a algunos proterbos
y desesperados que quisieren oponerse y hazer armas. Y también van fingiendo mil enrruedos y
mentiras diziendo que han sentenciado a varios
cavalleros quando todos están a la estimación que
corresponde a sus grandes obligaciones, dispuestos
y unidos para perder la vida en servicio de su magestad y crédito de la patria contra gente tant depravada y maligna, que no sólo se pierden assí,
sino también a toda Cathalunya.

Por mandamiento de los muy illustres señores deputados del General de Cathaluña en Barcelona
residentes, el ecclesiástico absente del concistorio

Esto es lo que ciertamente devemos avisar y publicar por todo el Principado para que todos habran
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vint-y-dos de dit se féu apprehenció en casa de
Joan Camprrubí, sastre als Escudellers, de un
tros de estamenya color canyellat que la una
vora viva tira tres palms y la altre vora viva un
palm. Ítem, dit die se féu apprehenció en la vila
de Granollers de una cana, quatre palms y dos
quarts setzè blancats.

por su indisposición, con interventión de los señores oydores de qüentas de dicho General. Josephus
Sauleda, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae subrrogatus.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, Francesch Joncosa, sirurgià major del tèrcio de la Deputació,
ha renunciat pure y líberament en mà y poder
de sa senyoria en lo dit puesto de sirurgià major,
lo qual ha acceptat sa senyoria.

Disapte, a III de dezembre. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor en medicina Pau Sabater, ha
fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Erasma de Lana y Fontanet, racional
del General y present casa de la Deputació, persevera y continua ab sa desgana de tal manera
que li impedeix lo excercici y servitut de dit son
offici.

En aquest mateix die per quant lo die trenta del
de noembre proppassat era die de
festa y lo General estava tancat, y per concegüent no·s pogué fer-se la regoneixensa dels
fraus apresos en lo dit mes de noembre pròximpassat. Lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich, so és, conferit en la dita casa del General y
en lo aposento a hont fa la residència lo receptor dels fraus ab assistència del magnífich racional y escrivà major del General, y són atrobats
los fraus apresos en dit mes baixescrits y següents: primo, al primer de noembre proppassat
se ha feta apprehenció en casa de Benet Capdevila, velluter, al pes de la farina de una pessa cap
y cua de estam y seda; ítem, tretze canas de estam y seda; ítem, deu canas de sarjà. Ítem, als
set de dit se féu apprehenció en lo ostal d’en
Llopis de divuyt grossas botons de gayeta trobats a Rafel Palau, ordinari de Puigcerdà. Ítem,
als deu de dit se féu apprehenció en la casa de
Joan Comas y Senauja, sastre al carrer de Jerusalem, de una cana cadissos grochs. Ítem, dit
die se féu apprehenció en casa de Domingo Capallades, al carrer de la Bocaria de set seras.
Ítem, als dotse de dit se féu apprehenció en casa
de Pere Bertran, parayre al carrer de la Esgrima,
de dos pessas cap y cua de estamenya negra y
onze canas dos palms de dita estamenya. Ítem,
dit die se féu apprehenció a un traginer en lo
portal de Sant Antoni de la present ciutat de
quinze pessas de tela, ço és, quatre pessas de
tela negra, quatre pessas color de plom, quatre
pessas color plateat, dos pessas color amusco y
una pessa color oliva; ítem, deu pessas de
blauets. Ítem, a divuyt de dit se féu apprehenció
en la casa de la posada dels Sastres de un tros de
estamenya que a la vora viva n’i ha tres palms y a
la altre vora viva n’i ha sinch palms y un quart
color amusco. Ítem, dit die se féu apprehenció
en casa de Juan Camprubí, sastre als Escudellers, de dos pessas sangala color negra. Ítem,
dit die se féu apprehenció en casa la posada dels
Sastres de dos palms de cadís color canyella.
Ítem, dit die en la mateixa casa se féu apprehenció de sis palms // 65r // de cadís color musco;
ítem, tres palms tafatà negra de un cap. Ítem,
dit die en la mateixa casa se féu apprehenció de
una capa de bayeta vint-y-sinquena. Ítem, a
// 64v // mes

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Joseph Campllonch, ha fet relació
mitjensant jurament de com la indisposició de
Joseph Ferrer, notari servint lo offici de escrivent ordinari de la escrivania major de la casa de
la Deputació, persevera y continua ab la mateixa
conformitat que té fetas altres relacions a sas senyorias, per rahó de la qual esta impossibilitat
en lo excercici y servitut de dit son offici.
65v

Dilluns, a V. En aquest die hi ha hagut junta de
personas dels tres estaments en la present casa
de la Deputació convidats primer per orde de
sas senyorias per a aconcellar-se en cosas convenients al real servey de sa magestat, Déu lo
guarde, y benefici del present principat en lo estat present. Y han assistit per lo estament ecclesiàstich los senyors: lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Tortosa, lo doctor
Antoni Sala y Cudina, lo doctor Narcís Burguès, canonge de Gerona. Per lo estament militar los senyors: lo marquès de Arrupit, don Joan
Amat y Despalau, don Gerònim de Rocabertí.
Per lo estament real los senyors: Joseph Melich,
Joan Llinàs, lo doctor Honofre Monsalvo, ciutedans honrrats de Barcelona. Los quals senyors
han deixat a major deliberació lo que per sas senyorias dels senyors deputats y oÿdors los és estat proposat.
Dimars, a VI. En aquest dia és vingut en lo concistori de sas senyorias lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
ecclesiàstich, ab cadira de mà per ocasió de la
echaca que pateix del puagre, y me ha requirit
com escrivà major del General continuàs en lo
present dietari lo següent, dictat per ell mateix:
«El deputado ecclesiástico, obispo de Barcelona,
manifiesta aucténticamente al muy illustre concistorio de los senyores sus deputados y oydores, el
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precís càrrech a quiscun dels concistorials acudir
en concistori sens necessitar-se de recado ni avís
dels demés concistorials. Y que trobant-se en
concistori lo número de aquells que és menester
per a compòndrer concistori enter, poden passar a fer qualsevols resolucions y deliberacions y
aquellas són vàlidas y tenen efficàcia com si en
ellas haguessen entrevingut tots los sis concistorials. Y no se pot al·legar que los concistorials
companys de sa il·lustríssima hagen pres resolució en negoci algú sens intervenció de aquell
número de personas y qualitat de estaments que
és menester segons capítols de cort, ni tampoch
que hagen fal(tat) en no avisar a sa illustríssima
que assistís en concistori en los casos que ha occurregut algun negoci precís en dia y hora extraviada a las de la obligació de trobar-se en dit
concistori; y que se hajen tingut notícia que sa
il·lustríssima se trobàs ab forças que necessita
per anar-hi. Y així no assiteix ni assistir pot al
il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich rahó ni
queixa alguna contra sos companys concistorials, si que en ells pot càbrer desconsuelo de la
poca assistència tenen de sa il·lustríssima en lo
concistori en la present occurrència de tants negocis graves, y de conceqüència gran axí per lo
servey de sa magestat, que Déu guarde, com de
la Generalitat.»

ánimo que repetidamente ha significado en su
// 66r // presencia y por sus ministros de que su
ánimo está pronto ha venir siempre que se le dixiera es necessaria su presencia, y que en orden a
cumplir con esta obligación no se impidieran
achaques ni ocupaciones que todas las propondrá
por los órdenes del muy illustre concistorio. Y por
bien común desta república y que en virtud deste
constante ánimo en que está, afirma y protesta
que por falta de su assistencia no incurrirá en
culpa alguna, pues como dicho tiene vendrá aunque sea en ombros y en silla como ha venido en
qualquiera ocasión que se le dixere es menester su
assitencia, y que si para las demás ocasiones que
no son de importancia le impidieren venir sus
ocupaciones y achaque, no por esso deixará de
ninguna manera de venir siempre y quando fuere menester, declarando que en las ocasiones que
no assistiere y diere su voto no sea comprehendido
y se tenga por assentado que se da encontrario. Y
suplica que en las declaraciones que el muy illustre concistorio declarare y publicare se tenga assí
entendido, y que de ninguna suerte se ponga que
dicho deputado ecclesiástico, obispo de Barcelona,
deixa de firmar por estar indispuesto, porque
como lleva dicho no abrá indisposición que sea
vensible en que dexe de venir, siendo avisado. Y
para que todo lo refferido conste, pido a mi escrivano mayor y secretario lo ponga en dietario,
dando transumpto aucténtico de todo lo aquí
contenido.»

Per lo que los diputats y oÿdors, zelosos de què
en ningun temps no·s puga al·legar ni posar en
presumpció de haver faltat en la obligació del
ministeri de son offici, com ni tampoch en la
correspondència deuhen guardar y usar entre si
los concistorials, donan la present per resposta
al contengut en dita escriptura o requesta, requirint al escrivà major y secretari de la present
casa de la Deputació que no entregue còpia de
dita escriptura o // 67r // requesta sense incerta
de la present resposta, y que per dit effecte sie
incertada en lo dietari concequutivament a dita
escriptura.

Postea autem die septima praedictorum mensis et
anni los molt il·lustre senyors deputats me han
ordenat a mi escrivà major del General continuàs en lo present dietari un paper en resposta
de la sobredita scriptura, per lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona deputat ecclesiàstich devant de sas senyorias dictada,
sí per mi escrivà major en presència de sas senyorias continuada en lo present dietari. La
qual resposta és del thenor següent:
«Responent los molt il·lustres senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
a una escriptura en forma de requesta a ells presentada per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don fra Benet Ignasi de Salazar, bisbe de la
present ciutat de Barcelona, lo corrent trienni
deputat ecclesiàstich del present Principat,
// 66v // que comensa ‘El deputado ecclesiástico,
obispo de Barcelona manifiesta’, y acaba ‘y para
que de todo lo refferido conste, pido a mi escrivano
mayor y secretario lo ponga en dietario, dando
transumpto aucténtico de todo lo aquí contenido’, diuhen que dit il·lustríssim senyor deputat
ecclesiástich no ignora ni ignorar deu la obligació té de assistir en lo concistori tots los dies y
horas prefigidas per capítols de cort y observança de la casa de la Deputació, en las quals és

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Joseph Pomada, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joan
Argila, escrivà major del General de Cathalunya
y present casa de la Deputació, persevera y continua ab la mateixa conformitat que té fetas altres
relacions a sas senyorias per rahó de la qual està
impossibilitat en lo excercici y servitut de dit
son offici.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Agustí Fatjó, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General de Cathalunya,
persevera y continua de la mateixa manera que
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pagarà al General sinch-centas sexanta-duas
lliuras, catorze sous y vuyt a cumpliment de ditas sis-centas lliuras, prometent de present revoltar al General trenta-set lliuras sinch sous y
quatre a cumpliment de ditas sis-centas lliuras.
Y per ço atténdrer y cumplir ne obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament, essent presents per testimonis
Joseph Sabater y Balthezar Prats, escrivents.

té fetas altres relacions a sas senyorias per rahó
de la qual està impossibilitat en lo excercici y
servitut de dit son offici.
Divendres, a VIIII. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment en la casa del General
de la present ciutat anant ab cotxes a effecte de
fer continuar los arrendaments dels drets de
moneda y safrans per no estar arrendats.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ha fet relació
// 67v // mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de sa
senyoria, persevera y continua de la mateixa manera de què té fetas altres relacions a sa senyoria,
per rahó de la qual està impossibilitat en lo excercici y servitut de dit son offici.

Ítem, ab altre acte lo dit don Francisco de Copons convé y en bona fe promet als molt il·lustres senyors deputats del General de Cathalunya
que vuy són y per temps seran encara que absents y a mi escrivà major present, que sempre y
quant constarà que ell dit don Francisco és hereu y béns tenint de don Jaume de Copons, debitor al General en la quantitat de quatra-centas
sexanta-sinch lliuras y que don Joan de Queralt
y de Moliner, debitor al General en cent trentaduas lliuras, vuyt sous y sinch y don Juan
Thomàs de Queralt, debitor al General en la
quantitat de sinch-centas quaranta-una lliuras,
sinch sous y tres, constant ésser estats pocessors
del censal mencionat en lo acte de rattificació
per ell feta lo die present, a effecte de què li sie
feta la solta del preu del dit censal, donarà y pagarà al General la quantitat de sinch-centas sexanta-dos lliuras, catorze sous y vuyt resultants
del preu de sis-centas lliuras de què fa menció
en dit acte de ratificació, com las restants trentaset lliuras sinch-sous y quatre hage promès revoltar en dit acte de rattificació a dit General. Y
per ço atténdrer y cumplir ne obliga sa persona
els béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament y per major tuysió y seguretat
ne ha donat per // 69r // fermansa a Joan Lapeyra, mercader ciutedà de Barcelona, present, lo
qual ha acceptat y jurat a las mateixas obligacions de personas y béns com ha deutes fiscals y
reals y ab jurament llargament segons la forma
stil·lada de la present casa de la Deputació y escrivà major de aquella, essent presents per testimonis los magnífichs doctors Joan Joffreu y
Maurici Rechs y Gallart, Joseph Sabater y Balthezar Prats, escrivents.

Dimecres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Jaume Fontana, ha fet relació mitjensant
// 68r // jurament com la indisposició de don
Miquel Pallarès persevera y continua de la mateixa manera que té fetas altres relacions a sa senyoria, per rahó de la qual està impossibilitat en
lo excercici y servitut de dit son offici.
Divendres, a XVI. En aquest die, obtemperant
don Francisco Copons a una deliberació per sa
senyoria presa lo die present acerca la solta del
preu de aquell censal de preu sis-centas lliuras
en què sortejà don Anton de Copons, son
germà, en la extracció de censals condonats per
sa senyoria feta en jornada del primer de juliol
mil sis-cents vuytanta-tres, lloha, approba y rattifica y confirma las fiansas fetas per don Ramon
de Copons, son pare, pocessor de dit censal, a
don Jayme de Copons, deputat ecclesiàstich,
que fou en lo trienni mil sis-cents sexanta-dos,
lo qual junt ab sos condeputats fou condempnat en la visita de dit trienni en diffarents quantitats, de las quals se estan devent quatra-centas
sexanta-sinch lliuras. Y axí mateix per trobar-se
continuat debitor en la quantitat de quatra-centas quaranta-quatre lliuras, sinch sous y sis com
altre de las fermansas donadas per lo doctor Miquel Boneu y deputat real que fou lo trienni mil
sis-cents sexanta-sinch condempnats a la dita
quantitat de quatra-centas quaranta-quatre lliuras, sinch sous y sis en la visita de dit trienni,
sens ninguna derogació de ninguna de las primeras obligacions en lo acte de ditas fiansas
//68v // continuadas, ans bé acomolant aquellas.
Y promet als molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de comptes que vuy són y per temps seran encara que absents y a mi escrivà major del
General present, que sempre y quant tingan
exequució las ditas sentèncias de visita donarà y

Diumenje, a XVIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi escrivà major del General cusís
y continuàs en lo present dietari dos reals cartas
que ha rebudas de sa magestat, la una de sinch y
la altre de deu del corrent, las quals són signades de números 37 y 38 y del thenor següent:
«El rey.a Diputados, he vista vuestra carta de
veinte y sinco del passado en que, con motivo de
participarme la commoción sucedida de algunos
a. l’original de la present reial carta intercalat entre els folis
68v-69r del trienni 1689-1692.
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lustre y combeniencia, y assí mismo de aplicar los
medios que puedan conducir y afianzar la seguridad de tan leales vassallos por el particular aprecio con que os amo y estimo. Dada en Madrid, a X
de deziembre MDCLXXXVIIII. Yo, el rey. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit marchio
de Castellnovo. Vidit marchio de Canales. Vidit
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Franciscus Borgia, regens. »

pueblos de la cercanía de essa ciudad, me representáis la aflicción en que os ha puesto este accidente por las emanassas de los sediciosos y medios
violentos de que se valen para el logro de sus danyados intentos. Y como ofrecisteis, assí en común
// 69v // como en particular, vuestras vidas y haziendas a mi lugarteniente y capitán general
para lo que fuesse de mi real servicio, deliberando
juntamente hazerme el de mil y quinientos doblones para tan urgente necessidad, cuya particular
demostración las expressiones con que me dáis
qüenta deste accidente y todo lo demás que havéis
executado en desempenyo de vuestra obligación y
experimentado amor os lo mereze, el que os tengo,
y la confiansa que hago de vuestras grandes atenciones. Y os doy muy especiales gracias por las que
en esta ocasión havéis acreditado, esperando lo
continuaréis aplicando los medios que juzgaréis
más proporcionado, para que se mantenga essa
ciudad y provincia en la quietud que se deve a
vuestro zelo y cuydado, que yo quedo con el que corresponde de la gravedad de este accidente assí
por lo que conduce al bien público de esse Principado como por lo que interessa la seguridad de
tan buenos y fieles vassallos. Y con el de favoreceros y honrraros en todo lo que fuere de vuestra
mayor combeniencia muy en conceqüencia de lo
que vuestro zelo amor y innata fidelidad son
acrehedores a las más particulares demostraciones
de mi real gratitud. Dada en Madrid, a V de deziembre de MDCLXXXVIIII. Yo, el rey. Don Joseph
de Haro et Lara, secretarius. Vidit marchio de
Castellnovo. Vidit marchio de Canales. Vidit
don Felix de Marymon. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Franciscus Borgia,
regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit marchio
de Tamarit. »

Dilluns, a XVIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria don
Francisco de Copons, ha jurat en mà y poder de
sa senyoria de com havent fet las degudas diligèncias en servar los actes de la original creació,
de hont devalla aquella part de censal de penció
trenta lliuras que tots anys als disset de setembre
rebia sobre lo General don Anton de Copons, lo
qual censal fonch extret en la extracció de censals feta al primer de juliol mil sis-cents // 70v //
vuytanta-tres, no ha pogut trobar los dits actes.
Dimars, a XX. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi escrivà major del General cusís en lo
present dietari un original procés de informació
rebuda, instant lo procurador fiscal del General
en què se decidí poder-se gastar las pecúnies del
General en la ocasió present, que se disposa iscan concistorials per lo present Principat en virtut de un paper de sa excel·lència que lo dit procurador fiscal ha exhibit en lo procés. Y en ell se
troba originalment a effecte de sol·licitar un donatiu voluntari per a mantenir la cavalleria en
los presidis per escusar tota ocasió de encontres
entre los naturals, y sols assegurant-se ab dit donatiu serà molt més moderat lo gasto ocasionava la dita cavalleria que no s’i estave allotjada y
farà molt major servey a sa magestat, Déu lo
guarde, y se dirà en benefici, axí del present
Principat, puis lo dit diner que·s donarà als soldats ja se gastarà en ell com també en augment
dels drets de la Generalitat que ab major puntualitat se pagarà, lo qual procés és assí cusit,
signat de número 39.

« El rey.a Diputados, haviéndome dado qüenta el
duque de Villahermoza mi lugarteniente y capitán general de las especiales demostraciones con
que esse concistorio ha calificado su celo y fineza,
en la ocasión del movimiento executado por su gestión y enganyos // 70r // de algunos sedisiosos en
diffarentes pueblos de essa provincia, he querido
deciros que quanto havéis obrado ha sido muy proprio de vuestras grandes obligaciones y del innato
amor con que siempre assenyaláis en las occurrencias de mi real servicio. Y haviendo sido esta de la
suma importancia que se deja conciderar, os haze
muy dignos de mi real gratitud la qual os manifiesta mi estimación con todas las circunstáncias
más especiales y correspondientes a vuestra fidelidad, reconociendo la mucha parte que se os ha devido en el sociego de un accidente de tanto cuydado, pudiendo asseguraros de la memoria que me
queda de atender a quanto sea de vuestro mayor

Dijous, a XXII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició del
doctor Gysmundo Bofill, ajudant tercer de la
escrivania major, persevera y continua de la mateixa manera que té fetas altres relacions a sa senyoria,a // 71r // rahó de la qual està impossibilitat en lo exercici y servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo dit doctor en

a. l’original de la present reial carta intercalat entre els folis
68v-69r del trienni 1689-1692.

a. a continuació un procés transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1376.
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medicina Joseph Bas, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del concistori de sa senyoria, ha durat des del die tres de noembre
proppassat fins a setze del present y corrent mes
de dezembre tots inclusive, per rahó de la qual
no ha pogut acudir al exercici y servitut de dit
son offici.

de dit se féu apprehenció en casa de Joseph Fargas, pentiner, de una pessa cap y cua de tela
//72v // de matalassos mostrejada en la Argenteria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi escrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari un billet que ha rebut de sa
excel·lència, donant notícias com sa magestat,
Déu lo guarde, havia resolt de concedir-los los
títols de il·lustres y fidelíssim de què se daria lo
despaix necessari, lo qual billet és assí cusit signat de número 40 y del thenor següent:

Diumenge, a XXV de dezembre any de
la Nativitat del Senyor MDCLXXXX.
71v

Divendres, a XXX. En aquest die és baixat a la
casa del General de la present ciutat lo molt
il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich a effecte de
regonèixer los fraus apresos en lo present mes
de dezembre. Y essent-se conferit en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus
ab assistència de mi escrivà major del General y
del magnífich racional de la present casa són estats atrobats y continuats los fraus següents: primo, a tres de dezembre se féu apprehenció en
casa de Gerònim Camprrodon, sastre prop la
font de la Devallada de la Presó, duas canas dos
palms estamenya negra escotina de // 72r //
sinch palms de ample; ítem, altre tros de dita estamenya de tir tres canas, tres palms; ítem, una
cana quatre palms bayeta divuytena negra; ítem
una canaa ... palms estamenya escotina. Ítem,
als sis de dit mes se féu apprehenció en casa
Francisco Fernandes, sastre a la Devallada dels
Lleons, de un parell de mànegas de llama verda,
la una comensada a cusir forrada de tela blanca y
l’altre sens forrar ab dos faldonets. Ítem, als set
de dit se féu apprehenció en casa de Domingo
Toló, sastre a la Blanqueria, de uns balons fets y
acabats aforrats de tela blanca y una ropilla sens
cusir, y tot és de vintydozè negre. Ítem, a dotze
de dit se féu apprehenció en casa Benet Banchs,
sastre prop las Escalas de Cassador: primo, unas
faldillas fetas y acabadas de estamenya escotina;
ítem, dos ropillas de dita estamenya totas apunt
de amprovar; ítem, unas mànegas de dita estamenya; ítem, un gipó sens mànegas de moqueal
color encarnat y blanch que no està acabat de
cosir. Ítem, als tretze de dit se féu apprehenció
en casa de Fèlix Vila, sastre, de deu majós de fil
blau, ço és, vuyt de censers y dos de encetats
està prop del carrer d’en Tarròs. Ítem, dit die se
féu apprehenció en casa de Anton Darrer, passamaner, de set canas quatre palms escomilla forastera; ítem, dotze parells de mitjas de cotó;
ítem, un palm de vellut negre al carrer Ample.
Ítem, als quinze de dit se féu apprehenció en lo
hostal de la Barraqueta, terme de Castellbisbal,
a Eulàlia Comellas de la vila de Esparaguera sis
palms de estamenya negra. Ítem, a vint-y-nou

«Cona este correo se sirve el rey nuestro senyor, Dios
le guarde, mandarme avisar que, atendiendo a la
fineza con que han obrado los diputados de la Generalidad deste Principado en las occurrencias
que se han ofrecido, con motivo de la sedición sucedida en algunos pueblos de ella, ha resuelto concederles los títulos de nuestros ilustres y fidelíssimos
de que se dará el despacho necessario en toda forma, cuya noticia participo a vuestra senyoría con
el gusto que creerá, de lo que devo interessarme en
quanto conduzca al mayor lustre y estimación de
vuestra senyoría, confiriéndole la norabuena de
este real demostración, deseoso de repetirle muchas
de igual conceqüencia y de que nuestro senyor
guarde a vuestra senyoría felizes anyos. Barcelona, a 30 de deziembre 1689. El duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago. Senyores diputados del General deste Principado.»
Disapte, a XXXI. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General,
anant sa senyoria concistorialment en lo palàcio
de sa excel·lència fent concistori los molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y militar, y han
donat las gràcias // 73r // a sa excel·lència de la
mercè que sa magestat era estat servit fer al molt
il·lustre concistori ab lo tractament de il·lustres
y fidelíssims.

Diumenge, al primer de janer
MDCLXXXX.
Dimars, a III. En aquest die són vinguts ab embaixada de part del molt il·lustre bras militar los
senyors don Pedro Cartellà y Desbach y Joseph
Terré, baró de Canyellas, participant a sa senyoria la mercè que sa magestat era estat servit fer a
dit molt il·lustre bras ab lo tractament de fidelíssim, entregant còpia del paper de sa excel·lència, lo qual és assí cusit signat de número 40.
Dijous, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo // 73v // concistori de sa senyoria lo
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 72v-73r del
trienni 1689-1692.

a. a continuació un espai en blanc.
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doctor en medicina Joan Perarnau, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició
de Joseph Casas, guarde del portal del Àngel,
persevera y continua de la mateixa manera de
què té fetas altres relacions a sa senyoria per
rahó de la qual està impossibilitat en lo exercici
y servitut de dit son offici.

Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Melich, ciutedà honrrat de Barcelona, y han donat la norabona de part de sa senyoria a dits molt il·lustres
senyors concellers de la Mercè que sa magestat
és estat servit fer-los; y juntament han entregat
la còpia del paper de avís de sa excel·lència, contenint la mercè que lo rey notre senyor se ha
servit fer al molt il·lustre concistori dels senyors
deputats qu·és continuat en lo present dietari
en jornada de trenta del passat, de què ha fet
molta estimació lo dit molt il·lustre concistori
dels senyors concellers segons relació per dits
embaixada y feta en lo concistori de sa senyoria.

Disapte, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria Sebastià
Santacruz, alferes de la companyia del capità
don Jayme Descallar, altre de las del tèrcio del
General de Cathalunya y present casa de la Deputació, ha renunciat lo dit puesto de alférez en
mà y poder de sa senyoria, pura y líberament, la
qual renunciació ha admesa sa senyoria essent
presents per testimonis Francisco Maseras y
Joan Padritges, servint lo offici de verguers de
sa senyoria.

En aquest mateix die són vinguts ab embaixada
de part dels molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat los senyors don Ramon Copons del Llor y lo doctora ... Molines, ciutedà
honrrat de Barcelona, y han donat la enorabona
de sa senyoria de la mercè que sa magestat se ha
servit fer al concistori il·lustrant-lo ab la prerrogativa de il·lustre y fidelíssim.

En aquest mateix die són vinguts ab embaixada
de part dels molt il·lustres concellers de la present ciutat los senyors Joseph Catà y Bertran y
Joseph Melich, ciutedans honrrats de Barcelona, y han entregat al molt il·lustre concistori la
còpia de un parte de sa excel·lència ab què participa la mercè que sa magestat, Déu lo guarde, se
ha servit fer a dita ciutat, com en dita còpia llargament //74r // apar, la qual és assí cusida signada de número 41 y del thenor següent:

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Jacintho
Alabau, guarda del General, persevera y continua de la mateixa manera de què té fetas altres
relacions a sa senyoria, per rahó de la qual està
impossibilitat en lo excercici y servitut de dit
son offici.

«Cona este correo se sirve el rey nuestro senyor,
Dios le guarde, de mandarme avisar que, atendiendo a la fineza con que ha obrado esta ciudad
en la ocurrencias que se han ofrecido con motivo
de la sedición sucedida en algunos pueblos de esta
provincia, ha sido servido mandar que a sus concelleres se les dé despacho en toda forma, assegurándoles que les continuará el honor de cubrirse
en su real presencia como se ha estilado por lo passado, cuya noticia participo a vuestra senyoría
con sumo gusto, con lo que por todas razones devo
interessarme en todo lo que fuere de su mayor lustre y satisfación, confiriéndole a vuestra senyoría
la enorabuena, deseoso de repetirla muchas de
igual conceqüencia. Y tengo en sus manos la inclusa real carta que assí mismo he tenido en este
ordinario, que es respuesta de la noticia que su
magestad tubo de la extracción de vuestra senyoría, a quien guarde Dios dilatados anyos.
Barcelona, 30 de deziembre de 1689. El duque de
Villahermoza, conde de Luna y Sástago. Senyores
concelleres de la ciudad de Barcelona.»

Dimars, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Solà, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de
Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la bolla
de la present ciutat, // 75r // persevera y continua de la mateixa manera de què té fetas altres
relacions a sa senyoria, per rahó de la qual està
impossibilitat en lo excercici y servitut de dit
son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Pujades, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Joan Pau
Mitjà, albaraner del General, ha jurat fins lo die
de diumenge proppassat, que comptàvem als
nou del corrent y present mes de janer inclusive,
per rahó de la qual no ha pogut acudir al exercici y servitut de dit son offici.

Dilluns, a VIIII. En aquest die són anats ab embaixada de part de // 74v // sa senyoria als molt
il·lustres senyors concellers de la present ciutat

Dimecres, a XI. En aquest die és baixat sa senyoria concistorialment anant ab cotxes en la casa
del General de la present ciutat a effecte de fer

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 72v-73r del
trienni 1689-1692.

a. a continuació un espai en blanc.
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senyors deputats que vuy són y per temps seran
que sempre y quant tinga lloch la execució de ditas fermansas donarà y pagarà la dita quantitat de
sent lliuras. Y per so aténdrer y cumplir tenir y
servar, ne ha obligat en dit nom la persona y béns
de dita sa principal, y no com seus propris com a
deutas fiscals y reals y ab jurament llargament,
essent presents per testimonis Joan Padritjas y
Francesch Maseras, servint lo offici de verguers
del consistori de sa senyoria.

continuar lo subhast del arrendament de dret
de monedas.
75v

Disapte, a XIIII. En aquest die és vingut en lo
concistori de sa senyoria Joseph Iglésias, corredor públich y jurat ministre del General, y ha fet
relació de com, havent encantat y subhastat de
molt temps a esta part los drets de safrans y de
monedas per los llochs acostumats de la present
ciutat, no ha trobat dita alguna en lo dit dret de
safrans, y en lo de monedas sols ha trobat y s’és
posat en dita de cent lliuras per quiscun any.

En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo dit doctor Joseph Moix, en lo sobredit nom mitjansant jurament ha fet relasió a sa senyoria que fetas las degudas diligènsias en sercar los actes de la
original creasió de aquella part de censal de
què·s fa mensió en la lloasió y ratificasió vuy die
present feta per dit doctor Moix, en dit nom no
ha pogut trobar aquells.

En aquest mateix die, vacant lo offici de receptor del General de la ciutat de Tarragona altre
dels officis del General compresos en la real reserva, inseguint lo disposat en lo real decret de
sa magestat en la provisió de dits officis, han enviat per medi del síndich del General dos proposicions de subjectes: la una per a sa magestat,
Déu lo guarde, y la altre per a sa excel·lència del
senyor virrey per la provisió de dit offici en lo
ínterim que sa magestat pren nominació de subjecta, las quals proposicions són assí cusidas signadas de números 42 y 43.a
76r

77r

Divendras, a XXVII. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un dupte firmat
per los notaris de la taula y banch de la present
ciutat, aserca de alguns albarans fets en dita taula y banch ab la sola firma dels molt il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y militar, y altres ab la
firma de dits senyors, junt ab lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
ecclesiàstich, los demés concistorials absens de
la present ciutat, com més llargament és de vèurer de dit dupte, lo qual és assí cussit signat de
número quaranta-y-sinch y del thenor següent:

Dijous, a XVIIII. En aquest dia lo doctor Joseph
Moix, en quiscun dret doctor, com a procurador
de dona Maria de Corbera y Blanes, viuda dexada de Joseph de Corbera y Santcliment, quóndam baró de Llinàs, com de sa procura consta en
poder de Joan Romeu, notari públich y del
col·legi dels notaris reals col·legiats de la present
ciutat, en jornada de XVII del present y corrent
mes de janer, la qual és así cusida signada de número 44. En dit nom, obtemperats a una deliberació per los assessor de sa senyoria presa en jornada de dos de juny pròximpasat aserca la solta
de aquella part de censal de preu cent lliuras y
pensió noranta-tres sous y onsa, en què sortejà
dita dona Maria Corbera y Blanas, com tenutària
de la universal heretat y béns de dit quóndam son
marit en la extracció de censals per los antecessors de sa senyoria feta als 11 de setembre 1689,
lloha y aproba, retifica y confirma las obligasions
fetas per Francisco Marí, ciutadà honrrat de Barcelona, possessor de dit censal debitor del General en la quantitat de vuit-centas setanta-nou
lliuras sinch sous y sis per rahó de las fermansas
fetas a Lluís Catà y de Oms, oÿdor militar que
fonch en lo trieni 1671, y a Francisco Amell,
//76v // deputat militar que fou en trieni 1662, y
a don Francisco Pons, oÿdor militar que fou en
lo trieni 1665, sens ninguna derogasió de ninguna de las primeras obligasions en los actes primitius de ditas fermansas continuadas, ans bé acumulant aquellas, prometent als molt il·lustres

«Molta il·lustre senyor. Per los notaris de la taula
y banch de la present ciutat és estat firmat dupte
devant los molt il·lustres consellers de dita ciutat,
aserca de alguns albarans fets en dita taula y
banch ab la sola firma dels molts il·lustres oÿdors
ecclesiàstich y oÿdor militar, y altres ab la firma
de dits senyors junt ab lo il·lutríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
//77v // ecclesiàstich, los demés concistorials absens de la present ciutat, avent de ser segons se
dupta dits albarans firmats segons disposició dels
capítols de cort, y assenyaladament del capítol
sinquanta-y-set de las Cors del any mil sinchcens noranta-y-nou, de dos deputats y un oÿdor
de comptas o de un deputat y dos oÿdors. Y com
la declarasió de dit dupte, segons la disposició
del capítol trenta-y-nou de las mateixas Cors, toque y especte a vostra senyoria, per tant y altrament firmant dit dupte suplica lo procurador fiscal sia dit dupte declarat segons serà de justísia, y
la declarasió de aquell comesa als magnífichs assessors de la present casa, los drets del fisch sem-

a. a continuació dues proposicions i una procura transcrits a
l’Apèndix 1, pàgines 1379-1380.

a. l’original del dupte intercalat entre els folis 76v-77r del
trienni 1689-1692.
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pre salvats. Lo offici, etcètera, que licet, etcètera.
Altissimus, etcètera. Don Pedro de Potau, advocatus Generalis Cathaloniae. Oblata die XXVI januarii MDCLXXXX, in concistorio, etcetera. Et
domini deputati Barchinonae residentes commiserunt et huiusmodi dubium magnificis assessoribus
ordinariis Generalis, qui unacum suis dominationibus illud videant, declarent et concludant servata forma capituli curiae. Josephus Sauleda, scriba
major Generalis Cathaloniae, subrrogatus. »

lo dit dupte, sinó que basta la firma dels il·lustríssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar, o bé de dos de dits senyors en
dits albarans y sèdulas pro nunch urgentissima
necessitate en lo dit vot considerada suadente.
Doctor y canonge Miquel Joan Bosch. Don
Joan Vivet. Rechs y Gallart, assessor.»
78v

« Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y assessor ordinari de dit General,
per trobar-se lo altre impedit, vista la suplicasió
presentada per lo procurador fiscal del General
als vint-y-sis de janer y lo dupte en dita suplicasió
contengut; vist lo que se havia de vèurer y attès y
considerat que encara que en lo capítol sinquanta-set de las cartas del any mil sinch-sens noranta-y-nou està disposat, que de lashoras avant los
albarans o sèdulas que seran firmats per mans de
un deputat y dos oÿdors o dos deputats y un oÿdor, com hi aja entre ells hu de cada //78r // estament, encara que dissenten los altres dos de consistori, lo tal albarà aja y dega ser admès de
manera que tinga per deguda execució tant com
si fos firmat de mà de tres deputats, ab lo qual se
veu haver de ser firmats dits albarans y sèdulas ab
menys de dos deputats y hun oÿdor o dos oÿdors
y hun deputat com hi aja entre ells hu de cada estament. Y ab tot, per quant del vot fet y firmat
per los nobles doctors de la Real Audiència, advocats ordinaris de la present casa y advocat fiscal, consta llargament que, no obstant lo die present se troban en la present ciutat los
il·lustríssims senyors deputat ecclesiàstich, oÿdors ecclesiàstich y militar, los demés consistorials absens, poden y deuhen tenir concistori en
la present ciutat y per las causas y rahons justificadas en dit vot contengudas, sí y de la manera com
si tots los concistorials se trobavan presens en la
present ciutat, en conformitat del qual vot des de
què·s troban ausens los molt il·lustres senyors
deputats militar y real y oÿdor real, an tingut
concistori los dits il·lustres senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor ecclesiàstich y militar, fent
moltas deliberasions, rebent y enviant embaxadors y fent tot lo demés que al concistori pertany. Y públicament són estades tingudas y veneradas per deliberasions concistorials las de dits
tres il·lustríssims senyors o dos de ells, en la mateixa conformitat que si tots sis juns s’i fossen
trobats majorment havent succehit dita ausènsia
per lo benefici públich de procurar lo major servey de sa magestat, Déu lo guarde, y procurar la
major quietut y tranquilitat del Principat. Per so
y altrament proveheixen y declaran no tenir lloch

Dilluns, a XXX. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un billet que ha
rebut de sa excel·lència, per a què se reclute el
tèrcio del General y present casa de la Deputació, per trobar-se aquell menyscabat y menos de
número dels soldats aquell ha de consistir y estar ja lo temps ausentat, lo qual és assí cusit y
signat de número quaranta-y-sis.
Dimars, a XXXI. En aquest dia lo molt il·lustre senyor oÿdor ecclesiàstich se és conferit en la casa
del General en lo aposento a hont se fa sa residència lo receptor dels fraus, ab asistència del magnífich racional y escrivà major del General, y se són
atrobats los fraus apresos en dit mes baixescrits y
següens: primo, en casa de Pere Joan Verdaguer,
a la Vidriaria, aprehensió de tres quintars y quinse
lliuras sera groga ab poms y trosos a catorse de dit
mes. Ítem, en casa Joseph Rovira, candeler a la
Bòria, tretse robas y dos lliuras sera groga aprehenció. Ítem, a vint-y-hu de janer aprehenció en
la rectoria del lloch y parròchia de Tiana, bisbat
de Barcelona, quaranta-y-nou plechs fil blanch
de Olanda de rams, y quiscú de dits plechsa
// 79r // està embolicat ab dos papers, y tots los
dits plechs estan dins una bolsa de luda cubert ab
una xarpallera, lligat tot junt ab dos cordas de cànem, que pasat tot junt ab dits papers, bolsa de
luda, xarpallera y cordas ha pesat un quintar, que
net de taras n’i hagué noranta-y-sinch lliuras.

Dimecres, a I de febrer de MDCLXXXX.
Dissapte, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medisina Jasintho Blanch, ha fet relasió mitjensant jurament de com la malaltia del
doctor misser Joseph Costa y Vila, servint lo offici de procurador fiscal del General de Cathalunya, dura des del dia dos de maig mil sis-sens
vuytanta-y-sis, en lo qual temps de dita malaltia
féu relasió lo doctor Jasintho Andreu fins al primer de agost de dit any mil sis-sens vuytanta-ysis, per rahó de la qual no pugué acudir a la servitut de dit son offici de procurador fiscal.
79v

a. l’original de la deliberació intercalat entre els folis 76v-77r
del trienni 1689-1692.

Dimars, a VII. En aquest die, havent sa senyoria
anat ab embaxada a sa excel·lència lo senyor virrey, obtinguda primer hora per medi del sína. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1380.

43

[ 1690 ]

[ 1690 ]

ora per medi del síndich, ab la qual li han representat que desitjavan adquirir notícias de la embaxada que los molt il·lustres senyors concellers
havian fet a sa excel·lència, respecte del succehint en la serimònia del tractament del síndich de la vila de Cervera. A la qual respongué
sa excel·lència que la ciutat estava perplexa sobre pèndrer resolució en lo que havia de aconcellar a dita vila de Cervera, y que ell no sabia
tampoch quin medi se podria pèndrer, però que
jusgava que la detenció del senyor compte deputat en la vila de Cervera era molt perjudicial,
perquè no·s desviàs aquella y altres llochs de
aquella vegueria de fer lo servey voluntari que·s
solicitava. Y sas senyorias digueren a sa
excel·lència que havian discorregut, que ja que
los molt il·lustres senyors consellers de esta ciutat de Barcelona tenian carta de dita vila, podrian escríurer-li que, tant est concistori com lo
senyor compte deputat, no havian tingut intenció de llevar a aquella vila alguna prerrogativa, y
que qualsevol los competís, los aconcellassen
deixar·o a major discusió; y que attenent que estavan disposats per a fer lo servey voluntari a sa
magestat, Déu lo guarde, podrian enviar un síndich a esta ciutat, que est concistori lo oÿria. Y
sa excel·lència respongué que li aparexia molt
bé est medi y que·s posàs en execució.

dich, ab la qual li han representat de com, havent
rebuda una carta del molt il·lustre senyor don
Joan de Lanussa y de Oms, compte de Plasència,
deputat militar, lo qual se troba en la vila de Cervera a fi y effecte de solicitar lo donatiu voluntari,
en la qual participava a vostra senyoria que, havent arribat lo divendres en dita vila los pahers de
aquella, li enviaren la benvinguda per un síndich,
y que antes de rèbrer-lo prengués notícias si gosava de privilegi militar. Y havent-li dit que si lo
féu entrar en lo aposiento a hont se trobava dit
senyor deputat, y al entrar féu la mateixa serimònia que se estil·la en lo concistori, que és alsar-se
de la cadira donant-li lo tractament de assiento y
cobertura. Y al despedir-se proseguí lo mateix,
axecan-se de la silla, fent-li acatament de est tractament se sentí la dita vila dient que li competia
haver de eixir a rèbrer dit síndich lo senyor deputat donant-li portasilla y tornant-lo acompanyar,
deduhint-ho de haver-los donat est tractament
grandes de Espanya, duchs, etcètera. Y dient
també tenir privilegi de no visitar consularment
sinó és a personas reals y llochstinents de sa magestat, si bé no han fet ostenció de aquest privilegi. Y sa //80r // excel·lència, lo senyor virrey, respongué tenia notícia de haver esdevingut est
lanse ab lo senyor compte deputat, y que també
tenia intel·ligència que dita vila de Cervera ne havia donat part als molt il·lustres senyors concellers
de esta ciutat, y que estava aguardant una embaxada de dits senyors consellers; y que segons lo
que dirian sobre est particular que·s podia pèndrer lo medi que seria més proporcionat, la qual
representasió se li féu perquè sa excel·lència tingués notícia que la detenció del dit senyor compte en dita vila era ocasionada del sobredit lanse.

En aquest mateix dia són anats de part de sa senyoria ab embaxada Erasma de Lana, donsell, y
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, als molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat, donant-los las gràcias y fent-los
molta estimasió de haver participat al concistori
que havian rebut carta // 81r // de la vila de Cervera, ab què escrivien lo sentiment en què estaven del tractament los havia fet lo senyor compte deputat militar al síndich que li anà a donar la
benvinguda, representant a dits molt il·lustres
senyors consellers que, attenent que tenian carta de dita vila sobre est particular, se podrian
servir sas senyorias escríurer a dita vila, que tenian notícias que tant est concistori com lo senyor deputat militar no havian entès llevar-los
ninguna prerrogativa, axí que qualsevol que·ls
ne expectàs se podria dexar a major discució; y
que supuesto que tenian desitgs de fer lo servey
de sa magestat, Déu lo guarde, podria dita vila
enviar un síndich a esta ciutat que lo concistori
lo ohiria. Los molt il·lustres senyors consellers
respongueren que podia est concitori assegurarse que desitjaven aplicar-se en tot lo que conduhís ser de son servey, y que per no trobar-se
més que quatre concellers ho participarian als
altres dos que faltaven, y que presa la resolució
la participarian a sa senyoria.

Dimecres, a VIII de febrer de MDCLXXXX. En
aquest die són vinguts ab embaxada de part dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat los senyors doctors Geroni de Ferrer, cavaller, y Joan Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona, participaren a sa senyoria de part dels molt
il·lustres senyors concellers que havian rebuda
una carta dels pahers de la vila de Cervera, ab la
qual donavan notícia a dits senyors consellers
que, havent anat lo síndich de dita vila a donar
la benvinguda al molt il·lustre senyor compte de
Plasència, deputat militar, havia tingut dita vila
algun sentiment de no haver donat dit senyor
compte deputat al dit síndich lo tractament
que·ls aparexia li competia; y perquè en ningun
temps pugués quexar-se est concistori de haver
faltat a la acostumada correpondència, participava a sa senyoria esta notícia, del que ha fet sa
senyoria molta estimasió.
80v

Dijous, a VIIII de febrer MDCLXXXX. En aquest
dia, havent sa senyoria hanat ab embaxada a sa
excel·lència lo senyor virrey, obtinguda primer

Disapte, a XI. En aquest die don Geroni de Novell y Bartrola, com a marmessor y procurador
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dels demés marmessors del tastament y última
voluntat de la noble dona Theresa de Omdedéu
y Amigó, viuda en últimas núpcias del noble
don Joan de Omdedéu en Barcelona populat, y
en primeras núpcias fou muller del magnífich
Emanuel Guiemet y Lladó, ciutadà honrrat de
Barcelona, com de sa // 81v // procura consta ab
acte rebut en poder del doctor Lluís Fontana,
notari públich de Barcelona, en jornada de set
del mes de febrer del corrent any mil sis-sens
noranta, certificatòria de la qual és assí cusida
signada de número quaranta-y-set, en dit nom,
obtemperant a una deliberasió per sa senyoria
feta en jornada de tres de febrer del corrent mil
sis-sens noranta aserca de la solta de aquell sensal de preu y proprietat sis-sentas y duas lliuras,
dos sous y dos, y penció sinch sens quaranta-yset sous y quatre, en què sortejà dita quóndam
dona Theresa Homdedéu en la extracció de
sensals feta per los antessessors de sa senyoria al
primer de desembre mil sis-sens vuytanta-ysinch, lloha, aproba, retifica y confirma las obligasions fetas per dit Emanuel Guiemet, pocessor de dit censal, debitor al General en la
quantitat de mil sinch-sentas vuytanta-y-una
lliuras, tretse sous y nou per rahó de la fermansa
féu a Bernat Ferrer, deputat real del trienni mil
sis-sens sinquanta, sens ninguna derogasió de
ninguna de las primeras obligasions en los actes
primitus de dita fermansa continuadas, ans bé
acumulant aquellas, prometent als molt il·lustres senyors deputats que vuy són y per temps
seran que sempre ý pagaran la dita quantitat de
sis-sentas y duas lliuras, dos sous y dos. Y per
aténdrer y cumplir las sobreditas cosas ne ha
obligat en dits noms la persona y béns de dita
marmessoria, y no los seus propris, com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament, essent presents per testimonis Anton Cassanya,
notari de la ciutat de la seu de Urgell, y Francisco Carreu, estudiant en lleys.a
82r

na, los quals han representat a sa senyoria de
part de dits molt il·lustres senyors consellers
que havian resolt escríurer a la vila de Servera,
fent-los enténdrer que ni est concistori ni lo senyor compte deputat militar havian tingut intenció de llevar-los ninguna prerrogativa, y que
qualsevol los ne competís se podria dexar a major discusió lo que·ls aconsellavan; y que attenent que desitjaven fer lo servey voluntari a sa
magestat, Déu lo guarde, que enviassen un síndich a est concistori per est effecte de què se’ls
ha fet molta estimasió.
Dimars, a XIIII. En aquest die han enviat sas senyorias ab embaxada als // 82v // molt il·lustres
senyors conseller per medi del senyor Erasma de
Lana y Fontanet, donsell, y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, ab la qual
los han donat las grasias a dits molt il·lustres senyors consellers, de haver condessendit a la petició se’ls havia feta respecte de haver scrit a la
vila de Cervera, ab lo modo refferit ab la sobredita embaxada feta per part de dits molt il·lustres senyors consellers.
Dimars, a XXI. En aquest dia és tornat en lo concistori de sa senyoria lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, per haver estat indispost.
83r

Dimars, a XXVIII. En aquest dia, constituhits
personalment en lo concistori de sa senyoria los
magnífichs doctors Joan Joffreu y Maurisi
Rechs y Gallart, assessors ordinaris del General
y present casa de la Deputació, junt ab don Pedro de Potau, advocat fiscal, han fet relasió a sa
senyoria il·lustre del estat en què se troban las
causas vertens en lo concistori de sa senyoria.

Dilluns, a XIII. En aquest die són vinguts en lo
concistori de sa senyoria ab embaxada de part
dels molt il·lustres senyors consellers los senyors
doctor Gerònim de Ferrer, cavaller, y Miquel
Carreras y Betran, ciutadà honrrat de Barcelo-

En aquest mateix die lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich se és conferit en
la casa del General en lo aposento a hont fa sa
residència lo receptor dels fraus, ab acistència
del magnífich rasional y scrivà major del General, y se són atrobats los //83v // fraus en dit mes
baixescrits y següens: primo, al primer de febrer
se féu aprehenció en casa de Francesch Bataller,
fuster, de una cana tafatà negra dobla en lo carrer de la Tapineria. Ítem, a quinse se féu aprehensió en casa de Isabel Torrent, viuda en la
plasa del Oli: primo, dos palms bayeta divuytena
encarnada; ítem, set canas de ditas bayeta; ítem,
una pessa de estamenya negra cap y cua; ítem,
dos palms de llana blava. Ítem, a vint-y-dos de
dit se féu aprehenció en casa de Joan Baptista
Martí, en lo carrer d’en Jaume Giralt, sinch canas, sinch palms escot negra.

a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1381.

Dimecres, al primer de mars MDCLXXXX. En
aquest dia me ha ordenat sa senyoria a mi scrivà

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo dit don Gerònim de Novell y Bartrola, en los sobredits noms
mitjensant jurament ha fet relasió a sa senyoria
que, fetas las degudas diligèncias en sercar los
actes de la original creasió de aquell sensal de
què·s fa menció en llohasió y retificació vuy die
present feta per dit don Gerònim Novell, en dit
nom no ha pogut trobar aquells.

45

[ 1690 ]

[ 1690 ]

de, de la mercè que és estat servit fer al molt
il·lustre y fidelíssim concistori ab los títols de
il·lustres y fidelíssims, lo qual privilegi per orde
de sa senyoria és recòndit en lo arxiu de las tres
claus y registrat en lo llibre de Butllas, Indults
Apostòlichs y Privilegis Reals.

major del General cusís y continuàs en lo present dietari un paper que han rebut de sa
excel·lència aserca de la llibertat dels forsats, lo
qual paper és assí cusit y continuat signat de número quaranta-y-vuyt y del thenor següent:
«Haviéndosea visto en el consistorio la carta que
escrivieron a su magestad los deputados con fecha
de 4 de este, suplicando sea servido demandar que
no sean detenidos differentes forsados de la Corona de Aragón que se hallan en la esquadra de las
galeras de Cerdenya, y an cumplido el tiempo de
su penitencia respeto de ser conforme a las generales constitusiones del Principado, y lo que vuestra
excellencia y la Real Audiencia representaron a
su magestad en dies y ocho de septiembre del anyo
passado, sobre las dudas que se susitaron aserca de
esta materia; y teniéndose tambien presente lo que
ha escrito el senyor marqués de //84r // Alconchel,
general de dicha esquadra, en carta de 16 del pasado tocante a la falta que hazen en ella los esclavos que los diputados tienen represaliados por su
pretensión, referiendo quan injusta es esta y como
los forsados que piden estar recargados en más anyos de condenasión de los que trajeron a las galeras por nuevos delitos que han cometido en ellas,
cuyos autos y processos no ha remitido por hallarse
en Cáller en poder del auditor, ha aparessido al
consejo que vuestra excellencia diga a los deputados que su instancia será siempre admitida por lo
que mira a los naturales del Principado que huvieren acabado el tiempo de su condena, y no se
expressare en ella que sea por vida, pues en esto ay
órdenes expressas y práctica establessida. Y que
por lo que toca a los forsados que en galera han cometido nuevo delito, por el qual se les ha anyadido
término a la pena que trajeron, se han dado y darán las órdenes convenientes para que se remiten
de Cerdenya los auctos con vista de los quales se tomará la resolución que prossediere de justicia,
atendiendo a la súplica y mentes del concistorio.
Y consta praesupuesto que disponga vuestra excellencia que los deputados entreguen los moros de
que han echo represalia.»

Dilluns, a VI. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medissina Joseph Pumada, ha fet relasió a
sa senyoria mitjensant jurament com la desgana
de Joan Argila, scrivà major del General y present casa de la Deputació, de la qual ja té fet altras relasions ha continuat y vuy en dia continua
impedint-li lo exhercissi y servitut de dit son offici.
Dimars, a VII. En aquest dia és anat sa senyoria
concistorialment, anant ab cotxes, a sa excel·lència perquè fos servit fer publicar perdó general
per tot lo Principat per la última commossió ý ha
haguda de alguns llochs y vilas de la cercania de
la present ciutat.a
85r

Dissapte, a IIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medissina Pau Sabater, ha fet relasió a sa
senyoria mitjensant jurament com los etxaques
y desgana del magnífich Erasma de // 84v //
Lana y Fontanet, racional de la present casa, de
los quals ja té fet altras relasions han continuat y
vuy en dia van continuant impedint-li lo exhercissi de dit offici.

Dimecras, a VIII de mars MDCLXXXX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori de
sa senyoria Joseph Rafart, major, com a procurador del reverent Pau Pellisser, prevere en la iglésia parrochial de Sancta Maria del Mar de la present ciutat beneficiat, com a obtenint lo offici de
credenser del General de Cathalunya de la present ciutat, com de la procura consta ab acte rebut en poder de Isidro Famades, notari públich
de Barcelona, en jornada de onse de agost mil
sis-sens vuytanta-y-set, la qual és assí cusida signada de número quaranta-y-nou, en dit nom ha
renunciat lo dit offici de credenser en mà y poder
de sa senyoria il·lustre y en favor de Joseph Rafart, menor, per ésser altre dels officis antichs y
que poden alienar-se. E sa senyoria il·lustre, restant cerciorat que lo dit Pau Pellisser, prevere, no
era debitor al General en quantitat alguna, com
apar ab la certificatòria ne fa lo magnífich racional del General y present casa de la Deputació, la
qual és assí cusida signada ab lo mateix número
de quaranta-y-nou y al peu de dita procura, han
admès la dita renunsiasió sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent
presents per testimonis Francesch Maseras y
Joan Padritjes, servint lo offici de verguers del
concistori de sa senyoria il·lustre.

En aquest mateix dia ha rebut sa senyoria il·lustre un real privilegi de sa magestat, Déu lo guar-

Divendras, a X. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre
Francisco Miquelet, cirugià de la present ciutat
de Barcelona, mitjensant jurament ha fet relassió a sa senyoria il·lustre de com la persona

a. l’original del paper intercalat entre els folis 83v-84r del
trienni 1689-1692.

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1381.
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se requiresca de majors notícias a effecte de
obrar ab tota seguretat y lo medi acostumat, y
més segur sia scríurer al deputat local de la dita
ciutat de Tortosa perquè adquiresca certas notícias y rebe informacions, y les participe a vostra
senyoria il·lustríssima ab provas opportunas, y
altrament dit Francisco Texidor necessita de un
advocat qui lo aconselle en lo que deu obrar en
aquest fet per no poder tractar lo negosi ab dit
noble don Pedro de Potau, advocat fiscal ordinari, per ser interès propri de aquell lo que·s deu
tractar, per tant y altrament dit Francisco Texidor suplica a vostra senyoria il·lustríssima sia de
son servey manar escríurer una carta al dit deputat local de dita ciutat de Tortosa, perquè fassa
exactas diligèncias en averiguar si lo dit don Pedro de Potau té la pocessió de dita dignitat, y
trobant-la remete lo acte autèntich a vostra senyoria il·lustríssima, o bé en cas no la trobe participe las notícias que·n tindrà; y constant que
dit noble don Pedro de Potau tinga pocessió
//86v // de la dita coadjectoria, sia passat a fer altra extracció de advocat fiscal en son lloch per lo
resíduo del sexenni, com axí ho disposan differens decrets reals y observansa de la present
casa, y juntament sia servit anomenar un advocat fiscal per dit negosi tantum qui aconselle y
fasse las scripturas y demés operacions que seran
necessàrias per dit effecte, y que la present sia
manada cusir en dietari lo que diu y deduheix
non solum praemisso verum etiam omnimodo
meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Franciscus Texidor, procurator fiscalis subrogatus in causa propria. Oblata X martii
MDCLXXXX in concistorio, et cetera. Et domini
deputati in dominis auditoris computorum commisserunt prescripta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis relationem incontinenti in scriptis faciant. Josephus
Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.

// 85v // de Nicolau Casals, de edat de trenta-ytres anys poch més o menos, soldat del tèrcio
del General de Cathalunya y present casa de la
Deputació, ha tingut la cuixa dreta trenquada,
de la qual ha quedat molt coix y ab contingència de major dany, en particular en cosas de forsas y marxes, no obstant lo perill de sa vida, y
per consegüent impossibilitat per fer lo real servey de sa magestat, Déu lo guarde, y altres exhercissis.

Dissapte, a XI de mars MDCLXXXX. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor en medissina Agustí Fatjó, mitjensant jurament ha fet
relasió a sa senyoria il·lustre com la desgana de
Joseph Quintana, exactor del General y present
casa de la Deputasió, de la qual ja ne té fetas altres relasions ha continuat y vuy en dia continua, impedint-li lo exhercissi y servitut de dit
son offici.
En aquest mateix dia se són conferits los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa
al concistori de sa senyoria il·lustre y han fet relasió del estat de las causas se aportan vertens en
lo concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica y vot
al peu de aquella fet per los magnífichs assessors
ordinaris del General y present casa de la Deputació, presentada per lo procurador fiscal del
General y present casa de la Deputació, ab la
qual demana a sa senyoria il·lustre que los llochs
que està insiculat don Pedro de Potau, advocat
fiscal del General y present casa de // 86r // la
Deputació, com a militar, se havian de provehir
per haver mudat de estat de militar a ecclesiàstich, com de dita súplica y vot és més llargament
de vèurer, la qual és assí cusida signada de número sinquanta y del thenor següent:

Vista la retroscrita suplicasió a vostra senyoria
il·lustríssima presentada lo die de air que
comptàvem ha deu del corrent mes de mars, a
instància del procurador fiscal de vostra senyoria, en y ab la qual supplica sia ordenat al deputat local de la ciutat y col·lecta de Tortosa se
cerciore y fasse diligèncias en trobar lo acte de la
pocessió que·s diu haver presa lo noble don Pedro de Potau, de la dignitat de la camararia de
Tortosa, y aquell en cas se trobe remete ab tota
diligènsia o bé en cas que no·s trobàs rebe informació si lo dit don Pedro Potau ha presa pocessió de dita dignitat de la camareria, a fi y effecte
de saber si lo dit don Pedro Potau ha mudat de
lo estament militar al de ecclesiàstich, per poder
fer nominasió dels dits llochs de militar en los
quals se troba insiculat y axí mateix passar a fer
altras diligèncias en dita súplica expressadas.

«Il·lustrea y fidelíssim senyor. A notícia de Francisco Texidor, burgès de la vila de Perpinyà,
exercint lo offici de procurador fiscal de la present casa, à previngut com lo noble don Pedro
de Potau, advocat fiscal de dita casa, tindria pretenció de la coadjectoria de la dignitat de camarer de la sancta iglésia de Tortosa, y axí bé hauria mudat de estat passant de militar a
ecclesiàstich, en lo qual cas vagarian los llochs e
o rodolins de las bolsas de la present casa en las
quals se troba insiculat com a militar, y axí en la
insiculasió pròximvinent se haurian de provehir
en altre subjecte militar. E com per lo sobredit
a. l’original del vot i de la súplica intercalat entre els folis
85v-86r del trienni 1689-1692.

47

[ 1690 ]

[ 1690 ]

Vista // 87r // la commissió al peu de dita suplicasió continuada als assessors infrascrits per a
què relasió encontinent fassen en scrits a vostra
senyoria il·lustríssima. Vistos differens capítols
de cort consernents a la subjecta matèria. Vist lo
que se havia de vèurer. Attès que segons disposicions de capítols de cort un subjecte inciculat
en la present casa per un estament, donant
aquell y passant a altre vaccant los llochs en los
quals estant ensiculat per lo primer estament, y
axí en cas que dit noble don Pedro de Potau
tingués presa pocessió de dita dignitat hauria
mudat de estament, y attès axí matex que sobre
lo dit fet se deurian fer alguns prosehimens en
los quals per interessar lo dit don Pedro no podria entrevenir-hi, per redondar aquells en causa pròpria, y attès lo que se havia de atténdrer,
los assessors infrascrits fan relasió a vostra senyoria il·lustríssima que deu fer las diligèncias
que expressa lo dit procurador fiscal en dita sa
súpplica, per a què en vista de ellas puga vostra
senyoria il·lustríssima cumplir lo disposat en los
capítols de cort y los decrets reals. Y axí ho senten en Barcelona, a XI de mars MDCLXXXX. Joffreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor.»

administra perpetuar al forsat en lo rem y fustarse per aqueix indirecte la disposició de dit real
decret y sa observansa; y respecte dels que són
condemnats no per vida contravindria a las reals
constitucions del present Principat, majorment
que los forsats per qui se demana la llibertat, no
és tant segons se ha entès inculpats de fuga pròpria, sinó que se’ls fa extenció de la pena per ser
del mateix banch o encara dels vehins banchs, y
no per representar lo marquès d’Elcocher, general de las galeras de Cerdenya, ésser la repressàlia injusta, pues és molt conforme a las generals constitucions del Principat, cervant-se totas
las sircuntàncias que ellas disposan com és haver
reconegut a sa excel·lència, suplicant-li llicència
per passar a fer ditas repressàlias y al regent la
Real Cancelleria. Y havent-se trobat ditas repressàlias exhecutadas en lo ingrés de nostres
officis y detinguts en las presons d’esta casa los
moros repressaliats, a més de què seria faltar a la
obligació de nostres officis si’s donava llibertat a
dits moros sens conseguir la dels forsats, seria
ocasió que occasionaria desconsuelo a tot lo
Principat. // 88r // Per las quals rahons refferidas
han merescut los deputats antessessors de sa
magestat annuir a sas representacions en semblants casos, y singularment en jornada de vinty-quatra de octubre mil sis-sens vuytanta-y-sis,
com axís consta ab sa real carta còpia de la qual
se posà axí mateix en mà de sa excel·lència. No
dupten de present los deputats y oÿdors de
comptas de què mereixeran del rey nostre senyor se digne donar los ordes necessaris al General de las galeras de Cerdenya, a fi y effecte de
què done llibertat als forsats que han cumplit lo
temps de sa penitència, sí y conforme declara sa
magestat son real ànimo ab dita carta de vint-yquatre de octubre mil sis-sens vuytanta-y-sis.»

En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un paper que ha
enviat a sa excel·lència en resposta del que rebé
de sa excel·lència al primer del corrent, lo qual
és cusit y continuat en lo present dietari en lo
dit dia del primer del corrent, lo qual paper és
assí cusit signat de número sinquanta-y-hu y del
thenor següent:
«Haventa vist en lo concistori de deputats y oÿdors del present principat de Cathalunya un paper que sa excel·lència lo senyor duch de Villahermosa se ha servit comunicar-li, representan a
sa excel·lència sobre lo en ell contengut, que los
forsats condemnats per // 87v // vida, la condemna de aquells se deu enténdrer per deu anys
segons real decret de sa magestat, Déu lo guarde, còpia del qual se posa en mà de sa excel·lència, lo qual té la umil observansa inconcusament
observada de molts anys tant en los regnes de
Castella com en los de Aragó y demés dominis
de sa magestat, prenent per motiu lo rey nostre
senyor en lo refferit decret ser una y igual en
tots la rahó de pietat la qual mogué son real ànimo; y en quant als forsats a qui se ha haumentat
lo temps de la condemnació per nous delictes
comesos en galera, representan a sa excel·lència
que havent-hi en ella tants rigurosos càstichs,
no apar se haja de aribar a multar-los de més
anys de galeras, que seria restar en mà del que lo

Dilluns, a XIII. En aquest dia és tornat en la present casa de la Deputació lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Narcís Camps, deputat real del
present principat de Cathalunya, per haver acabat la vareda de las ciutats, vilas y llochs de dit
present Principat a ell destinadas, a effecte de
ajustar al donatiu voluntari per temps de sinch
anys.
Dimars, a XIIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre
Ignasi Abadal, notari causídich, procurador
//88v // del reverent Joseph Ozet, prevere y rector de Sant Feliu de Codina, y com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Vallossera, notari públich de la vila de Caldas de
Monbuy, en jornada de sinch de febrer de mil
sis-sens noranta, en dit nom y mitjensant jurament ha fet relasió a sa senyoria que, havent fetas las degudas diligèncias en crear los actes de
la original creasió de hont devalla aquella part

a. l’original del paper intercalat entre els folis 86v-87r del
trienni 1689-1692.
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de aquest Principat, imprimint en los ànims dels
naturals esta danyada intenció, fingint-se ab dol
y maquinació differens motius falsos. Y continuant sos infames procehirs, commogueren alguns pobles a so de campanas y corns, dient y
vociferant «Visca la terra» y «Muyran traydors»,
los quals commoguts y alterats així particulars
com comuns fent lo delicte popular, assistintlos en alguns de aquells los officials de justicia
ordinaris de dits llochs en lo mes de noembre
pròximpassat, posaren en execució tant execrable tractat, desarmant los officials y soldats de
cavall que se trobavan allotjats per differens
parts de aquest Principat, inhumanament matant-ne alguns que no permetian los desarmassen, prenent-los las armas y cavalls, fent se separassen de sas companyias y que se’n anassen de
aquest Principat que altrament los matarian. Y
prenent los camins y avingudas de la present
ciutat de Barcelona, anaven detenint y capturant los soldats que venian a dita ciutat robantlos y matant-los, invadint las tropas que passaven per los camins reals, los quals venian de
orde de sa execució a la present ciutat. Y havent
comparegut devant aquella los tumúltuos en
accessiu número, cometeren innumerables delictes y excessos, y anant envès ells algunas tropas de orde de sa excel·lència, sols a fi de disgragar-los, se resistiren y opposaren ab armas
matant y offenent alguns officials y soldats de
ditas tropas, presistint y mantenint-se a la vista
de la present ciutat, robant, saquejant y exhecutant differens danys en las torras de differens
particulars, procurant ab los medis més pècims
commòurer la quietut dels ànimos dels habitans
de esta ciutat, //90r // y al mateix temps intentaren invadir differens pobles ab armas y amenassas perquè no volgueren seguir la commossió,
obligant-los a posar-se en deffensa, per la qual
causa contra los singulars y habitants en aquells
se cometeren incendis, robos, morts y altres
atroces delictes. Y encara que desenganyada se
apartà la dita gent commoguda de las vistas de
esta ciutat y altras vilas y llochs que selosos del
real servey se mantingueren en sa fidelitat, no
obstant axò continuaren y han continuat en
semblans delictes concordant en resistir-se alguns llochs en cas que anassen alguns officials a
exacutar algunas capturas sobre los refferits delictes, espargint papers, cartas y libel·los infamant y desacreditant la autoritat de la justícia,
per tot lo qual cometeren crim de laesa magestat in primo capite y altres delictes de plagis, incendis, homicidis, robos y insults dignes del
major càstich y demostració. Y encara que attesa
sa gravedat en tant gran dany y escàndol públich comesos se podria justament y conforme
dret procehir contra totas las personas que se
troban culpadas en dits delictes a pena de mort
y confiscació de béns y contra los comuns, vilas

de censal de penció trenta-y-hun sous, quatra
diners y malla que lo reverent rector de dita
parròchia rebia als tres de juliol del General de
Cathalunya, al qual fonch extret en la extracció
feta als onse de setembre de mil sis-sens vuytanta-y-set, no ha pogut trobar-los.
Dijous, a XVI. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un paper que ha
rebut de sa excel·lència, junt ab una còpia del
perdó general en què sa senyoria il·lustre se havia interposat, per a què sa excel·lència fes publicar aquell lo die setse del corrent, lo qual paper y còpia són assí cusits y signats de números
sinquanta-dos y sinquanta-y-tres y del thenor
següent:
«Haviendoa mandado publicar el perdón general
en exequución del real orden de su magestad, y
atendiendo a la interpretación // 89r // de vuestra senyoría, le remito gustoso las inclusas copias a
fin de que se halle con coral intelligencia de su
contenido, assegurando a vuestra senyoría en la
justa complessencia en que tendrá a vuestra senyoría resolución tant propria de la real benignidad de su magestad. La divina guarde a vuestra
senyoría muchos anyos. Barcelona, a quinse de
março mil seyscientos noventa. El duque de Villahermosza, conde de Luna y Sástago. Senyores deputados y oydores del General deste Principado.»
«Arab oyats tothom generalment, que·us notifican y fan a saber de part del excel·lentíssim senyor don Carlos de Gurrea, Aragon, Alagon et
Borja, duch de Villarhermosa, compte de Luna,
Sástago y Ficallo, marquès de Aguilar, cavaller
de la insigne orde del Tuson de Or, gentilhom
de la cámara de sa magestat y de son concell de
estat, lloctinent y capità general en lo present
principat de Cathalunya y comptats de Roselló
y Cerdanya y capità general del real exèrcit de
dit Principat, que per quant algunas personas de
maligna y depravada intenció tingueren differens juntas y conventículas, y en ellas conspiraren contra lo Estat y quietut pública de aquest
Principat, convenirent en desarmar los soldats
de cavall del Real Exèrcit que se trobavan allotjats en differens vilas y llochs del present Principat, ajustant y aplaçant dia per la execució de
tant exorbitant delicte. Y que en effecte passaren ab enganyosas persuassions a alterar y inquietar los ànimos de altres per a què cooperassen // 89v // en la mateixa conspiració, y uns y
altras commoguts divagassen per differens parts
a. l’original del paper intercalat entre els folis 88v-89r del
trienni 1689-1692.
b. l’original de la còpia de perdó general intercalat entre els
folis 88v-89r del trienni 1689-1692.
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y procehiments per rahó de dits delictes contra
los sobredits fets y fulminats, de tal manera que
resten sens ninguna força ni valor. Entès emperò y declarat que sa excel·lència, inseguint lo
mateix real orde y parer de las tres salas, exceptua y ordena exceptuat del present perdó las
personas y béns de Henrich Torres; Joseph Llevina; Antoni Comas; Francisco Pla, dit lo Co
Carnicer; Sagimon Soler; Joan Serratacó; Joseph Rossell del Mas, dit lo Pillardó; Francisco
Descatafals, tots los sobredits del comptat de
Centellas; Antoni Soler, menor de la parròquia
de Sant Boy de Llobregat; Jaume Garriga, de la
Garriga; Pere Térmens, de la parròquia de Begas; Pau Maras, de la vila del Vendrell; Isidro
Antich, batlle de Monmany y Figueró; Jaume
Comabella del Pla, dit Bonagana; Francisco Romagosa, batlle de Begas; Pau Masó, de Mataró;
contra los quals se procehirà tant respecte de las
personas com de sos béns fins a arribar a la
exemplar punició de sos delictes, segons serà
trobat de justícia fahedor. Entès també y declarat que ab lo present perdó no enté condonar,
agraciar ni remètrer las personas y penas dels
condemnats ni los béns de aquells, encara que
no sian exhecutadas las sentèncias, ni relaxar los
béns confiscats com y també ni los que han pres
pacte voluntari, de manera que no obstant lo
present perdó hajan de complir las penas de sas
condemnas y temps de sos pactes respectivament ab las penas imposadas en aquells en cas
de contrafacció. Declarant, axí mateix, sa excel·lència, que los dos ecclesiàstichs // 91v // que
vuy en dia se troban presos en los càrcers reals
de la present ciutat per orde de jutje subdelegat
del breu apostòlich, no pugan en manera alguna valer-se ni gosar del present perdó, havent sa
excel·lència per sa benignitat exhortat lo dit jutje subdelegat del breu per a què no inquiresca
ni prosehesca contra qualsevols altres ecclesiàstichs per rahó dels delictes sobremencionats. E
perquè las ditas cosas sian a tothom notòrias,
mana sa excel·lència ésser feta y publicada la
present pública crida per los llochs acostumats
de la present ciutat de Barcelona y altres ciutats,
vilas y llochs del present Principat y comptat de
Cerdanya a hont convinga y menester sia. El
duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit don Miquel de Cortiada, regens. Vidit
don Ludovicus Alemany Descallar, regens Thesaurariae. Vidit De Balaguer, pro fisci advocato.
Locus + sigilli. Hieronimus Llampillas. Registrata in Firmarum et Obligationum secundo, folio
CXXXIIII. S’és feta y publicada la present pública crida per los llochs acostumats de la present ciutat de Barcelona per mi Joseph Iglésias,
corredor y trompeta real, vuy als catorse de
mars de mil sis-sents noranta. Joseph Iglésias,
corredor de coll.»

y llochs que concorregueren en la dita sedició a
privació de sos privilegis, prerrogativas y altras
penas de dret statuhidas. Però considerant que
sols la mínima part de aquest Principat y gent de
ínfima condició fou la que cooperà en la dita sedissió y conspiració, y que las ciutats y comuns e
major part de vilas y pobles de aquest Principat,
noblesa y personas de consideració se han mantengut en la innata obligació y llealtat, fent differens demonstracions y operacions pròprias de
sa atenció y affecte al real servey, havent sa excel·lència representat a sa magestat, Déu lo
guarde, tot lo sobre refferit per a què fos servit,
usant de sa real clemència y benignitat condonar y remètrer // 90v // los sobredits y mencionats delictes, se ha servit ordenar y manar se fassa lo perdó ab las excepcions y declaracions
infrascritas. Y en execució de dit real orde y
conciderant també sa excel·lència lo que per
part del il·lustre y fidelíssim concistori de la Deputació a est fi se li ha representat, y per a què
de assí al devant los naturals y habitans del present Principat gosen de tota quietut, pau y seguretat y amor ab perfet amor a son rey y senyor
natural, per tant y altrament en execució de dit
real orde, havent-ho tractat y conferit ab la Real
Audiència, juntas las tres salas, e inseguint son
parer, usant sa excel·lència de la real facultat a
ell concedida graciosament y pro bono publico,
ab las accepcions de personas y modificacions y
declaracions infrascritas, perdona, absol, remet,
diffineix y relaxa axí respecte de las penas corporals com pecuniàrias, confiscasió de béns y altres
a totas y sengles personas de qualsevol grau, estament o condició que sian, encara que sian officials axí reals com de barons y altres que fossen
dignes de special nota, y a tots y qualsevols comuns que han delinquit, cooperat, concorregut, donat favor, consell y ajuda o en altre qualsevol manera sian estats còmplisses en lo
sobremencionat delicte de crim de laesa magestat in primo capite y en los demés delictes y excessos annexos y dependens de dita conspiració,
tumulto y conspiració, tant antes com després
de aquella, y per sa causa y ocasió perpetrats fins
lo die present sí y de la millor manera que se
puga prosehir, dir y explicar. Y que per ningun
temps se puga prosehir contra dits comuns y
particulars ni contra personas y béns a instància
del fisch, ni de part privada, ab ningun pretext o
causa per ocasió de dita conspiració y commoció y demés delictes en ella y per occasió d’ella
comesos fins lo die de vuy, ans bé resten tots los
dits comuns y particulars y los béns libres y immunes y perpètuament remesos y del tot absolts
dels refferits delictes, imposant cilenci y callament perpètuo al procurador fiscal // 91r // y
part privada, cessant y annul·lant tots y qualsevols processos actitats contra dits comuns y particulars y altres qualsevols enquestes, acusacions
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Dissapte, als XVIII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Onoffre Monsalvo, mitjensant jurament ha fet relasió a sa senyoria il·lustre
com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels
verguers del concistori de sa senyoria il·lustre ha
perseverat y vuy die present persevera com ja ne
té fetas altres relacions, impedint-li lo exercisci y
servitut de dit son offici.

quets, sastre de la present ciutat, lo qual ha
promès fer los dits vestits, ço és, gambeto, baló
y camisola per nou lliuras, nou sous per cada hu.
Ítem, lo dit Pasquets ha promès fer cent y vint
camisas y altres tantas corbatas per preu una
lliura y quatre sous per cada camisa y curbata,
havent-li offert una doble de axaus. Ítem, ha
promès fer Pere Bosch, sombrerer de la present
ciutat, sent y vint sombreros per preu de setse
sous quiscú ab una dobla de axaus. Ítem, Antoni Simó, sabater de la present ciutat, ha promès
fer cent y vint parells de sabatas per preu de divuyt sous quiscun parell ab mitja dobla de
axaus. Ítem, Francesch Burgada, sinter de la
present ciutat, ha promès fer cent y vint talins y
las bandoleras se hajan menester per preu de
setse sous talí y bandolera ab dos doblas de
axaus. E sa senyoria, attenent a la // 93v // dita
relació, ha acceptada la dita offerta en lo modo y
forma sobredit y los dits Pasquets, Bosch, Simó
y Burgada han acceptat també lo dit concert,
prometent a sa senyoria il·lustre faran los dits,
ço és, Francisco Pasquets los dits cent y vint vestits, cent y vint camisas y cent y vint corbatas;
Pere Bosch los dits cent y vint sombreros; Anton Simó los dits cent y vint parells de sabatas; y
Francesch Burgada, sinter, los cent y vint talins
y bandoleras, tots en lo modo y forma en la tabba contenguts y specificats, y conforme la mostra que de las sobreditas cosas los són estadas
entregadas. Y per so atténdrer y cumplir ne han
obligat la persona y béns com a deutes fiscals y
reals y ab jurament llargament, y ne han prestat
sagrament y homenatje en mà y poder de Francesch Maseras, servint lo offici de altre dels verguers del concistori de sa senyoria il·lustre, essent presents per testimonis Francesch Lluscà,
servint lo offici de altre dels verguers del concistori de sa senyoria il·lustre, y Joseph Sabater,
scrivent.

Dissapte, a XXV. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori // 92v // de sa senyoria il·lustre don Gaspar Mir, evantatjat de la
companyia del capità Joseph Bellver, altre de las
del tèrcio del General y present casa de la Deputació, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria
il·lustre la dita plassa de evantatjat de dita companyia pura y líberament feta, per haver-li sa
magestat, Déu lo guarde, fet gràcia del puesto
de veguer de la vila de Cervera. E sa senyoria ha
admesa dita renunciació, essent presents per
testimonis Francesch Maseras y Francesch Llusià, servint los officis de altres dels verguers del
concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest mateix dia ha enviat sa senyoria il·lustre al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat per medi del cíndich del General las proposicions de subjectes tant per lo
ínterim com per la proprietat per lo offici de
scrivent ordinari de la scrivania major de la present casa, lo qual de present vacca per mort de
Joseph Ferrer, notari, los quals memorials són
assí cusits signats de números sinquanta-y-quatre y sinquanta-y-sinch.
Dilluns, a XXVII. En aquest dia Joseph Iglésias,
corredor públich y junt ministre del General, ha
fet relació en lo concistori de sa senyoria il·lustre com, havent encantat per espay de més de
vuyt dias per la present casa de la Deputació qui
per menos volgués fer centa // 93r // y vint vestits, sombreros, sebatas, corbatas, camisa y camisola, gambeto, balons y sent y vint talins, las
bandoleras se hajan de menester, que han de
servir per los soldats de la recluta del tèrcio del
General y present casa de la Deputació que de
present se està fent pagats del socorro de dits
soldats, conforme de totas las sobreditas cosas
que per dit effecte aportava dit Iglésias, corredor, y ab los pactes contenguts en la tabba que
per dit effecte aportava, la qual és assí cusida signada de número sinquanta-y-sis, no ha trobat
qui per menos volgués fer los dits sent y vint
vestits y demés cosas contengudas en la tabba
que los infrascrits officials: primo, Joseph Pas-

Dimars, a XXVIII de mars de MDCLXXXX. En
aquest dia me ha ordenat sa senyoria il·lustre a
mi scrivà major del General cusís y continuàs en
lo present dietari una còpia de una carta de sa
magestat que han rebuda del molt il·lustre senyor canceller, acerca lo informe de don Pedro
de Potau, la qual és assí cusida signada de
//94r // número sinquanta-y-set y del thenor següent:
« Ela rey. Illustre duque de Villahermosa, gentilhombre de mi cámara, de mi consejo de estado, mi
lugartheniente y capitán general, los deputados
de la Generalidad de esse Principado me han representado en la carta de que se os remite copia
que, hallándose don Pedro Dimas Potau, aboga-

a. a continuació dos memorials i una tabba transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1382.

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 93v-94r
del trienni 1689-1692.
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oÿdors, explicant que poguessen ser dels mateixos que·s troban per sa magestat ja insiculats per
altres officis o bé altres subjectes que no fossen
insiculats, ab què tinguessen la matexa calitat
com estas y altras cosas estan més llargament
contengudas en dit real orde y altres decrets reals als quals se ha relació si et quantum. Y després de formadas ditas bolsas de assessors y advocat fiscal de la present casa, la observansa
subseguida és estada y és que sempre que ha esdevingut vaccar algun lloch dels dits officis per
mort o altre impediment perpètuo de mutació
de estament, se ha insiculat per sa magestat subjecta hàbil per a poder ésser insiculat y concórrer en las bolsas dels officis de deputats, oÿdors, assessors y advocat fiscal formadas dels
tres dits estaments, conforme apar de differens
exemplars que·s troban continuats en forsa de
decrets reals en lo llibre anomenat de la Ànima
de la present casa de la Deputació, als quals
també se ha relació si et quantum. Y com lo noble don Pedro de Potau, en lo present sexenni
advocat fiscal militar, haja mudat de estament y
fet de different for y qualitat ecclesiàstica, havent presa la coadjetoria de la dignitat de la camareria de la santa iglésia de Tortosa, // 95v //
com consta més llargament del acte de pocessió
de dita dignitat y camararia rebut en poder de
Joseph Serres, ciutadà y notari públich de Tortosa y scrivà del il·lustre y reverent capítol de
aquella el diset del janer mil sis-sents noranta,
que se exhibeix, ut inseratur seu consuatur et si
et quantum, etcètera. Y axí restar vaccants tots
los officis y rodolins que dit don Pedro de Potau obtenia com a militar en la present casa de la
Deputació en forsa de dits reals ordes decrets y
observansa. Per tant, lo procurador fiscal de la
present casa a vostra senyoria il·lustríssima suplica sia servit proposar a sa magestat personas
benemèritas y subjectes militar idòneos per a ser
insiculadas en ditas bolsas y rodolins obtenia
com a militar lo dit don Pedro de Potau, y passar a la extracció de altra advocat fiscal per lo residuo del dit sexenni, lo que axí ésser fet y provehit suplica juxta stillum et omni meliori modo,
y que la present sia insertada en dietari. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. De Farnes, fisci
advocatus bonae assumptus. Oblata XXVII marcii
MDCLXXXX in concistorio, et cetera. Et domini
deputati in dominis auditoribus computorum
commisserunt predicta magnificis assessoribus
Generalis Cathaloniae, qui super suplicatis relationem in scriptis faciant incontinenti. Josephus
Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae,
subrogatus.»

do fiscal actual de la casa de la Deputación, como
seglar militar, ha obtenido bullas de su Santidad
para la coadjuturía de la pabordría y camarería
de la santa iglesia de Tortosa, y tomado la pocessión, haviendo passado del estado seglar al de eclesiástico, respeto de lo qual y que sería necedad el
quedar el dicho Potau en el exercissio de su officio
como tambien el estar insiculado en dicho estamento militar por haver passado a ecclesiástico,
me supplican sea servido mandar si han de passar
a haser estracción de nueva persona para el residuo que le falta cumplir del sexenio en dicho officio de abogado fiscal, y proponerme personas para
el lugar de dicha bolssa de acessores y abogado fiscal del estamento militar en la personal insiculación. Y haviéndosse visto en este mi Supremo Consejo esta representación de los deputados, ha
parecido participarosla y ordenaros y mandaros,
como lo ago, que en vista de su instancia y del memorial que se os remitió, presentado por parte de
don Pedro Dimas de Potau, me informéys y digáys
lo que se os offreciere y pareciere, oyendo a los deputados para que // 94v // entendido resuelva lo
que combenga. Dada en Madrid, a XXII de febrero de MDCLXXXX. Yo, el rey. Don Joseph de Haro
et Lara. »
Dijous, a XXX. En aquest dia me ha ordenat sa
senyoria a mi scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica donada per lo procurador fiscal ab un vot fet per
los magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors
consulens aplicats de aquella, aserca si sa senyoria il·lustre pot passar a fer proposició de subjectes per sa insiculació del lloch de assessor y advocat fiscal que ocupa don Pedro de Potau, y a
la extracció de dit offissi que actualment serveix
per haver mudat de diputat de militar a ecclesiàstich, lo qual vot és assí cusit signat de número sinquanta-vuyt y del thenor següent:
«Il·lustrea y fidelíssim senyor. La magestat del
senyor rey don Phelip tercer de Aragó y quart
de Castella, que glòria hage, ab son real orde
dat en Madrit a vint-y-sinch de juliol mil sissents sinquanta-y-quatre, fou servit inseguint la
real reserva disposar que los // 95r // officis de
assessors, advocat fiscal y altres quantes provehian los deputats fossen de insiculació, donant facultat als deputats que li proposassen
personas de las quals fossen més benemeritats
per las bolsas que de dits officis se havian de formar, manant que per la de assessor y advocat fiscal haguessen de proposar personas dels tres estaments en igual número, las quals aguessen de
ser de la calitat que per si sola poguessen ésser
actualment inciculats en los officis de deputats y

« En lo fet consultat per part del il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptas sobre si als magnífichs assessors, advocat fiscal de la casa y demés // 96r //

a. l’original del vot intercalat entre els folis 94v-95r del trienni 1689-1692.
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comptes del temps ensà que foren insiculadas e
nomenadas han mudat de estament, e de assí
avant ne poden mudar; e en la dita constitusió
de Santa Anna és vist ésser cas obmès per so la
dita Cort, volent provehir sobre las ditas cosas,
declara e ordena que los deputats del General de
//97r // Cathalunya presents e esdevenidors e los
oÿdors de comptes de dit General segons a quiscú de ells se aguarda, servada la forma a ells donada en dita constitució de Santa Anna, pugan e
degan insicular e nomenar en lloch de las personas que de estament han mudat o mudaran altras personas conformes a la dita constitució, axí
com si per mort natural podian e devian insicular e nomenar, servada en totas las cosas la forma
dels capítols de dita insiculació per dita Cort de
Santa Anna ordenats als quals la present cort és
refer». Attès y considerat que dit don Pedro de
Potau fou insiculat a oÿdor militar en lo any mil
sis-sents vuytanta, segons consta en lo llibre de
Ànima. Attès y considerat que dit don Pedro de
Potau ab la coadjutòria y pocessió de la dignitat
de camarer de la santa iglésia catredal de Tortosa
ha passat del estament militar al de ecclesiàstich,
perquè és cert que la coadjutoria de una dignitat
o canonicat particularment si és cum futura successione és offici ecclesiàstich, y axí bé se verifica
té lloch la disposició de dit capítols de cort de
Frares Menors, per so los dits assessors, advocat
fiscal y demés consulents són de vot y parer que
vostra senyoria il·lustríssima pot y deu proposar
subjectes del estament militar idòneos y califficats per la insiculació depròxim fahedora del
lloch de oÿdor militar que occupava dit don Pedro Dimas de Potau, com a vaccant per la mutació de son estat. En quant emperò al lloch de assessor y advocat fiscal que de present // 97v //
occupa dit don Pedro de Potau y passar a fer extracció de altra persona en son lloch per rahó de
mutació del estat de militar a ecclesiàstich, attès
y conciderat que segons las sobreditas cartas reals decrets e informa donat per part del il·lustre
concistori hi ha pendent consulta devant sa magestat sobre dit fet, y aquella pendent no·s deu
innovar cosa alguna, per so los dits assessors, advocat fiscal y demés consulents aplicats són de
vot y parer que vostra senyoria il·lustríssima no
pot passar a fer proposició de subjectes per la insiculació del lloch de assessor y advocat fiscal
que occupa dit don Pedro de Potau ni a la extracció del dit offici que actualment serveix, y
que la obligació de vostra senyoria il·lustríssima
és sols fer las degudas instàncias ab sa magestat y
sa excel·lència per a conseguir la resolució sobre
la dita matèria. Per quant aquella matèria a la
major observansa dels capítols de cort y decrets
reals que és la primera obligasió de vostra senyoria il·lustríssima, y axí ho senten. Barcelona, als
XXVIIII mars MDCLXXXX. Joffreu, assessor. Rovira,
assessor subrogatus. De Valda, consulens. De Far-

consulens aplicats, sobre si passaran a proposar
subjectes per la insiculació del lloch de oÿdor
militar en què estava ensiculat lo noble don Pedro de Potau, y axí mateix lo de assessor de dita
casa, de la qual se troba vuy advocat fiscal com a
militar y fer extracció de la bolsa de assessor y
advocat fiscal per haver passat al de ecclesiàstich
escrit coadjutor a futura successió de camarer de
la santa iglésia catredal de Tortosa, en la qual és
dignitat ecclesiàsticha y que diligencias deu fer
sobre dit fet, vista la deliberació feta per sa senyoria il·lustríssima als vint-y-set del corrent
mes de mars mil sis-sents noranta. Vista la suplicasió donada per lo procurador fiscal de la casa
als deu mars del corrent any y altre als vint-y-set
del mateix mes. Vist lo acte de pocessió presa per
lo legítim procurador del dit Potau als disset janer proppassat de la dita coadjutoria. Vist lo real
despatg de sa magestat, que Déu guarde, dat als
quinse octubre mil sis-sents vuytanta-y-nou sobre la subjecta matèria. Vista la carta del molt reverent canceller de vuyt de noembre del mateix
any ab què de orde del excel·lentíssim senyor
duch de Villahermosa, llochtinent y capità general, remeté dit real despatg al il·lustríssim y fidelíssim concistori per a què informàs sobre son
contengut. Vist lo informe fet per la casa entregat a sa excel·lència y després remès per lo mateix concistori a sa magestat. Vistas las cartas escritas per lo dit concistori sots data de onse
febrer proppassat a sa magestat y de catorse del
corrent mes, en la qual se li remeté dit informe
fet per la casa. Vista altra // 96v // real carta dada
en Madrit a vint-y-tres de febrer del corrent any
a sa excel·lència en la qual se fa menció de primera de las dos scritas per dit concistori, ordenant y
manant que sobre la instància del concistori y
memorial donat per dit don Pedro Potau informàs a sa magestat, ohint primer lo concistori.
Vistos los capítols primer y segon de las Corts
del any mil quatre-sents y tretse en lo llibre dels
Quatre Senyals, pàgina dos. Vist un capítol dels
fets en las Corts de Frares Menors, lo qual se llig
en lo llibre de l’Ànima al peu dels capítols de las
Corts de Santa Anna pertanyents a las insiculacions y extraccions de deputats y oÿdors de
comptes. Vista la insiculació de dit don Pere Dimas de Potau en lo offici de oÿdor militar per la
vegueria de Gerona y sots-vegueria de Besalú al
vint-y-nou de setembre mil sis-sents vuytanta, y
vist tot lo demés que s’havia de vèurer sobre la
present matèria. Attès y conciderat que segons
consta de dits capítols que la distribució dels officis de deputats y oÿdors se fan dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar y real, axí que
cadahun representa son bras. Attès y conciderat
que·n lo dit capítol de las Corts de Frares Menors se diu, ibi: «E més havant la dita Cort, conciderant que halgunas personas de las insiculacions y nomenadas per deputats y oÿdors de
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la ciutat de Vich y altres vilas y llochs de son districte per lo effecte contengut ab la sobrecalendada deliberació.

nes, advocatus fisci assumptu. De Valencia, consulens. Dalfau, consulens. »
Divendres, a XXXI. En aquest dia ha enviat sa senyoria il·lustre al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo presenta // 98r // Principat per
medi del síndich del General las proposicions de
subjectes per als llochs vacants de deputats y oÿdors y officis de la present casa fins lo die present, los quals memorials són assí cusits signats
de números sinquanta-y-nou y sexanta.

99r

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich se és conferit en la casa
del General en lo aposiento a hont fa la residència lo receptor dels fraus, ab acistència del magnífich racional y scrivà major del General, y són
atrobats los fraus apresos en dit mes baixscrits y
següents: primo, als disset de mars del corrent se
féu aprehenció en casa Pere Mitjavila, valer a la
plassa del Oli, de set palms y mitg de tafetà doble negra y dos canas de tela per a texir dita
roba.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
en medissina Jaume Fontana, ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de don
Miquel Pallarès, ajudant de racional del General
de Cathalunya, perserva y continua de la matexa
manera de què té fetas altres relacions a sa senyoria per rahó de la qual està impossibilitat en
lo exhercissi de servitut de dit son offici.
Dijous, a VI. En aquest die se és conferit lo síndich del General de Cathalunya y present casa de
la Deputació en la casa del regent canceller a effecte de solisitar de què se envie a sa magestat lo
informe de don Pedro de Potau, advocat fiscal
de dit General, del que ha respost dit regent canceller que demà divendras ajuntaria las tres salas
per lo dit effecte de despatxar lo dit informe.
Divendres, a VII. En aquest die ha fet relació lo
síndich del General a sa senyoria il·lustre com se
havia conferit ab sa excel·lència lo senyor virrey
a effecte de solicitar de què se enviàs a sa magestat lo informe // 99v // de don Pedro de Potau,
advocat fiscal del General.

Dissapte, al I de abril MDCLXXXX. En aquest die,
constituhit personalment en lo concistori de sa
senyoria il·lustre lo doctor en medissina Jaume
Pujadas, ha fet relació mitjensant jurament a sa
senyoria com Joan Pau Mitjà, albaraner del General, se desganà lo die vint-y-vuyt de mars
proppassat y ha continuat aquella fins lo die
present y continua impedint-li lo exhercissi y
servitut de dit son offici.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
en medissina Joseph Bas, mitjensant jurament
ha fet relació com la indisposició de Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la scrivania major, persevera y continua de la matexa manera de què té
fetas altres relacions a sa senyoria, per rahó de la
qual està inpossibilitat en lo exhercissi y servitut
de son offici.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo // 98v // concistori de sa senyoria il·lustre
lo sobredit doctor Jaume Pujades, ha fet relació
mitjensant jurament a sa senyoria com la malaltia de Joseph Ferrer, notari, scrivent ordinari de
la scrivania major de la present casa, continuà
fins als quatre del mes de mars proppassat en la
conformitat té fetas altres relacions a sa senyoria
il·lustríssima, de manera que li ha impedit poder
fer la cervitut de dit son offici.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
en medissina Jaume Solà, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Romualdo Escapa y Gitart, receptor de la bolla de
la present ciutat, persevera y continua de la matexa manera de què té fetas altres relacions a sa
senyoria, per rahó de la qual està impossibilitat
en lo exhercissi y servitut de dit son offici.

Dilluns, a III. En aquest dia se ha partit de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssims senyor
don Joan Vivet, oÿdor militar del present principat de Cathalunya, per la ciutat de Gerona y
demés parts del Empurdà per lo effecte contengut ab la deliberació feta als vint de desembre
proppassat de mil sis-sents vuytanta-y-nou.

En aquest mateix die se ha donada llibertat a Sebastià Graner del lloch de Monclar, Barthomeu
Magre del lloch de Montagut, Pere Ribas y Jaume Vila de la vila de Reus, tots catelans forsats
de las galeras de Cerdenya, per haver acabat lo
temps de la penitència. Y axí mateix se ha donat
llibertat a vuyt moros de ditas galeras de Cerdenya que estavan detinguts en las càrcers de la
present casa per repressàlias, en virtut del vot fet
y firmat per los magnífichs assessors y advocat

Dimars, a IIII. En aquest die se ha partit de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Miquel Joan Bosch, oÿdor ecclesiàstich, per
a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1383.
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fiscal del General y present casa de la Deputació, qu·és assí cusit signat de lletra A, la qual llibertat se ha donat a dits moros ab reserva dels
drets del General y de poder demanar los gastos, com en dit vot se conté.a
100r

101r

Dilluns, a X. En aquest die és tornat en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real del present principat de
Cathalunya.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
en medissina Joseph Pumada, ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de Hiasintho Alabau, guarda ordinària del General,
continua de la matexa manera de què té fetas altres relacions a sa senyoria, per rahó de la qual
està impossibilitat en lo exhercissi y servitut de
dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
Fèlix de Mir y Güells, evantatjat de la companyia del capità don Anton Viladomat, altre de las
del tèrcio del General de Cathalunya y present
casa de la Deputació, ha renunciat la passa de
evantatjat en mà y poder de sa senyoria pura y
líberament feta, la qual renunciassió ha admesa
sa senyoria il·lustre, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Anton Lluscà, verguers del
concistori de sa senyoria il·lustre.

100v

Dilluns, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre
lo reverent doctor Miquel Comas, prevere en la
iglésia parrochial de Santa Maria del Mar de la
present ciutat beneficiat, com a procurador general de la insigne comunitat de preveres de dita
iglésia de Santa Maria del Mar, com de sa procura consta ab acte rebut y testificat en poder
del doctor Raphel Albià, notari públich de Barcelona, en jornada de trenta de abril mil siscents vuytanta-y-nou, la qual és assí cusida signada de número sexanta-y-tres, en dit nom ha
jurat en mà y per de sa senyoria il·lustre que, havent fetas las degudas diligèncias en servar lo
acte de la original creació de aquell censal de
preu mil lliuras y penció nou-sentas nou lliuras,
hun sou, que als sinch de janer fa y presta lo General del present principat de Cathalunya a dita
reverent comunitat de Santa Maria del Mar,
com consta més llargament en lo capbreu de dit
General en la mesada de janer, foli dinou, lo
qual sensal fou extret en la extracció feta als
trenta-y-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-y-sis,
no ha pogut trobar aquella.
Dimars, a XVIII. En aquest die los magnífichs assessors, advocat fiscal // 101v // y procurador fiscal ordinaris de la present casa, han fet relació a
sa senyoria il·lustre del estat en què se troban les
causas vertents en son concistori.
Divendres, a XXI. En aquest die lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa de la Deputació, ha fet relació a sa senyoria com se era conferit en casa de lo
senyor virrey y ab lo reverent canceller a effecte
de donar lo informe de don Pedro de Potau per
sa magestat, Déu guarde, y que ha respost lo senyor virrey que luego aniria; y lo senyor canceller ha respost que ja havia juntadas las tres salas
per dit effecte y que se estava treballant perquè
quant antes se remetés a sa magestat.

Divendres, a XIIII. En aquest die ha fet relació lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General, en lo concistori de sa senyoria il·lustre, com se havia conferit ab lo senyor virrey y reverent canceller a effecte de solicitar lo informe de don Pedro Potau per sa
magestat, Déu lo guarde, del qui ha respost dit
reverent canceller que no podia anar per est correu, però que aniria quant antes y ab la major
brevedat possible.
102r

Dissapte, a XV. En aquest die ha ordenat sa senyoria a mi scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari dos súplicas donadas
en son concistori, instant lo procurador fiscal
del General de la present casa de la Deputació a
effecte de què se declare ha ajustar-se a nova extracció de advocat fiscal que ocupa lo noble don
Pedro de Potau, de present per haver aquell
passat del estament secular a ecclesiàstich, com
de ditas súplicas és llargament de vèurer, las
quals són assí cusidas signadas de números sexanta-y-hu y sexanta-y-dos.b
a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1384.
b. a continuació dues súpliques i una procura transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1388-1389.

55

Disapte, a XXI de abril de MDCLXXXX. En aquest
die lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació a sa senyoria il·lustre
de com se era conferit en la casa del reverent
canceller a fi y effecte de solicitar la cobransa del
procés de la contrafacció contra los officials de
la capitania general y altres, per dir-se que no·s
trobava dit procés en casa del reverent canceller
passat, com axí mateix la declaració de dita causa. Y lo dit senyor reverent canceller ha respost
que se conferís ab Balthasar Oriol y Mercer, qui
era lo qui tenia las scripturas de les contrafaccions, per a què se fassan les diligèncias en servar dit procés, y que tenint-lo en sas mans procuraria ab la brevedat possible la declaració de
aquella.
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dita administració e o causa pia en lloch per mà
de dona Maria de Cudina Ferreras y de Monrredon, administradora de dita causa pia, com
consta de dita subrrogació, axí mateix ab lletres
despedidas ab la deguda forma de dita cúria ecclesiàsticha de la taula dels testaments y pias
causas de la present ciutat de Barcelona
// 104r // sots jornada de setse de mars mil siscents vuytanta-y-sis, de las quals lletras de nominació y subrrogació ne ha fet clara ostenció
en dit nom, obtemperant a una deliberació per
sa senyoria il·lustre presa lo die sinch del present
y corrent mes de maig acerca la solta de aquell
censal de preu y proprietat mil lliuras y penció
altres tants sous pagador a vint-y-nou de janer
en què sorteja dita administració en la extracció
de censals feta al primer de desembre mil siscents vuytanta-y-sinch, lo qual censal se pretendria estar obligat segons relació feta per lo magnífich
racional
en
la
quantitat
de
quaranta-y-nou lliuras, tretse sous y vuyt per
tantas se diu ne resta a dèurer Francisco Quintana de Puigcerdà en lo trienni mil sinch-cents setanta-y-sinch, com a altre de les fiansas de Joan
Pera Piques, arrendatari que fou de la bolla de
Puigcerdà, essent la veritat que lo pocessor de
dit censal fonch misser Francesch Quintana,
doctor en drets, ciutadà de Barcelona, y no dit
Francisco Quintana de Puigcerdà, com més
llargament consta en la sobrecalendada deliberació. Per so lo dit don Joseph de Corbera, en
dit nom, lloha, approba, retifica y confirma les
obligacions fetas per dit Francisco Quintana de
Puigcerdà a dit Joan Pere Piques, arrendatari
predit, sens nominació, ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuadas, prometent als
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats que
vuy són y per temps seran, que sempre y quant
tinga execució la dita quantitat de quaranta-ynou lliuras trentse sous y vuyt diners, donarà y
pagarà en dit nom al General aquellas per lo que
no obliga sos béns // 104v // de dita causa pia
com a deutes fiscals y reals ab jurament llargament, essent presents per testimonis Francesch
Maseras, servint lo offici de altre dels verguers
del concistori de sa senyoria, Joan Saladriga y
Joseph Sabater, semper qui ultimus in his, etcètera.

Diumenge, a XXIII. En aquest dia se’n és anat de
la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real a effecte de ajustar lo restant de sa vereda lo donatiu voluntari.
102v

Divendres, a XXVIII. En aquest dia lo doctor Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General
y present casa de la Deputació, ha fet relació a sa
senyoria il·lustre que se havia conferit en la casa
del reverent canceller a effecte de solicitar lo informe de don Pedro de Potau, advocat fiscal de
la present casa per sa magestat, Déu lo guarde,
del que li ha respost que se feyan les urgèncias
per a què anés quant antes.
En aquest mateix die Joseph Iglésias, corredor
públich y jurat ministre del General, ha fet relació a sa senyoria com, havent encantat per spay
de quatre dias poch més o menos qui per menos
volgués cent y vint parells de mitjas per los soldats de la nova recluta del tèrcio que de present
lo General presta a sa magestat, Déu lo guarde,
y deffensa del present Principat, pagades dels
socorros dels soldats, conforme la mostra que
per dit effecte aportà lo dit Iglésias, ab losa
//103r // pactes contengut en la tabba que per
dit Iglésias li fonch ensenyada, la qual és assí cusida signada de número sexanta-y-quatre, no ha
trobat qui per menos volgués fer las ditas cent y
vint parells de mitjas que Joan Serra, gorreter,
lo qual ha promès fer les ditas mitjas per vuyt
sous quiscun parell. E sa senyoria, attenent a la
dita relació, ha acceptada la dita offerta en lo
modo y forma sobredita, y lo tal Joan Serra ha
acceptat també lo dit concert, prometent a sa
senyoria farà les ditas cent y vint parells de mitjas en lo modo y forma en la tabba contengut y
specificat, y conforme la mostra li és estada entregada. Y per atténdrer y cumplir les sobreditas
cosas ne obliga sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament llargament, y ha
prestat sagrament y homenatge en mà y poder
de Francisco Maseras, servint lo offici de altre
dels verguers del concistori de sa senyoria.

103v

Dimars, a II de maig MDCLXXXX.
Dissapte, a VI. En aquest die don Joseph de
Corbera, òlim de Terrer, administrador de la
causa pia del quóndam Sagimon Farreras, prevera y canonge de la sancta iglésia de Vich, com
de la nominació de administradors consta ab
lletras despedidas ab la deguda forma de la cúria
ecclesiàstica de la taula dels testaments y pias
causas de la present ciutat de Barcelona sots jornada de setse de setembre dels mil sis-cents sexanta-y-sinch, y axí mateix com a subrrogat de

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa de la Deputació, de
com se havia conferit en la casa del molt reverent canceller del present Principat a effecte de
solicitar lo despatg de don Pedro de Potau, advocat fiscal de la present casa per sa magestat,
Déu lo guarde, del qui ha respost que·s faria las
diligèncias possibles per a què vaje dit despatg

a. a continuació una tabba transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1389.
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per correu, y quant no lo correu vinent, sens falta ninguna.a
105r

En aquest mateix die Jaume Falguera, ciutadà
honrat de Barcelona, obtemperant a una deliberació per sa senyoria il·lustre feta lo die onse del
corrent mes y any acerca la solta de aquell censal
de preu y proprietat sinch-centas lliuras y penció sinch-cents sous pagadora tots anys al primer //106r // de janer, en què sortejà dit Falguera en la extracció de censals feta per los
antessessors de sa senyoria als trenta-y-hu de
abril mil sis-cents vuytanta-y-sis, lo qual censal
lloa, approba, retifica y confirma sens novació ni
derogació de ninguna de les primeras obligacions, ans bé acomulant aquellas las fermansas
fetas per don Jaume y don Galceran de Cardona, pocessors que foren de dita part de censal,
ço és, don Jaume de Cardona, debitor al General en la quantitat de set mil sis-centas catorse
lliuras, divuyt sous, com a fermansa que fou de
Francesch de Alentorn, deputat militar, lo doctor en drets Joan Perpinyà, deputat real, y Galceran de Gravalosa, oÿdor militar, que foren en
lo trienni mil sinch-cents sexanta-y-nou, condemnats en la visita de dit trienni feta en lo any
mil sis-cents setanta-y-dos; y lo dit don Galceran de Cardona en dos mil sis-centas vuytantay-dos, com ha fermansa que fou entre altres de
don Bernat de Cardona, deputat ecclesiàstich
del trienni mil sis-cents y dos, per tantas que lo
dit don Bernat de Cardona ne fou condemnat
en la visita de dit trienni, les quals dos quantitats
juntas prenen summa de deu mil tres-centas y
duas lliuras, divuyt sous, convenint y en bona fe
prometent a sa senyoria que sempre y quant tinga execució las ditas sentèncias de visita donarà
y pagarà al General las ditas sinch-centas lliuras.
Y per so atténdrer y cumplir ne obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament. Y axí mateix lloa, aproba,
// 106v // retifica y confirma sens novació ni derogació de las primeras obligacions, ans bé acomulant aquellas, la fermansa per ell mateix feta a
Llàtzar Talarn, deputat real qui fou en lo trienni
mil sis-cents setanta, y condemnat que fou junt
ab sos condiputats en algunas quantitats, encara
que il·líquidas, prometent que al mateix que,
sempre y quant tinga execució a dita sentència o
sentèncias de visita, donarà y pagarà al General
las quantitats que seran liquidades si forsan arriban a la quantitat de ditas sinch-centas lliuras. Y
per so atténdrer y cumplir ne obliga axí mateix
sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y
ab jurament llargament, essent presents per testimonis lo doctor en drets Aleix Fornaguera y
Joseph Sabater, scrivent.

Dijous, a XI. En aquest die és tornat en la present casa lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don
Joan de Lanussa y de Oms, compte de Plasència, etcètera, deputat militar del present principat de Cathalunya per haver acabat de ajustar lo
donatiu voluntari de sa vareda a ell assenyalada.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre Bernat
Texidor, procurador del reverent Gaspar Roig,
prevere y beneficiat en la iglésia parrochial de
Nostra Senyora del Pi de la present ciutat, com a
obtenint lo offici de credencer dels draps del General de la present ciutat, com de sa procura
consta ab acte rebut en poder de Gaspar Sayós,
notari públich de Barcelona, als dos del present
y corrent mes de maig mil sis-cents noranta, certificatòria de la qual és assí cusida signada de número sexanta-y-quatre, en dit nom ha renunciat
lo dit offici en mà y poder de sa senyoria il·lustre
y en favor de Onofre Janer, negociant ciutedà de
Barcelona, per ser altre dels officis antichs y que
poden alienar-se. E sa senyoria ha acceptat la
dita renunciació, si et in quantum per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents
per testimonis Jacinto Morató, verguer del concistori de sa senyoria, y Joseph Sabater, scrivent.
En aquest mateix die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria
il·lustre Christòfol Janer, paller de la present
ciutat, ha jurat en mà y poder de sa senyoria que
no farà ni entrevindrà en lo offici de paller ni en
lo exhercissi de aquell.

// 105v //

Divendres, a XII de maig MDCLXXXX. En aquest
die lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació a sa senyoria com se
era conferit ab sa excel·lència lo senyor virrey a
effecte de solicitar lo informe de don Pedro de
Potau per sa magestat, Déu lo guarde, del que
ha respost dit senyor virrey que ja era per lo
camí de sa magestat.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina don Joan Perearnau, ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de Joseph
Casas, guarda del portal del Àngel, persevera y
continua de la mateixa manera de què té fetas
altres relacions a sa senyoria, per rahó de la qual
està impossibilitat en lo exhercissi y servitut de
dit son offici.

107r

a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1389.
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Dimecras, a XVII de maig MDCLXXXX. En aquest
die los magnífichs assessors, advocat fiscal y
procurador fiscal de la present casa han fet relació a sa senyoria del estat de les causas vertents
en son concistori.
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censals per los antessessors de sa senyoria feta al
primer de desembre mil sis-cents vuytanta-ysinch, no havia pogut trobar los dits actes.

Divendras, a XVIIII. En aquest die, obtinguda
primer ora per medi del síndich del General, se
són conferits ab sa excel·lència los molt il·lustres
senyors deputats militar y real a effecte de conferir-li differents negocis del donatiu voluntari
de què ha fet molta estimació sa excel·lència segons relació à feta sa senyoria.

Disapte, a XXVII de maig MDCLXXXX. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi scrivà major
del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa magestat, Déu lo guarde, en què avisa lo arribo de la sereníssima senyora reyna, sa esposa, en los regnes de
Espanya, com més llargament ab dita real carta
apar, la qual és assí cusida signada de número
sinquanta-y-sinch y del thenor següent:

Disapte, a XX. En aquest die per medi del síndich del General ha enviat sa senyoria un recado
a sa excel·lència per a saber si eran en son poder
los memorials de les insiculacions, a què ha respost sa excel·lència no ésser arribats encara de
què ha // 107v // fet relació en lo concistori de sa
senyoria lo dit síndich.

«Aa los reverendos, egregios, venerables, nobles y
amados nuestros los illustres y fidelíssimos deputados de la Generalidad del principado de Cathalunya. Yo, el rey. Illustres y fidelíssimos deputados,
haviendo sido nuestro senyor servido de que la reyna entrasse en Espanya el dia veinte y seys de marso, y que se celebrassen las entregas a seys del passado, he querido darhos esta noticia y manifestaros la
estimación y atención que merecéys, y para que
rindáys speciales gracias a Dios // 109r // nuestro
senyor implorando de su divina misericordia los
favorables effectos de esta unión, ayudándome
juntamente a conseguir mediante su auxilio la
mayor exaltación de nuestra santa fee cathólica,
beneficio y consuelo de mis reynos y vassallos, como
lo espero de vuestro amor, çelo y fidelidad, y en que
me daré por servido. Dada en Madrid, a primero
de mayo MDCLXXXX. Yo, el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes
et Torro. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Felix de Marymon. Vidit marchio
de Tamarit. »

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jacintho Andreu, mitjensant jurament
(ha fet relació) de com lo doctor Diego Martines, ajudant primer de la scrivania major, se trobava desganat en lo llit de una ferida en la cama,
per lo que no podia acudir a la servitut y exercissi de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria Francisco
Torras y Pere Pastor, mestres sastres de la present ciutat, experts anomenats per sa senyoria a
effecte de regonèxer sarges y tafetans que fans
los talers anomenats de un fil per pua, y són
aprés per fer vestits de ditas sarjas. Y en dit concistori han vist y regonegut differents partits de
aquellas y de tafetà, y han fet relació mitjensant
jurament de què les sarjas podian molt bé servir
per a vestits y los tafetans per afforros, managuins y altres cosas.
108r

Divendres, a XXVI. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria
Jaume Falguera, ciutadà honrrat de Barcelona,
ha jurat en mà y poder de sa senyoria com, havent fet las degudas diligèncias per a trobar lo
acte de la original creació de hont devalla de
aquella part de censal de penció vint-y-sinch
lliures pagadoras tots anys al primer de janer, lo
qual fou extret en la extracció de censals feta als
trenta-y-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-y-sis,
no ha pogut trobar aquell.

Dimars, a XXX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria Amador
Bosom, sargento reformat de la companyia del
capità don Jaume Alemany y Descatllar, altre de
las del tèrcio del General y present //109v // casa
de la Deputació, ha suplicat a sa senyoria fos
servit admètrer-li la dexació de dit puesto en
consideració de no trobar-se ab disposició de
poder continuar lo real servey. E sa senyoria ha
hoÿt a la petició y súplica de dit Bosom, ha admesa la dita dexació, ordenant-me a mi scrivà
major del General ne fassa la deguda certificació
al magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de recional del General, y en dit nom
vehedor y comptador de dit tèrcio a effecte de
què lo note en son degut lloch.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria don Joseph Terré
y Granollachs, com a administrador de la causa
pia instituhida y fundada per lo sagristà y canonge de la seu de Vich Sagimon Ferreras, ha
jurat en mà y poder de sa senyoria de com, havent fet las diligèncias necessàrias en servar los
actes de la original creació de hont // 108v // devalla aquella part de censal penció mil lliuras en
què sortejà la dita causa pia en la extracció de

Dimechres, a XXXI de maig MDCLXXXX. En
aquest die, obtinguda primer hora per medi del
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 108v109r del trienni 1689-1692.

58

gons relació per dits embaxadors en concistori
feta.

síndich del General, són anats ab embaxada de
part del il·lustre y fidelíssim concistori de sa senyoria lo senyor Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat, a effecte
de donar-li la norabona en nom de sa magestat,
Déu lo guarde, del arribo de la reyna nostra senyora en estos regnes de Espanya, de què ha fet
molta estimació sa excel·lència, conforme la relació per dits embaxadors dita en concistori.

En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Deputació y concistori de sa senyoria
los senyors don Ramon de Cudina y Ferreras y
Balthasar Riba, cavaller, ab hunaa // 111r // embaxada de part dels molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, dient que los dits
molt il·lustres senyors consellers de com per a
respòndrer a la que per part del molt il·lustre
concistori dels senyors deputats los era estada
feta lo die present per mi dit Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Catà, siutadà honrrat de Barcelona.

Divendres, a II de juny MDCLXXXX. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor en medicina Honoffre
Monsalvo, mitjensant jurament ha fet relació de
com // 110r // la indisposició de Joseph Blanch,
altre dels verguers del concistori de sa senyoria,
ha durat fins lo die present y persevera en ella.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria Lluís Fontana,
notari públic de Barcelona, com a procurador
del doctor en arts Joan Quadras, obtenint lo offici de procurador fiscal, del que com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Jaume Vilarriquer, escrivà peticioner y notari real en
Barcelona populat, en jornada de sis del present
y corrent mes de juny mil sis-cents noranta, la
qual és assí cusida signada de número sexanta-yset, en dit nom ha renunciat lo dit offici de procurador fiscal del General en mà y poder de sa
senyoria a favor y en cap del doctor en drets
Honorat Pallejà y Riera, en la forma contenguda en una súplica, la qual és assí cusida signada
de número sexanta-y-vuyt y del thenor següent:

Disapte, a III de juny MDCLXXXX. En aquest die,
constituhit personalment en lo concistori de sa
senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada,
ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de Joan Argila, scrivà major del General,
ha perseverat fins lo die present y persevera en
ella de la mateixa manera que en altres relacions
a sa senyoria, de tal manera que li impedeix lo
exhercissi y servitut de dit son offici.
Dimecres, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo //110v // concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich de la present casa, ha fet relació de
com se era conferit en casa de Balthasar Oriol y
Mercer acerca de la cobransa del procés de la
contrafacció general de la capitania general, al
que ha respost dit Oriol y Mercer que sa senyoria fes lo que li aparegués, que ell no tenia lo dit
procés sols ne tenia rebuda del molt reverent
canceller.

«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, llegítim procurador del doctor Joan Quadras, com a obtenint lo offici de procurador fiscal del General de
Cathalunya, per a renunciar aquell, com consta
de la procura feta en poder de Jaume Vilarriquer, escrivà peticioner y notari real en Barcelona populat, la qual posa en mà de vostra senyoria il·lustríssima, renuncia lo dit offici de
procurador fiscal del General devant vostra senyoria il·lustríssima y en cap del doctor en drets
Honorat Pallejà y Riera, sí y conforme és
permès als officials del General obtenints los officis antichs per lo capítol vuytanta-y-nou,
Corts mil sinch-cents noranta-y-nou, la qual renunciació // 111v // fa y entén fer dit Lluís Fontana en dit nom sols en lo cas que vostra senyoria il·lustríssima provehesca al dit doctor Pallejà
y Riera de dit offici y no altrament, y ab expressa protesta y salvetat de no voler per dita renunciació perjudicar al dit doctor Joan Quadras,
son principal, dels salaris, adeales y demés emo-

Dijous, a VIII de juny de MDCLXXXX. En aquest
die, havent tingut sa senyoria notícia certa que
lo exèrcit henemich se era engrossat de manera
que constava de mes de quinse mil hòmens entre cavalleria y infanteria, y que intentava passar
havant en la invasió del present Principat per la
part de la montanya, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, ha enviat una
embaxada als molt il·lustres senyors concellers
de la present ciutat per medi de Joseph Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutadà
honrrat, participant a dits senyors concellers la
dita notícia y proposant-los si seria acertat que
las dos casas a despesas comunas ó notificassen
a sa magestat, Déu lo guarde, per medi de correu extraordinari de anada y vinguda, suplicant-li fos servit socórrer lo present Principat ab
promptas acistèncias. A què han respost los dits
molt il·lustres senyors concellers que consultarien la matèria y respondrian a sa senyoria, se-

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1390.
b. l’original de la súplica intercalat entre els folis 110v-111r
del trienni 1689-1692.
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il·lustres comuns, comunicant-se las cartas los
uns concistorials als altres y de la matexa manera, no obstant que la present ciutat feya correu
apart se han comunicat las cartas per medi de
embaxada los dos concistoris de deputats y ciutat.

luments de dit offici discorreguts en lo temps
antecedent a la present renunsiació, que per
rahó de aquell li espectan y faltan a cobrar tant
de vostra senyoria il·lustríssima com de altres
personas per qualsevols causas y rahons, y sens
prejudici de proseguir las causas que per rahó de
dits salaris, adeales, se troban vertents devant
vostra senyoria il·lustríssima, y de tots y qualsevols drets y accions li competescan y pugan
competir respecte de dits salaris y causas, etcètera, la qual protesta y salvetat fa y entén tenir per
feta dit Lluís Fontana en dit nom ab totas las
clàusulas que al dit Quadras aprofitar pugan y
de dret y stil li sian més útils, necessàrias y convenients omni et quaecumque meliori modo. Per
lo que suplica a vostra senyoria il·lustríssima ésser-li aquella admesa y la present súplica junt ab
la procura continuada en dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Vila. Joffreu, assessor.»
E sa senyoria dels il·lustres senyors deputats militar y real fent concistori en virtut de vot, etcètera, verbo respondendo, dixerunt que admetian
la dita renunciació sí y en quant per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesch Païssa, verguers de sas senyorias, ciutadans de Barcelona.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Pau Sabater, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Erasma de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa de la Deputació, de què té fetas altres relacions ha durat fins lo die present y persevera en
ella de tal manera que li impedeix lo exhercissi
// 112v // y servitut de dit offici.
Dissapte, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Agustí Fatjó, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de
Joseph Quintana, exactor del General y present
casa de la Deputació, ha perseverat y persevera
de la mateixa manera de què té fetas altres relacions a sa senyoria de manera que li impedeix lo
exercissi y servitut de son offici.
113r

En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
de part dels molt il·lustres senyors concellers de
la present ciutat lo senyor don Ramon Copons
del Llor y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat, dient que dits molt il·lustres senyors concellers y savi Concell de Cent havian resolt fer
correu a sa magestat de anada y vinguda, participant-li lo estat de la // 112r // província, suplicant-li fos servit manar venir las assistèncias necessàrias en la occurència present de trobar-se lo
enemich envadint lo present Principat per part
de la montanya, y que si sa senyoria dels senyors
deputats resolian fer la mateixa diligència que
los dits molt il·lustres senyors concellers, estimarian se conferissen las cartas que hun y altre
concistori escriurian a sa magestat, Déu lo guarde, per a què puguessen confirmar en dita representació. A què han respost dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats que ab molt gran
gust conferirian las ditas cartas per al major
acert de dita representació y que anomenarian
dos personas per al dit effecte.

Dimecres, a catorse de juny MDCLXXXX. En
aquest die, en execució del contengut en la carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, que és
cusida y continuada en lo dietari corrent sots
jornada de vint-y-set del passat, ha manat sa senyoria parar dos altars en la present casa de la
Deputació a més de la capella ordinària de Sant
Jordi, lo un en la sala gran de Sant Jordi y lo altre en la sala dels Reys de la present casa. Y axí
en dita capella com en dits dos altars, des de las
quatre de la matinada fins al mitg die, se han celebrat tantas misses com és estat possible, supplicant a sa magestat divina y imperant la sua
santa gràcia per los felissos successos del casament del rey nostre senyor.
Dijous, a quinse. En aquest die se ha continuada la celebració de las missas per al effecte del
die de air.
En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
medi del síndich del General, són anats ab embaxada al excel·lentíssim senyor virrey los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real,
en concideració de haver rebut una carta dels
molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona ab què avisan trobar-se lo exèrcit del enemich al pla de Bianya, amenessant atacar la plassa de Castellfollit, // 113v // y las conseqüèncias
que se seguirien de la pèrdua de dita plassa, suplicant a sa excel·lència sia servit enviar al exèrcit
las majors acistèncias possibles per al socorro. A
què ha respost que si con el alma y la vida podía

En aquest mateix die, havent resolt y deliberat
sa senyoria participar a sa magestat, Déu lo
guarde, lo estat del Principat per correu extraordinari per medi de embaxada de un cavaller y
ciutadà, han participada la deliberació als molt
il·lustres capítol de la present ciutat y bras militar, suplicant-los fossen servits acompanyar la
representació a què han vingut a bé dits molt
60

socorrer y aumentar al exército lo haría, pero que
enviaría luego mil infantes de la guarnición desta plassa para dicho effecto de què han fet relació
los dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats
militar y real.

para esse exército, que una y otra compondrá el
nú- a//115r // mero de dos mill plazas efectivas
demás de otras disposiciones de que se queda discurrido y tratado, y tambien se espera que mui en
breve arrivarán a Barcelona las esquadras de galeras de Nápoles, Sicilia y Génova. Y por lo que
mira a la providenzia de medios demás los veinte
y cinco mill pesos que aora se embían, se está tratando con gran aplicazión y cuidado la forma de
continuar y asegurar los socorros y asistencias
para ese exérzito, de modo que pueda el duque de
Villahermosa obrar y atender al resguardo y defensa de esa provincia, como se le encara por el
amor con que miro y deseo la quietud y combeniencias de tan finos y leales vasallos de que estaréys advertidos. De Buenretiro, a XV de junio de
MDCLXXXX. Yo, el rey. Don Antonio Lopes de Gárate. A los deputados del principado de Cathalunya.»

Divendres, a XVI de juny MDCLXXXX. En aquest
die és estada continuada la celebració de las missas en dita capella y altres com los dies de air y
despuix air.
114r

Dimars, a XVIIII de juny MDCLXXXX. En aquest
die ha fet relació en lo concistori de sa senyoria
lo doctor Diego Martines y Folcràs, de què ja
estava absolt de sa desgana.
Dimescres, a XXI. En aquest dia és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joan de Viver, oÿdor militar.
Dijous, a XXII de juny MDCLXXXX. En aquest die
me ha ordenat sa senyoria a mi scrivà major del
General de Cathalunya cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, que ha rebut junt ab un bitllet
de sa excel·lència, la qual carta // 114v // és assí
cusida signada de número sexanta-y-nou y del
thenor següent, y lo bitllet de número setanta:

115v

«Ela rey. Illustres y fidelíssimos deputados en carta de nueve del corriente que se resibió con el extraordinario que despatxasteis, representáys lo desabrigado que se alla esse Principado por haverle
faltado las fortalesas de Puigcerdá y Campredón
que le cubrían, y sujeto a las imbasiones de las armas enemigas como se ha experimentado en las
entradas que ha etxo, rindiendo la vila de Sant
Joan de las Abadessas y puesto guarnición en la
de Ripoll, estendiendo sus tropas por aquellas
montanyas, deviendo resselar otras operaciones, lo
qual os tiene en la afflicción y cuydado que corresponde al amor de fieles vessallos por la falta de
gente y medios con que se halla el Principado para
la opposición, y suplicáys mande dar la providencia con la brevedad que conbiene para que se acuda a su remedio sobre que desís cooperaréys por
vuestra parte en todo lo que condusiere a mi mayor servicio. Y en vista de ello he resuelto desiros la
gratitud y stimación que me han devido vuestra
expressiones por zelo y amor con que siempre havéys manifestado vuestra fidelidad, creyendo bien
acudiréis por vuestra parte a todo lo que fuere de
mi mayor servicio. Y para que pueda el exército
opponerse a las operaciones del enemigo y lograr el
errojarle del país, he mandado se haumenten las
tropas y passe luego al tercio que está en Navarra
y gente que ay en Málega y esta corte destinada

Disapte, a XXIIII de juny MDCLXXXX. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de sa senyoria Pau Dalmases y Ros, obtenint lo
offici de deffenedor del General, ha renunciat lo
dit offici en mà y poder de sa senyoria y en favor
de Pau Lladó, menor, per ésser altre dels officis
antichs y que poden alienar-se. E sa senyoria ha
acceptat la dita renunciació, sí y en quant per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Joseph Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria.
Diumenge, a XXV. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria cusís y continuàs en lo present dietari dos cartas que han rebut de sa magestat, Déu
lo guarde, la una de vint y la altre de vint-y-tres
del corrent, las quals són signadas de números
setanta-y-hu y setanta-y-dos y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres y fidelíssimos deputados, muy
proprio de vuestro celo y fidelidad ha sido lo que
me representáis en carta de nueve del corriente
con motivo de hallarse invadido esse Principado
por la parte de la montanya de un exército enemigo muy superior al mio, y sin forma de poderse
opponer a sus designios //116r // y libraros del desconsuelo y peligro en que os ha puesto esta invassión. Y a más de manifestaros la particular estimación y gratitud que me han merecido las
expresiones que me hacéis de vuestra fineza, he resuelto se aumenten essa tropas a proporción de la
necessidad, y que se les assista puntualmente con
sus diarios para su mantenimiento, a cuyo fin
partió un correo desta corte el día 16 con treinta y
a. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1390.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 115v116r del trienni 1689-1692.

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 114v115r del trienni 1689-1692.
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tats, oÿdors y officis y altre decrets ab què sa excel·lència dispensa que nobles pugan ésser ensaculats com a mossèn, los quals memorials són
signats de números setanta-y-tres y setanta-yquatre, y los decrets de números setanta-ysinch, setanta-y-sis y setanta-y-set, y setanta-yvuyt.

dos mil reales de a ocho y va otro aora con la demás cantidad a cumplimiento de la mesada de
mayo, quedando corrientes los acientos de granos
y carruage. Y no se alsará la mano destas disposiciones de que podéis estar assigurados por ser mi
mayor cuydado el de la concervación y deffensa de
essa provincia, assí por lo que importa para la de
mis reynos como por el paternal amor que tengo a
tant buenos vasallos, de que he querido avisaros
para que lo tengáis entendido. Dada en Madrid,
a XX de junio MDCLXXXX. Yo, el rey. Don Joseph
de Aro y Lara, secretarius. Vidit marchio de Castellnou. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit Calatayut. Vidit don Josep Rull. Vidit Comes et Torro. »
« Ela rey. Illustres y fidelíssimos deputados, he recibido como extraordinario la carta que me scribís de dies y siete deste mes, // 116v // dándome
qüenta de haver occupado francezes la ciudad de
Vique y toda su cercanía, y la afflección con que
quedáis assí por este sucesso como porque no se le
haya podido hazer alguna opposición al enemigo
por mi exército, lo que atribuís a la falta de medios con que se halla mi lugarteniente y capitán
general para su socorro ordinario, y me suplicáis
mande ganar los instantes en que se remiten los
que son necessarios para que no se siga otra mayor
ruina difícil de repararse. Y haviendo visto lo que
me representáis, que es muy conforme a vuestro
çelo y fidelidad, he querido responderos repitiendoos el cuydado con que atiendo a quanto condusse a la deffensa de essa provincia por el amor que
como padre me deben los vassallos de ella, y en fe
de esto y de lo que deseo se logre su concervación y
consuelo se ha remitido ya al duque de Villahermosa la mesada entera de mayo, y se queda disponiendo que siga luego la otra y todos los medios
que puedan juntarse y demás de la gente que va
marchando a essa buelta passe tambien a esse
Principado el tercio de don Carlos de Eguía, y se
esperan con brevedad las galeras de Italia que
unidas a las de acá pueden hazer alguna diversión al enemigo que es quanto por ahora puedo
desiros. Dada en Madrid, a XXIII de junio
MDCLXXXX. Yo, el rey. Don Joseph de Aro y Lara,
secretarius. Vidit marchio de Castellnou. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Comes
et Torro. Vidit Calatauyd, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.»b
117r

Dimars, a XXVII. En aquest die és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real del principat de Cathalunya,
qui era fora ciutat a effecte de solicitar lo donatiu voluntari.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Jaume Fontana, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de don Miquel
Pallerès, ajudant comú de racional y regent los
comptes, de què té fetas altres relacions ha durat fins lo die present y persevera de manera que
li impedeix lo exercissi y servitut de dit offici.
117v

Divendres, a XXX. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Maurici Rechs y Gallart, assessor ordinari de la present casa, ha fet relació a sa senyoria
del estat de las causas vertents en son concistori.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joan
Ximenes, subrrogat en lo offici de exactor del
General, ha fet relació a sa senyoria del estat de
las cobransas dels debitors del General.
En aquest mateix die és baixat a la casa del General lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich, ab acistència del magnífich racional del General y present casa de la Deputació y
de mi scrivà major del General subrrogat, y se és
conferit en lo aposiento a hont fa sa residència
lo receptor dels fraus a hont estan recòndits los
fraus appresos, a effecte de pèndrer inventari de
aquells, com és acostumat, y són estats atrobats
los fraus infrascrits y següents:
Abril. A quatre de abril aprehenció en casa Jacinto //118r // Roure, sastre al carrer del Carme,
de un gippó sens mànegas de estamenya verda
forrat de tela. Dit die en casa de Honofre Diern,
sastre al carrer de la Boteria, de un palm y tres
quarts de estamenya color musco y de una talla
de caiguda de unas faldillas de dita estamenya.
Dit die en casa de Honofre Bru, apotecari al
Born, aprehenció: primo de unas faldillas de xamallot quinet, color musco, guarnidas de puntas de fil de pita que no són acabadas de fer;
ítem, unas faldillas petitas ensatinadas de Mallorca que no són acabades de fer; ítem, dos canas, sinch palms tafetà negre doble. A vint-y-

Dilluns, a XXVI de juny MDLCXXXX. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi scribà major
del General cusís en lo present dietari los decrets dels llochs novament provehits de depua. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 115v116r del trienni 1689-1692.
b. a continuació dos memorials i quatre decrets transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1390-1394.
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quatre aprehenció en casa Bernat Major, sastre
al carrer dels Asseonadors: primo de un palm de
resso negre de flors petitas; ítem, tres quarts de
estamenya negrilla; ítem, dos trossos tafetà negre de quatre palms de ample, lo un de tir dos
palms y lo altre de tir tres palms. Dit die aprenció en casa de Pau Ferrer, sastre als Cotoners,
dos palms tres quarts llama embroquetada color
blau ab flor de or y plata.

sis grossas y mitja botons negres de pèl; ítem,
dos pells de camussas.
Disapte, al primer de juliol de MDCLXXXX. En
aquest die ha fet relació lo doctor Jaume Pujades de com ha visitat a Joan Pau Mitjà de la malura // 119v // que ha patit, la qual ha durat fins
en jornada de vint-y-vuyt pròximpassat inclusive.

Maig. A nou aprehenció en casa Silvestre
Blanch, sastre devant lo fossar del Pi, de un baló
ropilla y mànigues // 118v // de color negra, que
sols dits partits són comensats a cusir. A onse
aprehenció en casa Joseph Tàpies, parayre, de
tres palms estamenya negrilla. A dotse aprehenció en casa Felip Bas, parayre prop las bassas de
Sant Pere, de sis canes tres palms cotonina blanca mostrejada. A tretse aprehenció en casa Gregori Artiga y Molas, tinturer, de tres palms un
quart vint-y-dosè tenyit a vermell. A vint-y-dos
aprehenció en casa Francisco Cortinas, velluter,
de quatre canas quatre palms de tafetà negre
doble y sinch canas tela ordida. Dit die aprehenció en casa Joan Bota y Sastre, al carrer dels
Banys Vells, de una cana y sinch palms moqueyals color canyellat. A vint-y-tres aprehenció en
casa Jacintho Balanyà, sastre al carrer Ample, de
un gambeto petit de xamallot bort y mànegas
del mateix xamellot comensat tot a cusir. Dit
die aprehenció en casa Fermí Vaïlls, sastre a la
Dagueria, de unas mànegas de escot de la terra
tenyit a negre sens forrar. A vint-y-quatre aprehenció a Joseph Puig, sastre, y a Jaume Rodoreda, sastre, en casa Bernat Roca, sabater a la Taponeria, de unas faldillas de satinat negra que
no són acabades de fer y de una caputxa de barragam negra tallada y sens cusir. // 119r // A
vint-y-sinch aprenció en casa Maria Martí, viuda
al carrer de la Esgrima, de dos mantons de estam, tenyits de negre. A vint-y-sis aprehenció en
casa Joseph Blanch, passamaner als Agullers:
primo de dos canas dos quarts estamenya blanca
y tres palms dos quarts cordellats grochs. Dit
die aprehenció en casa Joseph Tàpias, parayre a
la plassa de la Blanqueria: primo de dos canas sis
palms estamenya catorsena negrilla; ítem, quatre palms de dita estamenya. Dit die aprehenció
en casa Domingo Viver, calseter als Cambis, de
vuytanta-y-sinch pessas doblas vitas de filadís de
differents colors.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi scrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari un paper que per medi del
molt il·lustre y reverendíssim senyor deputat ecclesiàstich és estat entregat al il·lustre y fidelíssim concistori de sa senyoria, dient lo·y havia
enviat lo molt reverent canceller, lo qual paper
és assí cusit signat de número setanta-y-nou y
del thenor següent:
«Haviéndosea entendido que el illustre y fidelíssimo concistorio de los deputados de Cathalunya ha
dudado sobre el modo que se devía observar en la
provisión de la paja necessaria para el abasto de
la cavallería que se ha de poner en presidios a la
retirada de la campanya, para dar cumplimiento a lo que se ha ajustado en la petición del donativo universal de la provincia, se concidera que no
és dudable que según lo capitulado de la petición
del donativo, mientres durare aquel, se deve pagar la paja que fuera necessaria para el abasto de
las plassas, y que esta paga deve correr por mano
del dicho illustre concistorio con libransas del excellentíssimo senyor virrey y capitán general, en la
conformidad que se harán las de los pagamentos
de la cavallería, la qual provisión puede haverse
en dos maneras o buscando arrendador a obligación de los partidos donde estuviere la cavallería
que tenga cuydado del abasto della, ajustándola
al precio menor que pudiere hallarse por quintal,
que será lo más proporcionado o bien hasiendo repartimiento de la que fuera necessaria sobre los
lugares vesinos de los presidios, pagándola
//120r // según el precio justo y razonable, haviendo respeto al trabajo del acarrero que unos anyos
contros según el tanteo que se ha hecho vendrá a
valer a 5 sueldos el quintal. La manifetura y cuydado desta dependencia no puede correr por
mano del senyor capitán general, antes bien es
preciso quede encargado a perçona que, acudiendo muy a menudo a su excellencia para saber los
repartimientos de la cavallería y los movimientos
que en el discurso del anyo ha de haser vaya previniendo a su tiempo las provisiones necessarias
para su sustento, y siendo el regente la Thezorería
la persona que su magestad, Dios le guarde, ha
destinado para cuydar deste repartimiento de la

Juny. A nou de juny aprehenció en casa Magí
Torrabruna, daurador al carrer dels Corders, de
dos capsas de plom ab deu papas y un trosset de
pap de almesch dins de las ditas dos capsas, y los
dits paps encamerats ab las ditas dos capsas de
plom han pesat dos lliuras y quatre onsas, y detrets los dits paps de las ditas capsas junts han
pesat set unsas y un quart pes de balauta; ítem,

a. l’original del paper intercalat entre els folis 119v-120r del
trienni 1689-1692.
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cavallería, tránsitos y demás dependencias della,
a cuyo cargo ha corrido siempre esta manifetura,
parece ser precisso continue en ellos con esta differencia de lo estilado aora que, ajustado por el thezorero el precio con el obligado o con los jurados de
los lugares que debieran proveherla, tomaran estos recibo del tenedor de bastimentos passados por
los officios como se acostumbra, y acudiendo con
ellos el senyor virrey mandará su excellencia darles libransa sobre el concistorio de la Deputación o
su pagador, con que quedará la provincia assigurada de que sea effectiva la paga de la paja que
fuere necessaria en los presidios, y que esto sea con
orden y justificación que es el único interés y mira
a que puede atender el país. Este modo de administrarse es muy conforme a lo ajustado entre su
excellencia y el illustre concistorio de la Deputación, cuyo thenor se halla expressado en dos papeles, uno // 120v // intitulado «Disposición» y el
otro «Instrucción» que se entregaron a los concistoriales que salieron a la petición deste donativo,
con los quales solo se encarga el concistorio la cobransa del dinero que huvieren de dar las villas y
lugares y el cuydado de pagar según las libransas
que hiziere su excellencia sobre aquel caudal, que
dando facultad al concistorio que no siendo las libransas directamente para el sustento de la cavallería de suspender su satisfacción, representando
a su excellencia a fin de que no pueda convertirse
para otro effecto que el expressado en la concessión
deste donativo. Esta forma de administración no
tiene encuentro ninguno a lo ajustado por los
concistoriales con los lugares, aunque en los auctos
se diga que esto aya de correr por qüenta del concistorio con aquellas palabras: «y que se’ls rellévia lo portar palla a las plassas en què aquella córria per la disposició dels senyors diputats y
oÿdors, pagant la dels diners de dit donatiu».
Porqué lo substancial desta cláusula conciste en
que los lugares queden exonerados de la carga que
asta oy han tenido de poveher las plassas de paja
para el sustento de la cavallería a sus costas, queriendo que de aquí adelante durante este donativo se pague por el concistorio del dinero del mismo
donativo y que es la intervención que pueden tener los senyores deputados en dicha administración según la cláusula referida. Esta intelligencia es muy ajustada a letra y conforme a lo
expressado en los refferidos papeles de la «Instrucción» y «Disposición» del donativo, sin que contra
esto podiessen pretender ni allegar cosa en contrario los lugares, porque según las constituciones
//121r // de Cathalunya puede el senyor lugartheniente general, con parecer del real consejo, tomar de los naturales de la provincia qualesquieras vituallas que fuessen necessarias al real
servicio pagándolas al precio justo y corriente, y
assí se ha observado en las ocasiones que ha importado tomar trigo, zevada y otros mantenimientos
para subvención de las tropas de su magestad, ha-

viéndose executado con instrucciones y órdenes del
regente la Real Thezorería, por cuyo cargo corre
mandar executar las resoluciones su excellencia y
real concell y casa, que la necessidad obligara a
valerse deste medio como ha sucedido algunas veses, assí en respeto de esterilidad como en caso de
pedirse precios avussivos, que es muy freqüente y
acontese muchas veses precisamente ha de correr
la disposición por el concejo y la execución por el
regente la Real Thezorería. A más destas razones
ponderadas, se concidera que corriendo la administración de la paja por los senyores deputados,
havían de gastar conciderables quantitades por
los salarios de las personas que nombrare el concistorio en los partidos donde estuviera la cavallería,
lo que sería en menoscabo del mismo donativo y se
escursará corriendo a qüenta del thezorero que no
gasta en esto quantidad alguna ni reciba mayor
salario. Y es constante que, no cuydando de esta
providencia de pajas el thezorero que reparte la
cavallería, faltarían en muchas occasiones siendo
tan necessario para su sustento. Ni deste modo de
administración puede recelarse extravío alguno
del dinero deste donativo a que no esté sujeta la
administración del concistorio, pues siendo
// 121v // preciso en qualquier administrador o
sea del concistorio o sea del thezorero, hazen confiansa de un tenedor de bastimentos que reciba y
destribuya la paja según las listas de officios y órdenes de su excellencia, como asta oy se ha observado igual será siempre la contingencia de estravío
en un caso que en otro. Con que parece que el cuydado de comprar las pajas o ajustar sus precios y
prevenirlas en los lugares donde fueren necessarias, según el repartimiento de la cavallería y movimientos que se offrecieren en el quartel del invierno, ha de ser únicamente del thesorero como
del illustre concistorio el pagar esta paja con libranzas de su excellencia.»
Dilluns, a III. En aquest die, per medi del síndich del General, és estat enviat al molt reverent
canceller un paper en resposta del que sa senyoria rebé y està continuat en jornada del primer
del corrent, còpia del qual me ha ordenat sa senyoria a mi scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari, com en effecte és
assí cusit y continuat signat de número vuytanta, y és del thenor següent:
122r

«Haa rebut est concistori de la Deputació ab
molta estimació lo paper que vostra senyoria remeté per medi del molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe, deputat ecclesiàstich, y regonexent que lo fi que·s deu tenir de què·s logre enterament lo donatiu voluntari que ha offert
aquest Principat, sens que se disminuesca en saa. l’original del paper intercalat entre els folis 121v-122r del
trienni 1689-1692.
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Cathalunya representan a vostra excel·lència
que per medi de un dels ajudants del regiment
ab què serveix lo concistori de dits deputats a sa
magestat, Déu lo guarde, ha solicitat del advocat lo doctor Francisco Portell, restituhís dos
soldats que·s troban detinguts en los càrcers reals de la present ciutat per tocar a dit concistori
la conexensa de los delictes. Y havent remès a
dit ajudant al auditor general per la entrega de
hun que diu se troba en la drassana, ha respost
dit auditor no tocar al concistori lo conèxer del
delicte de dit soldat, y que no volia entregar-lo,
resposta que ha occasionat notable sentiment a
dit concistori, que encara que fos lo que diu dit
auditor general podia moderar ab més atenció
la resposta, particularment tenint est concistori
molts exemplars que no deu ignorar dit auditor, puix no sols han restituhit sos antessessors
en observansa de dita prerrogativa los soldats
presos sinó lo mateix procés actitat en la general auditoria, per lo que suplica a vostra
excel·lència est concistori de // 123v // la Deputació sia vostra excel·lència servit manar advertir a dit auditor general no responga a est concistori tant secant, que per ninguna rahó ho
mereix, y que en havant reste esta matèria assentada de restituhir axí la Real Audiència com
lo dit auditor general los soldats que estigan
presos de dit regiment, donant vostra excel·lència los ordes convenients per a què los que de
present se troban detinguts sian entregats, escusant en lo sobredit differèncias sobre esta
prerrogativa, que a més de parèxer assò lo més
just y que sempre se ha observat, ho rebrà est
concistori a particular mercè de la justificació y
grandesa de vostra excel·lència».

laris y cobransas y ab tota acceptació y quietut
de las unitats, serà molt convenient axí per lo
cas present com per los que poden offerir-se,
que per est concistori com a la disposició dels
empleos de dit donatiu en què posa tot son cuydado y lo ha posat effectivament, exint los concistorials a solicitar-lo ab gastos conciderables
en què ne ha reparat est concistori per a què se
conseguesca est cervey ha sa magestat, Déu lo
guarde, y los matexos concistorials que lo han
solicitat vingueren bé en lo pacte que demanaren las universitats, de què axí la provisió de las
pallas com del diner corregués per la disposició
del concistori, perquè de altra manera las ditas
universitats no hagueren offert lo dit donatiu ni
tindria son degut effecte; y los inconvenients
que se representan de què no·s posarà la palla
promptament en las parts y presidis que sia menester, no apar pot tenir forsa perquè lo aciento
que·s farà ab qui se obligue a la compra de las
pallas, axí en general en totas parts com en cada
una de ellas, serà ab las condicions que se comunicaran ab sa excel·lència. Y essent necessària la
execució se comunicarà axí mateix ab sa
excel·lència.»
122v

Divendres, a VII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Jaume Pujades, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Raimundo
Escapa y Guitart, receptor de la bolla, ha durat
fins lo die present y persevera de la matexa manera que té fetas altras relacions, de manera que
li impedeix la servitut de son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria Joseph Borí, mestre sirurgià de la present ciutat, ha fet relació
com Pau Messeguer, soldat de la companyia del
mestre de camp, se troba ab una llaga en la cama
uberta, per rahó de la qual no pot continuar lo
real servey fins i a tant que sia curat de ella.
En aquest mateix die, obtinguda primer ora per
// 123r //a medi del síndich del General, són
anats ab embaxada al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general lo senyor Joseph
Sauleda, cavaller, y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat, y després de haver-la explicada de
paraula la ha entregada en escrits a sa excel·lència, còpia de la qual és assí cusida signada de número 81 y del thenor següent:

E sa excel·lència ha respost que «mandaría
avisar al auditor general y le diría la quexa del
concistorio y lo demás que contiene el dicho papel
de embaxada lo verá». De què han fet relació
los dits embaxadors en lo concistori de sa senyoria.
124r

«Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat de
a. el foli 123 es troba intercalat entre els folis 136v-137r del
trienni 1689-1692.
b. l’original de l’embaxada intercalat entre els folis 136v137r del trienni 1689-1692.

Dimars, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria Joseph
Bayet, argenter, obtenint lo offici de guarda de
la bolla, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit offici en favor de Pere Joan Vinyals, també argenter, per ser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E sa senyoria ha
acceptat la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent
presents per testimonis Jacintho Morató y Francesch Païssa, verguers del concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet rela-
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fuere de su mayor satisfación, como lo experimentare vuestra señoría en lo que occurriera.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, a 18 de julio 1690. Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Señores vuestros y fidelíssimos deputados del General deste
Principado.»

ció a sa senyoria mitjensant jurament de com la
indisposició de Jacintho Arabau, guarda ordinària del General, ha durat fins lo die present y
persevera de la matexa manera que té fetas altres
relacions a sa senyoria, de manera que li impedeix lo servitut de dit son offici.
124v

Dijous, a XIII. En aquest die, constituhit personalment en lo conscistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació, mijensant jurament, de com la indispossició de
Gismundo Boffill, ajudant tercer de la scrivania
major, ha durat fins lo die present y persevera de
matexa manera, que té fetas altras relacions a sa
senyoria de manera que li inpedeix lo exercissi y
servitut del dit son offici.

En aquests mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, se són comferits en lo palàcio de sa excel·lència, los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors eclesiàstic i militar de part del il·lustre y fidelíssim concistori
de sa señoria. Y són offerts en tot lo que fos
del major agrado y satisfació de la excel·lència,
anunciant-li avui mateix lo bon viatge en la
companyia.

Divendres, a XIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Joan Pera Arnau, ha fet
relació, mitjentsant jurament, de com la indisposició de Josep Posas, Guarda del portal del
Àngel, persevera de la matexa manera, que té
fetas altres relacions a sa senyoria de manera
que li empedix lo exercisi y servitut de son offici.

Divendres, a XXI. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, //126r // scrivà major del General, cusis y continuàs una carta, en lo present
dietari, de sa sereníssima señoria regina mare
del rey nostre señor, que Déu guarde. La qual
és signada de número vuytanta-y-tres, y del tenor següent:
«Laa reyna.

Disapte, a XV. En aquest die, ditinguda primer
hora per medi // 125r // del síndich del General.
Són anats concistorialment, acompanyats de
molts officials de la present Casa de la Deputació, avant ab cotxes los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors eclesiàstic y militar, ha donar la
benvinguda al excel·lentíssim señor duch de
Veraguas, grande de Espanya y general de las
galeras de Espanya. Són estats rebuts, de la excel·lència, ab molta demostració de agasajo rebent-los al cap de la escala, y al tornar-se’n los
ha acompanyats fins a la porta, aguardant estiguessen embarcats en lo cotxe.

Venerables y amados nuestros. Por una carta, de
21 del passado, y copia del memorial que remitisteis al rey, mi muy charo y muy amado hijo, veo el
recelo conque os halláis de que franceses continúen
sus hostilidades en esse Principado. Suplicando no
se os dilaten las acistencias de gente y medios, proporcionados a vuestro resguardo. Y deseando lo
todo, lo que pueda conducir a vuestra mayor seguridad y satisfación. Por lo que me merece vuestro celo, y lo que estimo tan buenos y leales vassallos, podéis asseguraros passará con el rey, mi muy
amado hijo, todos los officios más efficasses para
que mande dar con la mayor brevedad la providencia conveniente. Dada en Buen Retiro, a 10
de julio 1690. Yo la reyna. Don García de Bustamante.»

Diumenge, a XVI de juliol mil LXXXX.
Dilluns, a XVII.

Disapte, a XXII.

Dimars, a XVIII. En aquest die, ha rebut sa senyoria un paper de sa excel·lència, ab que se
despedeix de sa senyoria per anar-se’n a la campanya. Com ab dit paper par, lo qual és assí cusit, signat de número vuytanta-y-dos y del thenor següent:

Diumenge, a XXIII de juliol de mil LXXXX.

«Haviendoa resuelto encaminarme al exército
mañana // 125v // miércoles, participo a vuestra
señoría esta noticia. Sigurándole que en qualquier parage me tendrá, vuestra señoría, con
la voluntad que siempre para atender a quanto

Dilluns, a XXIIII. En aquest die, constituït personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor Honorat Pallejà, obtenint lo offici de procurador fiscal del General, ha renunciat lo dit
offici de procurador fiscal en mà y poder de sa
senyoria, y a favor de Francesch de Monfar y
Sos, per ser <h>un dels officis antichs del General que poden alienar-se. E sa senyoria ha accep-

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
124v i 125r del dietari.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 125v i 126r del dietari.
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Puigcerdá, que me insinuáys tengo muy presente
su importancia y lo que conviene executarla
quanto antes, pero siendo necesario para enprenderse y lograrla tiempo, tassón y dinero, es precisso
aguardar coyuntura que lo facilite. Y en que no
se amigue el que sólo sirva daprovecharse de ello el
enemigo. Y tampoco tengo olvidado, el cuydado
de que se ajunten las fortificaciones que puedan
suplir la de Campredón, y resguardar mas el país
como tanto conviene. Fiando la de la divina misericordia y de las disposiciones que se van aplicando, se ha de serenar esta borrasca con gran
brevedad y, lograrse mas favorables sucessos con
aliento de essa provincia y, resguardo de tan leales vassallos a quienes amo y estimo con todo effeto, que es quanto se offrece deciros. Dada en Madrid, a X de juliol de mil LXXXX. Yo el rey. Don
Joseph de Aro y Lara, secretario. Vidit Calatayud, assessor. Vidit don Josephus Rull, assessor.
Vidit Borgia, assessor. Vidit don Joan Baptista
Pastor, assessor. Vidit Felix de Marimon. Vidit
Marchio de Tamarit.»

tada la dita renunciació, si y en quant, per capítols de cor los és lícit y permès. Éssent presents
per testimonis: Jacinto Morató, Francisco Paissa, verguers de la present casa.
En aquest mateix die, me ha ordenat a mi scrivà
major del General, cussís y continuàs en lo present dietari una real carta de la magestat, Déu lo
guarde. La qual és assí cusida, signada de número vuytanta-y-quatra, del tenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos deputados. Por
vuestra carta de 24 del passado, he visto como
quedabais con noticia de la resolución, que con
despatxo de quinse del mismo mandé avisaros por
la vía de guerra, acerca de acistir a esse Principado, con la afflición en que se halla por los progressos y entrada del enemigo. Y que teniendo resulto
// 127r // dilación algún siniestro estrago difícil
de remediar, que por este motivo y las instancias
de los naturales que tienen perdidas sus hasiendas, havéis deliberado haserme tercera representación, acompanyando el memorial que remite,
referiendo los servicios y calamidades, que de muchos anyos a esta parte, ha suportado y padesse essa
provincia. Y que esperáis de mi emparo y paternal amor, mandare ganar los instantes para que
vayan a esse exército las mayores acistencias de
gente y dinero que sean posibles. Y haviendo visto
lo demás que desís, he resuelto responderos quan
agradables me han sido las expressiones que me
hazéis de vuestro celo y fidelidad, y asseguraros de
la confiansa, conque podéis estar de la aplicación
con que atiendo al consuelo de los naturales de
essa provincia, assí por lo que ya tenéis entendido,
como por haverse embiado a ella, luego, toda la
mesada de mayor. Y esta semana saldrán de aquí
los sinquenta mil y de ocho de la de junio, de más
de ha llarça corrientes los assientos de granos y de
carruage, y estarse procurando que se continúen
estas acistencias de dinero con toda puntualidad,
para mantener essas tropas y aumentarlas con la
infantería, que se los ha acistido del tercio de don
Carlos de Eguía, gente de Málaga, reclutas de
esta costa y otras ciudades de Castilla, a que se da
todo calor creyéndose que las esquadras de galeras
de Italia haurán llegada <h>o tardarán poco. Y
que con su arribo y el de las de Espanya, tendrá el
duque de Villahermosa mi lugar y capitán general, major disposición para las operaciones
// 127v // de la campanya, e resguardar esse Principado atendiendo al consuelo de sus naturales,
como todo desafiando del amor y exemplo de ese
concistorio, que hora y en todas ocasiones, he experimentado, de su fuersa y celo, concurrerá al logro
de tan importantes fines con los medios y socorros
que pudiere. Y en quanto a la forsificación de

Dilluns, a XXXI. En aquest die, havent representat a sa senyoria, jo, scrivà // 128v // major del
General, que desitjava continuar lo resumir y
compèndrar los llibres de deliberacions, dietaris, y registres de triennis passat mil sis-cents
vuytanta-y-sis. Y archivar aquells que fins vuy
no eran estats entregats, per trobar-se en lo
molt il·lustre concistori dels assessors visitadors
del dit trienni. Y, que segons lo declarat en la
visita del trienni mil sis-cents vuytanta, feta en
lo de mil sis-cents vuytanta-y-tres sobre la qual,
de número dotse, en lo decret de execució de
aquella fonch donada facultat a dit scrivà major, que pogués valer-se de altre scrivent que
dels de la scrivania major havent de jurar, en
mà y poder de sa senyoria de bene et legaliter se
habere et non revelando. Y que per dit afer, desitjava valer-sse de Gerònim Brotons, notari
públic de Barcelona, per ésser persona practica
y hàbil en la scritura. Y havent vingut bé sa senyoria en la dita nominació, lo dit Gerònim
Brotons constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, ha acceptat y jurat en la forma sobredita.
En aquest mateix die, és baixat a la casa del General lo molt il·lustre y fidelíssim señor doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich, oÿdor eclesiàstic. Y se és conferit en lo aposiento
ahont fa residència lo receptor dels fraus, ahont
estan recòndits los fraus apresos per dit receptor, en companyia del magnífich racional de
la present casa y de mi, scrivà major, a effecte
de pèndrer inventari dels fraus apresos lo present y corrent mes de juliol. Los quals són los
següents:

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 126v i 127r del dietari.
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Inventari dels fraus apresos, en lo mes de juliol,
// 129r // per lo receptor dels fraus del General:

ras obligacions, en lo acte de dita fermansa
continuadas. Ans bé aquellas, ajustant y acomulant, y promet als molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats, que vuy són y per temps seran, que sempre y quant tinga lloch lo excellentíssimo de ditas querelas, o de alguna de
ellas, ell en dit nom, o dit son principal, donarà y pagarà al General la dita quantitat de
cent vuytanta lliuras, per lo que ne obliga las
personas y bens de dit son principal com a deutas fiscals y reals, no entenent, emperò, obligar
sos bens propris, de ell dit procurador, per tractar negosi alieno llargament y ab jurament. Éssent presents por testimonis: lo doctor Aleix
Fornaguera y Gerònim Brotons, notari de Barcelona.

Primo, alsa de juliol, aprensió en casa de Nicolau Diern, velluter en lo carrer de la Bocaria, de
un palm de satí de mostras. Dit die, aprensió en
casa de Anton Ferriol, velluter al carrer de Argenter, de nou palms satí de mostras.
Als 21 de dit, aprehensió feta a les escalas de la
Seu, a dos mesos de las galeras de Espanya:
Primo, de sinch canas, sinch palms tela crua de
Gant.
Ítem, de quatre canes, tres palms alemanya
cambresina.
132r

Ítem, una pessa, capycua, tela de genoria.
Ítem, sis parells mitges blancas de cotó.
Dilluns, a XXI. En aquest die, lo doctor en quiscun dret Pau Roma, com a procurador de Francisco Puig de Salit de Malla y de Catharina
Puig de Salit y Sayz, cònjuges, com de sa procura consta en poder de Joseph Llúcia, notari
públic de la ciutat de Vich, als onse de agost
corrent, la qual és assí cusida, signada, de número vuytanta-y-sinchb. En dit nom, obtemperant a una deliberació per sa senyoria presa lo
die de vint-y-nou de juliol proppassat, a serca la
solta de aquell censal, e de preu y propietat
cent vuytanta lliuras y penció. Altrestant, so és,
en que sortejaren dits sos principals, en la extracció de censal feta per los antessessors de sa
senyoria al primer de desembre mil sis-cents
vuytanta-y– sinch. Lo qual censal se pretendria
estar obligat, segons relació feta per lo magnífich racional, en la quantitat de nou-centas nou
lliuras, sinch sous y sis, ço és, quatra-centas setanta-y-sinch lliuras. Per rahó de algunas querelas // 131r // declaradas contra don Jaume de
Copons, deputat eclesiàstic que fou en lo trienni mil sis-cents sexanta-y-dos, del qual fou fermansa don Ramon de Copons, pocessor de dit
censal; y las restants quatre-centas quaranta-yquatre lliuras, sinch sous y sis, per rahó de altres
querelas declaradas contra dit Puig de Salit y
sos condeputats, deputat militar que fou en lo
trienni mil sis-cents sexanta-y-sinch. Y per quant
està pendent de ditas querelas causa de recors.
Persò, lo dit doctor Pau Roma, en dit nom,
lloc, approba, retifica y confirma, las obligacions fetas per dit don Ramon de Copons, sens
novació ni derogació de ninguna de las prime-

Dimecres, a XXX de agost de MDCLXXXX. En
aquest die, constituhit personalment en lo cocistori de sa senyoria lo doctor Joan Ximenes,
subrogat en lo offici de exactor del General, ha
fet relació a sa senyoria del estat de las cobransas
dels debitors del General.
Dijous, a XXXI. En aquest, die és baixat a la casa
del General lo molt il·lustríssim y fidelíssim señor don Joan Vivet, oÿdor militar. Y se és conferit en lo aposiento ahon fa residència lo receptor dels fraus de dit General, a hon estan
recòndits los fraus appressos per dit receptor, en
companyia del magnífich racional y de Gerònim
Brotons, notari públich de Barcelona, en lloch
de Joseph Sauleda cavaller, scrivà major del General, subrrogat, a effecte de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
agost. Los quals són los següents:
Inventari dels fraus appresos en lo mes de agost
per lo receptor dels fraus del General.
Primo, a dotse de agosto en casa Antoni Escardó, valer al carrer de las Egipcíaques, onse canas, quatre palms tafetà //132v // entredoble negra y una cana, dos palms tela urdida per texir,
del mateix, tot junt.
Divendres, al I de setembre MDCLXXXX. En
aquest die, constituhits personalment en lo
concistori de sa senyoria los magnífichs successors ordinaris de la present Casa, han fet relació
del estat de les causas tenents en la present casa.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joan Alòs, ha fet relació a sa senyoria, de
com lo senyor don Miquel de Masdovellas, síndich del General y present Casa, té una [...] en
la cama per rahó de la qual està detingut en lo
dit, y consecuentment impedit per fer la servitut
en son offici.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mm.
b. a continuació procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1394-1395.
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nera que té fetas altres relacions a sa senyoria.
De manera que li impedeix la servitut de son
offici.

Disapte, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació a
sa senyoria, de com la indisposició del senyor
Joan Argila, scrivà major del General de Cathalunya, persevera y continua de la matexa manera
que té fetas // 133r // altres relacions a sa senyoria.

En aquest mateix die, me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major del General de Catalunya,
continuàs en lo present dietari com, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria dos notaris públichs de Barcelona,a enviats per part dels priors y col·legi de notaris
públichs de Barcelona, los quals representaren
a sa senyoria, feta al primer del corrent, ab la
qual se delibera fossen pagades a Joseph Brossa,
notari real, col·legiat, sinch lliuras e catorse
sous per las rahons contengudas en dita deliberació. Y que en ella, nomenant a dit Joseph
Brossa, se expressa, ab la qualitat de notari públich, lo que era contra lo stil y observansa,
sempre y consecutivament tinguda y seguida en
la present casa, de que sempre que se anomenan notaris reals, col·legiats, en qualsevols
scripturas se’ls ha omitit la paraula públichs. La
qual observansa és conforme a las Generals
Constitucions de Catalunya, per quant en totas
las que parlan de notaris reals y son col·legi no·s
troba tal qualitat de públic. Éssent axí, que parlant dels notarisb de Barcelona, // 134v // se cognomnan ab semblant circunstància de públichs,
observant-se també en la present Cassa, ab era
conformitat, quant se parla en alguna scriptura
de notaris públichs de Barcelona. Y que, éssers
de la obligació de dits priors y collegis de notaris públichs de Barcelona, representar a sa senyoria la observansa de las Generals constitucions de Catalunya y [...] de la present casa, en
lo que sia consernent a las prerrogativas de son
estat y autoritat, de que gosan en differència
del col·legi de notaris reals. Persò, suplicaren a
la senyoria, fossen servits en observansa de ditas
Constitucions y stil, manar als officials de la senyoria aqui convinga, que avís en la deliberació,
en virtut de la qual, se despedí certificatòria al
magnífich regent los comptes de la present
casa, y demés scripturas de aquella dependents
y subseguidas en las quals se parla de dit Joseph
Brossa, deliuran y aberren la paraula públich,
de tal manera que no resta senyal ni vestigi
algú. Y que axí mateix, en totas las deliberacions y scripturas que·s faran, de assí al devant
por los officials de la present casa, aqui spectarà
respectivament fer-las, en las quals se sdevindrà
haver de anomenar algun o alguns notaris reals,
col·legiats, axí en nom de comú o col·legi com
en nom de particular, en manera alguna los
anomenen y pesen la paraula públich o públichs, sino solament notaris reals col·legiats
com fins vuy se ha observat y stilat en la present

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Honoffre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha fet relació a sa senyoria de com la
indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori de sa senyoria, persevera y
continua de la matexa manera que té fetas altres
relacions a sa senyoria.
Dimars, a V. En aquest die, s’és partit de la present ciutat per la de Gerona lo molt il·lustre y fidelíssim señor deputat local, per negocis y afers
seus propris.
Dimecres, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria lo
magnífich doctor Joseph Orlau, subrrogat
// 133v // en lo offici de síndich del General, ha
fet relació de com se era conferit ab lo reverent
canceller, per a sol·licitar la expedició de la causa de contrafacció de la galera de la República
de Gènova. Lo qual ha respost que besava les
mans a sa senyoria y que, procuraria en despedir-la quant antes.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Bas, ha fet relació, a sa senyoria,
de com la indisposició de Gismundo Boffill,
ajudant tercer de la scrivania major, ha perseverat fins lo die present y continua pijorant en sa
desgana. De manera que, està inàbil per la servitut de son offici.
Dijous, a VII de setembre MDCLXXXX. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sa senyoria lo doctor en medicina Agustí
Fatjó, ha fet relació a sas senyorias, mijentsant
jurament, de com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, ha continuat
fins lo die present y persevera del modo que té
fetas altres relacions a sa senyoria. De manera
que li impedeix la servitut de son ofici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo // 134r // consistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Sabater, ha fet relació a
sa senyoria, mitjensant jurament, de com la indisposició de Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y present casa, ha perseverat
fins lo die present, y continua de la mateixa ma-

a. a continuació tres paraules ratllades.
b. a continuació ratllat públichs.
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tats. Que a més de ésser tan gran esta perrogativa, eran de sentir ésser axí matex de gran conveniència per tots los regnes de Aragó, per suposar ser subjecta enterat de tots los fueros y lleys
peculiars dels dits regnes, al qual governa sols la
rahó. Y que, a ni jusgar estar tan exausta la casa
de la Deputació, sian de sentir se enviàs embaxador a sa magestad per lo referit effecte, lo que
dexaven a la concideració de sas senyorias, qui
sols podia tenir notícia dels havers se troban en
la casa.

casa. E sa senyoria, oïda dita representació, ha
respost de que procuraria en donar la deguda
providència per a la total observansa de las generals Constitucions de Catalunya // 135r // y
stils de la present casa.
Dissapta, a VIIII. En aquest dia, ha manat sa senyoria convidar, per medi dels venguers de la
present casa, una Novena de perçonas dels tres
estaments. Las quals se són ajuntadas a las sinch
horas de la tarda.
Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Ramon Sans, ardiacha y canonja de la
santa igléssia de Barcelona.
Lo doctor Anthoni Sala y Codina, canonja de la
santa igléssia de Vich.
Lo doctor Joseph Romaguera, canonja de la
Seu de Barcelona.

136r

Per lo estament militar:
Don Francisco Junyent.
Don Jacinto Sagrera.
Don Francisco Sans.

A participar-losa com lo il·lustre concistori tenia
intenció de remètrer, o iniciar, una repressentació a sa magestat, Déu lo guarde, a cerca la provesió del offici de vice-canceller. Que perçò, tinguessen a bé, acompanyar la dita repressentació
ab cartas per sa magestat.

Per lo estament real:
Lo doctor Joan Alòs, ciutadà honrrat de Barcelona.
Lo doctor Onofra Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona.
Mossèn Joan Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona.
Als quals senyors de la Novena és estat propossat per sa senyoria, com per mort del senyor
don Pedro Antoni de Aragó se haurà de
// 135v // provehir lo puesto de vici-canceller de
la Corona de Aragó, en virtut de la Constitució
4, títol: «De canceller i vici-canceller.» Y que
per est effecte, en lo trienni passat se formà una
repressentació per la magestat, Déu lo guarde,
suplicant-li se dignàs reintegrar las províncias de
Aragó, València, Cathalunya y Mallorca en la
prerrogativa de anomenar-sa per lo rey, nostre
senyor, vice-canceller, si y conforma, disposa
dita Constitució quarta. Y tenint las qualitats en
ella expressadas, y no ressident com ho era dit
don Pedro de Aragó.

Dimars, a XII de setembre MDCLXXXX. En aquest
dia, per part del magnífich y fidelíssim concistori dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats,
anaran ab embaxada al il·lustra concistori dels
senyors conssellers de la present ciutat, don
Francisco Sans y lo magnífich Joan Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona, ab il·lustre bras militar don Francisco Junyent y don Onofra Monsalvo, y al il·lustre capítol.

Dimecres, a XIII de setembra MDCLXXXX. En
aquest dia, són vinguts en lo concistori de sa
senyoria los embaxadors enviats per part de sa
senyoria. Y han feta relació, que tant uns com
altres, acompanyarian la representació fahedora
per sa senyoria ab carta per sa magestat, Déu lo
guarde, y ab embaxada. A part, los molt il·lustres senyors concellers, savi Concell de Cent,
il·lustre capítol, bras militar, han fet enténdrer a
sa senyoria que molt gustosos acompanyarian
dita repressentació. Y què, estimarias a sa senyoria que los uns concistoris als altres se comunicassan las cartas, per a que conformassan
tots.
136v

Los quals senyors, de dita Novena, són estats de
sentir que atenent que la prerrogativa de anomenar-sa vice-canceller per sa magestat, que
tinga las qualitats necessàrias expressadas en dita
Constitució quarta, és de las majors que gosan
las ditas províncias y tant pecculiar per esta de
Cathalunya, per ser radicat en ella dit offici de
vice-canseller. Devan, sas senyorias aplicar, ab
tota vivesa, diligèncias per a que sa magestat se
dignàs provehir lo offici de vice-canceller, en favor de subjecta que tingue las referidas quali-

Dijous, a XIIII de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major del General, cosís y continuàs tres
cartas escritas a sa magestat. És a saber, una per
los molt il·lustres senyors concellers de la present ciutat, altra per lo il·lustre y molt reverent
capítol de la chatedral de la pressent ciutat, y altra per lo il·lustre bras militar. Per acompanyar
la repressentació, per sa senyoria feta a sa magestat, a serca de la provisió de vice-canceller las
quals cartas són signadas de número 86, 87 y 88
y del thenor següent:

a. A participar-los com lo interlineat.
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«Senyor.a Éssent estat servit, Déu nostre senyor, de aportar-sa’n de esta a major vida la
ànima de don Pedro de Aragon, los deputats
del General del principat de Cathalunya, complint a sa obligació de sos càrrechs y la concervació de las Generals Constitucions de Cathalunya, y en particular de la Constitució quarta,
títol: «De offici de canceller y vice-canceller.»
Ab lo rendiment y obsequise, postran als reals
peus de sa magestat, suplicant a vostra magestat
vulla dignar-ssa, per sa real grandessa y amor,
afavorir y aconsolar estos regens de Aragó,
València y Cathalunya en la nominació de vicecanceller en perçona natural de estos regnes. Y
trobant-sa esta ciutat ésser cap de est principat
de Cathalunya, no pot acusar acompanyar la repressentació y suplica que los diputat de aquest
Principat fan a vostra magestat, suplicant a vostra magestat vulla ésser servit inclinar // 137r //
sos reals ohïdos a sa representació, aconsolantlos y afavorint-los en la conformitat que a vostra magestat ho suplican, del que restarà esta
ciutat a vostra magestat ab la deguda estimació.
La divina guarde la cathòlica y real persona de
vostra magestat. Barcelona y setembre XIIII de
MDCLXXXX. De vostra sacra, catòlic i real magestat fidelíssims y obedientísims vassalls, e les reals mans de vostra magestat besa. Los concellers de la ciutat de Barcelona. Petrus Trelles,
secretarius.»

offici y prudent desempenyo de sas primeras
obligacions, fundadas en procurar ab tota effectiva instància la observació de las Constitucions
de Cathalunya, dignas, apressiadas joyas ab que
la generosa, paternal voluntat dels gloriossos assendents de vostra magestat gossan de glòria.
Honraran y ennobleren esta sa volguda, quant
afavorida província, no menos vuy per vostra
magestat condecorada ab nous blassons, que la
publican gloriosa y sien en matèrias tant de gràcia. Ha trobat sempre est Principat a vostra magestat pròdigament poderós, quant més pot esperar en la present, que para és de justícia sia lo
bras miletar, vostra magestat se dignarà ohir benignament, suplicàs axí del bras comú de la província fundadas no sols en títols de la antiguitat,
si també, en crèdit de // 138r // una y altra moderna estimació. Manant donar consuelo al
Principat, en quant, suplica que redundarà axí
mateix en nou lustre de la cathalana noblesa,
sempra vinculada a procurar-sa las majors ocasions del servei de vostra magestat. Com interessada en suplicar a nostre senyor, guarde,
prospere y acistesca a la sacra, cathòlica y real
perçona de vostra magestat, com la christiandat
y estos sos fidelíssims vassalls de vostra magestat
han menester. Barcelona y setembre als XIIII de
MDCLXXXX.»
Dissapta, als XVI. En aquest dia, constituït
perçonalment en lo concistori de sa senyoria
Francisco Monfar y Sorts, procurador fiscal del
General de Cathalunya. Ha fet relassió a sa senyoria ab Pere Culell, nottari real, col·legiat, per
a que li entregàs una abstracta de una súplica
pressentada en la causa de Magí Roch Finestres
con sua Victòria Ginebreda, sa mare. Y de la
provissió al peu de aquella feta per lo noble don
Josseph Ferrer, sobre que no·s pagàs dret de sello, al qual ha respost dit Culell que no tenia lo
procés en lo qual està incertada dita súplica, y
que procurarà en cobrar-lo y que en tenir-lo
servirà luego a sa senyoria.

«Seb nos ha repressentado por parte de los diputados de este Principado, que les ere precisso ponerse
a los reales pies de vuestra magestad con una petición sobre la provissión de la vice-cancellaría del
Real Consejo Supremo de Aragón, pidiéndonos la
acompanyássamos con la nuestra. Lo que rendidos havemos para quanto sea del major servicio de
vuestra magestat y bien desa provincia, Dios
guarde, y prospere a vuestra magestat como este
cabildo y toda la christiandad ha menester. Barcelona y de esta aula capitular, a XIIII de setembre MDCLXXXX. Senyor besa los pies de vuestra
magestad, //137v // sus más humildes capellanes y
vassallos los canónigos y cabildos de la santa iglesia de Barcelona. Doctor y canónigo, don Joseph
Caortada, secretario.»

Dimecres, a XX. // 138v // En aquest dia, constituït perçonalment en lo consistori de sa senyoria Antoni Pau Bellsolell, mestre sirurgià de la
present ciutat. Ha fet relació, mitjensant jurament, com havia mirat y regonegut una úlsura
que té Pau Massaguer, soldat de la campanya
del capità don Jayme de Alamany y Descallar,
altra de las del tèrcio de la pressent casa, en la
cama dreta. Y que segons ell comprèn, si ha
molt temps que li dura y encara no és acabada
de curar.

«Señor.c Lo bras militar de est principat de Cathalunya se postra als reals peus de vostra magestat. Acompanyant la atent repressentació,
que ab memorial y carta posa en concideració
de vostra magestat lo concistori dels deputats
del pressent Principat, deguda aplicació de son
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 136v i 123r del dietari.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis
136v i 123r del dietari.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis
136v i 123r del dietari.

Divendres, a XXII. En aquest dia, ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major, cusís en dietari una
súplica o carta y relació, al peu de aquella, dels
magnífichs assesors y advocat fiscal de la pres71
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sent casa. La qual és signada de número vuytanta-nou, la qual és del thenor següent:

// 139v // declarant quod si en fundacione sit statutum quod minor ista etate possit beneficium
obstinare quod debet servari qua non est per dietum decretum fundacioni derogatum.» Luego, si
no obstante la dicha prohebición fortíssima del
tridentino para obtener beneficio ecclesiástico, el
menor de catorsa anyos puede al fundador, según
declaración de la segrada congregación, disponer
que lo puede obtener el menor de catorce anyos
«Ita similite.» No obstante, que la constitución
del Principado prohiba obtener beneficios a los
alienígenas, puede el fundador expressar en la
fundación de su beneficio que lo puede gozar el
alienígena. Y como en el caso pressente, dispone el
fundador del beneficio personado, que lo pueda
obtener qualquier alienígena parece que no se
contravendrá a la Constitución del Principado, el
permutar la rectoría de Sudanell con esse benefissio personado, fundado con dicha cláusula, confirma está dotrina con un exemplar que actualmente esta sucediendo en la ciudad de Lérida. Y
es que, ha recado en su chatredal, una capellanía
llamando su institución a un aragonés, oriundo
de Peralta de la Sal que es un lugar «extra diocessim» y en cumplimiento de la voluntad del
fundador, han pressentado los patrones al estrangero natural de dicho lugar, a quien de necessidad ha de conferir el ordinario la dicha capellanía, sin que al dicho obste la Constitución del
Principado. Luego, lo mesmo ha de decirse en el
caso pressente, que por estar fundado el beneficio
personado para obtenerlo un estrangero, no ha de
impedir la Constitución que no lo puede obtener
en fuersa de la permuta con la rectoría de Sudanell.

«Illustríssimoa señor. Estando para desearme de
la rectoría del lugar de Sudanell, por obedecer a
vuestra señoría illustríssima con la permuta de
un beneficio perçonado, nuevamente fundado en
la diócesis de Lérida, en el partido del Principado. He recibido un orden del obispo, mi senyor,
para que de ningún modo passe a efectuarle por
entender vuestra señoría illustríssima, que era
continuar el error primero. Y aunque siempre
debo venerar la gravíssima censura de vuestra
señoría illustríssima, no obstante, lo que dice
«Christo confiteor pater domine celi et terre quia
abscondisti hec a saprentibus et prudentibus et
revelasti ea parvulis» me anima para repressentar a vuestra señoría illustríssima, con la brevedad possible, los fundamentos que havian ocurrido a mi insuficiencia para jusgar que no
contravenía a las Constituciones de este Principado, en efectuar la permuta que estaba tratando.
El primer fundamento, saco de la mesma Constitución «De alienigenis» perque, aunque priva generalmente a los alienígenas de los beneficios eclesiásticos, assí regulares como seculares. «Ibi: Ni
beneficis eclesiàstichs, així regulars como seculars en dit Principat instituïts y fundats.» Por
esta parte, siendo restrictiva del derecho común es
odiosa. «Ita Gonzales ad reg et cancellarie paragrafo sexto presmial lege quod vero vint y quatra
digestis de legibus» y por consiguiente, debe entenderse de aquellos beneficios ya instituidos y fundados, al tiempo de dicha Constitución, y no de
aquellos que en adelante se fundaron. Luego,
siendo este beneficio personado al pressente nuevamente fundado, parece que resta de estar compehendido en la Constitución, sino que puede si obtenerlo los alienígenas.

Estas concideraciones me ha parecido poner en la
graciocíssima censura de vuestra señoría illustríssima, con el seguro de que vuestra señoría illustríssima // 140r // me ha de honrrar abrazando
este parecer, y teniendo a bien de que se repare el
hierro pasado con la brevedad de la permuta,
para que quede como el más mínimo capellán de
vuestra señoría illustríssima. Con mayor obligación de rogar a nuestro senyor en mis sacreficios,
guarde y prospere a vuestra señoría illustríssima
como este Principado ha menester. Illustríssimo y
fidelíssimo senyor, besa las manos de vuestra señoría illustríssima su más rendido capellán. Doctor
Lorenço Gondino.

El segundo, a mi parecer aun más sólido, y e cierto he discurrido fundándome en el concilio tridentino, sessione vint y tres, capítol sexto «De reformacione» aun dando por assentado que sea
tan fuerte la prohibición para obtener los alienígenas beneficios ecclesiásticos, como la del tridentino en el dicho capítulo, para obtener benefissios
ecclesiásticos, al menos de catorce anyos puede obtener benefissios ecclesiástico, esta prohibición no
se estiende en caso que el fundador del beneficio
quiere y declare que lo puede obtener el menor de
catorce anyos, según doctrina cierta de Manuel
Sa «verbo beneficium» número trenta y de González «ad regulam mensium glosa quinta numero nonagesimo primo ibi. Ibi: Sacra congragacio

Oblata die XX sentembris MDCLXXXX. In concistorio, et cetera. Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum commisserunt praedicta magnificis assesoribus Generalis
Cathaloniae qui cum intervencione magnificis
advocatis fiscalis relacionem faciant in scriptis.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva major Generalis Cathaloniae subrrogatus».

a. l’original d’aquesta suplica i relació no han sigut trobades
al dietari.

72

Vista la carta o suplicació transcrita, pressentada per lo reverent doctor Llorens Gondino, y
las Constitucions col·locadas baix lo títol «Que
los estrangers no pugan obtenir beneficis ni officis eclesiàstichs en Cathalunya» que és fa títol
quint del llibre primer; y vist lo que se havia de
vèurer los assesors y advocat fiscal infrascrits.
Obtemperant al manar per vostra senyoria illustríssima, fan relació que dit Gondino no fa a
ditas Constitucions, permutant la rectoria o beneficis curat de que se tracta ab un personat
com refereix dita suplicació o carta, antes bé,
seria major contrafacció, tant perque dit personat també és benefici, com perque se // 140v //
supussaria llegítim obtentor de dit benefici curat. Y altrament, per moltas rahons que no se
refereixen per ser notòrias, sens que sia de
eficàcia, lo que·s refereix de què los beneficis
fundats antes del Concili de Trento no requerexen la edat de catorsa anys, que dit concili demana en los obtentors perquè a més que dita
sentència té molts contradictors, se funda en
que la lley «Non trahitur retro» y, en què no
fou la mente del sagrat Concili compèndrer los
beneficis ja fundats. Però las nostras constitucions són comprehesivas dels beneficis fundats
tanbé antes de sa formació, y lo sobradit personat seria nou benefici, y comprés en ellas sens
que sia de eficàcia altras exemplars, si sobre se
troban perquè tots ells hauran de ser revocats,
com se pretén del pressent. Y axí, per a satisfer
dit Gondino, a ditas Constitucions, deu dimitir
dit benefici curat en una de sa santedat o en mà
del ordinari, líberament y a effecte de que sia
provehït d’ell altra perçona oriünda del pressent Principat. Y axís ne fan relació y ho firman:
Joffreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor. Don
Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis
Cathalonaie.»

montanya sens fortalesa, pus dos que ni havia
que eran Puigcerdà y Camprodon, lo enemich
domolí la de Puigcerdà y havent tanbé comensat la demolició de la de Camprodon, aparegué
als generals acabar-la ab ànimo de fer-na altra
en paratge més convenient, lo que fins vuy no
se ha lograt. Y los peysans descontents y tot lo
país a discreció del enemich, y en particular tota
la montanya; y és té per experiència certa, de
què lo qui és duenyo de ella és del restant de
Cathalunya. En concideració del referit, y de
què en lo any mil sis-sents setanta-y-vuyt quant
se perdé Puigcerdà, resolgueren los dos concistoris, de ciutat y de Deputació, no restant tant
sens defensa lo Principat, com ho està lo dia
pressent. Enviar per embaxador al compta de
Plassència, se pressentà a vostra senyoria il·lustríssima si li aparexerà de conveniència, en occasió que la de Camprodon y Puigcerdà estan
demolidas y sens defensa tota la montanya, enviar embaxador a sa magestat, Déu lo guarde, perque postrat a sos reals peus pondere ab
tota eficàcia lo misserabla estat de est Principat. Sol·licitant, de la real benignitat y poder de
sa magestat, lo remey necessari perque puga
esta província mentenir-se baix sa real obediència, emparo y amor, que és lo que tots los
bons vassalls havem de procurar per cumplir a
nostra obligació, // 141v // e innata felicitat.
Vostra senyoria il·lustríssima descorrerà esta
matèria ab lo asert que totas las demés, perque
se puga pèndrer la ressolució del que se dega
fer ab tota direcció y cumpliment de nostra
obligació.
La qual proposició, feta y entesa lo mossèn y reverent senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no ha volgut votar sinó que me ha requerit a mi, escrivà major, continuàs lo següent
dictat, per boca pròpia sua: «Haviéndose propuesto, que vaia perçona desta ciudad por embaxador a su magestad, Dios lo guarde, para que
sea servido mandar, se pongan fortificaciones y
plaças de armas en las fronteras de Cathalunya
contra Francia, y otras representaciones de que
por lo pressente no se refiren individualmente
protesta. El señor deputado eclesiástico no se inbie
tal embaxada, anyadiendo nuevos gastos sobre los
hechos acerca del donativo, llamado voluntario,
sin provecho alguno, dando salario al sobradicho
embaxador que forsosamente ha de ser conciderabla. Y por mucho tiempo previniendo alguno,
que si otras cosas urgentes sucedieren por haver
dicha embaxada, se verá en sus tiempos y occasiones. Y porque en ausencia del dicho obispo no se
haga deliberación alguna en contrario, buelve a
protestar de nullidad y de repressentarlo a quien
pudiere remediarlo, lo que dize en descargo de su
conciencia.»

Més en aquest dia, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich de la pressent casa,
obtemporant a la deliberació per sa senyoria feta
lo dia pressent. Ha fet relació com se era conferit en casa del present senyor canceller, a efecte
de solicitar lo despaitg de la causa de la contrafacció de la República de Gènova, y qui té dit
senyor canceller. Haurà respost que lo procés
era gros, y que perçò necessitava de temps per
mirar-se’l y que se estava mirant aquell actualment.
141r

En aquest dia, fonch propossat en concistori lo
següent: Il·lustre y fidelíssim senyor. No se dupte que, vostra senyoria il·lustríssima tindrà ben
premeditat lo misserable estat en què se troba
esta província, conciderant-la sens defensa alguna de plaças en las fronteras ni exèrcit format
que puga exequtar operació alguna, per mínima que sia. Y, trobant-se en particular tota la
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La qual protesta feta per dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe, deputat aclesiàstic, se
prossehí en votar en lo modo següent sobre la
demunt dita propossessió.
Lo senyor deputat militar, és de sentir cumpliment de sa // 142r // obligació, deu lo il·lustre y
fidelíssim concistori de la Deputació anomenar
persona de tota satisfació moble y integra fe,
que ab tota eficàsia repressente a sa magestat,
Déu lo guarde, lo que se li donarà ab las instruccions sens fer reparo algú dels gastos fets, ni dels
que per dit efecte se hauran de fer, puix és primer lo cumpliment de la obligació que tots los
intercessors del món. A més, que se prevé en la
concòrdia dels acreedors, en aquest cas preferint esta diligència a sosa crèdits acreedors del
General, y conciderà que en ningun temps sea
necessitat, més que en lo pressent, puix tot lo
país està a discreció del enemich, sens exèrcit
formal ni plasa alguna en las fronteras per resistir a las invasions de las tropas enemigas. Y axís,
és de vot y de parer, de què se envie perçona de
la qualitat ha expressat per embaxador a sa magestat, lo qual li represente tot lo que li serà ordenat y se pot offerir en avant. Y per millor assert, és de sentir se consulte esta matèria ab una
Novena dels tres estaments.
Lo senyor oÿdor eclesiàstich, en tot y per tot, se
adereix al parer y sentir del senyor deputat militar.
Lo senyor oÿdor militar és del mateix sentir.
Lo oÿdor real és del propri sentir y parer.
Lo que ohit per dit il·lustríssim y reverendíssim
senyor deputat eclesiàstich, ha respost y dit que
ell estava y perseverava com «tenía dicho y, que
protestava y devía de nullidad de todo.»
Tot lo que por sa senyoria és estat manat a mi,
escrivà major, fos continuat en lo present dietari.

Per lo estament ecclesiàstich.
Lo doctor don Ramon Sans, ardiacha y canonja
de la santa iglésia de Barcelona.
Lo doctor Anton Sala y Codina, canonja de la
sancta iglésia de Vich.
Lo doctor Francisco Pinyana, canonja de la
sancta iglésia de Tortosa.

143r

Per lo estament militar.
Don Jacinto Sagrera.
Don Francisco Sans.
Per lo estament real.
Mossèn Joan Linàs, ciutadà honrrat de Barcelona.
Doctor mossèn Onorat Riu y Navarro.
Doctor Onofra Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona.
En la qual Novena, per los il·lustres y fidelíssims senyors deputats, lo eclesiàstich absent, ab
intervenció dels il·lustríssims i fidelíssims oÿdors de comptas, fonch donada per propossició
la mateixa feta en concistori als vint-y-dos del
corrent, la protesta o disentiment fet per lo
il·lustríssim senyor bisba de Barcelona, deputat
eclesiàstich, y lo vot sobra dita proposició, per
sas senyorias fet, tot lo que se troba continuat
en lo present dietari, sots jornada de dit dia
vint-y-dos del corrent mes de setembra. La que
per mi, lo escrivà major del General y pressent
casa, fonch llegit en dita Novena. E oïda y entesa per dita Novena la sobradita proposició, y
tot lo en ella contengut «nemine discrepante»
fonch de sentir, que en concideració de ésser
matèria tant grave, del servey de Déu y del rey,
y conveniència de la província y de tantas conseqüèncias, lo que sas senyorias los propossavan
que devia, sa senyoria, per medi de ambaxador
possar-sa als peus de sa magestad, repressentant-li lo estat tant misserable del present Principat y la necessitat tenia, tant urgent, de que se
fasi fortalesa en las fronteras, per la part de la
montanya, per impedir las invassions dels enemichs. Y que esta ressolució, per medi de embaxada, se participàs als molt il·lustres senyors
consellers suplicant-los sien servits, com a tant
interessats en lo bé universal d’esta província,
concórrer en enviar ambaxador; lo qual, per
part de la ciutat y Deputació, fassa las repressentacions necessàrias al rey, nostre senyor,
conforma las instruccions que se li // 143v // donaran. Y que condecendint la ciutat en lo sobradit, anomene perçonas las quals, junt ab las
que anomenarà sa senyoria, se conferescan y
tracten dit negosi y prengan ressolució acerca la
nominació y elecció de embaxador, si y conforma, en semblants casos se és estil·lat. La qual
resolució, o sentir de dita Novena, en continent fonch participada, per medi de embaxada,
y en escrit reportada per los senyors don Francisco Sans y de Onofra Monsalvo al concistori

En aquest mateix dia, constituÿt personalment
en lo consistori de // 142v // sa senyoria, Joseph
Bori, exercint lo offici de sirurgià en casa Antoni Pau Bell Selolell, mestre sirurgià de la
present ciutat. Ha fet relació, mitjensant jurament, de com ha curat fins lo dia que essent
y continue en curar, una úlsura que té en la cama dreta Pau Masseguer, soldat de la companya del capità don Jayme Alamany y Descallar,
altra de las del tèrcio del General y pressent
casa.
Dissapte, a XXIII de setembra MDCLXXXX. En
aquest dia, ha manat sa senyoria convidar per
medi dels verguers de la pressent casa, una Novena de perçonas dels tres estaments, las quals
se són ajuntadas a las sinch horas de la tarda.

a. a continuació ratllat acreedor.
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menar dos personas de dita Novena, a fi y efecte, de que extrajudicialment y sens forma de
embaxada, puguessen fer compéndrer, a dits senyors concellers, los inconvenients se havian
discorregut en ajustar la referida clàusula en dita
embaxada. Per lo qual effecte, y antes de disgregar-sa la dita Novena, foran anomenats don
Francisco Sans y doctor Onofre Monsalvo, los
quals havent-se conferit ab los senyors concellers y participar als dits reparos, tractaren
aquells extrajudicialment ab los senyors don Joseph Merlès y doctor Hierònim de Ferrer y Vinyals, anomenats per dit efecte per dits senyors
concellers. Y resolgueren, de conformitat, ajustar a dita embaxada certa paraula, que no mudava ni alterava en cosa alguna la substància del dit
negoci.

dels molt il·lustres senyors concellers, los quals
embaxadors tornats en loa concistori de sa senyoria, digueren que los il·lustres senyors concellers reberen dita embaxada ab molta estimació. Y donant las gràcies del bo y recte zel tenia
sa senyoria, y que quant antes ajuntarian lo savi
Concell de Cent en lo qual proposarian dita
embaxada, y del que resoldria ho participaria a
sa senyoria.
Dilluns, a XXV de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, ha manat sa senyoria convidar per
medi dels verguers de la pressent casa la Novena
de perçonas dels tres estaments, las quals se són
ajuntadas a las vuit horas de la matinada, y foran
las següents:

144r

Per lo estament eclesiàstich.
Lo doctor Ramon Sans, ardiacha y canonja de la
Seu de Barcelona.
Lo doctor Anton Sala y Codina, canonja de la
seu de Vich.
Lo doctor Raphaelb de Pinyana, canonja de la
Seu de Tortosa.

En aquest mateix dia, lo doctor Joseph Orlau,
subrogat en lo offici de síndich, ha fet relació,
constituÿt en lo il·lustre concistori de sa senyoria, de com lo dia pressent se era conferit ab lo
present senyor canceller, sol·licitant-li la expedició de la causa de la contrafacció de la galera de
la República de Gènova. Lo qual senyor canceller ha respost que, se estava mirant lo procés y
que prest la despatxaria.

Per lo estament militar.
Don Jacinto Sagrera.
Don Francisco Sans.
Don Pedro Bach.

E més, aquest mateix dia, ha ordenat sa senyoria
a mi, // 145r // escrivà major del General, continuàs y cusís en lo present dietari una súplica y
relació, al peu de aquella, per los magnífichs assesors de la pressent Casa. La qual súplica y relació, és assí cusida i signada de número noranta
y, del thenor següent:

Per lo estament real.
Joan Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona.
Doctor micer Honorat Riu y Navarro.
Doctor Onofra Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona.

E la dita Novena, oÿda y entesa la dita proposició feta per sas senyorias, y premeditada la clàusula que dits senyors concellers havian fet enténdrer a sas senyorias, los eparexia haver-sa de
ajustar a dita embaxada, fonch de sentir no·s devia ajustar en manera alguna la dita clàusula a la
dita embaxada. Però, // 144v // per lo que judicaran ésser de summa conveniència la unió y
conformitat dels dos comunis, que podian ano-

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. A notícia de
Nicolau Diern, valluter de la present ciutat, ha
vingut de que se li hauria format alguna enquesta, a instància del procurador fiscal de la pressent Casa, inculpant-lo de haver mudat alguns
ploms de una pessa de satí de mostras color encarnat a altra. Y que, per dit procurador fiscal se
instaria dita enquesta y, encara que dit Diern se
troba molt libre y innocent de tot delicte, pues
de ninguna manera se li pot probar tal. Ab tot,
desitjant fugir de las inquietuts que semblans
cosas acostuman acarrear, y viúrer quiet en sa
casa y recorrent al emparo y pietat de vostra senyoria il·lustríssima. Suplica se digne fer-li gràcia de remètrer-lo y absòldrer-lo de tot que
puga ser inculpat per rahó de dita enquesta. En
quant toca solament a criminalitat, per a poder,
ab major claredad, diligenciar la avariguació de
sa justícia en la causa civil, que del frau se aporta, devant lo magnífich defenedor, que ho rebrà
a particular favor de la grandesa de vostra se-

a. lo interlineat.
b. Raphael de interlineat, damunt de Francisco.

a. l’original d’aquesta súplica i relació es troba intercalada
entre els folis 144v i 145r del dietari.

En la qual Novena fonch propossat que, per
quant havent-se repertat per part de sa senyoria
als molt il·lustres senyors concellers, la embaxada que fonch de sentir la Novena, que·s tingué
dissapta a vint-y-tres del corrent. Dits senyors
concellers feren enténdrer a sas senyorias, que
los aparexeria, que per lograr lo bon efecte
que·s desitjava en la deliberació del savi Concell
de Cent, se hauria de ajustar certa clàusula en
dita embaxada. La qual clàusula fonch per sas
senyorias explicada en dita Novena.
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nyoria il·lustríssima. Altissimus. Don Anton de
Potau.

de la República de Gènova. Al que ha respost
dit canceller que prest se despacharà.

Oblata die XVIIII setembris MDCLXXXX in concistorio // 145v // et dominis deputatis intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta magnificis assesoribus Generalis
Cathalonie, qui super suplicatis relacionem faciant in scriptis. Hieronimus Brotons, notarius
publicus Barchinone, scriva major Generalis Cathalonie subrrogatus.

En aquest mateix dia, constituyt perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Jaume Pujadas, ha fet // 146v // relació,
mitjensant jurament, com Joan Pau Mitjà, albaraner del General, està desganat de poagra y
conseqüentment impedit per poder fer la servitut de son offici.
En aquest mateix dia, ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo pressent diatari una súplica pressentada
per part del síndich dels priors y col·legi de notaris reals, col·legiats. La qual és assí cussida y
signada de número noranta-hu, y del thenor següent:

Los assessors infrascrits, inseguint la commissió
feta per sa il·lustríssima, fan relació de que lo
procurador fiscal fa totas diligèncias oportunas
per vèurer de justificar la enquesta contra dit
Nicolau Diern, valluter, ciutadà de Barcelona,
fulminada. Y que de pressent, no·s podan fer altras que la de provissió de captura contra dit
Dierna, que és la feta, et cètera. Jofreu, assessor.
Don Pedro de Potau, advocat fiscal. Rechs y
Gallart, assessor.»

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Ab suplicació
a vostra il·lustríssima pressentada per part del
síndich del prior col·legi notari reals col·legiats,
als tretsa de octubra mil sis-sent vuitanta-nou,
fou suplicat se servís vostra il·lustríssima de fer
las degudas diligèncias per la observança de certas Constitucions, pragmàtica y privilegis reals,
a que se contrafeia actuant processos. Exercint
lo judiciari en la sala real Joseph Roitg y Lluís
Martín, escrivans de registre, los quals segons
ditas Constitucions, pragmàtica y privilegis en
dita súpplica llargament expressats, no podian
ni podan fer semblant exercici. Al peu de la
qual suplicació, fou vostra il·lustríssima servit
de cometre aquella a sos magnífichs assesors,
per a què provehissen lo de justícia, los quals
provehiren que fos rebuda informació, fossan
incertadas las productas y que vist lo procés se
provehiria. En virtut de la qual provissió se és
format lo procés dels mèrits, del qual plenament consta de la dita contrafacció. E, com illustríssim senyor, vuy en dia los dits escrivans
de registre continuessin dit exercici com en
// 147r // lo dit any passat, y no se tinga esperança que aquells cessen en dit exercissi y que
axí, se dexe de contrafer a dites constitucions,
pragmàtica y privilegis, sens que vostra il·lustríssima se digne de fer las estilladas diligèncias
en semblans casos de reparo de contrafaccions.
Pertant y altrament, lo dit síndich a vostra illustríssima súplica sia de son servey manar, que
ab tot efecte, se fassa la deguda declaració en
dit procés de contrafacció, y que en conseqüència de aquella sie vostra il·lustríssima servit de
aplicar las sòlitas diligèncias per lo reparo de
dita contrafacció. Y que, la pressent súpplica sia
manada continuar en dietari y que en tot li sia
justícia ministrada. Lo que rebrà a singular grà-

Dimars, a XXVI de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat
en lo offici de síndich de la pressent casa, ha fet
relació com lo dia present se era conferit ab lo
reverent senyor canceller. Y li haurà sol·licitat la
expedició de la causa de la contrafacció de la galera de Gènova, y que dit senyor canceller li havia respost que procuraria en despachar-la estos
dies venents.
En aquest mateix dia, és tornat en lo concistori
de sa // 146r // senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor mísser Narcís Camps, deputat
real, al qual per mi, lo escrivà major del General y present casa de la Deputació, és estat llegit tot lo succehit en lo concistori de sa senyoria lo dia divendres a vint-y-dos del corrent, y
en particular la proposició y deliberació pressa
per sa senyoria acerca lo estat de la província,
y de enviar embaxador per a posar-sa als peus
de sa magestad. Y fer la deguda repressentació
segons las instruccions que se li donaren, la
protestat y dessentiment fet per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, las novenas tingudas en virtut de dita deliberació y lo
sentir de aquella y demés obrat aserca dit fet,
fins lo dia present, a tot lo qual ha assentit dit
senyor diputat real. Volent que tinga lo mateix
efecte, com si sa senyoria fos estat en tot pressent.
Dimecres, a XXVII de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, constituÿt perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, ha
fet relació a sa senyoria de com lo dia present se
era conferit, ab lo reverent senyor canceller, per
sol·licitar la causa de la contrafacció de la galera

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 146v i 147r del dietari.
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enviar-li embaxada, que en tal cars, se haje de
estar a la forma prescrita y a la observansa inconcussa de ella en la pressent casa y, no altrament, per a evitar totas competèncias que podrian esdevenir-sa. Y majorment, interessant
tant la ciutat en dita repressentassió reportantsa tot al present Concell reduhït en un paper,
per a què a les hores fassa lo present Concell
reduhït parexerà ésser més de conveniència. Y
que·s fassa enbaxada a dits senyors deputats,
fent-los la deguda estimació del Concell, y affecte y bona correspondència tenen ab la present ciutat y que igualment en las que se offeriran en la ciutat, trobaran la recíproca que li
correspon.

cia de la poderosa mà de vostra il·lustríssima.
Officio, et cetera. Altissimus. Aguirre.
Oblata vigessima septima septembris MDCLXXXX
in consistorio, et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae, qui super supplicatis debite providerunt et justiciam ministrent».
En aquest mateix dia, de part dels molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat, han reportat una enbaxada a sa senyoria los senyors
Francisco de Esprer y Pere Trelles, ciutadà honrat. Los quals, en resposta de la embaxada, que
en escrits per part de sa senyoria, fonch reportada a dits senyors concellers lo dia vint-y-tres del
corrent. Han reportat a sa senyoria la deliberació pressa per lo savi Consell de Cent selebrat a
vint-y-sis del corrent, la qual és assí cussida y
signada de número noranta-dos y del thenor següent:
147v

Dijous, a XXVIII. En aquest dia, constituït perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo magnífich doctor Joseph Orlau, ha fet relació a sa
senyoria de com se era conferit, ab lo reverent
senyor canceller, acerca de la expedició de la
causa de la contrafacció de la sereníssima República de Gènova. Lo qual ha fet de resposta que
se seguirà quatra ho sinch dias de feriats, y que
tindria temps per a traballar-ho.

«Diea vint-y-sis mensis septembris anno a Nativitate Domini MDCLXXXX. Convocat y congregat
lo savi Concell de Cent, jurats en la forma acostumada. En lo qual Concell, lo senyor conceller
en cap en veu sua y dels demés senyors concellers, sos companys, digué y referí com per part
del concistori dels il·lustríssims senyors deputats
y oÿdors de comptas del General de Cathalunya
era estada feta una embaxada al concistori dels
molts il·lustres senyors concellers. La qual se
donava per propossició a effecte se servís lo
pressent Concell, sobra lo contengut en ella,
predit aquella ressolució que fos de són major
servey.
E lo dit Concell feu la deliberació següent: Que
oÿda la propossició feta per los molt il·lustres
senyors concellers contenint una ambaxada en
escrits, reportada per part del concistori dels
molts il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del pressent
Principat, a dits molt il·lustres senyors concellers llegida en lo pressent Concell y incertada
en la propossició. Que antes de pèndrer-se ressolució sobra la matèria proposada, y si anerà
ambaxador a la magestat del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, o si se continuaran las repressentacions en la forma se troba estar la província, per a inclinar son real ànimo a afavorir-nos,
se comete als senyors concellers y Junta de vint,
per a qui contrapossen y premediten lo que serà
més proprís y més respectuós axí al real servey
de sa magestat // 148r // com a la conservació d’esta província. Advertint emperò, que en
cars se haja de propossar ésser més convenient

Aquest mateix dia, ha ordenat sa senyoria a mi,
escrivà // 148v // major del General, cusís y continuàs en dietari una súplica pressentada per
part del procurador fiscal de sa present casa, la
qual és assí cusida, signada de número norantatres y del thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. En lo concistori de vostra senyoria il·lustríssima se aporta
causa comesa als magnífichs assessors, entra
molts subrrogats de difarents officials contra lo
procurador fiscal, sobre pretèndrer aquell duplicat panyo y dols per la mort de la sereníssima
reyna nostra senyora dona Maria Lluïssa de
Borbon. Deforma, que havent lo General pagats dols als principals pretenen dits subrrogats
dol doble, lo que vindria a importar una cantitat conciderable. Per ser molts los subrrogats
per defensa de la dita causa, a al·legat varias cosas lo procurador fiscal y entra altres que dits
principals, lo dia de la funció del dol no estavan
malalts en lo llit sino que anavan públicament
per los carrers de Barcelona. Y podian asistir a
aquella occasió, sent lo traball tant tènuo com
és acompanyar a un senyer concistorial, desde
sa casa a la Deputació y de la Diputació tornarlo a casa, y estar cosa de una hora al matí y altra
a la tarda asentats a la sala del concistori. La
causa està ja per a denunciar-se lo procés, però
ha reparat inescusablament lo procurador fiscal lo gran abús que·s fa de subrrogats ab salari

a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 146v i 147r del dietari.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 148v i 149r del dietari.
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dobla, pues actualment està mirant com se pasejen per la casa los principals, que apar y vengan // 149r // sols, li vingan sols per a acussar la
negligència del procurador fiscal y fer-lo reo
de aquest abús. Lo doctor Hiacinto Gibert, Sagimon de Bofill, Erasma de Lana y Fontanet,
Joseph Quintana y altres, no apar que tingan
rahó per a no servir sos officis, pues un achaque de poch momento no·ls escusa, y no se a
de aténdrer tant al achaque com a que aquell
los impossibilite per lo exercissi de ell. Sagimon de Bofill, desde que té dit subrrogat és
estàs clavari de la pressent ciutat Erasme de
Lana, cada obrare a la Diputació y se està a son
apossento. Y axís mateix los altres, tant de dins
com de fora la casa. Per lo que dit procurador
fiscal, en descàrrech de sa consecuència, repressenta a vostra senyoria il·lustríssima lo sobradit, perque ab sa cautela y averiguació necessària se servesca examinar ditas desganas, y no
sent justas ahorrar al General un gasto tan
exorbitant. Y suplica que la present sie cussida
en dietari. Officio, et cetera. Altissimus. Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae.»

Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Juan Viver,
oÿdor militar, és del propri sentir.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Anton Berenguer, oÿdor real, és del mateix parer.
Dissapte, a XXX de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, de part del molt il·lustre concistori
dels senyors consellers, se ha reportat a sa senyoria una embaxada en escrits per medi del
doctor mísser Gerònim Ferrer y Vinyals y doctor mossèn Francisco Moliner. Ab la qual notícia a sa senyoria, en observança de la correspondència dels dos consistoris, en las
operacions // 150r // concorren, venen bé los
molt il·lustres senyors concellers en admétrer
conferència, per lo que sia del major servey de
Déu, del rey nostre senyor, Déu lo guart, y benefici de la utilitat pública. Com de dita embaxada en excrits és de vèurer, la qual és assí cussida, nombrada de número noranta-quatra y del
thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim señor. Trobàs lo molt
il·lustre concistori dels señors concellers, en notícia que la embaxada que per part de sa senyoria fou donada a vostra senyoria, fen resposta de
què vostra senyoria il·lustre havia enviat, no tingue tota la expressió necessitava restant aquella
ambigua per sa comprehenció. Y que, declarant-la per medi de la pressent embaxada, notícian a vostra senyoria il·lustríssima que, desitjant la correspondència dels dos concestoris en
las operacions que se ocorran, venen bé en admétrer conferència per a què ab ella se puga lograr lo que sia del major servey de Déu, del rey
nostres señor, que Déu guarde, y benefici de la
utilitat pública. Tenint-se o ab igual número de
perçonas, o altrament de aquell modo, manera
y estil observant en semblant conferèncias, per a
què se puga lograr, per dit medi, lo mayor assert.»

Divendres, a XXVIIII de setembre MDCLXXXX. En
aquest dia, se ha proposat en concistori que en
concideració de la nova elecció de virrey y capità general que ha fet sa magestat, Déu lo guarde, en favor del excel·lentíssim senyor duch de
Medina Cedònia, y de què havent de venir a
governar esta província, desitjarà tots los medis convenients y necessaris per conservar-la,
pues lo contrari seria contra son crèdit y estimació.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joan de Lanuça y de Oms, compta de Plasència, deputat
militar, és de sentir de què se suspenga la nominació de embaxador y que, antes de passar a ella
se despatxe correu al // 149v // excel·lentíssimo
senyor duch de Medina Cedònia ab verdadera
repressentació del estat de aquest Principat, y
suplicar-li ho posse en la real y alta comprehenció de sa magestat, solvertant de son paternal
ànimo y poder lo remey: assistèncias, gent y medis, los que són precisos per la conservació de
tota Cathalunya. Éssent axís de parer, que sens
dilació, quant antes sia possible, se despatxe dit
correu de anada y vinguda. Y si a sa excel·lència
li apareixerà convenient, que en lo ínterin que
sa excel·lència se deté en la cort, se envie embaxador que en tal cas se passe a esta diligència
quant no que se suspenga.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real se
adereix en tot, y per tot al vot y parer del senyor
deputat militar.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
és del mateix sentir del senyor deputat militar.

Més en aquest dia, és baxat a la Casa del General, lo molt il·lustra y fidelíssim senyor don
Joan Vivet, oÿdor militar, y se és conferit en lo
aposento haont fa residència lo receptor dels
fraus del dit General, ahont estan recòndits los
fraus apressos per el receptor, en companya del
magnífich racional y del magnífich doctor
Aleix Fornaguera, en lloch de Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat
en lo offici de escrivà // 150v // major del General y pressent casa, a effecte continuar y pèndrer en inventari los fraus pressos en lo present
y corrent mes de setembre, los quals són los següents:

a. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 149v i 150r del dietari.
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Inventari dels fraus apressos per lo receptor dels
fraus del General, en lo corrent mes de setembre:
Primo, als VI de setembrea mil sis-sents noranta,
haprehenció en casa Pera Roitg, valer a la Bòria,
de una tela de sarya de color, bruta de oli, de tir
set canas, quatra palms.
Ítem, dit dia, aprehenció en casa Joseph Gorina,
sastra al Call, de una gavardina de satí negra de
mostras comensada a cusir, forrada de tafetà negra.
Ítem, als VII de dit, haprehenció en casa Gerònim Llaurador, sastra a la Argenteria, de unas
faldillas de escot negra talladas ab dos tallas, comensadas a cussir sens fermà.
Ítem, als XVI de dit, haprehenció en casa Ramon
Bagà, brocador al carrer Ampla, de tres palms y
un quart escot blanch.
Ítem, als XXVIII de dit, haprehenció en casa Madalena Soler, viuda a las voltas dels encants: Primo, de una caputxa de satí negra de mostras forrada de bayeta negra, divuytena. Ítem, nou
caputxas de escot negra, totas forradas de vayeta
negra fluxa.

Diern, de la enquesta criminal contra de ell.
Instant lo procurador fiscal fulminada com resta
causa civil, que se aporta en la present casa en lo
estat que vuy se troba.
Més en aquest mateix dia, se’n és anat de la present ciutat, ab llicència del il·lustre y fidelíssim
concistori a la ciutat de Lleyda, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real doctor Anthon Berenguer, y afers seus propris.
151v

Dijous, a V de dit. En aquest dia, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
com era anat lo dia present en casa del molt reverent canceller a instar-li la declaració de la
causa de la contrafacció de la galera de la República de Gènova, y que dit senyor canceller ha
respost que si traballava.
En aquest mateix die lo dit doctor Joseph Orlau, subrrogat predit, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria com lo dia de ahir, que
comptavan als quatre del corrent, de orda de sa
senyoria aportà recado als molt il·lustres senyors
concellers, dient-losa que en força de la embaxada per part de dits senyors concellers reportada a sa senyoria, als trenta de setembra proppassat, estava prompta lo concistori de sa senyoria
en obrir la conferència entra las dos casas, sempre que a dits señors concellers aparagués. Y
que, luego que sa senyoria, per part de dits senyors concellers seria avissat, faria ajuntar la Novena dels tres estaments, al que per dits molt
il·lustres senyors concellers fonch respost que
farian nominació de perçonas, de què quant antes avissarian a sa senyoria.

Diumenja, al I de octubre MDCLXXXX. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi, Gerònim
Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivà major, incertà y cusís
en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de Medina Cidònia, ab la qual
avisa de haver-lo sa magestat, que Déu guarde,
anomenat //151r // en llochtinent y capità general lo present Principat. La qual és assí cusida
signada de lletra A.b
Dimars, a III. En aquest dia, lo doctor Joseph
Orlau, surrogat en lo offici de síndich, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha fet relació de com lo dia pressent se era
conferit ab lo molt reverent senyor canceller,
per a sol·licitar-li la expedició de la causa de la
contrafacció de la galera de la República de Gènova. Y que li havia respost que ja se estava treballant.

En aquest mateix dia ha ordenat sa senyoria a
mi, escrivà major, continuàs en lo present dietari com lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, estava
impedit per assistir // 152r // en lo concistori de
sa senyoria, per causa de estar detingut en lo llit
de indisposició corporal.

En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
lo concistori de sa senyoria Joan Lapeyra, mercader, ha fet relació a sa senyoria com havia
oÿda la súplica a sa senyoria donada per Nicolau
Diern, y la relació, al peu de dita súplica en escrits continuada, feta per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y pressent casa.
Y que, per part dels arrendataris dels drets del
General y bollas no·s trobava ningun inconvenient en que sa senyoria fes remissió, a dit

Més en aquest mateix die, los magnífichs assessors de la pressent casa han fet relació, en concistori de sa senyoria, del estat de las causas se
aportan en la pressent casa.
Més en aquest mateix dia, per medi del síndich
e la present ciutat, fonch reportat en concistori a
sa senyoria un recado dels molt il·lustres senyors
concellers, participant ab ell, com dits molt
il·lustres senyors concellers estavan promptas
per comensar las conferèncias entra los dos con-

a. a continuació ratllat haprehenció.
b. a continuació carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàgs. 13951396.

a. dient-los...concellers incertat al marge esquerre.
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cistoris, sempre que sa senyoria tingués gust,
per lo que sa senyoria mana als verguers de la
pressent casa, convidar la Novena dels tres estaments per las quatra horas de la tarda.

Capons de Llor, doctor Hyerònim Ferrer y Vinyals, doctor Issidro Pi y doctor Francisco Moliner, perçones anomenades per part de la ciutat a efecte de continuar las conferèncias entra
las dos casas. Los quals, per lo escrivà major y
oficials de la present casa foran rebuts al cap de
la escala de dita casa, y després, a las portas del
terraplè, estavan aguardant los senyors de la
Novena de la present casa, y se possaran quiscú
altra de la ciutat a mà dreta de ells, acceptat ab
lo últim dels de la ciutat que ne anavan quatra
de la Novena de la pressent casa. Y axís, de dos
en dos, anaren per lo terraplè de la present casa
fins a la porta del concistori, que ix al sortidor
més endins y, en dita sala del concistori, se assentaran en dos fileras fora del docer, és a saber,
los de la ciutat a la part de sas finestras que miran al carrer de Sant Honorat y la Novena de la
present casa a la esquerra, a la part de las portas
que donan al sortidor, més endins de allà ahont
eran entrats. Y se posà la tauleta xua ab los tinters, scriptori y campaneta devant la taula gran,
entra mitx del primer de la ciutat y de la Deputació. Y lo concistori dels senyors deputats isqué a la sala intermèdia, // 153v // entra la del
concistori y la dels reys, ahont se possaren altras
cadiras de vellut sobra lo dozer que·y acostuma
estar, y dexaren estar las sis que acostuman assentar-se dins la sala del concistori, no obstant
que en aquellas, ni sota del dozer, no si assenta
ningú de la conferència. E després, acabada dita
conferència, se disgregàran y se’n tornaren
acompanyats en la mateixa forma que vengueren.

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, se és ajustada la Novena dels tres estaments
los quals foran los següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor don Ramon Sans, ardiacha y canonja
de la Seu de Barcelona.
Lo doctor Anthon Sala y Codina, canonja de la
Seu de Vich.
Lo doctor Francisco Pinyana, canonja de la Seu
de Tortosa.
Per lo estament militar:
Don Hiacinto Sagrera y Xifré.
Don Francisco Sans y de Puig.

152v

Per lo estament real:
Doctor Honofra Monsalvo.
Issidro Serra.
Doctor Joseph Comerma.
La qual Novena ajuntada, se assentaren los tres
eclesiàstichs primer y després los militars y després los reals. Fent la protesta en la forma acostumada en orda al sèurer ab los eclesiàstichs,
militars y reals interpoladament. Pressents per
testimonis Jacintho Morató y Francischo Paissa,
verguers del concistori de sa senyoria.
Divendres, a VI de octubre MDCLXXXX. En
aquest dia, constituït perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de síndich de la present
casa, ha fet relació a sa senyoria de què se era
conferit en casa de la contrafracció de la galera
de la República de Gènova, al que dit canceller
ha respost que la semmana entrant se tretaria.

Dissapta, als VII. En aquest dia, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich de la present Casa, ha fet relació, a sa senyoria, de com se era conferit en casa del molt
reverent senyor canceller, a efecte de sol·licitar
lo despaitg de la causa de la contrafacció de la
galera de Gènova. Lo qual canceller ha respost
que la semmana entrant ho despatxaria.

Més en aquest dia a las deu horas del matí, se
ajuntà Novena anomenada per lo concistori.
Y anaren a casa de la ciutat per tenir la conferència, per ésser aquix lo costum que aquell
qui demana la conferència va primer a la casa del qui és demanat, y foran rebudas las perçonas de dita Novena per los officials de la casa
de la ciutat a la porta forana, y anant-sa’n a la
porta qui entrà a la capella, en ser en ella, los
isqueren a // 153r // rèbrer la Sisena anomenada per lo concistori del senyor conceller, y
junts se’n entraran dins de la sala dreta del
Trentenari.

Dilluns, a VIIII de octubre MDCLXXXX. En aquest
dia, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y pressent casa, ha fet relació de com se era conferit
ab lo molt reverent canceller per instar la expedició de la causa de la contrafacció de la galera
de la República de // 154r // Gènova. Y que, dit
molt reverent canceller havia respost que faria
ajuntar las salas per aqueix efecte, y que procurarà fer ajuntar aquelles quant antes. Lo que de
present suspenia per dubtar-se si sa excel·lència,
lo senyor virrey, entraria en esta ciutat avuy o
damà.

Més en aquest mateix dia a las quatra horas de
la tarda, vingueren en la pressent casa don Joseph Merlès, don Batista Planella, don Ramon
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Dimecres, a XI de octubre MDCLXXXX. En aquest
dia, constituhit perçonalment lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y pressent casa en lo concistori de sa senyoria, ha fet relació, ell, haver-sa conferit ab lo
molt reverent canceller, instant-li lo despaitg de
la causa de la contrafacció de la galera dea la República de Gènova. Y dit molt reverent canceller li havia dit que ja si traballaria.

En aquest mateix dia a las quatre horas de la tarde, se ajuntà la Novena de la present casa ab la
Sisena de la ciutat, y se ajuntaren en la present
casa. Éssent rebuda dita Sisena de la ciutat en la
forma acostumada, y que està notat en las altras
juntas antecedents.
En aquest mateix dia Joseph Palegrí, altra dels
verguers de sa senyoria cosntituhits perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha fet relació de com ell per orda de sa senyoria, lo dia
present, se era conferit ab lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, a efecte de que firmàs una subdelegació a favor del reverent Anton Alsina y Bertran, prevere beneficiat de Sant Esteva de Olot.
Y que dit il·lustríssim y reverent senyor bisbe li
havia dit que, per causa de sa indisposició no estava per firmar.

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, se tingué la confarència, de la Novena anomenada per lo concistori y perçonas anomenadas per la ciutat, en la casa de la ciutat. Y fonch
rebuda dita Novena per las perçonas anomenadas per la ciutat y officials de ella en la forma
acostumada, com és notat en las antecedens
juntas.
En aquest mateix dia, los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y militar, obtinguda primer ora de sa excel·lència per medi del
síndich del General a las quatra horas de la tarda, són anats ab cotxe a donar la venvinguda
al excel·lentíssim senyor duch de Villarmosa,
// 154v // lloctinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat
de Cathalunya. Qui era tornat de campanya,
per lo qual foran rebuts ab molt agrado y estimació.

Dilluns, a XVI de octubre MDCLXXXX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació que ell se era conferit ab lo molt reverent
canceller, instant-li y solicitant-li laa expedició
de la causa de la contrafacció de la galera de la
República de Gènova. Y que dit molt reverent
canceller havia respost que, ja se estava tractant
y que prest la despatxaria.

Dijous, a XII de octubre MDCLXXXX. En aquest
dia lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General constituhit personalment en lo concistori de sa señoria, ha fet relació a sa senyoria que ell se era conferit ab lo
molt reverent canceller, havia respost que si estava traballant.

En aquest mateix dia lo senyor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici // 155v // de síndich, de
orde de sa senyoria s’és consent ab lo excel·lent
senyor duch de Villarmosa, lloctinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
pressent principat de Cathalunya, suplicant-li
que, atès per las parts de Granollers y parts sircumvehines de aquellas lo preu de la palla se era
alterat, de tal manera que fan pagar a sis y a set
sous lo quintar. Éssent axís que, per assí se ven a
quatre sous y a quatre sous y sis, que perçò fos
servit sa excel·lència posar-i lo remey oportú y
convenient, tatxant lo quintar a un preu competent, manant per dit efecte publicar las cridas
sien necessàrias. Lo que ohit per la excel·lència
ha preguntat a dit síndich a qui tocava dit fet, al
que dit síndich ha respost que a la Real Audiència y, axí mateix, dit síndich a fet memòria a sa
excel·lència de orde de sa senyoria de la llibertat
del mestre de camp, sergent mayor y altres officials y soldats del tèrcio de la present casa, al
que sa excel·lència ha respost que ara se tractaria.

Diverndres, a XIII de dit. En aquest dia, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo senyor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació com se
era conferit ab lo molt reverent canceller, instant-li la expedició de la causa de la República
de Gènova. Lo qual havia respost que ho despatxaria quant antes.
Dissapta, a XIIII de dit. En aquest die lo doctor
Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich
del General constituhit, ha fet relació a sa senyoria de com ell havia anat, lo dia pressent, a
sol·licitar al molt reverent canceller la expedició
de la causa de la contrafacció de la galera de la
República de Gènova, y que dit molt reverent
canceller li haurà fet de resposta que la despatxaria quant // 155r // antes.

Dimars, a XVII. En aquest dia lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y pressent casa, constituhit perçonalment

a. a continuació ratllat Gènova.

a. a continuació ratllat causa.
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bisbe de Barcelona, y lo vicari general del exèrcit, que vuy és ab intervenció del duch de San
German a les hores virrey y capità general del
Principat de Cathalunya, y en persudici de la
inconcussa observança y contra la butlla Innocenciana, en la qual principalment se funda la
jurisdicció del dit vicari general, y molt perjudicial a la jurisdicció ordinària del diocessà y als
drets y prerrogativas dels pàrrochos, comunitats y obrers de ditas parròquias, // 157r // y
als matexos militars que viuen desperdigats per
la ciutat, necessitan com los ciutadans de la
còmoda administració dels sagraments de vuyt
parròquias, éssent moralment imposible que
de la que se pretén introduhir se’ls puga administrar. Com més extensament se manifesta en
altra memorial que se està prevenint per posar
als peus de sa magestat, que Déu guarde, per
a major justificació dels drets de ditas parròquias.
Per tant, los dits pàrrocos y comunitats suplican
a vostra senyoria il·lustríssima irà de son agrado
amparar-los, interposant sa poderosa authoritat
ab la excel·lència y, acompanyar la present als
peus de sa magestat, per a inclinar sa real ànimo,
que en manera alguna no se pose en exequsió la
referida novedat, tant perjudicial a la quietut
pública sens que primer se done lloch als suplicants per manifestar los motius que la exclouhen, que·u rebrà a mercè de vostra senyoria
il·lustríssima. Altissimus. Dalfau.»

en lo concistori de sa senyoria, de que se era
conferit lo dia pressent ab lo molt reverent senyor canceller, a efecte de solicitar-li la expedició de la causa de la contrafacció de la galera de
la República de Gènova, y que dit canceller li
havia respost // 156r // que ara se estava tractant
y que prest son exiria.
Dijous, a XVIIII. En aquest dia lo senyor Joseph
Orlau, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha fet relació havent-sa ell conferit ab la molt reverent canceller, per instar lo
despatx de la causa de la contrafacció de la galera de la República de Gènova, y que dit molt reverent canceller ha respost que, las tres salas se
eran ajutadas y se havia resolt en ellas se avisàs a
informar, y que perçò si sa senyoria tenia cosa
que informar manàs anar-i.
Dissapta, a XXI de octubre MDCLXXXX. En aquest
dia a las quatra horas de la tarda, se continuà la
conferència anant los senyors de la Novena,
anomenada per sa senyoria en casa la ciutat, la
qual Novena fou rebuda en la mateixa conformitat que las altras vegadas.
En aquest mateix dia me ha manat sa senyoria a
mi, escrivà major del General y pressent casa cusís y continuàs en lo pressent dietari una súplica
a sa senyoria pressentada per los pàrrochos y
// 156v // comunitats de preveres de las parroquials iglésias de la present ciutat, junt ab una
còpia de un memorial per dits pàrrocho y comunitats pressentat a sa excel·lència. La qual súplica y còpia de dit memorial són assí cusits, signats, de números noranta-sinch y noranta-sis,
del thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim señor. Los pàrrochos,
comunitats y obrers de las vuyt parròquias de
Barcelona, repressentan a vostra senyoria il·lustríssima haver entès la novedat que intenta introduhir lo vicari general del real exèrcit del
present Principat de Cathalunya, en eregir en
parroquial la iglésia de religiosos trenetaris descalsos per admenestrar tots los sagraments y
donar sepultura als militars y als demés de sas
casas y famílias que habitan en dita ciutat. Y
com desde el principi de est offici de vicari general, no se li haja permès parroquial ni admenestració de sagraments del batisme, viàtich y
extrèmita unció solempnes, ni menos donar sepultura als dits miletars, havent-los sempre administrar los pàrrochos de sas respective comunitats.
Y éssent esta novedat contraria al concordat entre lo il·lustre don fra Alonso de Sotomajor,

«Excelentíssimoa señor. Los curas, comunidades y
obreros de las ocho parroquias de Barcelona, dizen haver entendido la novedad que intenta introducir el vicario general del real exército de
erigir parroquial en la iglesia de religiosos trinetarios descalços, para administrar todos los sacramentos y dar sepultura a los militares, y a los de
sus casas y familias que están en este presidio, donde jamás dendel origen deste officio de vicario general se le ha permitido paz ni administración de
los sacramentos del bautismo, viatio y extrema
unción solemnas, ni el dar sepultura a los militares, haviéndolos siempre administrado los curas
con las comunidades de la ciudad, permetiéndole
solamente por el acuerdo que se tomó entre el obispo de Barcelona, // 157v // don Alonso de Sotomajor, y al vicario general que oy es, con intención
del señor duque de San Germán entonces virrey y
capitán general del Principado y real exército, la
administración de los sacramentos de la comunión pasqual y matrimonio en los militares extradeocessanos, teniendo los ministros del primero
la aprobación de su ordinario deocesano.
Y siendo esta novedad contraria al referido
acuerdo, a la observansa inconecessa y a la bulla

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 156v i 157r del dietari.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 157v i 158r del dietari.
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Tremp y Pallàs y sa col·lecta, a favor de don Felip de Arenys, son fill. Dat en Madrid, a setsa de
agost si-sents vuytanta-sis. La qual real carta és
assí cussida, signada de número noranta-set y
del thenor següent:

Inocenciana, en que principalmente se funda la
jurisdicción del vicario general y muy perjudicial
a la jurisdicción ordinaria del diocesano, a los
derechos y parrogativas de los párrochos, comunidades y obreros, y también a los mesmos militares,
que viviendo esparcidos por la ciudad necessitan,
como los diocesanos, para la cómoda administración de los sacramentos de las ocho parroquias.
Siendo moralmente impossible, que de la que se
pretende introducir se les subministren, como más
por extenso se menifestará en otro memorial que
se está previmendo por ponerle a los pies de su magestat, Dios guarde, y a los de vuestra excelencia
para major justificación de los derechos de los suplicantes.
Suplican con el devido rendimiento que se serva
vuestra excelencia, disponer que de ningún modo
se exequte la referida novedad, dando lugar a
que se proponga y oygan los motivos que la excluyen, que recibirán a merced de vuestra excelencia.»

«Ela rey. Illustres y fidelíssimos deputados. Haviéndome repressentado el maestre de campo don
Luys de Areny y Armangol, cavallero de la orde
de Santiago y governador del castillo de Valencia, en esse Principado, que aunque ha aludido
difarentes vezes a essa Diputación peraque pusiesse pocessión a don Félix de Areny, su hijo, del
officio de sobrecollector del General en la villa de
Tremp y Pallás y su colecta, en virtut del real privilegio que mandé despachar a su favor en setse
de agosto del anyo passado «mil sis-sents vuytanta-sis» haviendo de renunciado su padre, en conformidad de la facultad que fue servido concederle para ello. Han hecho reparo los officiales de
essa Casa en admitirlo a la pocessión y exercisio
de dicho officio, dizendo que según lo que tiene
esse consultorio le toca hazer terna para su provessión. He resuelto deciros, que no (h)ay razón
pera que deje de tener efeto la gracia que está
concedida a dicho don Félix Areny del referido
officio, pues el haverle hecho merced de el, no fue
porque vacasse propriamente sino porque con vista de los servicios que me representó don Luís de
Arenys, mandé que se le admitiesse la renuncia
en la forma que se estilla. Y al mismo tiempo,
tuve por bien hazer gracia de dicho officio a su
hijo don Félix, como me lo suplicó su padre, cuyo
caso es muy distinto de las vacantes que se ofrecen
por muerte o promoción, en que os está concedida
la facultad de proponer sugetos para la provisión
de los officios de la Generalidad, // 159r // en que
me perteneze hazerla, como de ello (h)ay deferentes exemplares en que haveys dado cumplimiento
a semejantes gracias, como era justo. A más de
tenerlo declarado ya en esta conformidad, en
fuerza de la ressenya del anyo «mil sis-sents sinquanta-quatra» y senyeladamente con real carta, que os aserví en primero de octubre de mil
seiscientos y ochenta y dos, con motivo de haver
puesto ignat reparo a Joseph Casas, por el officio de guarda del portal del Ángel de essa ciudad. Y assí, os encargo y mando pongáys en
deuda e execussión el real privilegio citado, que
tiene concedido el dicho don Félix de Areny,
para el exercissio y gosse del referido officio, que
a más de que será de mi real agrado que esta
materia será, sin embargo, procede dessi de
mi determinada voluntá. Dada en Madrid, a
XVIII de agosto MDCLXXXX. Yo el rey. Don Joseph
de Haro et Lara, secretarius. Vidit Marchio de
Castellnou. Vidit Comes et Torro. Vidit Marchio

Diumenge, a XXII de octubre MDCLXXXX. En
aquest dia, havent obtinguda primer hora, per
medi del síndich de la pressent casa, a las nou
horas del matí, són anats ab embaxada, per part
del concistori, a sa excel·lència don Francisco
// 158r // Sans y de Puitg y doctor Onofra Monsalvo, representant a sa excel·lència còpias de la
súplica y memorial, a sa senyoria presentades lo
dia de ahir per los pàrrochos y comunitats de
las parroquials iglésias de la present ciutat. Suplicant, a sa excel·lència, fos servit suspéndrer
lo possar la exequció, lo erigir en parroquial
iglésia la del convent dels frares trinitaris descalsos de la present ciutat, per a administrar los sagraments y donar sepultura als militars y demés
de sa casa y família, si y conforme, intentava
fer-ho lo vicari general del real exèrcit. Y tornats dits embaxadors en lo concistori de sa senyoria, digueren que lo senyor virrey havia dit
procuraria, en lo que pugués, donar gust a sa
senyoria.
Dilluns, als XXIII de octubre MDCLXXXX. En
aquest die és tornat, en lo concistori, lo il·lustríssim y reverent senyor bisbe de Barcelona,
deputat eclesiàstich, per haver millorat de sa indisposició.
Dimecres, a XXV de octubre MDCLXXXX. En
aquest dia me ha manat sa senyoria a mi, escrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa
magestat, Déu lo guarde, de data de divuyt de
agost proppassat. Ab la qual, és servit sa magestat manar posar en exequció un real privilegi,
per sa magestat concedit y en forma de Cancellaria despedit, de la pocessió del offici de
// 158v // sobracullidor del General en la vila de

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis158v i 159r del dietari.
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sultant de las conferèncias tingudas entra la
casa de la ciutat y la pressent casa, se era concordat y convingut que, per part del concistori
de sa senyoria se anomenàs un senyor concistorial y tres perçonas de las de la Novena, una, és
a saber, de quiscun estament; que per part de la
ciutat també se anomenaria un senyor concistorial y dos perçonas de la Sisena anomenada per
part de la ciutat. Los quals, junts, tenguessen
las conferèncias necessàrias fins a la total conclussió del negoci. Per lo que per part del il·lustre y fidelíssim senyor don Miquel Joan Bosch,
oÿdor eclessiàstich, lo il·lustre y molt reverent
doctor don Ramon Sans, canonge y ardiacha
de la Seu de Barcelona per lo estament eclesiàstich, don Francisco Sans y de Puitg per lo estament militar, lo magnífich senyor Onofra Monsalvo per lo estament real, los quals junts, a las
deu horas del mati, sensa companyament ni serimònia alguna, han partit de la present casa y
se són conferits en la dita ciutat. Als quals isqueren a rèbrer los officials de dita casa de la
ciutat al portal, fora de aquella acompanyantlos fins dalt al cap de la escala, ahont los rèbrerhi los senyors // 160v // don Joseph Merlès y
doctor Issidro Pi, perçonas anomenadas per
part de la ciutat de las de la Sisena. Y continuant tot lo dit acompanyament fins a la porta
de la sala de Concell de Cent, los toquen rèbrer
lo il·lustre don Alexandro de Boxadós, conceller ters, concistorialment per part de la ciutat,
y junts arribaran al cantó de la sala de dit Concell de Cent, ahont se assentaren a la part dels
ciutadans y militars, y tenint la mà dreta y pressidència dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, y seguidament a ells, las tres personas anaran ab ell tenint posada devant una taula ab son excriptori y campaneta. Y acabada la
junta y conferencia, se despediren acompanyant
los dit il·lustre senyor conceller y perçonas anomenadas per la ciutat, fins al primer gralió de la
escala y, los demés officials de la ciutat fins a la
porta forana.

de Harca. Vidit Calatayud. Vidit Ozcariz, regens.»
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarda, són venguts a la present casa las sis perçonas
anomenadas per part de la ciutat, efecte de continuar la conferència ab la Novena d’esta present Casa. Las quals sis perçonas foren rebudes
en la forma acostumada, y com en altras juntas
antecedentment tingudas està dit.
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarda, és vingut // 159v // ha pressent casa de la Deputació lo excel·lentíssimo senyor compta de
Alba, de lista a despedir-se de sa senyoria, y com
a grande de Espanya és estat rebut, al venir, per
los escrivà mayor y demés officials de la present
casa. Per ser anat, dit excel·lentíssim senyor, per
equivocació acerca de la hora pressa per lo gentil, hoir al bras militar al endret del capdemunt
de la escala y per los il·lustres y fidelíssims senyors, oÿdors eclesiàstich y real, davant del portal de la capella, ab los verguers ab massas altas.
Y anant dit excel·lentíssim senyor compte al
mitg de dits senyors oÿdors, és entrat en la capella xica de sant Jordi, que estava molt ben
adornada, y després de haver fet un rato de oració se són encaminats, dits senyors compte y oÿdors, ab los verguers devant, massas altas, per lo
terraplè dels tarongers. Y a la porta de la sala
dels reys, que hix a dit terraplè, aguardava-hi los
demés senyors concistorials, y possant dit excel·lentíssim senyor compte a la mà dreta del
il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar, per
quant lo senyor diputat eclessiàstich no hi era,
se encaminaren a la sala del concistori fent entrar en cada una de las portas primer al dit senyor comte. Y entrats que foran, en dita sala del
concistori, tots se asentaren sota del docer, estant en lo mitg lo dit excel·lentíssim senyor
compte, a la mà dreta los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat militar y oÿdor real y, a la mà
esquerra los il·lustres y fidelíssimis senyors deputats real y oÿdor militar. Y després de haver
conversat un rato se despedí la excel·lència, y lo
acompanyà tot lo concistori fins al cap de la escala, los magnífichs assesor y advocat fiscal lo
companyaren fins al sos devall de la escala, y lo
escrivà major y demés officials fins a la // 160r //
porta de la pressent Casa, aguardant que fos
embarcat en lo cotxe. Y aquí, se despediren de
sa excel·lència.

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarde, són vinguts en la pressent casa de la Deputació, sens acompanyament ni cerimònia, lo
il·lustre senyor don Alexandro de Boxador,
conseller ters, don Joseph Merlès y doctor micer Issidro Pi a efecte de continuar las conferèncias. Los quals, per lo escrivà major y demés officials de la present casa, de la escala isqueren a
rèbrer-los las tres perçonas anomenadas per ditas conferèncias per part del concistori de sa senyoria, y se encaminaren junts per lo terraplè
dels tarongers fins a la porta del concistori, de la
part de dits tarongers, en la qual porta isqué a
rèbrer-los lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich y, junts se’n entraren en dita sala del
concistori y se asentaren, // 161r // ab sas cadiras

Dijous, a XXVI de octubre MDCLXXXX. En aquest
die, havent participat a sa senyoria, lo dia de
ahir, las perçonas de la Novena anomenada per
part del concistori de sa senyoria, que en la
conferència tinguda ab la Sisena de las perçonas
anomenadas per part de la ciutat, dit dia de
ahir, que a efecte de formar-se la ressolució re84

concistori de sa senyoria, mitjenssant jurament,
feu relació que ha mirat y regonegut lo bras esquerra de Anton Bosch, soldat que és de la
companya del capità Joseph Bellver, altra de las
del tèrcio de la present Casa. // 162r // Lo qual
bras ha trobat estar esgarrat de una puntura de
nervi, de tal manera que dit Bosch no pot jugar
ni manejar aquell, axí que és inútil per lo excercissi de las armas y serveys de dit tèrcio.

de vaqueta, devant de la taula del concistori,
ahont estava possada altra taula ab son escriptors y campaneta, pressehent y tenent la mà dreta lo dit il·lustre senyor conceller ters y perçonas
anomenadas per part de la ciutat. Y tinguda dita
junta y conferència se disgregaren, anant acompanyant a dit senyor conceller ters y perçonas
anomenadas por part de la ciutat lo dit il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich y perçonas
anomenadas per part del consistori de sa senyoria, fins al cap de la escala y, lo escrivà major y
demés officials de la present casa fins a la porta
forana de aquella.

Dimars, als XXXI de dit. En aquest dia a las nou
horas del matí, se continua la conferència en la
present casa de la Diputació, ab lo mateix modo
y forma com altres vegadas.

Divendres, a XXVII de octubre MDCLXXXX. En
aquest dia a las nou horas del matí, lo il·lustre y
fidelíssim senyor Miquel Joan Bosch, oÿdor
eclesiàstich, junt ab las tres perçonas anomenadas de la Novena, és anat en casa de la ciutat per
continuar y tenir la conferència, ahont són estats rebuts ab lo mateix modo forma y manera
que foran rebuts lo dia de ayr.

En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda, se continua dita conferència en casa de la
ciutat.
Més en aquest dia, és baxat al General lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor don Joan Vivet, ohïdor militar, y se és conferit en lo apossento
ahont fa ressidència lo receptor dels fraus de dit
General, ahont estan recondits los fraus apressos per dit receptor, en companya del magnífich
racional y del magnífich doctor Aleix Fornaguera en lloch de Hyerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivà major de dit General y pressent casa, a
efecte de continuar y pèndrer los fraus pressos
en lo present y corrent mes de octubre. Los
quals són los següents:

Dissapta, als XXVIII de octubre MDCLXXXX. En
aquest dia, tocadas las nou horas del matí, se
continua en tenir las conferèncias en la present
casa, venint en ella los dits il·lustres conceller
ters y perçonas anomenadas per part de la ciutat. Los quals foran rebuts en la conformitat
que antecedentment està dit.
En aquest mateix dia, se continua en tenir confarència en //161v // casa de la ciutat, a las quatra
horas de la tarda, anant en ella los dits senyors
oïdors eclesiàstich y perçonas nomenadas per
part del concistori de sa senyoria. Los quals foran rebuts conforme antecedentment està dit.

Inventari dels fraus apressos per lo receptor dels
fraus, lo pressent y corrent més de octubre:
Als trenta-hu de dit, haprehenció en casa Rafel
Colomer, aguller als canvis, de disset plechs de
madallas y creus de llautó de // 162v // diffarents
scrits, que encamarat y possat tot junt ab una tanalla ha pessat dos robas, sinch lliuras y sis onsas. Y axí mateix, se ha fet haprehenció de sinch
plechs de foguers de ser, que possats dins de un
paneret encamarats han pesat quinsa lliuras y sis
onsas.

Diumenge, a XXVIIII de dit. En aquest die se
continua a las nou horas tocadas del matí, lo tenir la conferència en la present casa, en la mateixa manera que antecedentment està dit.
En aquest mateix dia a las quatra horas tocadas,
se continua la conferència en lo modo y forma
que en altras és dit, en la casa de la ciutat.

Dimecres, al primer de noembre
MDCLXXXX.

Dilluns, als XXX de dit. En aquest dia a las deu
horas del mati, se continua en tenir conferència
en la present casa, observant-sa lo mateix modo
y forma que en altras conferèncias se és observat.

Dijous, a II. En aquest die a las quatra horas tocadas de la tarda, se ajuntà la Novena manada
convidar per sa senyoria, per medi dels verguers
de la present casa. En la qual entrevengueren
los infrascrits y següents:

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, se continua dita conferència en casa de la
ciutat, ab lo mateix manera que antecedentment està dit.

Per lo estament eclesiàstich:
Lo doctor don Ramon Sans, canonje y ardiacha
de la Seu de Barcelona.
Lo doctor Anton Sala y Codina, canonja de la
Seu de Vich.

En aquest mateix die, Joseph Riera, silurgià de
la present ciutat, constituït perçonalment en lo
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ferèncias, entra las dos casas, lo il·lustre y fidelíssim doctor y canonje Miquel Joan Bosch, oÿdor eclesiàstich, y las tres perçonas anomenadas
en la Novena. Las quals foren rebudes en lo
mateix modo y forma que està dit en altres vegades.

Lo doctor Rafel de Pinyana, canonge de la Seu
de Tortosa.
Per lo estament militar:
Don Jacinto Sagrer y Xifré.
Don Francisco Sans y de Puitg.
Per lo estament real:
Lo doctor Honofra Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona.
Issidro Serra, ciutadà honrrat de Barcelona.
Lo doctor micer Joseph Comerma.
163r

Més en aquest die, a las tres horas de la tarda, se
ha tingut la conferència en la pressent Casa y lo
molt il·lustre senyor conceller ters y perçosnas
anomenadas per part de la ciutat, han estats rebuts, si y conforme, antecedentment està continuat.

Y ajustada dita Novena, vengueren en la pressent casa lo il·lustre don Alexandro de Boixadós, conceller ters, anomenàs per lo concistori
dels molt il·lustres senyors concellers don Joseph Merlès, don Batista Planella, don Ramon
Copons del Llor, doctor mísser Hyerònim de
Ferrer y Vinyals, doctor Isidre Pi y doctor Francisco Moliner, perçonas anomenadas per part
de la ciutat, per lo effecte de tenir y continuar
las conferèncias entra las dos casas. Los quals foren rebuts, és a saber, per lo escrivà major y demés officials de la pressent casa baix, al capdevall
de la escala, per los senyors de la Novena al capdemunt de la escala. Y anant ab tot lo dit acompanyament fins a la porta primera del concistori,
que ix al terraplè dels terongers, ahont los rebé
lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Miquel
Juan Bosch, oÿdor eclesiàstich, perçona anomenada per part del concistori. Los quals, junts
se’n entraren dins y, se asentaren en lo modo y
forma acostumats, tenint la mà dreta y precehint lo molt il·lustre conceller y las perçonas
anomenadas per la ciutat.

Diumenge, als V de dit. //164r // En aquest die a
las deu horas de la matinada, se convocà y juntà
la Novena dels tres estaments, manada convidar
de orda de sa senyoria per los venguers de la
pressent casa. Y junts, ab lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Miquel Joan Bosch, oÿdor eclesiàstich, són anats en casa de la present ciutat
per continuar las conferèncias entra las dos casas. Los quals són estats rebuts, si y conforma,
en altras voltas se ha observat.
En aquest mateix die a las tres horas de la tarda,
se contiua lo tenir conferència en la pressent
casa, en lo modo y forma propdits.
Dilluns, a VI de dit. En aquest die a las tres horas de la tarda, se convocaren las perçonas de la
Novena y junts ab lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Miquel Joan Bosch, oÿdor ecelsiàstich, anaren a continuar las conferèncias en
la casa de la ciutat, ahont foran rebuts y estigueren ab lo modo y forma que antecedentment està dit y, en pressència de tots, se prosseguí en acabar de copiar lo memorial de la
representació fahedora a sa magestat, Déu lo
guarde. Y, havent aportadas las cartas lo dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per lo il·lustre y fidelíssim concistori havia disposat per sas magestats y excel·lentíssim duch
de Medina Sidònia, se passà a disposar las que
per part de la ciutat se hauran de enviar y, axí
mateix, per lo agent de un y altre concistori. Y
lo dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich proposà en la conferència, que en concideració de què estavan ja apunt las còpias del
memorial y escritas las cartas e parexia que se
podria despatxar, desde luego lo // 164v // extraordinari, y que perçò, se podrian enviar los
síndichs de una y altra casa a sa excel·lència lo
excel·lentíssim senyor virrey, participant-li que
en un dels dos concistoris se despatxava correu
extraordinari a sa senyoria, y que si la excel·lència tenia gust de escríurer se’n aportaria las cartas y, axí mateix, en conformitat del que se
havia ja tractat y resolt en las conferèncias antecedents, se dirigís lo plech al agent per a què

Divendres, als III. En aquest die a las nou horas
tocadas de la matinada, són anants en casa la
ciutat a efecte de continuar las conferèncias, estan ubertas entra las dos casas, lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Miquel Joan Bosch, oÿdor
eclesiàstich anomenat per lo // 163v // concistori
de sa senyoria, lo reverend doctor don Ramon
Sans, don Francisco Sans y doctor Honofra
Monsalvo, perçonas de la Novena. Los quals foran rebuts en lo modo y forma que antecedentment està dit.
En aquest mateix die a las quatra horas de la
tarde, són vinguts en la present casa a efecte de
continuar las conferències, lo il·lustre senyor
don Alexandro de Boixadors, conceller ters,
don Joseph Merlès y doctor Isidro Pi. Los
quals són estats rebuts en modo y forma dal
dit.
Dissapta, als IIII de noembre MDCLXXXX. En
aquest die a las deu horas del matí, són anats en
casa de la ciutat a efecte de continuar las con86

possàs, lo inclús en continent, en mà del excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, y
que lo extraordinari anàs a expensa de las dos
casas, y axís fonch resolt per tota la conferència, los síndichs portaran dit recado a sa excel·lència. Havia respost dient que lo estimaria,
y que nada tenia que escríurer y que havent-se
encomanat als correus de una y altra casa, que
de conforme sercaran perçona de tota confiança per anar per correu a Madrit, y havent-lo
trobat y elegit se disposà ser lo plech en lo que
se possaran las cartas per lo rey, nostre senyor,
y sereníssima reina mare, closas y selladas ab lo
sello de la Deputació, y còpias de ditas reals
cartas per dit excel·lentíssim senyor duch de
Medina Cidònia del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de la Deputació. Y de totas se’n feu
un plech sellat ab lo dit sello de la Deputació,
lo qual se possà dins lo plech de la ciutat, en lo
qual anavan també cartas per las dos magestats,
closas y selladas ab lo sello de la ciutat, còpias
de ditas cartas per dit excel·lentíssim senyor
duch de Medina Cidònia y tres còpias del memorial, una per sa magestat, altra per la sereníssima reyna mare y altra per la excel·lència lo
senyor duch de Medina Cidònia. Lo qual pleech, anava sellat ab lo sello de la ciutat, y de
aquest y de las cartas de un y altre concistori
per don // 165r // Benito Pelegrí, agent de las
dos casas, se feu un plech, per dit agent, aquí
anava dirigit lo extraordinari sellat ab lo sello
de la ciutat, per quant en dita casa de la ciutat
se despatxave dit extraordinari, per rahó que
en esta conferència, que per son torn havia tocat en dita casa, se trobavan estar punt tots los
papers per lo despatx, inseguint en açò lo
exemplar del dia dos de juny del any MDCLXXVIII, en lo qual se despatxà un extraordinari,
resolt per las conferèncias que a les hores se tenia per las dos casas, que·s despatxà en la casa
de la Deputació perque en aquella conferència
que se asertaven tenir en dita casa de la Deputació, se acabaren de escríurer las cartas y papers que se havia de enviar. Y fet lo plech per
lo secretari de la ciutat, fou entregat al dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
lo qual, en presència de tota la conferència, lo
entragà al correu junt ab lo pacte que fermaran, en primer lloch Gerònim Brotons, notari
de Barcelona subrrogat en lo offici de scrivà
major de la Deputació y Jacinto Borràs, notari
públich de Barcelona, scrivà, racional de la casa
de la ciutat. Lo qual pacte fou sagellat ab las
armas de la ciutat, per la mateixa rahó de exir
de dita casa lo correu y partí, a las onsa horas
de la nit, portant en lo pit los escuts de las armas de una y altra casa y, partit lo correu, se
disgregà la conferència ab los matexos cumpliments y cortesias que los dias antecedents.

165v

Dijous, a VIIII. En aquest die, és tornat en lo
consistori de sa senyoria lo oÿdor real qui era
anat a la ciutat de Lleyda per sos negocis particulars.
Divendres, als X. En aquest dia ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
Déu lo guarde, y un bitllet de sa excel·lència lo
senyor virrey. La qual real carta y bitllet són assí
cusits i signats de número LXXXXVIII y
LXXXXVIIII y del thenor següent:
«Ela rey.
Illustríssimos y fidelíssimos deputados. He visto
la súplica que me hicisteis en orden a que fuesse
servido mandaros, si haviendo, don Pedro Dimas
Potau, abogado fiscal de la casa de la Deputación por el estamento militar, tomando posessión
de la pabordía y cameraría de la santa iglesia
de Tortosa como coadjutor, y por consiguiente
passado al de eclesiástico, haver de hazer extracción de nueva perçona en la forma dispuesta en
semejantes casos, para el residuo que le falta del
sexenio de dicho empleo, y proponerme sugetos
para el lugar que tenia en la bolsa de assesor y
abogado fiscal por el estamento militar. Y haviendo considerado lo que me haveys representado en la materia, y assí mismo, tenido presente lo
que ha procurado merecer en mi servicio el dicho
don Pedro Dimas de Potau, he resuelto hacerle
gracia de que no obstante haver mudado de estado, puede continuar en dicho officio de abogado
fiscal de la Diputación hasta cumplir sexenio. Y
la declaro en esta conformidad, en virtut de la
// 166r // que me pertenece y se hizo el rey, muy
señor y padre que sancta gloria haya, en la confirmación de privilegios y constituciones de esse
Principado, y en la formación de las bolsas de assesor y otros officios de la Diputación, y facultad
que se retubo de mudar y declarar todo lo que
pareciere conveniente en estas materias de insuculaciones y habilitaciones. Y assí, os encargo y
mando no le pongáys impedimento en ello, que
esta es mi voluntad, y que en la primera insaculación que se ofrezca me propongáis perçonas
militares para que en ese lugar vacante de la
bolsa de assessor y abogado fiscal de la Diputación, que ocopaba el dicho don Pedro Dimas
Potau como militar, insicule yo a quien fuere
servido. Dada en Madrid, a XVI de octubre
MDCLXXXX. Yo el rey. Don Joseph de Aro et Suarez. Vidit Marcho de Castellnou. Vidit Marcho
de Canales. Vidit Calatayud. Vidit doctor Josephus Rull, regents.»

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 165v i 166r del dietari.
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«Remitoa a sa señoría la adjuncta real carta y,
porque de su contenido entenderá vuestra señoría
lo que sa magestad se ha servido resolver sobre la
dependencia de don Pedro Dimas Potau, abogado fiscal de la casa de la Deputación, no se me
ofrese que anyadir, guarde Dios a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a VIIII de novembre
MDCLXXXX. Duque de Villarmosa, conde de
Luna y Sástago. Los ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»

gut exir més enllà, y fetas las cortesias acostumadas se encaminaren sota del doser del concistori, ahont se assentaren en cadiras de vellut,
possant a mà dreta de dit excel·lentíssim senyor
duch de Veragues, y al cap de un rato de conversació se alsaren, y tots menos dit senyor bisbe, per causa de dit son impediment, lo acompanyaren fins al cap de la escala ahont dit
excel·lentíssim senyor duch se despedí de sas senyorias y se encaminà a la sala de sant Jordi, a
efecte de tornar la visita al molt il·lustre bras militar.

En aquest mateix dia, són anats los molt il·lustres y fidelíssims // 166v // señors deputats real y
oÿdor real, havent primer obtinguda hora per
medi del síndich de la pressent Casa, ab los
verguers ab masas altas, acompanyats dels officials de la pressent casa anant ab cotxas a visitar
y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor
duch de Veragues, grand de Espanya y general
de las galeras de Espanya, qui possava en lo carrer dits dels mercaders en casa del molt reverent canonja Foix. Foren rebuts dits il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de sa excel·lència, exint-los a rèbrer al cap de la escala
de dita casa, al despedir-se los ha acompanyats
fins a la porta del carrer, estave en ella junt al
estrivo del cotxe, fins foran enbarcats en ell no
volent apartar-se de dit puesto fins que partí lo
cotxe.

Dimars, a XIIII. En aquest die, de orde y commissió del il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, és anat lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat real junt ab lo scrivà major del General
y pressent casa, regent los comptes, mestre de
casas y fuster de la present casa, a la // 167v //
mare de las fonts del General a efecte de mirar y
regonèixer si estan en deguda forma, segons és
estil tots los anys.
Dimecres, a XV. En aquest die me ha manat sa
senyoria a mi, escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo pressent dietari lo vot fet per
los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa, ab los consulets, aplicats a cerca
del reparo de la contrafacció del dret de sello, llochtinent de protonotari, scrivans de manament y registre mensionat en la deliberació
per sa senyoria pressa lo dia pressent. Lo qual
és assí signat de número cent y del thenor següent:

Dissapte, a XI. En aquest die vengut en la pressent casa, lo excel·lentíssim senyor duch de Veragues, grande de Espanya y general de las galeras de Espanya, a tornar la visita que per part de
sa senyoria li és estada feta. Lo qual excel·lentíssim senyor fonch rebut per lo escrivà major y
demés officials de la pressent casa, baix en lo
pati, al capdevall de la escala per los magnífichs
assessors y advocat fiscal, al replà de dita escala,
y al cap de la escala lo isqueren a rèbrer los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, ab
sos verguers ab las massas altas, haont posaren al
mitx lo dit excel·lentíssim senyor duch, encaminant-sa a la capella xica de sant Jordi, la qual estava molt ben adornada, y entrats en ella y fet
un rato de oració, anant los verguers davant ab
las massas altas, se encaminaren per lo terraplé
dels terongers // 167r // a la sala dels reys, ahont
isqueren a rèbrer-lo los il·lustres y fidelíssims señors deputats real y oÿdor eclesiàstich y, possant
al mitx de ells lo dit excel·lentíssim senyor, se
encaminaren a la sala del concistori fent en quiscuna de las portas entrar primer a dit excel·lentíssim senyor duch. Y arribant, dins la porta del
concistori isqué a rèbrer-lo lo il·lustre y reverend senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, lo qual per son impediment no era po-

«Il·lustríssima y fidelíssim señor. En lo fet consultat per vostra senyoria il·lustríssima als magnífichs assesors y advocat fiscal de la present
casa, ab los consulents, aplicat si lo lloctinent
de prothonotari de la Real Cancellaria contravé
a las Constitucions, Usatges, costums, observàncias y altres drets de la pàtria en lo modo y forma que exigeix actualment lo dret de sello. Y
axí mateix, si lo noble don Joan Batista de
Aloy, scrivà de manament y arxiver del arxiu
real, contrave a ditas Constitucions y drets de la
pàtria exigint y cobrant las quantitats que cobra, per las còpias autèntichas que dóna de
scripturas que·s trahuen de dit arxiu real. Y
semblantment, en lo modo de fer-se pagar los
traballs per las cercas de las scripturas que se li
demana, sens precehir tatxa del regent canceller
o regent la Real Cancellaria. // 168r // De la mateixa manera, si los scrivans de manament de la
present lloctinència contrafan a ditas generals
Constitucions y drets de la pàtria, exigint los
salaris que exigeixen de las lletras y altres dies-

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
165v i 166r del dietari.

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 167v
i 168r del dietari.
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patxs reals, ab lo títol del mandato fan perque
se registren.
Finalment, si los scrivans de registre contrafan a
ditas Constitucions y drets de la pàtria cobrant
lo que ordinària y regularment cobran per las
lletras y demés cartas reals que se registran.

altres cosas semblants que ab provisió de reals
formiter fetas se provehexen y se executan en la
present ciutat, sens expedició de lletras ho cartas de cancellaria. La tercera, si exigint, dit lloctinent de protonotari, tot lo que exigeix per
dret de sello ab moneda de plata // 169r // cathalana. Y no visual contrafà a ditas Generals
Constitucions, usatges y costums de la pàtria.
És precís,a per la cabal comprehenció, discórrer
per cada una de ditas parts, del primer dupta,
en la forma següent:
En quant a la primera, attès que en lo primer
volumen de las Generals Constitucions de Cathalunya libre 1, títol 22 «De dretb de segell»
en la Constitució «Encara que» dels senyor rey
don Pere, en la Cort de Barcelona celebrada en
lo any de 1283, capítol 16 fou disposat y ordenat «Ibi: Encara que de carta de simple justícia,
e de exequció de justícia e de comissió, don
quiscun singular sinch sous, e no més, e universitat don deu sous; e per citació stan dats dos
sous, e aistals letras sian donadas als bisbe, als
prelats, als barons de fets llurs propris, si pressents seran en Corts, e a pobres e ordens que
propri no hagen sens preu, e de lletra o carta de
clougament de que sia acostumat de donar sinquanta sous per milinar en lo any sien donats
vint sous. E axí, de segons més o menos volem
que sia observat.»
Ab les que totes les letras o cartas de justícia,
que·s despatxan y sellan en la Real Cancellaria,
se reduixen a las sinch mencionades en dita
Constitució. Lo que·s prova de las Constitucions «Ordenan» 3, feta per lo senyor rey don
Alfons Segon en la Cort de Monçó anyc de
1289, capítol 9. Y la Constitució «Nos e nostres» 4, feta per lo senyor rey don Jayme lo Segon en la primera Cort de Barcelona, del mateix
títol «De dret de segell» anyd 1291, capítol 6.
Per que, havent-se duptat en de las Corts respectivement dels salaris del dret de sagell, se disposà y ordenà que se observàs la tatxa feta per lo
senyor rey don Pedro en la dita Constitució segona. Y axís, havent-sa volgut donar providència al que se dessa pagar per dret de sello, de las
lletras o cartas de Cancellaria, de justícia, no és
verosímil que no se agués ocorregut a las demés
si forsan se’n despedissen //169v // de justícia altres més de las expressades, y dir lo contrari seria
voler increpar de impròvida la Cort, absurdo
que condempna lo ussatge «judicium in caria
datum, 1» títol: «De selebrar Corts.»

Vista la deliberació per vostra senyoria il·lustríssima feta als XXII del mes de setembre pròxim
passat del corrent any MDCLXXXX. Vistas las
Constitucions: 2, 3, 4 y 5 títol: «De dret de segell»; la constitució 1, 4 y 5, títol: «De offici de
protonotari»; la Constitució 2, títol: «De salaris
de escripturas judicials.» Vista la real pragmàtica del sereníssim senyor rey don Fernando Segon y capítol 1, 2, 3, 4, 50, 51 y 53 y altres,
col·locada en lo segon volumen de las Constitucions de Cathalunya, llibre 4, títol 3 «De salaris.» Vista la Constitució y títol «De offici de
alcayts y capitans.» Vista las Constitucions 10,
19, y 20 de vectigals.» Vista la Constitució 8 y
final, títol: «De salaris reben los officials reals
sobre lo General.» Vist lo capítol de Cort
«Ítem, señor», 80, Corts 1599. Vista la Constitució 10, títol: «De salaris de sentències.» Vista
la constitució 7, 9a, 11, 17 y altres aplicables,
títol «De observar Constitucions.» Vistas las informacions dels testimonis rebuts en la present
casa. Vista una real provissió feta [...] verbo en
la Real Audiència a relació del noble don Joseph Ferrer, als 11 de ffabrer 1681, al peu de
una suplicació pressentada per part // 168v // de
Victòria Ginebreda, vídua, y Magí Roch Finestres, son fill, causa versen entre ditas parts, notari Pere Colell. Vista la suplicació presentada al
il·lustríssim y fidelíssim concistori als 24 de octubre 1686, a instància de Mariàngela Guinart,
viuda. Vistas diferents altres scriptures. Vistas
las abstractas y certificatòrias de banch y taula
de la present ciutat y, vist tot lo demés que se
havia de vèurer y condueix per la ressolució del
pressent negoci.
Per a procehir ab tota claredat y individuació,
éssent difarent los duptes que·s proposan, se
discorrerà per cadahun de aquests individualment. Y, perquant lo primer conté tres parts, la
primera de las quals és, si cobrà, dit llochtinent
de prothonotari per dret de sello, major quantitat de aquella que se li permet per Constitucions Generals de Cathalunya. La segona, si dit
llochtinent de prothonotari contrafà a ditas
constitucions exigin dret de sello per rahó de
difarents provissions reals, judicials, que se exequtan o obtemperan sens necessitar-se de lletra
ni altres depaitgs de Cancellaria, y no ser capaces de sellar-se com són de canellicitatoris, recepció de testimonis en la present ciutat, expedició de tabbas, llanternas, cartells de soltas y

Attès que en la Constitució «Als escrivans» fetae
per lo senyor rey don Ferrando Primer en la pria.
b.
c.
d.
e.

a. 9, 11, 17 interlineat al marge esquerre.
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a continuació ratllat axí mateix.
de dret de interlineat.
any...capítol 9 interlineat al marge esquerre.
any...capítol 6 interlineat al marge esquerre.
feta interlineat.
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mera Cort de Barcelona, anya 1413, capítol 9,
feta títol: «De salaris de escripturas judicials» se
disposa, ordena y mana Ibi: «Als escrivans de la
nostra cort» y més avall Ibi: «Totalmentb ab
aquesta perpetual Constitució, prohibim que la
meytat de la quantitat que és dada per salari als
reladors y jutjes qualsevol, no gossen rèbrer o
de les parts exigir més que sian contents del salari, lo qual per scripturas és tatxat per constitucions, et cètera.»

scripturas judicials» manà lo senyor rey don
Juan lo Segon en la Constitució «Com per vostra» 4, títol: «De officis de prothonotaris», ena
concideració dels excessos que·s cometian en la
exacció del dret de segellb que se observasan.c Y
no trobant-sa de altres, és com si individualment las agués expressadas per la regla que dicta
que, la disposició general que no·s pot verificar,
sino en una espècia, se té y respecta per special.
Y axí bé, lo dit llochtinent de prothonotari per a
poder exigir y cobrar lo dret de sello, en la forma referida que·l cobra,d seria menester que a
mostràs com lo senyor rey don Pedro ho disposava axí, y no fent-ho serà, y es menifestà, contrafacció a las ditas Constitucions 2, 3 y 4 del dit
títol: «De dret de segell».
Si y conforme, no obstant que no·s troba altra
Constitució que prohí // 170v // al capità general lo exercir jurisdicció ab los provincials que la
«Statuim», y feta per lo il·lustríssim senyor emperador Carlos 5 en la Cort de Monsó, títol:
«De offici de alcayts, capitans y altra gent de
guerra.» Ibi: «Statuhim y ordenam ab lloatció y
aprobació de la present Cort que los capitans
de guerra, així generals com particulars, no ussan ne ussar pagar de jurisdicció alguna sino en
quant de dret e per Constitucions del pressent
Principat de Cathalunya los és permès.» Sempre y quant succeheix lo cas de haver-se exercit
jurisdicció per lo capità general o altres officials
de guerra ab los provincials, se ha instat lo remey de la contrafacció en lo dit concistori y se
ha obtengut la revocació en virtut de dita
Constitució, no amostrant-se per part del capità y general o altres particulars Constitucions
o disposició de dret comú, per la qual se li permetés en aquell cas exercir acta, jurisdicció en
los provincials, y axí se ha observat inconecessament en la present casa de què y ha moltissims
exemplars.

Attès que d’esta informació rebuda, consta que
de las lletras reals de exequció de justícia, com
són los exequtorials, de sentèncias difinitòrias,
de provisions de aliments, de pocessori summaríssim, de attentats y de altres, y semblantment
de lletras compulsòrias, que·s despedexen en
fors de provissions formiter fetas per los nobles
o magnífichs reladors, exigeix dit llochtinent de
prothonotari per dret de sello la meitat del salari que han rebut los nobles o magnífichs reladors, ab esta intel·ligència que de las lletras exequtorials de sentèncias difinitivas exigeix la
metat de tots los salaris, axí de las sentèncias
com de qualsevols altres provisions, antes y després de aquellas fetas fins lo dia de la expedició
dels exequtorials.
Tot lo qual, és directament contrari a la dita
Constitució segona, títol: «De dret de segell»
enc virtut de la qual per ditas lletras, de execució
de justícia y de commissió, sols se podan exigir
per dret de segell sinch sous si son de particulars
y deu sous si son de universitat. Y axí // 170r //
mateix, és directament contrari a la dita Constitució títol: «De salaris de scripturas judicials» en
la qual, expressament se prehibeix a tots los escrivans de la Cort del senyor rey, entred los quals
és cert venir comprés lo protonotari y son lloctinent, lo exigir y cobrar la meytat del que per salaris reben los nobles o magnífichs reladors, y la
qual Constitució, segons la intel·ligència de nostres pràchtichs, per la de dret de segell, y encara
que no fos axí, la universalitat de aquella per sa
naturalesa lo compendria com lo comprèn.

Passant a la segona part de dit primer dupte, sobree si lo dit llochtinent de prothonotari
contrafà a ditas Constitucions exigint dret de
sello, per rahó de differents provissions reals judicials que se exequtan o obtemperan sens necessitar-se de lletras o altre despaitx de Cancellaria, y no ésser capaces de sellar-se en la forma
referida.

Attès que en las ditas Constitucions 3 y 4, títol:
«De dret de segell» se disposa y ordena que de
las lletras o cartas que, axí com de la escrivania o
cort de la magestat, no·s puga exigir més del
disposat y tatxat per lo senyor rey don Pedro Segon en dita Constitució segona del mateix títol:
«De dret de segell.» Las quals Constitucions,
juntament ab la segona,e títol:f «De salaris de

Attès que en la Constitució «Més statuhim» 5,
del senyor rey don Fernando Segon feta en la
segona Cort de Barcelona, any 1493, capítol
43, títol: «De offici de prothonotari» se disposa

a. any...9 interlineat al marge esquerre.
b. Totalment...constitució interlineat al marge esquerre.
c. en virtut interlineat al marge esquerre.
d. entre...lloctinent interlineat al marge esquerre.
e. a continuació quatra paraules ratllades.
f. títol...judicials interlineat al marge esquerre.

a.
b.
c.
d.
e.
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a continuació ratllat que fossan observadas per quant.
a continuació ratllat manà.
a continuació quatre paraules ratllades.
a continuació ratllat cobra.
sobre interlineat.

la dita Victòria Ginebreda, a donar una suplicació als 11 de febrer 1681, representant lo dit fet
la sens rahó del dit Collell, volent que·s paguàs
dret de sello no havent-se de sellar ni fer despaig
algun de Cancellaria. Supplicar que en concideració del sobredit, fos manat, al dit Collell, rebés dits testimonis incontinents al peu de la
qual suplicació fou feta la provisió següent: «Registrata dicto die et anno facto verbo in Real Audientia providet que mandetur [...] en continenti.»

Ibi: «Més statuim y manam, que lo prothonotari y llochtinent de aquell secretaris, escrivans de
manament no pugan despatxar ni nutrir manement //171r // en provisió alguna, tocant interès
depart a part deduïble en servey, si donchs no
era provehidor per canceller o vice-canceller, o
en son cas, regent Cancellaria segons per Constitucions de Cathalunya és disposat, et cètera.»
Y lo mateix se troba disposat per lo sereníssim
señor rey don Martí, en la Constitució del mateix títol: «De offici de prothonotari» axís que
segons la thenor de dita Constitució, no pot
conciderar carta o lletra de Cancellaria, la que
no és firmada ni·s deu firmar per canceller, vicicanceller o regent la Real Cancellaria.

Attès que de la sobradita informació consta,
que lo dit llochtinent de prothonotari, cobra
dret de segell en la forma referida per rahó de
diferents reals provisions judicials, formiter fetas, que se exequtaran y obtemperan sens necessitar-sa de lletras ni altre despatx de Cancellaria, y no ésser capaces de cellar-se com són la
recepció de testimonis en la present ciutat, expedició de tabbas, llenternas, cartells de soltas y
de altres consas semblants, que ab reals provisions judicials, formiter fetas, se procehexen y se
exequtan en la present ciutat sens expedició de
lletras o cartas de Cancellaria, tot lo quales manifesta contrafacció a las sobraditasa Constitucions.

Attès que segons lo thenor de dita Constitució
segona, títol: «De dret de segell» la obligació
de pagar-lo és per rahó de las cartas o lletres de
Cancellaria, y en la Constitució tercera del mateix títol, lo haver de pagar lo dit dret de segell és per lo que disposa Ibi: «Que las cartas de
la escrivania nostra, sian delliuradas per aquella [...] e preu que lo senyor rey en Pere, estable a Barcelona»; y en la constitució 4 del mateix títol Ibi: «Que las cartas que exiran de nostra Cort, sian delliuradas segons la texació feta
en la Cort de Barcelona per lo senyor rey en
Pere.»
Y axí mateix, en la Constitució 4, títol: «De offici de prothonotari.» Ibi: «Axí en exaccióa de les
expedicions de privilegis, cartas, provesions e
lletres, axí patents com closas, apposició de manament e registre e dret de segell, et cètera» demanerà, que clara y literalment de las ditas constitucions, resultà que lo dret de segell recau
inseperablament sobra lletras o cartas de Cancellaria que la sagellan.
171v

Attès que ab las Constitucions, manaran lo del
senyor rey don Pedro Ferrer feta en la Cort de
Monçó, any 1363, capítol 28, y la Constitució
«Per quant nous vectigals» 20, feta per lo senyor príncep Phelip, llochtinent del invictíssim
senyor emperador Carlos Quint, son pare, en la
segona Cort de Monçó any 1533, capítol 27, títol: «De vectigals» restan en Cathalunya prohibits los nous vectigals y tota qualsevols altra impossició, y més, del cas és la Constitució «Com
de alguns temps» 19, del mateix títol,b fet per lo
mateix sereníssim senyor príncep don Felip en
la primera Cort de Monsó, any 1547, capítol
29, en la qual se té per nou vectigal y se prohibeix qualsevol augment del que antes se exigia y
cobrava.

A més, que per la naturaleza, la disposició e introducció de dret de sagell, no se pot, en manera alguna, enténdrer en conciderar sino en las
lletras o cartas y demés despaig segellables.
Attèsb en la calesa que venia en la Real Audiència, a relació del noble don Joseph de Farrer,
entre parts de Victòria Ginebreda de una y
Magí Roch Finestres, son fill, de altra, notari
Pere Collell. Havent-se suscitat en altercat sobre si havian de rèbrer testimonis sobre los artigles, respectivament, per las parts donats formiter, declarat afirmativament. Y dita provisió
passà en cosa judicada y, volent-se rebre dits
testimonis dins la present ciutat, recusada dit
Collell rèbrer-los ab lo motiu que ho havia pagat lo dret de sello, per ell [...], del que se havia
pagat per salari de la provissió. Lo que obligà a

Attés que de la referida informació, consta que
lo llochtinent de prothonotari, de poch temps a
esta part, ha cobrat y cobra lo dret de segell, de
ditas provisions que se obtempera y exequten
sens //172r // necessitar-sa de lletras ni altre despatx de cancellaria. «Y no son capaces de sello com
son las sobre referidas del que por necessaria consequencia» se segueix que, en tot cas ditas exaccions serian y són contra las ditas Constitucions
10 y 20 títol: «De vectigals» no amostrant Constitució ab la qual se permeta, a dit llochtinent de
prothonotari, exigir dret de segell per rahó de

a. exacció interlineat, damunt exequció ratllat.
b. Attes...continenti interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat pròxim referidas.
b. fet...capítol 29 interlineat al marge esquerre.
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las provissions que se exequtan y abtemperan
sens expedició de lletras, ni altre despatx de
Cancellaria, per las rahons de sobra ponderades,
en orda a la primera part del pressent primer
dupte.

plata chatalana, no sols és contra la Constitució
segona y demés confirmats del títol: «De dret
de segell» sobrereferidas, sino també contra ditas Constitucions 10, 19 y 20 títol: «De vectigals», perquè en tot cas no podria executar-se
de nova imposició.

Passant a la tercera part, de dit primer dubte,
sobre si exigint dit prothonotari tot lo que exigeix per dret de sello, ab moneda de plata cathalana, contrafà a ditas Constitucions.

De tot lo fent, assí discorregut y ponderat, resta en clar que tota exacció que fa lo dit llochtinent de prothonotari en lo modo // 173r // y
forma que contenen la primera, segona y tercera part del dit primer dupte és contrafacció manifestaa la mente y lletras de les referides Constitucions.

Attès que la Constitució segona títol: «De dret
de segell», que és la que ha donat regulació en
la subjecta matèria.a Y, a la qual se remeten totas las demés Constitucions que parlan de la
exacció del dret de segell sobra referidas, no expressa caletas de moneda sino sols sinch, deu,
dos y vint sous respectivament, per rahó de las
lletras o cartas en ella expressadas, sens explicar caletas de moneda. Y axí bé, en dita Constitució està entrenyada la moneda visual barcelonesa, segons sertas provisions de justícia, y qui
pretén la calitat particular de tal moneda la ha
de mostrar expressada en la disposició en que se
funda.

Sens que obsté la augusta real pragmàtica del
invictíssim senyor emperador Carlos Quint, data de Palència a 28 de setembre del any 1534,
en aquellas paraules Ibi: «Entendido havemos,
que de las causas en las quales se dan sentencias
difinitivas o interlocutorias que se sacan de essa
Real Audiencia y Cancellaría, y senyaladamente en cierta causa que trahía Francisco Amat,
en cierto nombre, contra Juana Boxadós se haze
lo que no se ha de creher alguna duda en el derecho de sello, que como sabéis es, y suele ser, a rahó
de la metat que se paga por salario del General
de esse Principado, para vosotros los dichos doctores de dicha nuestra Real Audiencia» y més
avall Ibi: «Havemos mandado platicar dicha
duda en nuestro sacro y supremo consejo, que acá
nos recibe pressente en el noble, magnífico, amado consejero y prothonotario nuestro, don Miquel
Climente. Conforme a lo que se ha deliberado
acordamos que se despachassan las pressentes, por
thenor de las quales, de nuestra cierta sciencia
proprio y real auctoridad, vos decimos, encargamos y mandamos que guardéysb y servéys la forma y orden devidos y acostumbrados acerca lo sobradicho. A saber, es que se pague dicho drecho
de sello a dicha razón de la metat de lo que se
pague de salario de sentencias, assí difinitivas
como interloqutorias, que se dará, pronunicarán
y provehen en essa Real Audiencia, que se han
de secar y sellar en dicha nuestra Cancellaría,
assí en pergamino // 173v // o por vía de provisión, conteniente exequción de aquellas, como en
qualquiere otra manera, o se saquen o no se saquen, cellen o no, pues de ellas se paga derecho al
General por salario de vosotros los dichos dotores,
et cètera.»

Attès que en las Constitucions Generals de Cathalunya, y particularment las col·locadas en lo
títol: «Dels salaris reben officials reals sobre lo
General», y assenyaladament en la Constitució
«per quant» 8 de dit títol. Y en lo capítol de
Cort «Ítem senyor» 89, Corts 1599, tatxant
// 172v // la quantitat que paga lo General al
molt reverent canceller, regent Real Cancellaria, doctor de la Real Audiència y altresb officials, no se expresa la calitat de la moneda, com
és públich y notori. Y per la mateixa rahó, los
salaris de las sentèncias y provisions que per la
parts següents se deposan segons la tatxa de la
Constitució «Los salaris» 10, títol: «De salaris
de sentèncias, provisions y decrets» per no expressar-se la qualitat de la moneda los deposan
en la usual y corrent barcelonesa, com tot consta de las ditas informacions y de las sertificatòrias de taula y banch.
Attès que segons ditas Constitucions 10, 19 y
20 títol: «De vectigals» són prohibits qualsevols vectigals, y novas imposicions y augment
de las antigas. Y que, consta de la informació
rebuda, que lo dret de segell, que exigeix dit
llochtinent de prothonotari és ab moneda de
plata cathalana, y axí bé, cobrant-sa ab dita moneda se exigeix un ters més del que importa la
moneda vissual corrent barcelonesa, del que resulta que la exacció que fa, dit llochtinent de
prothonotari, de dret de sello en moneda de

De las quals paraules presen lo llochtinent de
prothonotari tenir estatuhit y ordenat, expressament, lo que·s deu per la exacció de dret de
sello, lo és la metat del salari que de totas las
sentèncias y provisions exigeixerà los nobles y

a. a continuació ratllat de aquella.
b. a continuació ratllat reals.

a. a continuació ratlltat contra.
b. a continuació ratllat la forma.
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magnífichs doctors de la Real Audiència que
despatxen,a o no, o se sellen o no se sellan.

augusta y real pragmàtica. Per quant, tot lo
ponderat sobredita real pragmàtica se ajusta al
dit real orde, y aquest principalment se funda en
aquella. Ibi: «Y porque por pragmática del senyor
emperador Carlos 5, dada en Palència als 28 de
setembre del anyo 1534, dirigida al canceller,
regente la Cancillería y doctores de la Real Audiencia de esse Principado, se dispone y ordena
que // 174v // de las sentencias assí difinitivas
como interloqutorias que se dan, pronuncian y
provehen en dicha Real Audiencia, que se han de
sacar y sellar en la Cancellaría assí en pergamino
o por vía de provisión, conteniente exequción de
aquellas como en qualquiera manera, o se saquen
o no se saquen, sellen o no,a etc.»

Emparò, és de advertir y conciderar que lo imperial ànimo de la sesàrea magestat del senyor
emperador, no fou de concedir ab dita la real
pragmàtica cosa alguna contra Constitucions de
Cathalunya, com expressament ho protestà en
la clàusula última Ibi: «Deys orden y proveháys se
pague lo devido y acostumbrado servando, en todo
y por todo, las Constituciones de esse Principado,
et cètera.» Y per consegüent, la concessió antecedentment feta a favor del prothonotari, se ha
de enténdrer ab la supossició que no fos contraria a las ditas Constitucions, majorment si se
nota la repetició de aquellas paraulas «en todo y
por todo», la qual universalitat, per sa naturalesa,
comprèn en si tots los casos, sens exepción y limitació alguna. Y, esta intel·ligència la admeten
los doctors comunament en tots los receptes y
disposicions que·s fan, a favor y a instància de
part particular.
Per la dita rahó y ser de la real pragmàtica, a la
lletra contra Constitucions de Cathalunya, y trobar-sa contrarietat en aquella, com és de vèurer,
en las paraulas la referidas Ibi «que se pague dicho
// 174r // derecho de sello a dicha razón de la metat de lo que se pague de salarios, sentencias, assí
difinitivas como interloqutorias, que se dan, provehirán y provehen en essa Real Audiencia, que se
han de secar y sellar en dicha nuestra Cancellaría, assí en pergamino o per vía de provissión conteniente exequción de aquellas, como en qualquiere otra mención o se saquen o no se saquen, se
sellen o no.» Per que si lo dret del sello se suposa
dèurer-se per los despatxos que se han de tràurer y sellar, lo haver-se de pagar lo sello sens
tràurer-se despaigsb ni sellar-se, té en si manifest
i contrarietat. Y per no haver-se publicat dita
real pragmàtica, éssent de essència de la lley, haver-se de publicar per a què obligue se dexa de
insertar en la copilació que·s feu de las Constitucions y reals pragmàticas de Cathalunya, en
virtut capítol 24 de las Corts del any de 1585,
celebrades en la vila de Monçó per la magestat
del rey don Feliph lo Primer de Aragó y Segon
de Castella, y axí bé, dit real pragmàtica no pot
derogar al que expressament se litg expressat en
aquellas.

A tot lo sobredit se deu ajustar, que la present
Casa no ha tengut notícia de dita pragmàtica y
real orda, ni de observància contraria a las sobre
expressades Constitucions. Y axí bé, no li poden
haver causat perjudici algú a més que la observança contra Constitucionsb de Catalunya, encara que sia immemorial, no pot perjudicar a
aquellas segons la constitució «Com per part»
6; «Desijant» 20; «Més avant» 13; «Més avant
plàcia» 17 títol: «De observar Constitucions.» Y
axí, sempre és a temps lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori e exirc al reparo de ditas Constitucions.
En quant al segon dupte que·s proposa en orde,
si lo noble don Juan Baptista de Aloy, escrivà de
manament y arxiver del arxiu real, contravé a las
Generals Constitucions y drets de la pàtria, cobrant y exigint, las quantitats que exigeix y cobra, per las còpias auctènticas que dóna de escripturas que·s tràuhan de dit arxiu real.
Semblantment, en lo modo de fer-se pagar los
traballs per las sercas de scripturas, que se li demanan, sens precehir tatxa feta per la Cancellaria o regent la Real Cancellaria.
Attès en la Constitució «Confirmant» 2, títol:
«Del Arxiu Real» feta per lo senyor rey Fernando Segon, en la tercera Cort de Barcelona de
1503, se disposa Ibi: «Volent axí mateix e statuhint, que de còpias autèntichas que trauran
de dits registres o arxiu, no puga pèndrer lo arxiver o altra perçona sino tansolament 4 sous
per fulla de las cosas en paper, e de privilegis o
de cosas // 175r // pergamins vuit sous per fulla.
E més, no puga exigir dit arxiver sino per traballsd de sercar, los quals no puga rèbrer sino
que sia tatxat per lo conceller, vice-canceller o
regent lo Cancellaria, tot frau cassant en la cer-

De la pròpria manera, se satisfà al real orda de sa
magestat de la senyoria reyna mare, en lo temps
de son govern, sa data en Madrit, als 27 de setembre 1690 dirigit al excel·lentíssim senyor
duch de Cesar y de Bahena, a las horas llochtinent y capità general del present Principat, manant observar y exequtar lo contengut en dita

a.
b.
c.
d.

a. despatxen...séllan interlineat al marge esquerre.
b. despaigs interlineat.
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a continuació ratllat sellen.
a continuació ratllat expressadas.
exir interlineat.
a continuació ratllat traballs.
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ca de las escriptures, sobra la qual cerca haja
jurar e hoir sentència de excomunicació de fer
aquella ab tota diligència, segons ne serà request, et cètera.»

ció de dits scrivans de registre a la dita pragmàtica del sereníssim senyor rey, don Fernando lo
Segon.
Attès, finalment, que per los dits prothonotari o
son llochtinent, scrivans de manament y de registre, se ha procurat sempre augmentar, y créixer y exténdrera los salaris, exedent lo literalment disposat en las Generals Constitucions de
Cathalunya, en gran perjudici y dany dels vassalls de sa magestat, Déu lo guarde. Y, que los
sereníssims señors reys de Aragó y comptas de
Barcelona han tengut particular cuidado y gran
zel, en obviar dits excessos com a perjudicials,
com consta en la Constitució «Com per vostre
// 176r // protonotari» 4, títol: «De prothonotari» fet en la Cort de Montsó, any mil quatrasents setanta, per lo sereníssimo señor rey don
Joan lo Segon, la qual per ser tan pecoliar del
cas y compèndrer íntegrament tots los sobre
consultats casos, és indespansable transcríurerlo. Ibi: «Com per vostre prothonotari, llochtinentb de protonotari e regent lo dit offici, secretaria, scrivans de manament e de registre, axí en
les exaccions de les espedicions de privilegis,
cartas, provisions o lletras, axí patents com closas, apposmo de manament e registre e dret de
segell se fassan excessos, e immoderadas exaccions, contra forma de diversas Constitucions al
dit Principat, sobra las ditas cosas atorgadas. Per
tant, suplica la dita Cort, sia mercè vostra provehir e manar que sobre las ditas expedicions e
dret segell, registre e altres coses, sobra ditas cosas se hajan servar ab efecte les ditas Constitucions, e si algú o alguns dels salbadors, prothonotaris, llochtinent, regent, secretaris, escrivans
de manament, contrafació e request no restituhiran lo indegudament extorquit o rebut, e si
sian compel·lits deguts mijans, los quals, si per
[...] officials vostres no eran compel·lits a presta
restitució de aquells, los tals prothonotaris e altres officials, sobradits contrafahents, sian fets
inàbils del exercisi de llurs officis, e incorregan
en pena de mil florins, la tersa part de la qual sia
adquirida al official al qual per exequssió de la
dita pena se haurà regrés e recors. Plau al senyor
rey.»

Attès, que de la informació rebuda consta que
lo dit arxiver exigir y cobrà molt més del tatxat,
en dita Constitució, ço és, deu reals per quiscuna fulla de las escripturas de dit arxiu real, de las
quals entregà còpia a les parts que las demànan.
Y axí mateix, se fa pagar los traballs de las sercas
de ditas scripturas, lo que bé li epareix, sens precehir ni entrevenir tatxa del canceller, ni del regent de la Cancellaria.
Del que se segueix que dit noble don Joan de
Aloy, escrivà de manament y arxiver real, contrafà directament a la dita constitucióa [...] de
arxiu real, axí en la exacció per la còpia autèntica
que entregà a las parts que l’(h)an demanan de
escripturas del dit arxiu, com també en la de las
sercas sens precehir dita tatxa.
En quant al tercer dupta, sobra si los scrivans
deb registre contrafan a ditas Constitucions y
drets de la pàtria exigint y cobrant, lo que ordenàriament cobran, per las lletras y demés cartas reals que registren.
Attès que en la real pragmàtica del sereníssim
senyor rey don Ferrando Segon, dadac en Barcelona a 17 de setembre 1479, que comensa
«Volents enténdrer» y col·locada en lo segon
volumen de las Constitucions de Cathalunya, libre 4, títol 3 «De salaris» capítol // 175v // 50,
51 y 53 és disposat y ordenat en lo dit capítol
51, Ibi: «De lletra que no pas lo mitg full un real
de Barcelona o de València, e se passa lo mitx
full, per poch ho molt que era, dos reals e només, avant encara que complesca tots lo full, e si
és full de forma major lo doble.» Y en lo capítol
53, Ibi: «Ítem, de las altras cartas de pergamino
que registran pugan pendre quatra reals per fulla de registre, e només, avant las quals fullas no
pugan ser claras, ans hajan haver son degut
cumpliment, a coneguda de dit nostre prothonotari o de son llochtinent, et cètera.»
Attès que de la informació referida, consta que
los dits escrivans de registre exigeixen y cobran,
per las lletras o escriptures que registran, major
quantitat de aquella que se’ls permet en dita
real pragmàtica, al excés molt considerable, y en
matèria clara, y que no admet dubietat alguna,
sens necesitat de altra declaració, en gran dany y
perjudici de las parts. Se ésser clara la contrafac-

Y axí mateix, se disposa en la dita real pragmàtica, del dit sereníssim senyor rey don Fernando
lo Segon, que comensa «Volents enténdrer» y
col·locada en lo segon volumen de las Constitucions de //176v // Cathalunya, libre 4, títol 3, de
salaris Ibi: «Volents enténdrer e ab eficàcia provehir, que nostras súbdits, e vassalls e altres
qualsevols perçonas a nostra magestat recorrents o venunts a nostra cort, axí per impetrar

a. a continuació paraula il·legible.
b. a continuació ratllat manament.
c. dada...1479 interlineat al marge esquerre.

a. y exténdrer interlineat.
b. llochtinent protonotari interlineat al marge esquerre.
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preu quatra-centas lliuras, y penció dotsa lliuras,
deu sous, que en lo més de maitg, dita causa
pia, rebia del General, continuat en lo capbreu
de //177v // la messada de maitg, foli 277, extret
en la extracció feta de onsa de setembre mil sessents vuytanta-set, no·ls és està posible lo trobar
aquell.

de justícia, com de favor o gràcia, e altres qualsevol provissió e cosas, de e per rahó de aquellas
no sian o pugan ésser vaxats o vaxadas de indegudas exaccions, ans lo prothonotari, llochtinent de aquell, scrivans, escrivant de manament
e de registre, nostres altres ministres de nostra
cort, en la expedició de aquelles intervenents, se
hajan de moderats preus per rahó de lur salari e
treball, rahonablement contentar, precedent
matèria e digesta deliberació de nostre sacre
consell o de nostra certa sciència, ab la present
nostra pragmàtica sancció, e de tal lley, involublament serviadora, manam e tatxam los traballs
e salaris als dits prothonotaris, nostre llochtinent de aquell, secretaris escrivans de manament, qui en la expedició de las ditas lletras,
provissions e altres cosas que de nostra cort eixiran, entrevendran e aquells faran per rahó de
aquellas pertanyents, en e per sa forma e manera
següent:

Attès, en aquest die, me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivà major
del General y pressent casa, cusís y continuàs en
lo present dietari, acta autèntich rebut en poder
de Antoni Cases, notari públich de la ciutat de
Tarragona, als 13 del corrent mes de nohembre
fet y firmat, dit acta, per Gaspar Andreu, cirurgià
y mostesaf de dita ciutat de Tarragona, ab lo
qual revocà, cassà y anul·là tots y qualsevols procehiments per ell fets. Com a la perçona de
Francisco Martí, tauler de la col·lecta del General de dita ciutat de Tarragona, com llargament
és de vèurer de dit acte, lo qual és assí cussit, signat de número cent y hu, y del thenor següent:

En consideració de tot lo sobredit, los dits assesors y advocat fiscal, ab los consulets aplecats,
són de vot y parer que han contrafet y contrafarà los dits llochtinent de prothonotari, arxiver
real, escrivans de registra a las Constitucions
Generals de Cathalunya y drets de la pàtria, exigent y cobrant respectivament ab exès y contra
lo que en ditas Constitucions se troba expressat, axí per dret de sello com per salari de las
scripturas que trahuan del arxiu real, y per las
sercas de aquellas, y lo que·s cobra per lo regístre de // 177r // las lletras o cartas que·s registran, e que axí pot y deu la il·lustríssima, axí al
reparo de ditas contrafaccions per los medis estellats en observansa de la Constitució «Poch
valdria» 11, y altras títols «De observar Constitucions.»

Divendres, a XVII. En aquest die, constituït
perçonalment en lo concistori de sa senyoria
Gabriel Porqueras, Joan Pau Font, Pau Lluýs
Sentís y Anastasi Gurri, proms de la confraria
dels sastres de la pressent ciutat, y Joseph Llaurador, receptor de dita confraria. Y en dits noms,
altres dels administradors de la causa pia de Estefania Ferrer y Ruhet, han prestat jurament, en
mà y poder de sa senyoria, que havent fetas las
degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació, de ahont devalla la part de sensal de

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
die vero decima tertia mensis novembris ejusdem
anni intitulata, presente et ad he voccato rogato
atque requisito me, Anthonio Cases, appostolica
atqui auctoritatibus nottario publico Tarragone
sive infrascripto secretario et scriba domus consularis et concili universitatis civitatis predicte
Tarragocone et pressentibus // 178r // etiam
Paulo Garros et Issidro Miro vergariis illustrum
dominorum consulum dictae civitatis predicte
Tarrachone personaliter repertis et adinventis
intus domum consularem et consilii dictae civitatis constitutus personaliter Gaspar Andreu
chirurgus ac civis dictae civitatis ubi edilis sive
mostasaph in sortem extractus die vigessima octava mensis marchii proxime dimissi pro anno
pressenti et currentis dictae civitatis coram et
ante presentiam mei dicti et infrascriptis notariui secretariis et scribe ac testuim predictorum
verbo petiït et requessivit quatenus de verbis per
eumprobatis dicto nomine instrumentum consuerem que cum ab eiuore proferebatis hime insertuis patrio sermone in hunc modum: Requeresch a vostra mercè señor Antoni Cases,
notari, secretari y scrivà de dita ciutat de Tarragona. Lleve acte de com attenent y conciderant que als dos dias del mes de juny proppassat, en una botiga del General del present
Principat de Cathalunya, que està constuÿda
en lo port de dita ciutat, havent trobant sobra
una taula, y haurà dins dita botiga, una romana
sens estar afirmada conforme està disposat per

a. al dubte interlineat al marge esquerre.
b. ha proposat interlineat.

a. l’original d’aquesta lletra es troba intercalada entre els folis 177v i 178r del dietari.

Y en quant ala dubte a la contrafacció que se hab
proposat contra los escrivans de manament, són
de vot y parer que·s dexe a major discussió, per
demanar axi la matèria. Y axís ho sentan, salvo
semper. Pi. Roma. Jofreu, assessor. De Valdà.
Copons.»

95

[ 1690 ]

[ 1690 ]

cions presentadas al concistori dels deputats, ab
las quals se narrava que Balthazar Oriol, donzell, escrivà de manament y llochtinent de prothonotari, don Joan Baptista de Aloy, scrivà de
manament y achiver real, y los scrivans de registra, contrafan a las Constitucions, Ussatjes,
costums y consuetuts de Cathalunya, se troba
precissat lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en forsa de la obligació de so offici
y jurament, que en lo ingrés de aquell té prestat
de inquirir y evariguar lo modo y forma al que
los dels precehian en los exercissis de llurs officis, y després de fetas las degudas diligèncias, li
ha constat que dits Balthezar Oriol, don Joan
Baptista de Aloy y los scrivans dea registre, ab
algun modo de exercir dits sus officis y en despatxar algunas cosas, que per rahó de aquells
deuhen despatxar, contrafan a diferens Constitucions, Ussatges, costums, observansas y altras
drets de la pàtria, y en particular lo dit Bathezar
Oriol, tant en la exacció del dret del sello, comb
en lo modo de exigir aquell. Puix en quant en
la exaccís consta, que exigixen dit dret de sello
de difarents provissions reals judicials, que no
se exequtan trahen-sa lletras, cartas judiciàrias o
altres despachs de Cancellaria, sino obtemperant la part contra qui se són proferidas, lo que
directament se opposa al disposat en las Constitucions del senyor rey don Fernando Segon,
capítol 43, títol «De officis de prothonotari»
ahont se disposa que lo prothonotari o llochtinent de aquell, secretaris, scrivans de manament, en provissió alguna tocant a interès de
part a part deduïble en juý, si donchs no era
provehida per canceller, vice-canceller o en son
cas regent la Real Cancellaria, y és tanbé contra
lo dispossat per la Constitució 4, del mateix títol de prothonotari en la qual, axí com y també, en la Constitució 2 y 3 títol: «De dret de sagell» sols la obligació de pagar dit dret, és per
rahó de cartas o lletras de Cancellaria, de manera que no havent-hi ni trahent-sa cartas o lletras
de Cancellaria, no·s deu pagar dit dret de sello,
segons lo thenor de // 179v // ditas Constitucions y capítols, y lo fer pagar aquell sens provehir dita extracció és imposar nous vectigals,
per lo que també se opossa a las Constitució
10, 29 y 30, títol: «De vectigals» ab los quals se
disposa que nous vectigals no se imposat en
Cathalunya.

las ordinacions continuadas en lo llibra del
mostasaph de dita ciutat, ab certas penas y, a
més de axò, havent trobat després, ser dita romana falsa. Per rahó del qual fin lo Gaspar Andreu, ciutadà y mostasaph de dita ciutat, ha
prehenció de aquella. Y per causa de dita apprehenció, y hagué en dita botiga, algun disturbi entra mi y Francisco Martí, tauler de la
col·lecta del General de la present ciutat, en lo
qual digui no mòurer al rey al dit tauler, y lo
volguí capturar per haver-sa, dit Martí, allargat
a dir-ma algunas paraulas poch decorosas y mal
sonants. Y per quant, mon ànimo y intenció no
fonch, ni és estada, de perjudicar-li jurisdicció
del il·lustríssim concistori de la Deputació del
present Principat de Cathalunya, ni perjudicar
a las prerogativas de sos officials. Y per a que
en tot temps, conste de ma intenció, y que per
qualsevol cosa que jo, com a mostasaph predit,
obràs contra dit tauler, no puga fer perjudís a
aquells ni a sos successors en dit, // 178v //
persò, revoco, casso y anul·lo, en dit nom tot
lo per mi fet, en quant de fet han posseït contra dit tauler, y tinga mira a prejudici de las
prerrogativas de dit illustríssim y fidelíssim
concistori y sos officials. Y ho dono per revocat, cassat y anul·lat, si y de tal manera, com si
fet no fos». De quibus, et cetera. Que fuerunt
acta Tarracone sub anno die mense et loco respective predictis, presente me dicto et infrascripto
notario, secretario et scriba, et pressentibus etiam
testibus supradictis ad premissa respective vocatis
rogatis spetialiter et assumptis prout superius
respective continetur. Sig+num Antonii Casses,
apostholica et regia auctoritate notarii publici
Tarracone civis, secretarii et scribe domui consularis et concilii eiusdem civitatis qui premissis
una cum prenominatis testibus interfuit alienaque manu scribere fecit, rogatus et requissitus
clausit.»
Dilluns, a XX. En aquest die, per medi del síndich del General y present Casa, fonch reportat
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat de
Cathalunya, de part de sas senyorias, a las onsa
horas tocadas antes del mitx dia, una súplica o
memorial acerca del reparo de la contrafacció
del dret de sello, locthinenta de prothonotari,
archiver real y escrivans de registre. Com més
llargament en dit paper és de vèurer, lo qual és
assí cussit, signat de número 102, y del thenor
següent:
179r

Y axí mateix, se ha justifiat que lo dit Bathezar
Oriol ab lo modo de exigir dit dret de sello,
contrafà al disposat per Constitució de Cathalunya, puix exigeix aquell de las lletras reals
de execució de justícia, com són exequcions de
sentèncias difinitivas, de provisions de aliment,

«Excel·lentíssimb señor. Per occasió de difarents
instàncias fetas per alguns particulars, y suplicaa. a continuació ratllat y capità general.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
178v i 179r del dietari.

a. a continuació ratllat manament.
b. a continuació ratllat provissions.
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satges y consuetuts de Cathalunya, cobrant lo
dit dret de sello ab moneda de plata cathalana,
però que en la Constitució 2, títol: «De dret de
sello» no se explica, ni induvidua, ab quina moneda se deuhen pagar los sinch, deu y vint sous,
que per rahó, de dit dret, se disposa ab ella se
paguen per rahó de las lletras y cartas de justícia
en ella expressades. Y la observansa ha ensenyat, que sempre y quant, las Constitucions de
Cathalunya dispòsan que·s paguen certa quantitat, no expressat-sa la moneda ab que se ha de
pagar, sempra se ha pagat ab moneda Ussual
barcelonesa, com se experimenta en la Constitució 8, títol: «De salaris reben los officials reals» y, en lo capítol de Cort «Que // 180v //
il·lustríssim señor, et cètera» 89, Corts 1599,
en los quals se tatxa los salaris se han de pagar
per lo General al molt reverent canceller, regent la Real Cancellaria, decretorum doctoribus
de la Real Audiència y a altres officials reals, y
no se expressa la qualitat de la moneda ab que
aquells se han de pagar y se pagan aquells, tots,
ab moneda corrent barcelonesa. Y per la mateixa rahó, no exprimint-sa ab dita Constitució ab
que moneda se ha de pagar dit dret de sello, se
deu pagar y cobrant-se, tansolament, ab moneda corrent barcelonesa, conforma se paga las
demés quantitats que per Constitucions està
disposat, se paguen sens exprimer-se ab que
moneda se deuhen pagar.

de pocessori summaríssim, de attentats y de lletras compulsòrias que·s despedexen en forsa de
provissions formiter fetas per los nobles y magnífichs reladors, regulant lo tant o grant a la
meitat del salari, que per dits nobles o magnífichs reladors, se ha exigit per las tals provissions que se exequtan. Y quant són de sentencia diffinitiva, o regula per la metat de tots los
salaris, que per la sentència y demés provissions
en la tal causa fetas, se han cobrat lo que directament se oposa a la Constitució 2, del señor rey
don Pere, títol: «De dret de segell» ab la qual
se disposa que de carta de simple justícia, o de
exequció de justícia o de commissió dònia quiscuna sengular sinch sous només, y si és universitat dònia deu sous, y per citació se dònia dos
sous. Las quals lletras o cartas se redueixen a las
sinch spècies en dita Constitució expressadas, y
axís se infareix de la Constitució «Ordenam» 3,
feta per lo senyor rey don Alfons y de la Constitució «Nos y nostros» 4, feta per lo senyor rey
Jayme Segon en lo títol: «de dret de sagell.»
Perçò, qui havent-se duptat en ditas corts dels
salaris del dret de sagell, se disposà que se observàs la tatxa feta en la Constitució 2 per lo senyor rey don Pere, lo qual fonch disposat que
no·s despedian, ni se acostumavan a despedir,
altras lletras o cartas de justícia que las que·s
mencionan en dita Constitució 2, perquè si altres se’n despedisen, y acostumasan a despedir,
volent-sa ab ditas últimas Corts dar providència
al exigir loa dit dret de sello, de las lletras o cartas de justícia, o agueran induviduat // 180r //
y no se agueren referit a la dita Constitució 2, y
lo referir-se fonch dir que ja en aquella estava
tot disposat, en orda a las lletras y cartas de justícia.

Se ha també averiguat per dit procurador fiscal,
que lo noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà
de manament y archiver del archiu real, cobra y
exigeix a demés del que està tatxat per Constitució de Cathalunya, deu reals per quiscuna fulla de las scripturas del arxiu real, de las quals
entrega còpia a las parts que las demanen. Y així
mateix, se fa pagar per los traballs de las cercas
de las scripturas, lo que bé li a par sens precehir
tatxat del molt reverent canceller ni regent la
Real Cancellaria, ab lo que se contrafà directament ab lo disposat ab la Constitució «Confirmant, et cètera» segona, títol: «De archiu real»,
ab la qual se disposa que, de las còpias authènticas que·s tràuhan de dit arxiu, no puga pretèndrer lo archiver o altra perçona, sino és, quatra
sous per fulla de las quals seran ab paper, y de las
qui seran ab pergamí vuyt sous per fulla. Y que
no puga exigir, lo archiver, per traballs de sercar
més, sino que sia tatxat per lo canceller, vicicanceller o regent la Real Cancellaria, tot frau
cessant en la serca de las scripturas, sobre la qual
serca aya de jurar o ohir sentència de // 181r //
excomunicació, de fer aquellas tota diligència
segons ne serà requerit, com tot a par literalment de la dita Constitució, axí que, manifestament saveu que dit archiver contrafà a dita
Constitució.

No sols té prohebit, lo dit llochtinent de prothonotari, lo exigir dit dret de sagell, la mitat
del salari que per los nobles o magnífichs reladors se ha exigit, per lo que està disposat en la
dita Constitució 2, títol: «de dret de sagell» com
està dit, sino y també per la Constitució als scrivans 2, títol: «De salaris de scripturas judicials» o
té prohibit, puix ab ella, expressament se disposa, ordena, mana y prohibeix que la meitat de la
quantitat que se és dada per salari als reladors o
jutjes qualsevols, no gosen rèbrer·o de las parts
exigir, y que sian contents del salari, lo qual per
scripturas, és tatxat per Constitucions. Tot lo
que manifesta que, lo exigir, lo dit llochtinent
de prothonotari, lo dret de sello en la conformitat sobradita, és directament contrafer al disposat ab ditas Constitucions.
No res menys a constat que contrafà, dit llochtinent de prothonotari, a las Constitucions, Usa. lo interlineat.
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scripturas que registran majors quantitats de las
que per Constitució estàa tatxadas. Manant, axí
mateix, a tots los demunt dits, que revòquian y
anul·lan tot lo que fins assí (h)an fet y obiat en
la conformitat se ha dit, com a fet y obrat contra
lo disposat per las Generals Constitucions, Usatjas, usos, costums y consuetuts de Cathalunya.
Lo que rebran a singular gràcia y mercè de la mà
de vostra excel·lència..

Y últimament, se ha justificat per dit procurador fiscal, de que Roitg, Francisco Riera y
Francisco Puyol, scrivans de registre, exigeixen
per las que Constitució de Cathalunya està disposat, que podan exigir per regestrar aquellas
y assenyaladament per la Constitució «Volent
aténdrer, et cètera», col·locada en lo segon volumen de las Constitucions de Cathalunya, libre 4, títol 3: «De salaris»; y en los capítols 50,
51 y 53. Y assenyaladament en lo capítol 53, ab
los quals se disposa que, de lletras que no passan lo mitx full cobran un real de Barcelona o
de València, e si passan del mitx full, per poch o
molt, que sia dos reals e no més, encara que
cumpla tot lo full. En lo capítol 59, també se
disposa que, de las altras cartas de pergamí
que·s registran pregan pèndrer quatra reals per
fulla, y no més, avant las quals fullas no pugan
ésser claras, ans hajan de haver son degut compliment, a coneguda del prothonotari o de son
llochtinent.

Lo qual paper, per dit síndich entregat a sa excel·lència, dit excel·lentíssim señor, lo ha despedit dient «que fuesse con Dios». Conforme de tot
no ha fet relació lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en dit offici de síndich sa senyoria.
Dimars, a XXI de noembre MDCLXXXX. // 182r //
En aquest dia, a las onse horas tocadas del matí, per medi del síndich fonch reportat per part
de sa senyoria un paper de embaxada al excellentíssim llochtinent y capità general del present Principat de Cathalunya, a serca la contrafacció del sello, llochtinent de protonotari,
archiver real y scrivans de registre. Com més
llargament en dit paper és de vèurer, lo qual és
assí cussit, signat de número 103, y del thenor
següent:

Tot lo qual, per dit procurador fiscal inseguint
sa obligació, és estat participat al dit concistori
de deputats que, inseguint lo vot y parer dels assesors, advocat fiscal y consulents aplicats, se
troban precissats acudir al reparo de ditas contrafaccions, perçò los deputats desitjant cumplir
al que decehen, y que las Constitucions generals sian observadas com és rahó. Suplican a vostra excel·lència sia de son servei manar als dels
Balthazar Oriol, donzell, scrivà de manament y
llochtinent de prothonotari, se abstinga de exigir dret de sello de aquellas sentèncias o provisions de las quals no·s trauhan cartas ho lletras
de justícia, sino // 181v // que las parts valuntàriament las obtemperen que no cobria, en lo cas
que pot cobrar, més quantitat per dret de sello
de la que per Generals Constitucions està disposat, y no la metat del que per los nobles o magnífichs reladors se ha exigit per salaris de las tals
sentències o provissions; y que, lo que per cobrar per dit dret de sello, segons ditas Constitucions, ho cobrarà ab moneda corrent barcelonesa y no ab moneda de plata cathalana. Y a don
Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y archiver del arxiu real, que se abstinga de cobrar
per quiscuna de las scripturas que trau de dit arxiu real, a petició de las parts, los deu reals més
del que per constitució està disposat, conforma
los exigeix y, de no cobrar, per rahó de sercas de
scripturas en dit arxiu real, quantitat alguna que
no sia tatxada primer per lo molt reverend canceller o regent la Real Cancellaria, fent lo que
per ditas Constitucions està disposat. Y als dits
Jaume Salamó, Lluís Martín, Joseph Roitg,
Francisco Riera y Francisco Puyol, scrivans dea
registre, que no cobria per las lletras y demés

«Excel·lentíssimb senyor.
Ab altra recado, per part dels deputats y ohïdors del General de Cathalunya se repressenta a
vostra excel·lència, com per occasió de difarent
instàncias fetas per alguns particulars y suplicacions pressentadas al concistori dels diputats.
Ab las quals se narrava que Balthezar Oriol,
donsell, escrivà de manament y arxiver real, y
los scrivans de registre, contrafan a las Constitucions, Ussatjas, costums de Cathalunya se
troba precissat lo procurador fiscal del General
de Cathalunya, en forsa de la obligació de son
offici y jurament, que en lo ingrés de aquell té
prestat, de inquirir y everiguar lo modo y forma
ab que los dits procehian en lo exercisi de llurs
officis. Y després de fe las degudas diligèncias, li
ha constat que dits Balthezar Oriol, don Joan
Baptista dec Aloy y los scrivans de registre, ab
algun modo de exercir dels officis y en despatxar algunas cosas, que per rahó de aquells
deuhen despatxar, contrafan a difarents Constitucions, Ussatjes, constums, observansas y altres drets de la pàtria y, en particular lo dit Balthezar Oriol, tant en la exacció del dret del sello
com en lo modo de exigir aquell. Puix en quant
a la exacció, consta que exigeix dit dret de sello
de difarents provissions reals judicials, que no
a. a continuació ratllat disposat.
b. l’original d’aquest paper d’embaxada es troba intercalat
entre els folis 181v i 182r del dietari.
c. de interlineat.

a. a continuació ratllat manament.
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las que·s mencionan en dita Constitució segona. Perquè si altres se’n despedissen, y acostumasan a despedir, volent-sa ab ditas últimas
Corts donar providència, al exigir lo dit dret de
sello de las lletras o cartas de justícia, ho agueren induviduat. Y no se agueren referit a la dita
Constitució 2, y lo referir-se fonch dir que, ja
en aquella estava tot disposat en orda a las lletras y cartas de justícia.
No sols té prohibit, lo dit llochtinent de prothonotari, lo exigir per dit dret de segell la mitat del selari que per los nobles o magnífichs
reladors se ha exigit, per lo que està disposat en
dita Constitució 2, títol: «De dret de segell»
com està dit, sino y també, per la Constitució
«Als scrivans» 2, títol: «De salaris de scripturas
judicials» ho té prohibit, puix ab ella expressament se disposa, ordena, mana y prohibeix, que
la meitat de la quantitat que se és dada per salari als reladors o jutjas qualsevols, no gossen rèbrer-y de las parts exigir y que sian contents del
salari. Lo qual, per scripturas és tatxat per Constitució, tot lo que manifesta que, // 183v // lo
exigir lo dit llochtinent de prothonotari lo dret
de sello en la conformitat sobradita, és directament contrafer al disposat ab ditas Constitucions.
No resmenys, ha constat que contrafà dit llochtinent de prothonotari a las consuetuts, Usatges
y Constitucions de Cathalunya, cobrant lo dit
dret de sello ab moneda de plata cathalana.
Perçò, que en la Constitució de títol: «De dret
de sello» no se explica, ni se judicudica, ab quina
moneda se deurien pagar los sinch, deu y vint
sous que per rahó de dit dret disposa ab ella se
paguen per rahó de las lletras y cartas de justícia,
de ella expressades. Y la observança ha ensenyat
que, sempra y quant las Constitucions de Cathalunya disposen que·s pague certa quantitat, no
experimenta la moneda ab que se ha de pagar,
sempre se ha pagat ab moneda ussual barcelonesa, com se experimenta en la Constitució 8, títol: «De salaris» reben los officials reals y en lo
capítol de Cort que comensa «Il·lustríssim senyor, et cètera» 89, Corts 1599, en las quals se
tatxan los salaris, se han de pagar per lo General
al molt reverent canceller, regent la Real Cancellaria, decretarum doctoribus de la Real Audiència y altres officials fiscals. Y, nos es expressa la
qualitat de la moneda ab que aquells se han de
pagar, y se pagan aquells, tots ab moneda corrent barcelonesa, y per la matexa rahó, no exprimint-sa, ab dita Constitució, ab que moneda
se ha de pagar dit dret de sello, se deu paguen y
cobrar, tantsolament, ab moneda corrent barcelonesas conforme se pagan las demés quantitats,
que per Constitucions està disposat se paguen,
se exprimir-se, ab que moneda se deuhen pagar.
Se ha també [...] per dit procurador fiscal, que
lo noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà de

se exequten trahent-sa lletras, cartas judiciàrias
o altres despatxos de Cancellaria, sino obtemperant la part contra qui se són proferidas. Lo
que directament se opossa al dispossat en la
Constitució 5, del senyor rey don Fernando
Segon, capítol 43, títol: «De offici de prothonothari» // 182v // ahont se disposa que lo prothonotari o llochtinent de aquell, secretaris, escrivans de manament, no pugan despatxar ni
mètrer manament en provissió alguna, tocant
a interès, de part a part deduhible en juy, si
donchs, no era provehida per canceller, vicicanceller o en tot cas regent la Real Cancellaria.
Y és també contra lo disposat per la Constitució
4 del mateix títol: «De prothonotari» en la qual,
axí com y també en la Constitució 2 y 3, títol:
«De dret de segell» sots la obligació de pagar
dit dret, és per rahó de cartas o lletras de Cancellaria, de manera que no havent-hi, ni trahent-sa cartas o lletras de Cancellaria no·s deu
pagar dit dret de sello, segons lo thenor de ditas Constitucions y capítols, y lo fer pagar aquell
sens precehir de sa extracció és imposar nous
vectigals. Per lo que també se oposa a las Constitucions 10, 19 y 20, títol: «De vectigals» ab
las quals se disposa que nous vectigals no sian
imposats en Cathalunya.
Així mateix, se ha justificat que lo dit Balthezar
Oriol, ab lo modo de exigir dit dret de sello,
contrafà al disposat per Constitucions de Cathalunya, puix exigeix aquell de las lletras reals
de exequció de justícia, com són exequcions de
sentències difinitivas, de provissions de aliments,
de pocessori en forsa de provisions, formiter,
fetas per los nobles i magnífichs reladors. Regulant-lo, tant o quant, a la meytat del selari
que per dits nobles o magnífichs reladors se ha
exigit per las tals provissions que se exequtan y,
quant són de sentència difinitiva, ho regula per
la metat de tots los salaris que per la sentència y demés provisions, en la tal causa fetas, se
han cobrat. Lo que directament se opossa a la
Constitució 2, del senyor rey don Pere títol:
«De dret de sagell», ab la qual se disposa que,
de carta de simpla justícia, o de exequció de
justícia o de commissió done quiscun singular
sinch sous, // 183r // y si és universitat done
deu sous, y per citació se dònia dos sous. Les
quals lletres o cartas se reduexen a las sinch
espècies en la dita Constitució expressadas, y
aixís se infereix de la Constitució «Ordenan» 3,
feta per lo senyor rey don Alfons, y de la Constitució «Nos y nostres» 4, feta per lo senyor
rey don Jayme Segon, en lo títol: «De dret de
segell», perçò, que havent-sa duptat en ditas
Corts dels selaris del dret de segell, se disposa
que se observàs la tatxa feta en la Constitució 2,
per lo senyor rey don Pere, lo que fonch supposar que no·s despedias, ni se acostumavan a
despedir, altres cartas o lletras de justícia que
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manament y arxiver del arxiu real, cobra y exigeis, ademés del que està tatxat per Constitucions de Cathalunya, y reals per quiscuna fulla
de las scripturas del arxiu real, de las quals li entrega còpia a las parts que las demanan, y així
mateix, se fa pagar per los traballs de las ferias de
las scripturas, lo que bé // 184r // li a, par sens
precehir tatxa del molt reverent canceller, ni regent la Real Cancellaria, ab lo que se contrafà
directament ab lo disposat ab la Constitució
«Confirmant» 2, títol: «De archiver real», al
qual se disposa, que de las còpias autèntichas
que·s tachan de dit arxiu, no puga pèndrer lo arxiver o altra perçona sino és quatre sous per fulla, y que no puga exigir lo arxiver per treballs
de sercar, més sino que sia tatxat per lo canceller, vici-canceller ho regent la Real Cancellaria,
tot frau cessant en la cerca de las scripturas. Sobre la qual serca haja de jurar e oir sentència de
excomunicació, de fer aquella ab tota diligència
segons ne serà requirit, com tot a par, literalment de la dita Constitució, axí que menifestament se veu que dit arxiver contrafà a dita
Constitució.
Y últimament, se ha justificat per dit procurador
fiscal de que Jauma Salamó, ciutadà honrrat de
Barcerlona, Lluís Martín, Joseph Roitg, Francisco Riera y Francisco Puyol, escrivans de registre, exigeixen per las lletras o escriptures que
registran majors quantitats, de las que per
Constitució de Cathalunya està disposat que
podan exigir per registrar aquellas y, assenyaladament, per la Constitució «Volent enténdrer,
etc» col·lectada en lo segon volum de las Constitucions de Cathalunya, libre 4, títol 3: «De salaris» y en los capítols 50, 51 y 53 y assenyaladament en lo capítol 53. Ab los quals se disposa,
que de lletras que no passa lo mitx full combren
un real de Barcelona o de València, e si passen
del mitx full, per poc o molt, que sia dos reals e
no més, encara que umplia tot lo full; y en lo capítol 53, tanbé se disposa que si de las altres cartas de pergamí que·s registran, pugan pèndrer
quatra reals per fulla y no més, avant las quals
fullas no pugan ser claras. Ans hajan de haver
// 184v // són degut cumpliment, a conegudas
prothonotari o de son llochtinent.
To lo qual, per dit procurador fiscal, inseguint
sa obligació, és estat participat al concistori de
deputats que inseguint lo vot y paper dels assesors, advocat fiscal y consulents aplicats, se troba precissats accedir al reparo de ditas contrafaccions. Perçò, los diputats, desitjant cumplir
al que deuhen y que las Constitucions Generals
sian observadas, com és rahó, suplican a vostra
excel·lència sia de son servey manat als dits Balthezar Oriol, donsell, escrivà de manament y
llochtinent prothonotari, se obstinga de exigir
dret de sello de aquella sentèncias o provissions,
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de las quals no·s trauhan cartas o lletras de justícia, sino que las parts voluntàriament las obtemperan, que no còbria, en lo cas que pot observar, més quantitat per dret de sello de la que per
Generals Constitucions està disposat, y no la
meytat del que per los nobles o magnífichs reladors se ha exigit per salaris de las tals sentèncias
o provissions y que pot cobrar per dit dret de
sello, segons ditas Constitucions ho còbria als
moneda corrent Barcelona y no ab moneda de
plata cathalana. Y a don Joan Batista de Aloy,
escrivà de manament y archiver del archiu real,
que se abstinga de cobrar per quiscuna de las
scripturas que trau de dit arxiu, a petició de las
parts, los deu reals més del que per Constitució
de Cathalunya està disposat, conforma los exigeix, y de no cobrar, per rahó de sercas de scripturas en dit arxiu real, quantitat alguna que no
sia tatxada primer per lo molt reverent canceller
o regent la Real Cancellaria. Font lo que per ditas Constitucions està disposat y als dits Jauma
Salamó, Lluys Martín, Joseph Roitg, Francisco
Riera y Francisco Puyol, scrivans dea registre,
que no cobrian per las lletras y demés scripturas
que registran majors quantitats de las que per
Constitucions estan tatxadas. Manant, així mateix a tots los demunt dits, que revoquen y
anul·len tot lo que fins assí han fet y cobran en
la conformitat se ha dit, com a fet y obrat, contra lo disposat per las Generals // 185r // Constitucions, Ussatjas, ussos, costums y consuetuts
de Cathalunya lo que rebran, a sengular gràcia y
mercè, de la poderosa mà de vostra excel·lència.»
Dimecres, a XXII de noembra MDCLXXXX. En
aquest die, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat
en lo offici de síndich del General y pressent
casa, fa relació que lo dia present de orda de sa
senyoria, a las onsa horas del matí, se conferí ab
sa excel·lència a effecte de donar-li altra memorial, que és tercer, acerca del reparo de la contrafacció del dret de sello del llochtinent de
prothonotari, archiver real y escrivans de registre. Còpia del qual és assí cusida, signada, de
número cent y quatra y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb señor. Ab dos altres recados
per part dels deputats y oÿdors de comptas del
General de Cathalunya, se ha repressentat a
vostra excel·lència com per occasió de difarents
instàncias fetas per alguns particulars y, suplicacions pressentadas al concistori dels deputats,
ab las quals se narrava que Balthezar Oriol,
donzell, scrivà de manament y llochtinent de
prothonotari, don Joan Batista de Aloy, escrivà
a. a continuació ratllat manament.
b. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 184v i 185r del dietari.

de manament y arxiver real y los scrivans de registre, contrafan a las Constitucions, Ussatjas,
costums y consuetuts de Cathalunya, se troba
precisat lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en forsa de la obligació de son offici y
jurament, que en lo ingrés de aquell té prestat
de inquirir y everiguar lo modo y forma ab que
los dits procehian en lo exercissi de llurs officis,
y després de fetas las degudas diligèncias, li ha
constat que dits Balthezar Oriol, // 185v // don
Joan Batista Aloy y los scrivans de registre, ab
algun modo de excercir dits sos officis y en despatxar algunas cosas, que per rahó de aquells
deuhen despatxar, contrafan a difarents Constitucions, Usatges, costums, observanças y altres
drets de la pàtria, y en particular lo dit Balthezar Oriol, tant en la exacció del dret de sello
com ab lo modo de exigir aquell. Puix, en
quant a la exacció, consta que exigeix dit dret
de sello de difarents provissions reals judicials,
que no se exeqútan traent-se lletras, cartas judiciàrias o altres despatxs de Cancellaria, sino obtemperant la part contra qui se son proferidas,
lo que directament se opposa al disposat en la
Constitució 5 del senyor don Fernando Segon,
capítol 43, títol: «De offici de prothonotari»
ahont se disposa que lo prothonotari o lloctinent de aquell, secretaris, scrivans de manament, no pugan despatxar ni mètrer manament
en provissió alguna tocant interès, de part a
part deduÿble en juy, si donchs no era provehida per canceller, vici-canceller o en son cas regent la Real Cancellaria. Y és tanbé contra lo
disposat per la Constitució 4, del mateix títol:
«De prothonotari» en la qual, axí com y també,
en la Constitució 2 y 3, títol: «De dret de sagell»
sols la obligació de pagar del dret és per rahó
de cartas o lletras de Cancellaria no·s deu pagar dit dret de sello, segons lo thenor de ditas
Constitucions y capítols, y lo fer pagar aquell
sens procehir dita extracció des imposar nous
vectigals, per lo que tanbé se opossa a las Constitucions 10, 19 y 20 títol: «De vectigals» ab las
quals se disposa que nous vectigals no sian impossats en Cathalunya.
Y així mateix, se ha justificat que lo dit Balthezar Oriol, ab lo modo de exigir dit dret de sello,
contrafà al disposat per Constitució de Cathalunya. Puix, exigeix aquell de las lletras reals de
exequció de justícia, com son exequcions de
sentèncias, de provisions de aliments, pocessori
// 186r // summaríssim, de abtentats y de lletras
compulsòrias que·s despedexen en forsa de provissions, formiter, fetas per los nobles y magnífichs reladors, regulant lo tant o quant, a la meitat del salari que per dits nobles o magnífichs
reladors se ha exigit per las tots provissions que
se exequtan. Y quant son de sentència difinitiva,
ho regula per la meytat dits los salaris, que per la
sentència y demés provisions, en la tal causa fe101

tas, se han cobrat lo que directament se opposa
a la Constitució 2, del senyor rey don Pere, títol:
«De dret de segell», ab la qual se disposa que de
carta de simple justícia, o de exequció de justícia
e de commissió, doni a quiscun singular sinch
sous no més, y si és universitat donà deu sous, y
per citació se dònia dos sous, las quals lletras o
cartas se reduexen a las sinch espècies en la dita
Constitució expressades. Y axís, se infereix de la
Constitució «Ordenam» 3, feta per lo senyor rey
don Alfons, y de la Constitució «Nos y nostres»
4, feta per lo senyor rey don Jaume Segon en lo
títol: «De dret de segell». Perçò, que havent-se
duptat en ditas Corts dels salaris del dret de segell, se disposà que se obrservàs la tatxa feta en
la Constitució 2, per lo senyor rey don Pere. Lo
que fonch suposar que, no·s despedran ni se
acostumavan a despedir altres lletras o cartas de
justícia que las que·s mencionan en dita Constitució 2, perquè si altres se’n despedissen y acostumasan a despedir, valent-sa ab ditas últimas
Corts dar providència, al exigir dit dret de sello
de las lletras o cartas de justícia ho agueren individuat y no se agueren referit a la dita Constitució 2, y lo referer si fonch dir que ja en aquella
estava tot disposat, en orda a las lletras y cartas
de justícia.
No sols le prohibit, lo dit llochtinent de prothonotari, lo exigir // 186v // per dit dret de segell la
meitat del salari que per los nobles o magnífichs
reladors se ha exigit per lo que està disposat en
la dita Constitució 2, títol: «De reladors», se ha
exigit per lo que està disposat en la dita Constitució 2, títol: «De dret de segell». Com està dit,
sino també per la Constitució «Als scrivans» 2,
títol: «De salaris de scriptures judicials» lo té
prohibit, puix ab ella expressament se disposa,
ordena y mana, y prohibeix que la meitat de la
quantitat que se és dada per salari als reladors o
jutjes qualsevols,a no gosan rèbrer·o de las parts
exigir y, que sian contents del salari, lo qual per
escripturas és tatxat per Constitucions. Tot lo
que manifesta que lo exigir, lo dit llochtinent de
prothonotari, lo dret de sello en la conformitat
sobredita, és directament contrafer al disposat
ab ditas Constitucions.
No res menys, ha constat que contrafà, dit
llochtinent de prothonotari, a las Constitucions,
Ussatjes y consuetuts de Cathalunya, cobrant lo
dit dret de sello ab moneda de plata de Cathalunya. Perçò, que en las Constitucions 2, títol:
«De dret de sello» no se explica ni induvidua,
ab quina moneda se deuhen pagar los sinch,
deu y vint sous, que per rahó de dit dret, se disposa ab ella, se paguen per rahó de las lletras y
cartas de justícia en ella expressadas. Y la observansa ha encunyat que, sempra y quant, las
Constitucions de Cathalunya disposan que·s paa. a continuació ratllat que sian.
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gue serta quantitat, exprement-sa la moneda ab
que se deu pagar sempre se ha pagat ab moneda uissual barcelonesa, com se experimenta en
la Constitució 8, títol: «De salaris reben los officials reals», y en lo capítol de Cort que comensa «Il·lustríssim senyor, etc» 89, Corts 1599, en
los quals se tatxan los salaris se han de pagar per
lo general al molt reverent canceller, regent
Real Cancellaria, decretarum doctoribus de la
Real Audiència y altres officials. Y no se expressa la qualitat de la moneda ab que aquells se
han de pagar, y se pagan aquells, tots, ab moneda corrent barcelonesa, y per la mateixa rahó,
no expriment-sa al dita Constitució, ab que moneda se ha de pagar dit dret de sello, se deu pagar y cobrar, tansolament, ab moneda corrent
// 187r // barcelonesa. Conforma se pagan las
demés quantitats, que per Constitucions està
disposat se paguen, sens exprimir-se ab que
moneda se deu pagar.
Se ha també everiguat, per dit procurador fiscal, que lo noble don Joan Baptista Aloy, scrivà
de manament y arxiver del arxiu real, cobra y
exigeix a demés del que està tatxat per Constitucions de Cathalunya, deu reals per quiscuna fulla de las scripturas del arxiu real, de las quals
entrega còpia a las parts que los demana. Y axí
matex, se fa pagar per los traballs de las sercas
de las scripturas, lo que bé li apar sens precehir
tatxa del molt reverent canceller, ni regent la
Real Cancellaria, ab lo que se contrafà directament al disposat en la Constitució «Confirmant,
et cètera», segona, títol: «De arxiver real», ab la
qual se disposa que de las còpias autènticas
que·s trauen de dit arxiu, no pugan pèndrer lo
arxiver o altra perçona sons és quatre sous per
fulla. Y que no puga exigir lo arxiver per traballs de sercas més sens que sia tatxat per lo
canceller, vici-canceller o regent la Real Cancellaria, tot frau cessant en la serca de las scripturas, sobre la qual serca ha de jurar e oyr sentència de excomunicació de fer aquella ab tota
diligència. Segons ne serà requerit, com tot
apar literalment de la dita Constitució, axí que
manifestament se creu que dit arxiver contrafà a
dita Constitució.
Y últimament, se ha justificat per dit procurador fiscal de que Jauma Salamó, ciutadà honrrat de Barcelona, Lluís Martín, Joseph Roitg,
Francisco Riera y Francisco Puyol, escrivans de
resgistre, exigeixen per las lletras o escripturas
que registran majors quantitats de las que per
Constitucions de Cathalunya està disposat que
podan exigir per registrar aquellas, y assenyaladament per la constitució «Volent atténdrer, et
cètera», col·locada en lo segon volumen de las
constitucions de Cathalunya, libre 4, títol 3:
«De salaris», y en lo capítol 50, 51 y 53. Y assenyaladament en lo capítol 53, ab los quals se
disposa que de lletras que no passan lo mitg full
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cobran un real de Barcelona o de València, y si
passan del mitg full, per poch ho molt, que sia
dos reals e no més, encara que cúmplia tot lo
full. Y en lo capítol 53, ab los quals reposa que
de lletras que no passan lo mitx full combran
un real de Barcelona o de València, y si passan
del mitx full, per poch ho molt, que sia dos reals e no més, encara que cúmplia tot lo full. Y
en lo capítol 53 també se disposa que de la altras cartas de pergamí que·s registra, pugan
pèndrer quatra reals per fulla y no més, avant
las quals fullas no pugan ser claras, ans hagan
de haver son degut cumpliment a coneguda de
prothonotari o de son llochtinent. Tot lo qual
per dit procurador fiscal, inseguint sa obligació,
és està participat al dit concistori de deputats,
qui inseguint lo vot y parer dels assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, se troban precisats acudir al reparo de ditas contrafaccions.
Perçò, los deputats, desitjant cumplir al que decehen y que las Constitucions sian observadas,
com és rahó, suplica a vostra excel·lència sia de
son servey manar als dits Balthazar Oriol, donzell, escrivà de manament y llochtinent de prothonotari, se abstinga de exigir dret de sello de
aquellas sentèncias, provissions de las quals no·s
trauhen cartas o lletras de justícia, sinó que las
parts, voluntàriament, las obtemperen que no
cobra en lo cas que pot cobrar més quantitat
per dret de sello de la que per Generals Constitucions està disposat, y no la meytat del que per
los nobles o magnífichs reladors se ha exigit per
salaris de las tals sentèncias o provisions, y que
la que pot cobrar per dit dret de sello segons
ditas Constitucions, ho cobria ab moneda corrent barcelonesa y no ab moneda de plata catalana. Y a don Joan Baptista de Aloy, escrivà de
manament y arxiver del arxiu real, que se abstinga de cobrar per quiscuna de las escripturas
que trau, de dit arxiu, a petició de las parts los
deu reals més del que per Constitucions de
// 188r // Cathalunya està disposat conforme los
exigeix, y de no cobrar per rahó de sercas de
scripturas, en dit arxiu real, quantitat alguna
que no sia tatxada primer per lo molt reverent
canceller o regent la Real Cancellaria, fent lo
que per ditas Constitucions està disposat. Y als
dits Jaume Salamó, Lluís Martín, Joseph Roitg,
Francisco Riera y Francisco Puyol, escrivans de
registre, que no cobran per las lletras y demés
scriptures que registre, majors quantitats de las
quals per constitucions estan tatxadas. Manant,
així mateix, a tots los demunt dits que revoquen y anul·laran tot lo que fuix assí han fet y
obrat en la conformitat, se ha dit com a fet y
obrat contra lo disposat per las generals Constitucions, Usatges, usos, costums y consuetuts
de Cathalunya. Lo que rebran a singular gràcia
y mercè de la mà de vostra excel·lència.»

Al que la excel·lència no donà resposta alguna,
sinó que en pressència de dit síndich entregà dit
memorial al molt reverent canceller, qui era allí
pressent.
Dijous, a XXIII. En aquest die me ha manat sa
senyoria a mi, Gerònim Brotons, notari públich
de Barcelona y subrrogat en lo offici de escrivà major del General y present Casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta a sa
senyoria enviada per los jurats y concell de Vilafrancha de Panadès. La qual és assí cussida, nombrada de número 105, y del thenor següent:
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cia, ab què sols nos quedi de consuelo lo conciderar-nos posats baix lo emparo de vostra senyoria, cuya vida // 189r // guarde Déu com li
suplicam com nosaltres y esta província ha menester. Vilafranca de Panadès, y novembre als
XXI de MDCLXXXX. Molt il·lustres y fidelíssims
señors, besa les mans de vostra senyoria. Los
jurats y concell de Vilafranca de Panadès.»
En aquest mateix die ha manat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un billet de sa excel·lència.
Lo qual és assí incertat, signat de número 106 y
del thenor següent:

«Molta il·lustre y fidelíssim señor.
En la seguretat de tant zelosos pares d’esta província, com la [...] experiència de vostra senyoria pregona, no·s precissa posar esta vila a tan
alta y deguda protecció, tenent tota confianse
en vostra senyoria, de cosuelo és lo cas, que
esta vila, per los sereníssims reys de recordació
felís, se troba mustrada en la disposició de la inseculació de perçonas per lo regimén de govern
de ella. De què de quatra en quatra anys, lo
dia 21 de decembre, sa extrauhen de las bosas
del govern de ella onsa perçonas. Congregat lo
concell general, a efecte incriuhen los llochs faltan a perçonas de las qualitats manen dits reals
privilegis. Manant, que entra lo dit temps, las
ditas bosas no podan ser regonegudas y, perçò,
estar tancadas ab sis claus, la una de ellas tinga
la batllia, una per quiscun dels jurats, altra per
lo secretari del consells, ab qui ni estos pugan
obrir sens presència del concell general congregat, y axò en dita diada tansolament, de quatra en quatre anys. Lo que, no obstant, lo dia
de ahir rebrem o sens presentaren dos cartillas
de Cancillaria, en que sa excel·lència mane a
batlle y jurats, que en continent sens mora ni
tardansa alguna, insiculem en las bolsas de mà
segona del govern d’esta vila al doctor Jauma
Vila y Joseph Salvany, notari, per lo que en
continent congregàrem lo concell. Lo qual, vista la novedad y ab tant notable disconsuelo, resol lo paternal emparo, puix que de esta vila
consta a sa excel·lència, quan fervorosa se aplique en lo real servey, tant en lo donatiu, que
no obstant, los molts traballs y gastos sols a la
repressentació no·s té feta lo col·lectiu en lo
empenyo en què se troban vostras senyorias en
la present occasió tenim deposat tres tersas. Lo
que no ha pogut, dit col·lector, ab sas moltas
diligèncias alcansar de altra pobla, junt lo gasto
tant excessiu en què actualment nos trobam,
continuant incessablament en la reparació de
las murallas d’esta vila, de orda de sa excel·lèn-

«Remitoa a vostra señoría las dos reales cartas de
su magestat, que recivió con éste correo. La una
tocante a la constinuación del tercio de vuestra
señoría, y que este cumplido muy a tiempo por la
próxima campanya, y la otra noticiando a vuestra señoría de como attendiendo a su repressentación, concerniente a que en llegando al caso tubiesse por bien nombrar vice-canceller natural de
la corona, se ha servido venir en ello por esta vez, y
de nombrar en la vacante actual del senyor don
Pedro de Aragón, que era pressidente del Consejo
Suppremo de Aragón, al señor don Melchior de
Navarra, guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 17 de novembre MDCLXXXX.
Duque de Villarmosa, Conde de Luna y Sástago.
A los illustres y fidelíssimos deputados del General
deste Principado.»

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 187v i 188r del dietari.

a. l’original d’aquest rebut es troba intercalat entre els folis
188v i 189r del dietari.
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En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich // 189v // del General, són
anats ab embaxada a sa excel·lència de part de
sa senyoria don Jacinto Sagrera y (don) Joseph
Chatà y Bartran a repressentar-li com en lo presentar-li los tres recados acerca lo reparo de la
contrafacció del dret del sello, arxiver real y escrivans de registre en manera alguna sa senyoria havia innovat cosa, sinó que havia seguit lo
estil y observança de la present casa; y axí mateix en representar a sa excel·lència que, per
quant per part dels jurats de la vila de Vilafranca del Panadès se havia escrit a sa senyoria havien ells rebut dos cartillas de cancellaria ab las
quals se’ls interrumpeix lo orda y forma de las
insaculacions del regimén y govern de dita vila
segons la disposició donada y concedida en virtut de reals privilegis, fos servit no innovar ni
alterar cosa alguna acerca dit fet, aconsolant ab
dita forma a dita universitat de Vilafrancha. Al
que per sa excel·lència fou respost en quant al
tocant als recados que duptava fos tal lo estil
y observansa de la casa, emperò que a ell no
li importava cosa, per quant ja se’n anava; y en

[ 1690 ]

[ 1690 ]

quant al fet de Vilafrancha que ell ho faria véurer.
Divendres, a XXIIII de noembre MDCLXXXX.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sa senyoria Felicià Roca, sargento
de la companya del capità don Jaume Alemany
y Descallar, altre de las del tèrcio del General y
present casa, ha fet dexació de dit puesto en mà
y poder de sa senyoria, la qual dexació y renunciació és estada admesa per sa senyoria.
Dissapte, als XXV. En aquest die ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet de sa
excel·lència lo senyor virrey y dos cartas de sa
magestat, Déu lo guarde. Las quals cartas y bitllet són assí cusits, signats de número 107, 108
y 109, y del thenor següent:
«Aa los tres recados que por parte de vuestra señoría se me han dado serca de // 190r // que ordené al lugartheniente de protonotario, archivero
y escrivanos de registro escusen los exzesos que se
pretende cometen en la cobransa de algunas cantidades a título de derecho de sello, saca de scripturas del Archivo Real y de registrarlos respectivamente, y que revoquen todos los procedimientos
que en esta materia han hecho, por ser contra las
Generales Constituciones de este Principado que
se citan, devo responder que haviéndoseme embiado con la celeridad de haverlos repetido en el
término de quarenta y ocho oras, contra lo estillado en semejantes casos, y contenerse ellos diferentes puntos sobre materia que por vuestra
señoría con dilatado espacio se ha diputado y tratado, no me ha zido possible informarme de ello;
pero con la major brevedad procuraré enterarme
a fin de tomar la ressolución que fuere más de
justicia y dar las órdenes que más convengan a la
observansa de las Constituciones, a cujo total
cumplimento, y de los Usajes y leyes deste Principado, he atendido con el zelo y cuydado que es notorio a vuestra señoría, sin que mi ánimo haja
sido ni sea permitir que se exijan salarios ni drechos indevidos y injustos. Guarde Dios a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a XXII de novembre MDCLXXXX. Duque de Villarmosa, conde
de Luna y de Sástago.
A los ilustres y fidelíssimos deputados del General
deste Principado».

brar vicecanzeller natural de la corona, he venido en ello // 190v // por esta vez y nombrado en la
vacante actual de don Pedro de Aragón, que era
presidente deste Consejo Supremo, a don Melchor
de Navarra, en consideración de sus méritos y servicios y por la satisfación con que los ha continuado en los empleos que ha tenido. De que ha parecido avisaros para que lo tengais entendido. Datta
en Madrid, a XI de noviembre MDCXC. Yo, el rey.
Don Josephus de Villanueva, protonotarius. Vidit
marchio de Castellnovo. Vidit don Felix de Marymon. Vidit don Joan Baptista Pastor. Vidit Comes et Torro».
«El rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. La experiencia que tengo del çelo y fineça con que esse
consistorio ha acudido siempre a mi real servicio,
particularmente en la guerra presente, manteniendo durante ella un tercio de infantería, me
asegura que lo continuareis en adelante. Y por lo
que conviene recuperar por todos los medios posibles aumentar el número de infantería del exército de esse Principado para afianzar su defensa,
he querido significaros de quanto agrado me será
que procureis este cumplido muy a tiempo el dicho
tercio para poder anticipar la próxima campaña, estando ciertos que esta deliberación hallará
en mi real ánimo la acceptación que es justo y que
la tendré presente para honrraros y favoreceros,
como más particularmente lo entenderéis del duque de Villahermosa, lugarteniente y capitán general, por cuya mano reziviréis ésta. Datta en
Madrid, a XIIII de noviembre MDCLXXXX.
// 191r // Yo, el rey.
Don Josephus de Haro et Lara, secretarius. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Calatayud. Vidit marchio de Hariza».
Dimarts, a XXVIII de noembre MDCLXXXX.
En aquest die sa senyoria me ha manat a mi, escrivà major del General y pressent casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica a sa
senyoria pressentada per part de Joseph Cava,
capità reformat del tèrcio de sa senyoria, junt ab
una relació feta per los magnífics assesors y racional de la present casa. La qual súplica y relació és assí cussida, signada de número 110, y del
thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor.

«El rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Atendiendo a la representación que me haveis hecho de
que en llegando el caso tubiese por bien de nom-

Joseph Cava, capità reformat del tèrcio de vostra senyoria, en tot lo temps ha servit al rey,

a. els originals d’aquest bitllet i dues cartes es troben intercalats entre els folis 189v i 190r del dietari.

a. els originals d’aquestes súplica i relació es troben intercalats
entre els folis 190v i 191r del dietari.
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nostre senyor, ha procehit a tota satisfacció
que.s pogués espectar, havent-se trobat ab lances molt apretats. Y estant servint a vostra senyoria, essent-li útil arribar a sa casa, que la té
en Guissona, y no havent-hi expedició al real
exèrcit, obtingué llicència del governador de las
armas y sargento major als XXI de octubre pròxim passat, per lo efecte de arribar a dita sa casa
y estar allí alguns dias per ajustar sos negosis. Y
estant axí en Guissona tingué atzar de una maleltia llarga y de molta calitat, que a no trobar-se
en dita sa casa fora estat molt contingent, que
no hauria per encara tengut força de venir
// 191v // a pressentar-se, com (h)y vingué, als
20 de abril del corrent any. E com lo dit vehedor de la casa de vostra senyoria haye recusat
pagar al dit Cava lo salari íntegro per tot lo dit
temps que ha estat en dita sa casa, y no sia just
que se li defalque dia algú, com en tot lo dit
temps haye estat impedit de posar-se en camí
per presentar-se, com offereix jurar y ho faria
constar a no ser que se dilatarie alguns dies per
lo que és distant dita vila de la present ciutat.
Per tant, suplica a vostra senyoria sia de son servey manar al dit vehedor y demés a qui especte
li paguen sens defalch algú lo dit salari. Que, a
més és axí conforme a tota rahó i justícia, lo suplicant ho rebrà a singular gràcia de la benignitat de vostra senyoria fidelíssima. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Vidal.
Oblata die XXX junii MDCLXXXX in consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum commiserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui super suplicatis relationem in
scriptis faciant cum intervencione magnifici advocati rationalis presentis domus Deputationis.
Josephus Sauleda, scriva majoris Generalis Cathaloniae subrrogatus».
«Vista la suplicació presentada per Joseph Cava,
capità reformat del tèrcio de vostra senyoria fidelíssima, y la commissió al peu de aquella feta
als assessors infrascrits per a què, ab intervenció
del magnífich racional de la present casa, relació
en escrits fàssan sobre lo contengut en dita suplicació; vista la relació medio juramento feta
per Ramon Torras, cirurgià de la vila de Guissona, als tres de juliol MDCLXXXX; vista la scriptura
privada feta per lo doctor en medicina Joan
Sanges, als vint-y-quatra abril mil sis-sents noranta; vista la instrucció feta per // 192r // vostra
senyoria fidelíssima al vehedor del tèrcio ab què
vostra senyoria fidelíssima serveix al rey, nostre
senyor, que Déu guarde; vista altra sertificatòria
feta per dit doctor Sanges a tres (de) maig mil
sis-sents noranta; vista la deliberació feta per
vostra senyoria fidelíssima als onsa de maig
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proppassat, y altra de tres de juny mil sis-sents
noranta; vist lo demés que se havia de véurer y
atès lo que se havia de atténdrer concernent a la
subjecta matèria.
Attès y conciderat que encara que de la relació
jurada feta per Ramon Torras, cirurgià de la vila
de Guissona, als tres de juliol mil sis-sents noranta, consta que dit Joseph Cava estigué malalt per espay y temps de algun mes y vint dias,
poch més <h>o menos, y que.l sengrà sinch vegadas, la primera de las quals fou als sinch de
novembre mil sis-sents vuytanta-nou, y que en
la convalescència de dita malaltia estigué algun
mes y mitg, y que segons sa art li ensenyà per
a possar-se per camí necessitava de molt més
temps, per ser dit Cava de molta edad, y lo
temps poch ajudar per ser en lo hivern; y altrament dit capità Cava offereix jurar que no sabia
quea tingués obligació de notar la llicència que
diu tenia per anar-se’n del tèrcio en los llibres
del vehedor de la present casa, y que tot lo
temps que recussà lo vehedor pagar-li son sou
<h>o salari ha estat impedit de possar-se en
camí per a pressentar-se; las quals rahons, y altrament lo ser dit Cava capità reformat, y que
ha molt temps qui serveix ab tota aprobació y
valor del rey, nostre senyor, apar que podria
motivar a vostra senyoria fidelíssima donar a dit
Cava alguna satisfacció per lo temps que ha tardat a presentar-se. Emperò, atès y conciderat
que de la instrucció per vostra senyoria fidelíssima feta al vehedor del tèrcio ab què vostra senyoria fidelíssima serveix al rey, nostre senyor,
// 192v // consta que sempre y quant se’n vage
algun soldat ab llicència tinga obligació de anar
lo dit soldat o official en casa del vehedor a notar la dita llicència en los llibres dels officis de la
vehedoria de la Diputació, lo que no consta
haje fet dit capità Cava; attès que de la certificatòria o relació medio juramento feta per lo
doctor en medicina Joan Sanges a tres (de)
maig mil sis-sents noranta consta que dit Joseph Cava, capità reformat, a qui ell visità, estigué desganat des dels quinsa de noembre fins
lo dia sis de desembre del any mil sis-sents vuytanta-nou, que per la convalesència de dita desgana hagué de menester quaranta dias, que era
fins a quinsa (de) janer del corrent any; attès
que ab deliberació per vostra senyoria fidelíssima feta als onsa (de) maig proppassat fonch ordenat al magnífich Joseph Catà que en nom de
vehedor despedís libransa a favor de dit capità
Cava del sou vensut des de quinsa (de) nohembre mil sis-sents vuytanta-nou fins als quinsa
(de) janer mil sis-sents noranta inclossive, y que
lo restant sou per dit Cava pretès no se li fos pagat per haver contrafet al ordenat per vostra sea. a continuació ratllat no.
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nyoria fidelíssima; attès que de pagar a dit Cava
dit restant sou que pretén redundaria en gran
dany y inconvenient de la Generalitat, perquè
ab lo seu exemple molts altres soldats podrían
demanar lo mateix, encara que se’n anàssan del
tèrcio sens notar la llicència en la forma per
vostra senyoria fidelíssima ordenada.
Perçò, dits assessors y magnífich racional infrascrits fan relació a vostra senyoria fidelíssima que
en rigor de justícia no pot ni deu pagar a dit Joseph Cava, capità reformat, lo restant sou que
pretén deu de quinsa janer mil sis-sents noranta
fins al mes de abril. Y axí ho senten.
Jofreu, assessor. Joseph Catà y Bertran, subrogat
en lo offici de racional, en dit nom de vehedor y
comptador general del General. Rovira, assessor
subrogatus».
193r

Dimecres, a XXVIIII. En aquest die és baxat a la
casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Joan Vivet, oÿdor militar, junt ab lo magnífich Joseph Chatà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional, y del magnífich doctor Aleix
Fornaguera en lloch de Geroni Brotons, scrivà
major de la present casa, a efecte de péndrer inventari dels fraus apressos per lo receptor dels
fraus del General en lo present y corrent mes de
noembre mil sis-sents noranta, los quals són los
següents:
Primo, als set de noembre mil sis-sents noranta,
haprehenció en lo ort dels juradors de la present
ciutat de un drap vint-y-sinquè musco, cap y
cua, propri de Salvi Masjoan, parayre.
Ítem, dit dia, en lo mateix ort, aprehenció de un
drap vint-y-sinquè blau, cap y cua, propri de Joseph Parès, parayre.

Desembre
Divendres, al primer de desembre MDCLXXXX.
En aquest dia ha faltat en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich.
En aquest mateix die ha manat sa senyoria a mi,
scrivà major del General, cussís y continuàs en
lo present dietari dotsa relacions mitjensant jurament fetas y presentadas en lo concistori de sa
senyoria per lo magnífich doctor en medicina
Honofra Monsalvo, metge elegit per sa senyoria
a efecte de vissitar los officials del General que
tenen subrrogat ab selari doble. Las quals són
assí cusidas, signa– // 193v // das de número
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120 y 121, y del thenor següent:
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«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se
y visitar a quiscú dels officials del General que
demànan subrrogat ab títol de malaltia y, cerciorat de sos mals, judicar si aquells són tals
que.ls impedéscan lo execici personal de sos oficis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas en
dita conformitat relació a vostra senyoria il·lustríssima que he visitat al magnífich Joan de Argila, cavaller, scrivà major del General. Y atès he
trobat que pateix un tremor o trepidació de nirvis casi universal, y particularment del cap y
mans, que ha tingut son origen de una malaltia
que tingué anys ha, y continua encara, per tenir
lo fetge y humors imfectes de dit mal, lo qual
tremor li impedeix lo poder escríurer si no és ab
gran dificultat y treball; y atès aximateix que las
obligacions y càrrechs de dit ofici són moltas,
particularment de haver de escríurer molts altres exercissis continuats en lo Directori, fòleo
53; perçò, judico lo dit Joan de Argila no pot
servir personalment lo dit offici sens gran dany
de sa salut. Y axís ho firmo, en Barcelona, a XXVIIII de noembre MDCLXXXX.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se
y visitar a quiscú dels officials del General que
demànan subrrogat ab doble salari y adeales ab
títol de malaltia y, cerciorat de sos mals, judicar
si aquells són tals que.ls impedéscan lo exercissi
perçonal de sos officis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas en dita conformitat relació a
vostra senyoria il·lustríssima que he visitat
// 194r // al magnífich Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional del General. Y atès he trobat que pateix una indisposició dita vértigo o rodament de cap, ab imflamació y incendi, que
molt sovint li repeteix, y particularment en ocasions que fa algun treball de discurs; y que los
vértigos segons se experimenta en la medicina
solen ser prenuncis de apoplexia o feridura, y
més en complexions fogosas y ardents com és la
sua, per lo que deu abstenir-se de multitut de
negocis y comptes, per no càurer en semblant
perill; y atès aximateix que las obligacions y càrrechs de dit offici són molts y de molt exercissi
de scriptura y comptes, segons estan continuats
en lo Directori, a fòleo 101; perçò, judico que
lo dit Erasme de Lana y Fontanet no pot servir
personalment lo dit offici sens notable dany de
sa salut y perill de sa vida. Y axís ho firmo, en
Barcelona, a 29 de noembre 1690.
a. els originals d’aquestes relacions es troben intercalats entre
els folis 193v i 194r del dietari.

de molt major perill; y atès axí mateix que las
obligacions y càrrechs de dit offici són // 195r //
molts y de molt treball y exercici, segons estan
continuats en lo Directori, a fòleo 152, judico
que lo dit Joseph Quintana no pot servir personalment lo dit ofici sens notable dany de sa
salut. Y axís ho firmo, en Barcelona, a 29 de
noembre 1690.

Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels oficials del General
que demànan subrrogat ab doble salari y adeales ab títol de malaltia y, cerciorat de sos mals,
judicar si aquells són tals que.ls impedéscan lo
exercissi perçonal de sos officis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas en dita conformitat relació a vostra senyoria il·lustríssima que
he visitat a don Miquel de Masdovellas, síndich
del General. Y atès he trobat que pateix en primer lloch una contínua fluxió als ulls que li
pertúrban molt la vista, y aximateix una distillació continuada en lo pit, que molt sovint lo
posa en estat molt perillós de una sufocació, y
finalment en una cama un herpes ulcerat que
té tota la // 194v // cama des del genoll fins al
peu feta una llaga, que.l impedeix qualsevol
exercici; y atès aximateix que las obligacions y
càrrechs de dit ofici són molts y de molt exercici, segons apar en lo Directori, a fòleo 123;
perçò, judico que lo dit don Miquel de Masdovelles no pot servir perçonalment lo dit offici sens gran dany de salut y perill de sa vida. Y
axís ho firmo, en Barcelona, a 29 de noembre
1690.

Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels oficials del General
que demànan subrogat ab doble salari y adeales
ab títol de malaltia y, cerciorat de sos mals, judicar si aquells són tals que.ls impedéscan lo
exercici de sos oficis personalment y fer-ne relació mitjensant jurament, fas en dita conformitat
relació a vostra senyoria il·lustríssima que he visitat a don Miquel de Pallarès, aiudant comú de
racional y regent los comptes. Y atès he trobat
que pateix una malaltia en los ulls que concisteix en una astricció de las pupillas que li ocasiònan una grandíssima debilitat de vista, de tal
manera que no pot llegir y menos escríurer si
no és ab gran treball y pena y, lo que és pijor,
que de cada dia experimenta mayor la debilitat;
y atès axí mateix que las obligacions y càrrechs
de dit offici són molts, havent de portar molta
scriptura, comprovar y copiar credensas, sumar
molts comptes y regular molts llibres, segons
està continuat en lo Directori, a fòleo 94;
perçò, judico que lo dit don Miquel de Pallarès
no pot servir personalment lo dit ofici sens notable dany de sa salut y perill de acabar de pérdrer la vista. Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29
de noembre 1690.

Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels oficials del General
que demànan subrrogat ab doble salari y adeales ab títol de malaltia y, cerciorat de sos mals,
judicar si aquells són tals que.ls impedéscan lo
exercici perçonal de sos oficis y fer-ne relació
mitjensant jurament, fas en dita conformitat
relació a vostra senyoria il·lustríssima que he visitat al magnífich Joseph Quintana, ciutadà
honrat de Barcelona, exactor del General. Y
atès he trobat que pateix entre altras una indisposició que ha resultat de una gravíssima malaltia que tingué tres anys ha, y consisteix a tenir intumida una cama y cuxa, alguns temps
més y altres menos, però sempre los nirvis y
tendons empapats de humor que embraça lo líbero moviment si no és ab dolor, treball y pensa, de tal manera que estant assentat necesita
per alsar-se de adjutori, per la molta flaquesa
dels nirvis; y axí mateix en dita cama li han restat dos llagas ubertas que distil·lan contínuament, que tot aumenta la flaquesa; a més de
què pateix també del pit, que en fer algun moviment algun poch precipitat li perturba la respiració, posant-lo en un gran treball, lo que en
la edat de la senectut en què està constituhit és

Doctor Onofre Monsalvo».
195v
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«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se
y visitar a quiscú dels oficials del General que
demànan subrogat ab doble salari y adealas ab
títol de malaltia y, cerciorat de sos mals, judicar
si aquells són tals que.ls impedéscan lo exercici
personal de sos oficis y fer-ne relació mitjensant
jurament, fas en dita conformitat relació a vostra senyoria il·lustríssima que he visitat a Joseph
Blanch, altre dels verguers de vostra senyoria
il·lustríssima. Y atès que trobo que pateix una
hèrnia intestinal o trencadura molts gran y de
molt temps inveterada; y atès axí mateix que las
obligacions y càrrechs de dit offici són molts y
de molt treball y exercici, continuats en lo Directori, a fòleo 130, judico que lo dit Joseph
Blanch no pot servir personalment lo dit ofici

[ 1690 ]

[ 1690 ]

sens notable dany de sa salut y perill de sa vida.
Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de noembre
1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels officials del General
que demànan subrrogat ab títol de malaltia y,
cerciorat de sos mals, judicar si aquells són tals
que.ls impedésca(n) personalment servir sos
oficis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas
en dita conformitat relació a vostra senyoria
il·lustríssima que he visitat a Jacinto Alabau,
guarda del General. Y atès he trobat que pateix
una indisposició en lo bras dret que concisteix
en una debilitat de nirvis que li ocasiona no poder-lo assegurar ni fer ninguna forsa de dit bras
per a sustenir cosa de pes, y que dit accident
li ha resultat de una paràlisis o baldadura que
patí anys ha en dit bras, de la qual may ha pogut curar perfetament, per // 196r // estar ja en
edat molt avansada; y que aximateix està molestat de puagre, mal de urina o pedra, que molt
amenut repetexen, y atès aximateix que las
obligacions (y) càrrechs de dit ofici són molts y
de molt treball, residència y exercici, com està
continuat en lo Directori, a fòleo 183; perçò, judico que lo dit Jacint Alabau no pot servir personalment lo dit ofici sens gran dany de
sa salut. Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de
noembre 1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels officials del General
que demànan subrogat ab doble salari y adealas ab títol de malaltia y, cerciorat de sos mals,
judicar si aquells són tals que.ls impedéscan lo
exercici personal <servir> de sos oficis y fer-ne
relació mitjansant jurament, fas en dita conformitat relació a vostra senyoria il·lustríssima que
he visitat al magnífich Romualdo Scapa y Guitart, receptor de la Bolla. Y atès he trobat que
pateix una indisposició hipocondríaca, la qual li
ocasiona gravíssims acidents, y particularment
una inconstància y perturbació de cap, que ab
poch exercici o moviment se ha de arrimar o
sustenir, parexent-li ha de càurer per la perturbació que li ocasionan los vapors melancòlichs,
ab una continuada displicència y poch delita
per a discórrer ni fatigar lo cervell, y axí impedit per a portar comptes ni tràurer sumas sense
a. a continuació ratllat portar comptas ni tràurer summas.
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perill de péndrer alguna gran equivocació; y
atès així mateix que las obligacions y càrrechs
de dit offici són molts y de molt traball, particularment de apor– // 196v // tar molta scriptura, comprovar y sumar molts partits y portar molts comptes, com està continuat en lo
Directori, a fòleo 189, judico que lo dit Romualdo Scapa y Guitart no pot servir personalment lo dit ofici sens notable dany de sa salut.
Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de noembre
1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels officials del General
que demànan subrogat ab títol de malaltia y,
cerciorat de sos mals, judicar si aquels són tals
que.ls impedéscan lo exercici personal <servir>
de sos oficis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas en dita conformitat relació (a) vostra
senyoria il·lustríssima que he visitat a Joan Pau
Mitjà, albaraner del General. Y atès he trobat
que pateix un dolor articular, vulgarment dit
puagre, que li repeteix molt sovint en diferents
iuncturas, y ara de present en una mà, espalla y
genoll, ab gran vehemència, lo que.l té totalment impedit axí de escríurer com de qualsevol
altre exercici, y que ha temps que persavera, si
bé unas vegadas ab més y altras ab menos fortalesa; y atès aximateix que las obligacions, càrrechs de dit ofici són molts y de molt exercici,
axí de escriptura com altrament, segons està
continuat en lo Directori, a fòleo 176; perçò,
judico que lo dit Joan Pau Mitjà per ara ni de
molts dias no pot servir personalment lo dit ofici ni ha pogut servir lo demés de dos mesos a
esta part. Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de
noembre 1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per
vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se y visitar a quiscú dels officials del General
que demànan subrrogat ab títol de malaltia y,
cerciorat de sos mals, judicar si aquells són tals
qui impedéscan lo exercissi personal <servir> de
sos officis y fer-ne relació mitjensant jurament,
fas en dita conformitat relació a vostra senyoria
il·lustríssima que he visitat al magnífich doctor
Jacinto Gibert, receptor dels fraus y foga–
// 197r // tges. Y atès he trobat que pateix una
malaltia de hèrnia intestinal o trencadura molt
gran, que si no va ab molt cuydado ix de son
lloch natural ab molta facilitat i.l posa en extrem perill de sa vida, com ho ha experimentat

diferents vegades, y que aquest perill lo corre
major fent algun exercici o moviment immoderat y a horas intempestidas; y atès aximateix que
las obligacions y càrrechs de dit ofici són molts
y de molt exercici, axí de anar a cavall per la
col·lecta de las taules foranes cada terça, com
també dins ciutat en fer cercas y regonexensas
per las cases de botiguers, sastres, pellers, calceters y altres, segons està continuat en lo Directori, a fòleo 136; perçò, judico que lo dit doctor Jacinto Gibert no pot servir personalment
lo dit ofici sens gran dany de sa salut y perill de
sa vida. Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de
noembre 1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se
y visitar a quiscú dels officials del General que
demànan subrrogat ab títol de malaltia y, serciorat de sos mals, judicar si aquells són tals
que.ls impedéscan lo exercissi personal de sos
officis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas
en dita conformitat relació a vostra senyoria
il·lustríssima que he visitat al magnífich doctor
Sigismundo Bofill, ajudant tercer de scrivà major del General. Y atès he trobat que pateix una
indisposició que consisteix en una flaquesa y debilitat universal de totas las parts del cos, y particularment dels nervis y junturas, que.ls impedexen qualsevol exercissi y moviment, si no és que
sia molt moderat, // 197v // y encara ab gran treball; la qual debilitat y flaquesa és estada ocasionada de diferens malaltias que ha patit y és fonamentada y se aumenta cada dia per rahó de la
edat en què està constituït de 76; y atès axí mateix que las obligacions y càrrechs de dit ofici
són molts y de molt treball y exercici, y particularment de aver de anar sempre que se ofereix
ocasió a péndrer inventaris y arrests de debitors,
y moltes vegades anar fora ciutat per execussions y regonexensas y altres que estan continuats en lo Directori, a fòleo 73; perçò, judico
que lo dit doctor Sigismundo Bofill no pot servir lo dit ofissi perçonalment sens grave dany de
sa salut y perill de sa vida. Y axí ho firmo, en
Barcelona, a 29 de noembre 1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en
medicina baix firmat, elegit y anomenat per vostra senyoria il·lustríssima a efecte de conferir-se
y visitar a quiscú dels officials del General que
demànan subrrogat ab títol de malaltia y, serciorat de sos mals, judicar si aquells són tals
que.ls impédescan lo exercissi perçonal de sos
officis y fer-ne relació mitjensant jurament, fas
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en dita conformitat relació a vostra senyoria
il·lustríssima que he vissitat a Joseph Cases,
guarda del portal del Àngel. Y atès he trobat
que pateix en lo bras dret y a la junctura del colze unas úlceras o llagas profundas y cavernosas
per las quals li han agut de tràurer moltas parts
de l’os, que està gastat y corrumput, y que de
aquí li resulta tenir la mà dreta casi convalida,
sens poder allargar ni adressar los dits, de tal
manera que resta totalment impossibilitat de
poder escríurer; y atès aximateix que las obligacions y càrrechs de dit ofici són moltas, particularment de aver de portar escriptura de diferents
llibres, respallar alba– // 198r // rans, y altras,
com està continuat en lo Directori, a fòleo 222;
perçò, judico que lo dit Joseph Cases no pot en
manera alguna servir personalment lo dit ofici.
Y axí ho firmo, en Barcelona, a 29 de noembre
1690.
Doctor Onofre Monsalvo».
En aquest die ha tornat a exercir llurs respective
officis lo doctor Maurici Rechs y Gallart, assesor, Emanuel Texidor, burgès, nottari real
col·legiat, subrrogat de ajudant tercer de la scrivania major, Francisco Monfar, procurador fiscal, y Joseph Pelagrí, altre dels verguers de sa senyoria. Los quals arribàran a la present ciutat lo
dia de ahir a la nit, qui eran fora per negosis del
General.
Dissapte, a II de dessembre MDCLXXXX.
En aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats eclesiàstich y militar no són venguts en
lo concistori.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde. La qual és assí cusida, signada
de número 122, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por
mano del duque de Medina Sidonia he recibido
vuestra carta de 6 deste, con el memorial que
acompañava de esse consistorio y del de los conselleres y Consejo de Ciento de essa ciudad de Barcelona, en que uniformemente me representais el
infeliz estado de toda la provincia, por ocasión de
la guerra y estragos que ha hecho el enemigo esta
campaña, los rezelos de que en adelante los continue con mayor hostilidad por hallarse tan abi// 198v // erta la frontera y el sumo desconsuelo
que ocasionaría a essos naturales, assí el peligro
que les amenaza de verse en el último conflicto
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
198v i 199r del dietari.
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como por los motivos de desconfianza en que se les
ha puesto, y me suplicais sea de mi paternal amor
dar aquella providencia que tanto se necesita en
este aprieto. Y, a más de agradeceros la viva expressión que me haceis de los daños que padece
essa ciudad y provincia, en lo qual y en todo lo
que es de mi real servicio dais siempre muy ciertas señas de vuestro innato amor y del zelo en que
cumplís con lo que es de vuestra obligación, he
querido asseguraros quan enterado y satisfecho
quedo de lo que decís y el conocimiento con que
me hallo de la fineza con que por vuestra parte se
ha acudido a la defensa de mi real corona, y lo
mucho que interesa en la conservación de essa
ciudad y Principado, que és el único antemural
de mi monarquía; y que quando no mediase esta
urgente razón para procurar el remedio de los
males que ponderais me insta a ello la entrañable
voluntad con que amo tan fieles vassallos, y assí
podeis estar ciertos de la precisión con que he
dado al duque de Medina Sidonia las órdenes
combenientes para que procure vuestro mayor
consuelo y satisfación en los puntos que expresais,
y que a este fin adelante todo lo posible su jornada a servir essos cargos, sin alzar yo la mano de lo
que mira a las asistencias y prevenciones que se
necesitan para el mayor resguardo y defensa de
essa ciudad y Principado, pues quedo con la mayor atención aplicado a su importancia. Dattus
en Madrid, a XXIIII de noviembre MDCLXXXX.
Yo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Comes y Torro. Vidit Calatayud,
regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit marchio de Tamarit».
199r

Diumenja, a III. En aquest dia han faltat del
concistori de sa senyoria los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y militar.
Dilluns, a IIII. En aquest dia lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisba de Barcelona, deputat
eclesiàstich, és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
pressent casa, ha fet relació com lo dia present
se era conferit ab lo reverent canceller a efecte
fos servit habilitar la súplica se ha de presentar
a sa excel·lència per lo reparo de la contrafacció
del sello, archiver real y escrivans de registres,
y que dit reverent canceller ha respost que lo
dia present per ser tart no podia ajuntar las salas; emperò, que procuraria per lo dia de damà ajuntar-las per despedir lo sobradit quant
antes.
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Dimars, a IIIII. En aquest dia me ha manat sa senyoria cusís y continuàs en lo present dietari un
acta de revocació fet per lo mostasaf de la ciutat
de Tarragona de tot lo per ell obrat y dit contra
Francisco Martí, tauler del General de dita ciutat y sa col·lecta, rebut dit acte en poder de Anthoni Cases, notari de Tarragona, al primer del
corrent. Lo qual acta // 199v // és assí cusit,
nombrat de número 123, y del thenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nattivitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero prima mensis desembris anni ejusdem intitulata, presente et ad haec voccato, rogato atque requisito me, Anthonio Cases, apostolica atque regia auctoritatibus nottario publico, Tarraconae
cive, infrascripto, uti secretario et scriba domui
consularis et concilii universitatis predictae civitatis Tarraconae, et praesentibus etiam Paulo
Garros et Hisidro Miro, virgariis illustrium dominorum consulum dictae civitatis Tarraconae,
personaliter repertis et adinventis intus domum
consularem et concilii dictae civitatis Tarraconae, constitutus personaliter Gaspar Andreu, chirurgus ac civis dictae civitatis, ut edilis sive mostasaph dictae civitatis in sortem extractus die
vigessima octava mensis martii proxime dimissi
pro anno presenti et currenti dictae civitatis, coram et ante presentiam mei, dicti nottarii, secretarii et scribae, ac testium predictorum, verbo petiit et requisivit dicto nomine quattenus de verbis
per eum dicto nomine prolaturis instrumentum
confisseremque cum ab eiusore proferebantur hic
hic insertui patrio sermone in hunc modum: «Jo
Gaspar Andreu, cirurgià de la ciutat de Tarragona, mostesaf en lo present y corrent any de dita
ciutat, attenent y conciderat que lo die dos de
juny proppassat per ocasió de haver trobat una
romana sens affinar y falsa sobre una taula que
estave dins una botiga de la Generalitat del present Principat construïda en lo port de la present
ciutat haver fet haprehenció de aquella, haver
tingut alguna contienda y paraulas //200r // com
y també haver fet dins dita botiga alguns procehiments contra de Francisco Martí, tauler del
General de la col·lecta de dita ciutat, y per quant
mon ànimo no fonch aleshores ni haje may estat
prejudicar ni vilipendiar las prerrogativas y
exempcions que las casas del General y sos officials tenen, gósan y fruixen, ni estar ben cerciorat y noticiós de aquellas, y per a què en tot
temps conste de esta veritat y los predits procehiments no pugan ésser ni servir de exemplar
o nocius a ditas prerrogativas y exempcions,
perçò requiresch a vostra mercè per a què lleve
acte de tot lo predit y juntament de què jo dit
Gaspar Andreu, mostesaf premensionat, no induït de temor ni violència alguna, si no de ma líbera y espontànea voluntat, confesso que tot lo
per mi fet y obrat en lo dit dia de dos de juny

contra dit Martí y en dita botiga ho diguí, fiu y
obrí sens ànimo, intenció ny voluntat de prejudicar en cosa alguna a las prerrogativas y exempcions del General y de sos officials com ni a la jurisdicció del il·lustríssim y fidelíssim concistori
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats, per
no estar ben cerciorat del que podia en dit cas
fer, dir y obrar, que <h>a aver-(h)o sabut no ho
hauria fet. Y axís tot lo per mi fet dit dia (h)o revoco y vull tenir per revocat; y en quant de fet he
procehit ho casso y annul·lo y vull tenir-(h)o per
cassat y anul·lat si y de tal manera com si dit fet
ni obrat no fos, requirint vostra mercè senyor
notari lleve acte de ditas cosas». De quibus, et cetera. Quae fuerunt acta Tarraconae sub anno,
die, mense ac loco respective praedictis, presente
me dicto et infrascripto nottario, secretario et scriba, et presentibus etiam testibus supradictis ad
praemissa respective vocatis, rogatis spetialiter et
assumptis prout superius respective continetur.
200r
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«Lab reyna. Diputados. Por una carta de 7 del
corriente y copia del memorial para el rey, mi
muy charo y muy amado hijo, que puso en mis
manos el duque de Medina Sidonia, veo vuestra
representación sobra los danyos y estragos que hizo
el enemigo la campanya passada y los recelos con
que hos allays de que sean mayores, no haviendo la
defenssa conveniente en lo futuro. Y desseando yo
mucho, como tan interessada en el mayor consuelo
y defensa de tan buenos y leales vassallos, como lo
es tanbién el servicio del rey, mi hyjo, todo lo que
condusga a vuestra mayor satisfación y seguridad, no dudeis passaré continuadamente con mi
hijo los más eficasses officios enc orden a lo que me
suplicays y holgaré mucho de que lo experimenteis
assí en todas occasiones. Dada en Madrid, a 15 de
noviembre de 1690. Jo, la reyna.

In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
ego dictus Antonius Cases, nottarius et secretarius praenominatus, hic me subscribo et meum
appono sig+num».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Honofra Monsalvo, ciutedà honrrat de
Barcelona, ha fet relació mitjensant jurament de
com don Pedro de Potau, advocat fiscal del General, pateix una distil·lació gran que li cau en lo
pit occasionant-li una gran sufocació, així que ha
molts dias que li ha impedit lo exercissi de son
offici, y per causa de haver de passar per molts
remeys de molts dias no estarà per exercir aquell.
En aquest mateix die ha manat sa senyoria convidar per medi dels verguers de la present casa la
novena de personas dels tres estaments, la qual
se és ajustada a las quatra horas de la tarda. En la
qual entrevingueren:

Ajustada la qual novena, per mà (del) scrivà major del General y pressent casa (y) de orda de sa
senyoria foren llegidas la<s> carta<s> del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, continuada en
lo present dietari en jornada de dos corrent, e
altra carta de la sereníssima senyora reyna, mare
del rey, nostre senyor; ítem, altra del excel·lentíssim senyor duch de Medina Cidonia, altra de
dita sereníssima reyna y altra del excel·lentíssim
senyor duch de Medina Cidonia enviadas als
molt il·lustres senyors consellers de la present
ciutat. Las quals cartasa enviadas a sa senyoria y
còpia de las enviadas a dits molt il·lustres senyors concellers (són assí cusidas), signadas de
números 124, 125, 126, y 127, y del thenor següent:

Don García de Bustamante».
201v

Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Anton Sala y Codina, canonge de la
santa iglésia de Vic.
Lo doctor Francisco Pinyana, canonge de la
santa iglésia de Tortosa.
Per lo estament militar:
Don Jacintho Sagrera y Xifré.
Don Francisco Sans y de Puig.

«Muy ilustres señores.
Don Benito de Pelegrí me entregó su carta de
vuestra señoría con las que venían para su magestad, que Dios guarde, y la reyna madre, nuestra señora, y el memorial, las quales con él puse en
sus reales manos, que han merecido la atención
debida al zelo con que vuestra señoría solicita lo
que es del mayor servicio de su magestad; de que
me (h)a parecido avisar a vuestra señoría, quien
puede asegurarse que espero experimente la correspondencia que pide materia tan importante,
pues es el punto que unicamente merece todo el
cuidado de su magestad. Y aunque mi partida
sea tan breve continuaré la misma representación de vuestra señoría, y de mi parte procuraré
contribuyr a todo lo que fuere de la mayor seguridad y satisfazión de vuestra señoría en consecuen-

Per lo estament real:
a. a continuació ratllat mensionadas.
b. els originals d’aquestes quatre cartes es troben intercalats
entre els folis 200v i 201r del dietari.
c. a continuació ratllat dudeys.

Doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat.
Issidro Serra, ciutadà.
Doctor Joseph Comerma.
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«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviéndome representado el duque de Villahermosa
la falta de salud con que se halla, que le imposibilita continuar en los cargos de mi lugarteniente y
capitán general en essos Principado y condados,
he resuelto concederle licencia para retirarse a su
casa y nombrado para ellos al ilustre don Juan
Claros Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, duque
de Medina Sidonia, por la satisfacción que tengo
de su persona y experiencia políticas y militares, y
lo que espero atenderá a la conservazión y defensa
de essa provincia con el celo que ha mostrado en
los empleos que ha tenido. De que he querido avisaros y encargaros, como lo hago, le assistais, respeteis y ovedezcais en todo lo que fuere de mi real
servicio y conviniere al beneficio y seguridad de
esse Principado, como es razón y confío de vuestra
innata fidelidad lo executareis y que le admitireis al juramento que ha de prestar en la forma
acostumbrada para el exercicio de dichos cargos,
como lo haveis hecho en otras ocassiones, mientras
los negocios universales de la monarquía y otros
justos reparos que se ofrezen me permiten, como lo
deseo, que pueda favorezer essa provincia con mi
real presencia y jurar los privilegios, usos y costumbres della, como lo disponen sus Constituciones. Dattus en Madrid, a XXV de septiembre
MDCLXXXX. Yo, el rey.

cia de lo que espero deberla. Nuestro Señor conserve a vuestra señoría en su mayor lustre. Madrid y
noviembre 18 de 1690. El duque de Medina Sidonia.
Muy ilustres y fidelíssimos diputados de la Generalidad del principado de Cathalunya».
«La reyna. Amados y fieles nuestros. El duque de
Medina Sidonia pusso en mis reales manos una
carta de 6 del corriente con copia del memorial
que remitisteis a las del rey, mi muy charo y muy
amado hijo, sobre la invasión de franceses, la campaña passada y vuestro recelos de mayores hostilidades si no se diesse prompto remedio, suplicándome os assista a este fin con mi real protección y
officios. Y desseando yo mucho todo lo que pueda
conducir a vuestro mayor consuelo, seguridad y
defensa, como me lo merece la fineça de tan buenos
vassallos, podeis asseguraros de mis más vivas instancias con mi hijo para que manda dar quanto
antes toda la providencia possible. Dada en Madrid, a 15 de noviembre de 1690. Yo, la reyna.
202r

Don García de Bustamante».
«Muy ilustres señores. Luego que recibí su carta
de vuestra señoría de 6 deste pasé a las reales manos de su magestad el memorial y cartas y a las de
la reyna madre, nuestra señora. Y siendo tan
propia esta representación del zelo de vuestra señoría no dudo puede esperar con gran confiança
se corresponda a su importançia, assegurando a
vuestra señoría que éste es el principalíssimo cuidado en la real concideración, y que a este fin se
discurran todos los medios que puedan conducir a
la mayor seguridad y consuelo de vuestra señoría,
a que contribuyo con mis reyteradas representaciones y lo continuaré en estos breves días para poder decir a vuestra señoría a boca lo que su magestad resolviere. Que es quanto puedo por aora
poner en la noticia de vuestra señoría, a quien
guarde Dios en su mayor lustre. Madrid y noviembre 18 de 1690. El duque de Medina Sidonia.

Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Don Joannes Baptista Pastor, regens. Don Felix de
Marymon. Vidit don Joannes Rull, regens. Vidit
marchio de Tamarit».
203r

Muy ilustres señores conselleres del principado de
Cathaluña».
Dissapta, a VIIII de dessembre MDCLXXXX.
En aquest die no és vingut en lo concistori de sa
senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà mayor // 202v // del General, cussís y
continuàs en lo present dietari una carta de sa
magestat. La qual és assí cussida, signada de número cent vint-y-vuyt, y del thenor següent:
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En aquest mateix dia se són pressentadas las súplica y primeras requestas per la contrafacció del
sello al excel·lentíssim senyor virrey, llochtinent
de prothonotari, archiver real y escrivans de registre. Las quals són assí cusidas y insertadas, signadas de números cent vint-y-nou, cent y trenta,
cent trenta-hu, cent trenta-dos, cent trenta-tres,
cent trenta-quatra, cent trenta-sinch y cent trenta-sis, y del thenor següent:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis dezembris ejusdem anni intitulata, inter tertiam et quartam horas post meridiem, presente et ad haec vocato ad instantiam
Josephi Orlau, utriusque juris doctoris, deservientis officium sindici Generalis Cathaloniae pro
dompno Josepho de Masdovellas de licentia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum dicti Generalis, me Hieronimo Brotons, nottario publico Barchinonae et scriva majoris
a. l’originals d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
202v i 201r del dietari.
b. els originals d’aquests documents es troben intercalats entre
els folis 202v i 203r del dietari.

Generalis Cathaloniae subrogato et mandato infrascripti excellentissimi domini locumtenentis
Generalis, interessente dompno Joanne Morer et
Pasqual, regio mandati scriba, Barchinone populato, simul stipulantibus et in solidum claudentibus, et presentibus magnifico Alexio Fornaguera,
utriusque juris doctore, et Joanne Aldabo, ligni
fabro, Barchinonae civibus, pro testibus ad ista
vocatis spetialiter et assumptis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine, constitutus personaliter ante presentiam excellentissimi domini ducis
de Villahermosa, comitis de Sastago, pro sacra
catholica et regia maiestas locumtenentis et capitanei generalis in presenti principatu Catholoniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae,
existentis personaliter in suo palacio scito in presenti civitate Barchinone, venia prius obtenta a
sua excellentia illis quibus decet respectu et reverentia, obtulit et praesentavit et seu per me dictum et infrascriptum notarium, secretarium
//203v // quandam in scriptis suplicationis scedulam thenoris sequentis: «Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de Cathalunya han representat a vostra excel·lència ab tres recados en diferents diadas presentats que don Balthezar
Oriol, escrivà de manament y llochtinent de
prothonotari, en la execució del dret de sello
que per rahó de son offici de prothonotari cobra y ab lo modo ab què exigeix aquell contrafà
a difarents Constitucions, Ussatjas, costums y
consuetuts de Cathalunya, y en particular ab la
exacció de dit dret de sello contrafà al disposat
en las Constitucions Quinta y capítol quarantatres, títol «De offici de prothonotari», ab los
quals se disposa que lo prothonotari o llochtinent de aquell secretari y escrivans de manament no púgan despatxar ni métrer manament
en provissió alguna tocant a interès de part a
part deduhible en juý si donchs no era provehida per canceller, vice-canceller o en son cas regent la real cancelleria, lo que tanbé dispòsan las
Constitucions tanbé del mateix títol «De offici
de prothonotari» y la Constitució 2 y 3, títol
«De dret de segell», puix de ellas resulta que la
obligació de pagar dit dret és per rahó de cartas
o lletres de cancellaria; de manera que no trahent-se cartas o lletras de cancellaria no se deu
pagar dit dret y lo fer-lo pagar sens precehir ditas cartas o lletres de cancellaria és imposar nous
vectigals, lo que està prohibit per las Constitucions 10, 19 y 20, títol «De vectigals»; puix axò
no obstant dit Balthezar Oriol exigeix dit dret
de sello de aquellas provisions judicials que no
se exequútan per medi de lletras, cartas judiciàrias o altres despatgs de cancellaria, sinó que las
parts voluntàriament obtempéran a aquellas,
cobrant en est últim cas lo dit dret com si exequutar aquellas se despedissen lletras o despaitgs de cancellaria.

De la mateixa manera representà a vostra
excel·lència ab los dits tres recados //204r // com
dit don Balthezar Oriol exigeix dret de sello de
las lletras reals de exequució de justícia, com són
exequucions de sentèncias definitivas, de provissions de aliments, de pocessions sumaríssimas,
de attentats y de letras compulsòrias, que se despedeixen en força de provisions formiter fetas
per los nobles o magnífichs reladors, regulant-lo
tant o quant del dit dret a la meitat del que importa lo salari exigit per dits nobles o magnífichs
reladors per las tals provisions; y quant són las
lletras que despàtxan de sentència definitiva regula la cobrança de dit dret de sello a la meitat
de tots los salaris que per la tal sentència y demés
provisions que en la causa se han proferit se són
exigits per los nobles y magnífichs reladors. Lo
que se opposa a la Constitució 2, títol «De dret
de segell», ab la qual se disposa que de carta de
simple justícia o de exequució de justícia o de
commissió done quiscun singular sinch sous no
més, y si és universitat done deu sous, y per citació done dos sous; las quals lletras o cartas se redueixen a las sinch espècies en la dita Constitució expressadas, y aixís se infereix de la
Constitució «Ordenant» 3, y en la Constitució
«Nós y nosaltres» 4, títol «De dret de segell»;
puix havent-se disputat en las Corts ahont se
instituhiren las propditas Constitucions dels salaris del dret de sagell se digué ab ditas Constitucions que se estàs al disposata per dita Constitució 2, lo que fou suposar que no se despedían ni
se acostumàvan a despedir més lletras o cartas o
lletras de justícia que las mencionadas en dita
Constitució 2, puix en tot se digué que se estigués al disposat en aquellas. Altrament, tanbé se
opossa la dita exacció que fa dit Balthezar Oriol
del dret de segell regulant a la meitat dels salaris
exigits per dits nobles y magnífichs reladors al
disposat en la Constitució 2, títol «De salaris de
scripturas judicials», ab las quals se ordena,
mana y prohibeix que la meytat de la quantitat
que se és dada per salari als reladors o jutges
qualsevol // 204v // no gossen rébrer o de las
parts exigir y que sien contents del salari, lo qual
per escriptures és taxat per Constitucions; a vista
de las quals disposicions no és duptable que dit
Balthezar Oriol no pot exigir per dret de sello
més del que en la Constitució 12, títol «De dret
de segell», és disposat; y que així mateix li és
prohibit per la Constitució 2, títol «De salaris de
escripturas judicials», exigir per dit dret de sello
la meytat dels salaris que los nobles y magnífichs
reladors han exigit de las sentèncias y provissions; y que per consegüent que lo exigir ell dit
dret en la conformitat que sobre se ha dit és
notòriament contra lo disposat en ditas Constitucions.
a. a continuació ratllat ab.
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Tanbé se posa en notícia de vosta excel·lència
com dit don Balthezar Oriol exigeix dit dret de
sello ab moneda de plata cathalana, lo que és
contra lo disposat ab las Generals Constitucions
de Chatalunya y la observança de aquellas.
Perçò que en la Constitució 2, títol «De dret de
segell», ahont se exprimeix lo quant se ha de pagar per dret de segell, no se explica ni se exprimeix si los sinch, deu o vint sous que per rahó
de dit dret se disposa ab ella se paguen per las
lletras o cartas de justícia no disposa ab quina
moneda se deuhen aquells pagar; y la observança ha ensenyat que, sempre y quant las
Constitucions de Chatalunya dispòsan que se
pague certa quantitta no exprimint-se la moneda ab què se ha de pagar, sempre se ha pagat y
paga ab moneda ussual barcelonesa, com se experimenta ab la Constitució 8, títol «Dels salaris
reben los officials reals», y en lo capítol de Cort
que comensa «Ítem, senyor», 89, Corts 1599,
ahont se tatxan los salaris se han de pagar per lo
General al molt reverent canceller, regent la real
cancellaria, doctors de la Real Audiència y altres
officials reals, no expressant la qualitat de la moneda ab què se han de pagar, y axò no obstant
se pàgan // 205r // aquells ab moneda corrent
barcelonesa, y axí tanbé lo dit dret de sello en lo
cas que se deu pagar no.s pot exihigir ab altra
moneda sinó ab la corrent barcelonesa y exhigir-lo dit Balthezar Oriol ab moneda de plata
cathalana és directamenrt contra Constitucions
y la observansa de aquellas.
En la mateixa conformitat se noticià a vostra excel·lència com don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y arxiver del Arxiu Real, cobra y exhigeix a més del que està taxat per
Constitucions de Cathalunya deu reals per quiscuna fulla de las escripturas del Arxiu Real, de las
quals entrega còpia a les parts que las demànan;
y que així mateix se fa pagar per lo treball de sercar las escripturas lo que bé li apar, sens precehir
taxa del molt reverent canceller ni regent la real
cancellaria, ab lo que se contrafà directament al
disposat en la Constitució «Confirmant» 2, títol
«De arxiver real», ab la qual se disposa que las
còpias autènticas que.s trauhen de dit arxiu no
puga péndrer lo arxiver o altra perçona sinó és
quatra sous per fulla de las que seran en paper, y
de las que seran en pergamí vuit sous per fulla, y
que no puga exigir lo arxiver per treballs de sercar més sinó que sia tatxat per lo canceller, vicecanceller y regent la real cancellaria, tot frau cessant en la cerca de las scripturas, sobre la qual
serca haje de jurar y ohir sentència d’excomunicació de fer aquella ab tota diligència, segons ne
serà requirit, axí que lo que fa y obra dit don
Juan Baptista Aloy ab las escripturas que trau del
dit arxiu, fent-se pagar los dits salaris y sercas és
contra lo disposat ab dita Constitució.
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Y últimament se serciorà a vostra excel·lència de
com Jauma Salamó, ciutedà honrrat de Barcelona, Lluís Martín, Joseph Roig, Francisco Riera y
Francisco Pujol, escrivans de registre en la real
cancellaria, // 205v // exigeixen per las lletras o
scripturas que registren majors quantitats de las
que per Constitucions de Cathalunya se pòdan
exigir per a registrar aquellas; y asanyeladament
per la Constitució «Volent atténdrer», títol «De
salaris», en lo segon volumen, y en los capítols
50, 51 y 53 del dit títol, ab los quals se disposa
que ditas lletras que no pàssan de mitx full, per
poch <h>o molt que sia, cobren un real de Barcelona o de València, e si pàssan de mitg full,
per poc o molt que sia, dos reals y no més, encara que cumple tot lo full; y lo capítol 53 disposa
que de las altres cartas de pergamí que se regístran púgan péndrer quatra reals per fulla y no
més, les quals fullas no puguen ser claras, ans
hàjan de haver son degut cumpliment, a coneguda del prothonotari o de son llochtinent.
Suplicant, com se suplica, ab dits tres recados a
vostra excel·lència fos servit manar als dits don
Balthesar Oriol, Joan Batista Aloy, Jauma Salamó, Lluís Martín, Joseph Roitg, Francisco Riera
y Francisco Pujol se obligàssan de fer y obrar lo
que de quiscun de ells ha dit fan y obren y revocassen tot lo per ells fet y obrar contra Constitucions, reparant axís ditas Constitucions. Y com
fins ara no se hage conseguit de vostra excel·lència, perçò, attenent los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya a las obligacions de sos officis, jurament tenen prestat y
sentència de excomunicació tenen oÿda, volent
provehir de degut remey a las Generals Constitucions sobre ponderadas, per medi de son síndich suplícan a vostra excel·lència sia de son
servey per observança de ditas Generals Constitucions manar als sobredits se absténgan de
semblants operacions, y que revoquen las fetas
per a què ditas Constitucions y capítols de Cort
sien íntegrament observadas y, inseguint la forma en semblants casos acostumada sia servit donar llicència se conti– // 206r // nue acte de la
presentació de la present. Offitio, et cetera». Qua
siquidem papiri suplicationis scedulam, sich ut
praedicitur, oblata et praesentata et a dicto excellentissimo domino locumtenente generali habita,
ut dixit, tamquam sibi lecta et publicata copiaque de eadem cum illius originali comprobata, eidem excellentissimo domino locumtenenti generali liberata et de eius mandato tradita dicto regio
scribae mandati ipse excellentissimus dominus locumtenens nullum dedit responsum. De quibus
omnibus et singulis, sich ut praedicitur, actis, gestis et secutis dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine pettit, instavit et requisivit sibi ac dictis
illustribus et fidelissimis dominis deputatis fieri et
tradi unum et plura, publicum et publica, ins-

trumenta per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem dicti Generalis. Et dictus excellentissimus dominus locumtenens Generalis mandavit dicto don Joanni
Morer et Pasqual, scribae mandati de predictis
confici et sibi tradi intrumentum. Quae fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense, loco et hora
praedictis, presente et interessente mandato dicti
excellentissimi domini locumtenentis dicto don
Joanne Morer et Pasqual, presenteque et ad haec
vocato atque requisito me, dicto Hieronimo Brotons supramemorato, pro parte et ad instantiam
dicti sindici dicti Generalis, simul stipulantibus
et in solidum claudentibus, ut praedicitur, et presentibus testibus sumptis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, hora quarta post meridiem, presente et in
his vocato, ro- // 206v // gato atque requisito me,
Hyeronimo Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris
doctore, et Joanne Aldabo, ligni fabro, civibus
Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Orlau,
utriusque juris doctor tamquam deserviens officium sindici Generalis Cathaloniae de licentia
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum pro dompno Michaele de Masdovellas, dicto nomine constitutus personaliter coram et ante
presentiam nobilis don Balthazaris Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis protonotarii in regia cancellaria presentis Catholoniae principatus, personaliter reperti et
adinventi intus domum suae solitae habitationis,
quae scita est in presenti civitate Barchinone,
prope Desensum sive Devellada de Viladecols, dicto nomine, eidem praesentavit et seu per me, dictum et infrascriptum nottarium et scribam majorem praefatum, praesentari et legi publice
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam hujusmodi sub thenore: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Balthezar Oriol y Marcer, donsell, scrivà de manament y llochtinent de prothonotari en la real cancellaria del present principat de Cathalunya, com segons disposició de
la Constitució 5 y del capítol 43, títol «Del offici de prothonotari», no pot lo prothonotari o
llochtinent de aquell, secretaris y escrivans de
manament despatxar ni métrer manament en
provissió alguna tocant a interès de part a part
deduhible en juý si donchs no era provehida per
canceller, vice-canceller y regent la real cancellaria, y que altrament segons la Constitució 4 del
mateix títol y la(s) Constitucio(ns) 2 y 3, títol
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«De dret de segell», la obligació de pagar dit
dret o segell és sols precehint // 207r // cartas o
lletras de cancellaria, y que no despatxants ditas
lletras o cartas no se pot exigir ni cobrar dit
dret, y que exhigint-se sens precehir dita extracció és imposar nous vectigals, lo que està prohibit per las Constitucions 10, 19 y 20, títol «De
vectigals». Y així mateix sab molt bé y ignorar
no pot com per la Constitució 2, títol «De dret
de segell», està disposat que de carta de simple
justícia o de commissió paga quiscun singular 5
sous només, y si és universitat deu sous, y per citació se pàgan 2 sous; y que las ditas lletras o
cartas de execució de justícia se redueixen a
sinch espècies, com són execussions de sentèncias difinitivas, de provissions de aliments, de
pocessori summaríssim, de attentats y de lletras
compulsòrias, expressadas totas en la dita Constitució, conforme se infereix de la Constitució
«Ordenam» 3, y de la Constitució «Nós y Nostres» 4, títol «De dret de sagell»; y que altrament per la Constitució 2, títol «De salaris de
escripturas judicials» se disposa, ordena, mana y
prohibeix que la meytat del salari que és donat
als reladors o jutjas qualsevolsa no gosse rébrer
o de las parts exigir, y que sían contents del salari que per escripturas és tatxat en las Constitucions.
Y sab molt bé, altrament, y ignorar no pot que
la Constitució 2, títol «De dret de sagell», ab la
qual se disposa lo qui.s deu pagar per dit dret,
no exprimex ab què moneda se deu pagar lo
dret; y que sempra que una Constitució de Cathalunya exprimeix que.s pague alguna quantitat, no explicant-se ab què moneda se ha de pagar aquella, lo estil y pràtica és pagar-se ab
moneda usual barcelonesa, conforma se experimenta ab los salaris del reverent canceller, noble
regent la real cancellaria, doctors de la Real Audiència y altres officials reals; los quals si bé és
veritat que per la Constitució 8, títol «De salaris
reben los officials reals», y per // 207v // capítol
89, Corts 1599, està disposat los salaris que
deuhen rébrer, y sent aixís que no.s diu ab què
moneda se deuhen pagar, ab tot se pàgan y cóbran ab moneda ussual de Barcelona, tot lo que
com està dit no pot vostra mercè ignorar per ser
disposició de tantas Constitucions, las quals ha
jurat vostra mercè observar en l’ingrès de son
offici.
Y com assò no obstant a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya haja pervingut
que vostra mercè exigeix dret de sello a aquellas
provisions o sentèncias que no se exequútan,
precehint extracció de exequutorials ni cartas

a. a continuació ratllat que sían.
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judicials, sinó que las parts voluntàriament las
obtempéran cobrant dit dret de segell, com (si)
actualment se despedissen lletras o cartas de
execució de justícia, y així mateix que vostra
mercè cobra y exigeix dit dret de sello regulantlo a la mitat dels salaris que per los nobles y
magnífichs reladors se han exigit per fer las tals
provissions y de las sentèncias difinitivas lo exigeix comptant la meytat del salari ja de la mateixa sentència, com de totas las provissions se són
fetas en la causa; y altrament ha constat que vostra mercè cobra dit dret de sello no ab moneda
ussual barcelonesa, sinó ab moneda de plata cathalana, tot lo que és directament contra lo disposat en las referidas Constitucions y capítols de
Cort dalt mencionats; per lo tant, lo síndich del
General de Cathalunya, cumplint a sa obligació
y en execució de son offici, requireix e interpel·le a vostra mercè de què se abstinga de cobrar dret de sello de aquellas provissions o
sentèncias de las quals no se trauhen lletras o
despatxs de cancellaria y que las parts voluntàriament obtempéran, que no cobre per dit dret
de sello la meytat // 208r // del salari que los nobles o magnífichs reladors se han exigit per ditas
provissions sinó lo que merament per Constitució està disposat, y que així mateix no cobre dit
dret de sello ab moneda de plata cathalana, sinó
ab moneda ussual barcelonesa, y que revoque
tot lo que fins assí ha fet y obrat contra ditas Generals Constitucions. Altrament, protesta contra vostra mercè de las penas impossadas en las
Generals Constitucions, y en particular en la
Constitució «Poch valdria», títol «De observar
Constitucions», y de tots los danys y dampnatges que per dit son obrar, en la conformitat sobradita patirà y suportarà lo present Principat, y
de tot lo lícit y permès de protestar nedum praemisso sed et alio quoquumque meliori modo. Requirens vos nottarium, etcetera». Quas siquidem
papiri requisitionis sedula, sich ut praedicitur,
oblata (et) presentata cum per me, dictum nottarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus don Balthezar Oriol et Marcer
dixit quod eam habebat pro lecta, qua propter de
dicta requisitione fuit sibi tradita et liberata copia de eadem et per eum manibus suis accepta
ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat
terminum juris ad respondendum». De quibus
omnibus et singulis, sic ut praedicitur, dictis, actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto
nomine seu dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuya intersit dari et tradi
per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et
loco predictis, presente me, dicto et infrascripto
nottario, secretario et scriba majori supramemo116

rato, et praesentibus etiam tes- // 208v // tibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, hora quarta post meridiem jam pulsata,
presente et in his vocato, rogato atque requisito
me, Hieronimo Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba majoris Generalis Cathaloniae
subrogato, infrascripto, et praesentibus etiam Joanne Aldabo, ligni fabro, et Josepho Palegri, sericae cordario, Barchinonae civibus, pro testibus ad
ista vocatis spetialiter et assumptis, doctor Josephus Orlau, deserviens officium sindici Generalis
Cathaloniae pro dompno Michaele de Masdovellas de licentia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter
coram et ante praesentiam nobilis don Joannis
Baptista Aloy, regii scribae mandati et archivarii Archivi Regii, personaliter reperti et adinventi intus domum Deputationis presentis Gotholoniae principatus, eidem praesentavit et seu per
me, dictum et infrascriptum nottarium et scribam majorem praefatum, praesentari et legi publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar no pot vostra
mercè, senyor don Joan Baptista de Aloy, scrivà
de manament y archiver del archiver del Archiu
Real, com per la Constitució 2, títol «De archiver real» està disposat que de las còpias autèntichas que.s trauhen de dit archiu no puga péndrer lo archiver <h>o altra perçona sinó quatra
sous per fulla de las que seran en paper, y de las
que seran en pergamí vuyt sous per fulla, y que
no puga exigir lo archiver // 209r // per traballs
de sercas més sinó que siaa tatxat per lo canceller, vice-canceller o regent la real cancellaria,
tot frau cessant en la cerca de las escripturas; sobra la qual cerca haja de jurar y ohir sentència de
excomunicació de fer aquella ab tota diligència,
segons ne serà requirit. Y com això no obstant a
notícia del procurador fiscal del General de Cathalunya haya pervingut que vostra mercè per
quiscuna fulla de las escripturas que trau de dit
Archiu Real, de las quals ne entrega còpia a las
parts, se fa pagar deu reals més del que per dita
Constitució està tatxat; y altrament cobra y se fa
pagar per lo treball de sercar las escripturas lo
que bé li apar, sens precehir tatxa del molt reverent canceller ni regent la real cancelleria, ni jurar ni ohir sentència de excomunicació de aportar-sa bé y llealment en las ditas sercas, tot lo
que és contra lo disposat en dita Constitució, la
qual junt ab totas las demés ha juradas vostra
mercè observar en lo ingrès de son offici; per lo
a. a continuació repetit que sia.

tant lo síndich del General de Cathalunya, cumplint a sa obligació y en exequució de son offici,
requireix y interpel·le a vostra mercè de què se
abstinga de cobrar quantitat alguna més de la
que per dita Constitució està disposat per quiscuna fulla de las escripturas que trau de dit archiu, de las quals ne entrega còpia a las parts, y
de exigir quantitat alguna per traball de sercar
aquellas que no sia precehint taxació dels molt
reverent canceller, y en son cas del regent la real
cancellaria, y fent lo demés que per dita Constitució està disposat, revocant tot lo que per vostra mercè és estat fet en contra del disposat en
dita y altres Constitucions Generals. Altrament,
protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas per las Generals Constitucions, y en
particular per la Constitució «Poch // 209v //
valdria», títol «De observar Constitucions», y
de tots los danys y damnatjas que per dit son
obrar en la conformitat sobradita patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y
permès protestar. Requirens vos nottarium».
Quas siquidem papiri requisitionis scedula, sic ut
praedicitur, oblata et praesentata cum per me,
dictum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus nobilis
don Joannes Baptista Aloy dixit quod eam habebat pro lecta, qua propter de dicta requisitione
fuit sibi tradita et liberata copia de eadem et per
eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo
dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad
respondendum». De quibus omnibus et singulis,
sich ut praedicitur, dictis, actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine seu dictis
illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac
aliis cuya intersit dari et tradi per me, dictum et
infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente me, dicto et infrascripto nottario, secretario
et scriba majori supramemorato et presentibus
etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis
spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, hora quarta post meridiem, presente et in
his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo
Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba
majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Joanne Aldabo, ligni fabro, // 210r // Barchinonae
civibus, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et
assumptis, doctor Josephus Orlau, deserviens officium sindici Generalis Cathaloniae pro dompno
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Michaele de Masdovellas de licentia illustrium et
fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter coram et ante praesentiam Joannis Baptista Pujol, notarii deservientis aliud
ex officiis scribae registris in regia cancellaria
presentis Gotholoniae principatus, personaliter
reperti et adinventi intus studia domorum proprie habitationis don Balthazaris Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in prefata regia cancellaria, quas ipse
fovet in presenti civitate Barchinone, prope Dessensu(m) sive Davallada de Vila de Cols, dicto nomine eidem praessentavit seu per me, dictum et
infrascriptum nottarium et scribam majorem
praefatum, praesentari et legi publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Joan
Baptista Puyol, servint un dels officis de scrivà
de registre en la real cancellaria del present Principat, com per la Constitució «Volent atténdrer», títol «De salaris», en lo segon volumen
de las Constitucions y en los capítols 50, 51 y
53 del mateix títol està disposat que de las lletras que no pàssan de mitg full se cobre per registre un real de Barcelona o de València, e si
pàssan de mitg full <se>a, per poch o molt que
sia, dos reals, y no més, encara que cúmplia tot
lo full; y que en lo capítol 53 se disposa que de
las altras cartas de pergamí que se regístran púgan péndrer quatra reals per fulla, y no més
avant; las quals fullas hàjan de tenir //210v // son
degut cumpliment, a coneguda del prothonotari o de son llochtinent, y no púgan ser claras; tot
lo que ignorar no pot, per haver jurat en lo
ingrès de son offici la observança de ditas y altres Constitucions. Y com això no obstant a notícia del procurador fiscal del General de Cathalunya haya pervingut que vostra mercè per
registrar lletras o altras escripturas exigeixen
majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions dispòsan, per lo tant lo síndich del General de Cathalunya (cumplint) a sa obligació y
en exequució de son offici requireix y interpel·la
que se abstinga de exigir per fulla de las lletras o
escripturas que registrau majors quantitats de
las que per ditas Constitucions està disposat; y
que revoque tot lo que per vostra mercè fet y
obrat contra las ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta contra de vostra mercè de las
penas impossadas per las Generals Constitucions, y en particular per la Constitució «Poch
valdria», títol «De observar Constitucions», y
de tots los danys y damnatjas que per dit son
obrar en la conformitat se ha dita patirà y suportarà el present Principat y de tot lo demés lícit y
permès de protestar. Requirens vos nottarium».
a. a continuació ratllat cobre per registrar un real de Barcelona o de València.
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Qua siquidem papiri requisitionis scedula, sich
ut praedicitur, oblata et praesentata cum per me,
dictum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Joannes Baptista Pujol dixit quod eam habebat pro
lecta, qua propter de dicta requisitione fuit sibi
tradita et liberata copia de eadem et per eum
manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sich
ut praedicitur, dictis, actis, gestis atque secu// 211r // tis, dictus doctor Josephus Orlau dicto
nomine petiit, instavit et requisivit publicum
confici instrumentum sibique dicto nomine seu
dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis
ac aliis cuya intersit dari et tradi per me, dictum
et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente me, dicto et infrascripto nottario, secretario
et scriba majori supramemorato et presentibus
etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis
spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
<nono>, die vero nona mensis desembris eiusdem
anni intitulata, hora quarta post meridiem, presente et in his vocato, rogato atque requisito me,
Hieronimo Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris
doctore, et Joanne Aldabo, ligni fabro, // 210r //
Barchinonae civibus, pro testibus ad ista vocatis
spetialiter et assumptis, doctor Josephus Orlau,
deserviens officium sindici Generalis Cathaloniae pro dompno Michaele de Masdovellas de licentia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum, constitutus personaliter coram et
ante praesentiam Josephi Roitg, notarii desservientis aliud ex officiis scribae registris in regia
cancellaria presentis Gotholoniae principatus,
personaliter reperti et adinventi intus studia domorum proprie habitationis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in prefata regia cancellaria,
quas ipse fovet in presenti civitate Barchinone,
prope Dessensum sive Devallada de Vila de Cols,
dicto nomine eidem pressentavit et seu per me,
dictum et infrascriptum nottarium, // 211v // secretarium et scribam majorem praefatum, pressentavit et legi publice petiit, instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar
no pot vostra mercè, senyor Joseph Roitg, servint un dels officis de scrivà de registre en la real
cancellaria del present Principat, com per la
Constitució «Volent atténdrer», títol «De sala118

ris», en lo segon volumen de las Constitucions y
en los capítols 50, 51 y 53 del mateix títol està
disposat que de las lletras que no pàssan de mitg
full se cobre per registre un real de Barcelona o
de València, e si pàssan de mitg full, per poch o
molt que sia, dos reals, y no més, encara que
cúmplia tot lo full; y que en lo dit capítol 53 se
disposa que de las altras cartas de pergamí que
se regístran puguen péndrer quatra reals per fulla, y no més avant; las quals fullas hajen de tenir
son degut cumpliment, a coneguda del prothonotari o de son llochtinent, y no púgan ser claras; tot lo que ignorar no pot, per haver jurat en
lo ingrès de son offici la observança de ditas y altres Constitucions. Y com això no obstant a notícia del procurador fiscal del General de Cathalunya haja pervingut que vostra mercè per
registrar lletras o altras escripturas exigeixen
majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions dispòsan, per lo tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa obligació y
en exequució de son offici a vostra mercè requireix y interpel·le que se abstinga de exigir per
fulla de las lletras o scripturas que registra majors quantitats de las que per ditas Constitucions està disposat; y que revòqua tot lo que per
vostra mercè fet y obrat contra las ditas y altres
Constitucions. Altrament, protesta contra de
vostra mercè de las penas imposadas per las Generals Co– // 212r // nstitucions, y en particular
per la Constitució «Poch valdria», títol «De
observar Constitucions», y de tots danys y damnatgas que per dit son obrar en la conformitat
sobradita patirà y suportarà lo present Principat
y de tot lo demés lícit y permès de protestar. Requirens vos nottarium». Qua siquidem papiri requisitionis scedula, sich ut praedicitur, oblata et
pressentata cum per me, dictum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere
incipiebatur dictus Josephus Roitg dixit quod
eam habebat pro lecta, qua propter de dicta requisitione fuit sibi tradita et liberata copia de eadem et per eum manibus suis accepta ipse verbo
respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sich ut praedicitur, dictis, actis,
gestis atque sequutis, dictus doctor Josephus Orlau
dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis illustribus et fidelibus dominis deputatis ac aliis cuia intersit dari et tradi per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et
scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et loco praedictis,
presente me, dicto et infrascripto nottario, secretario et scriba majori supramemorato et pressentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius
continetur».

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis dezembris eiusdem anni intitulata, hora quarta post meridiem, presente et in
his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo
Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba
majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Joanne Aldabo, // 212v // ligni fabro, Barchinonae
civibus, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et
assumptis, doctor Josephus Orlau, deserviens officium sindici Generalis Cathaloniae pro dompno
Michaele de Masdovellas de licentia illustrium et
fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter coram et ante pressentiam
Francisci Riera, scribae registri in regia cancellaria presentis Gotholoniae principatus, personaliter reperti et adinventi intus studia domorum
proprie habitationis don Balthazaris Oriol et
Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis
prothonotarii in prefata regia cancellaria, quas
ipse fovet in presenti civitate Barchinone, prope
Descensum sive Devallada de Vila de Cols, dicto
nomine eidem pressentavit et seu per me, dictum
et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, pressentari et legi publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requissitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Francisco Riera, scrivà de registre
en la real cancellaria del present Principat, com
per la Constitució «Volent atténdrer», títol «De
salaris», en lo segon volumen de las Constitucions y en los capítols 50, 51 y 53 del mateix títol està disposat que de las lletras que no pàssan
de mitg full se cobre per registrar un real de
Barcelona o de València, e si pàssan de mitg full,
per poch o molt que sia, dos reals, y no més, encara que cúmplia tot lo full; y que en lo (dit) capítol 53 se disposa que de las altras cartas de
pergamí que se regístran púgan péndrer quatra
reals per fulla, y no més avant; las quals fullas
hàjan de tenir son degut cumpliment, a coneguda del prothonotari o de son llochtinent, y
no púgan ser claras; tot lo que ignorar no pot,
// 213r // per haver jurat en lo ingrès de son offici la observança de ditas y altres Constitucions.
Y com això no obstant a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya haja pervingut
que vostra mercè per registrar lletras o altras escripturas exigeixen majors quantitats per fulla
del que ditas Constitucions dispòsan, per lo
tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa obligació y en exequució de son offici
a vostra mercè requireix y interpel·la que se abstinga de exigir per fulla de las lletras o scripturas
que registra majors quantitats de las que per ditas Constitucions està disposat; y que revòquia
tot lo que per vostra mercè fet y obrat contra las
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ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta
contra de vostra mercè de las penas impossadas
per las Generals Constitucions, y en particular
per la Constitució «Poch valdria», títol «De observar Constitucions», y de tots los danys y
dampnatges que per dit son obrar en la conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y permès dea protestar. Requirens vos nottarium». Qua siquidem
papiri requissicionis scedula, sich ut praedicitur,
oblata et pressentata cum per me, dictum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Franciscus Riera
dixit quod eam habebat pro lecta, qua propter de
dicta requisicione fuit sibi tradita copia et liberata et per eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum
juris ad respondendum». De quibus omnibus et
singulis, sich ut praedicitur, dictis, actis, gestis
atque secutis, doctor Josephus Orlau dicto nomine
petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine seu dictis illustribus // 213v // et fidelissimis dominis deputatis
ac aliis cuya intersit dari et tradi per me, dictum
et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense, hora et loco praedictis, pressente me, dicto et infrascripto nottario, secretario
et scriba majori (supra)memorato et pressentibus
etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis
spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, hora quarta post meridiem, presente et in
his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo
Brotons, nottario publico Barchinonae et scriba
majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et pressentibus etiam magnifico Alexio
Fornaguera, utriusque juris doctore, et Joanne
Aldabo, ligni fabro, Barchinonae civibus, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, doctor Josephus Orlau, deserviens officium sindici
Generalis Cathaloniae pro dompno Michaelli de
Masdovellas de licentia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter coram et ante praesentiam Ludovici
Martin, scribae regrestri in regia cancellaria
presentis Gotholoniae principatus, personaliter
reperti et adinventis intus studia domorum proprie habitationis don Balthazaris Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in prefata regia cancellaria, quas ipse
fove in presenti civitate Barchinone, prope Descensu(m) sive Davallada de Vila de Cols, dicto

a. de interlineat.
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nomine eidem pressentavit et seu per mea, dictum
et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, pressentari et legi publice petiit, instavit et requissivit quandam in
scriptis papiri requisitionis sedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Lluís Mar– // 214r // tín, scrivà de
registre en la real cancellaria del present Principat, com per la Constitució «Volent atténdrer»,
títol «De salaris», en lo segon volumen de las
Constitucions y en los capítols 50, 51 y 53 del
mateix títol està disposat que de las lletras que
no pàssan de mitx full se cobra per registrar un
real de Barcelona o de València, e si pàssan de
mitg full, per poch o molt que sia, dos reals, y
no més, encara que cumpla tot lo full; y que en
lo dit capítol 53 se disposa que de las altras cartas de pergamí que se regístran púgan péndrer
quatra reals per fulla, y no més avant; las quals
fullas hàjan de tenir son degut cumpliment, a
coneguda del prothonotari o de son llochtinent, y no púgan ser claras; tot lo que ignorar
no pot, per haver jurat en lo ingrès de son offici
la observança de ditas y altres Constitucions. Y
com això no obstant a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya haja pervingut
que vostra mercè per regestrar lletras o altres escripturas exigeixen majors quantitats per fulla
del que ditas Constitucions dispòsan, per lo
tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa obligació y en exequussió de son offici
a vostra mercè requireix y interpel·la que se abstinga de exigir per fulla de las lletras o scripturas
que registra majors quantitats de las que per ditas Constitucions està disposat; y que revòquie
tot lo que per vostra mercè fet y obrat contra las
ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta
contra de vostra mercè de las penas impossadas
per las Generals Constitucions, y en particular
per la Constitució «Poch Valdria», títol «De
observar Constitucions», y de tots los danys y
// 214v // damnatjes que per dit son obrar en la
conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y permès de
protestar. Requirens vos nottarium». Qua siquidem papiri requissicionis scedula, sich ut praedicitur, oblata et pressentata cum per me, dictum
nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Ludovicus
Martin dixit quod eam habebat pro lecta, qua
propter de dicta requissicione fuit sibi tradita copia et liberata copia et per eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De
quibus omnibus et singulis, sic ut praedicitur,
dictis, actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit, instavit et re-

a. al text super me.
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quisivit publicum confici instrumentum sibique
dicto nomine seu dictis illustribus et fidelissimis
dominis deputatis ac aliis cuja intersit dari et
tradi per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense,
hora et loco praedictis, pressente me, (dicto) et infrascripto nottario, secretario et scriba majori supramemorato et pressentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et
assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, inter quintam et sextam horas post meridiem, pressente (et) in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, nottario publico
Barchinonae et scriba majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et pressentibus
etiam magnifico // 215r // Petro Joanne Finestres
et Joanne Ximenez et Quintana, utriusque juris
doctoribus, Barchinonae civibus, pro testibus ad
ista vocatis spetialiter et assumptis, doctor Josephus Orlau, deserviens officium sindici Generalis
Cathaloniae pro dompno Michaelli de Masdovellas de licentia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter
coram et ante praesentiam Jacobi Salamo, scribae regestri in regia cancellaria presentis Gotholoniae principatus, personaliter reperti et adinventis intus domum sue solite habitationis quae
sita est in presenti civitate Barchinonae et in platea coram et ante ecclesiam monasterii et conventus Fratrum Calceatorum Sanctissime Trinitatis
presentis civitatis Barchinonae, dicto nomine eidem pressentavit et seu per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, pressentari et legi publice
petiit, instavit et requissivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé sap y ignorar no pot vostra mercè, senyor Jaume Salamó, scrivà de registre en la real
cancellaria del present Principat, com per la
Constitució «Volent atténdrer», títol «De salaris», en lo segon volumen de las Constitucions y
en los capítols 50, 51 y 53 del mateix títol està
disposat que de las lletras que no pàssan de mitg
full se cobre per registrar un real de Barcelona o
de València, e si pàssan de mitg full, per poch
<h>o molt que sia, dos reals, y no més, encara
que cumpla tot lo full; y que en lo dit capítol 53
se disposa que de las altras cartas de pergamí
que se regístran púgan péndrer quatra reals per
fulla, y no més avant; las quals fullas hàjan de tenir son degut cumpliment, //215v // a coneguda
del prothonotari o de son llochtinent, y no púgan ser claras; tot lo que ignorar no pot, per haver jurat en lo ingrès de son offici la observança
de ditas y altres Constitucions. Y com això no

obstant a notícia del procurador fiscal del General de Cathalunya haya pervingut que vostra
mercè per regestrar lletras <h>o altras scripturas
exigeixen majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions dispòsan, per lo tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa
obligació y en exequussió de son offici a vostra
mercè requireix y interpel·la que se abstinga de
exigir per fulla de las lletras o scripturas que registra majors quantitats de las que per ditas
Constitucions està disposat; y que revoque tot
lo que per vostra mercè fet y obrat contra las ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta
contra de vostra mercè de las penas impossadas
per las Generals Constitucions, y en particular
per la Constitució «Poch valdria», títol «De observar Constitucions», y de tots los danys y
damnatjes que per dit son obrar en la conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y permès de protestar.
Requirens vos nottarium». Quas siquidem papiri
requissicionis scedula, sich ut praedicitur, oblata
et pressentata cum per me, dictum nottarium, secretarium et escribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Jacobus Salamo dixit quod
eam habebat pro lecta, qua propter de dicta requisicione fuit sibi tradita et liberata copia de eadem et per eum manibus suis accepta ipse verbo
respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sich ut praedicitur, (dictis), actis,
gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau
dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis //216r // illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuya intersit dari et tradi
per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et
loco praedictis, pressente me, dicto et infrascripto
nottario, secretario et scriba majori supramemorato et pressentibus etiam testibus supradictis ad
praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro)
ut superius continetur».

duch de Medina Cidonia, novament anomenat
per sa magestat en llochtinent y capità general
del present Principat. Las quals són assí cusidas,
signadas de números cent trenta-set y cent trenta-vuit, y del thenor següent:
216v

Dimars, a XII. En aquest dia, constituhits personalment en lo concistori de sa senyoria, los
magnífichs assesors de la present casa han fet relació a sa senyoria del estat de las causas vertents
en lo dit concistori contra lo procurador fiscal
del General y present casa.
Mes en aquest die no és vingut en lo concistori
lo senyor deputat aclesiàstich.
Mes en aquest die me ha ordenat sa senyoria a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari las protestas fetas per los
magnífichs assesors (y) advocat fiscal del General per lo jurament del excel·lentíssim senyor
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«Losa deputats y oÿdors de comptas del General
de Cathalunya lo dia nou del present mes de
dessembre del any MDCLXXXX han rebut una real
carta de data en Madrid, als vint-y-sinch del mes
de setembre proppassat, ab la qual han entès de
la magestat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servir anomenar a vostra
excel·lència per llochtinent y capità general en
lo present Principat y comptats de Rosselló y
Serdanya. Y si bé los antecessors nostres per la
obligació de sos officis suplicaren antes a sa magestat ab difarents cartas fos de son real servei
venir a honrrar y alegrar aquest son Principat ab
sa real pressència y jurar las Constitucions, capítols y actes de Cort, ussos y consuetuts de
aquell y demés drets de la pàtria, a immitació
dels sereníssims reys progenitors de sa magestat,
de gloriosa memòria, han acostumat permétrer
córrer en lo interim la vice-règia per administració de la justícia, si y segons dispòsan las Generals Constitucions y privilegis del Principat y
ciutat de Barcelona, per quant lo fer-se en contrari fore contra Constitucions, Usatges y privilegis comuns y particulars y altres drets del Principat y comptats, per no haver encara sa
magestat prestat en la present ciutat de Barcelona lo jurament en lo principi de son nou domini
y nova successió y regimén de sos regnes y estats
en est Principat, salva la real clemència, té obligació de prestar com és estat sempre observat
per sos sereníssims progenitors. Emperò, per
quant sa real magestat ab dita sa real carta de 25
de setembre proppassat diu ésser son real ànimo
de honrrar y consolar aquest Principat ab sa real
presència quant antes, com així ho desitja, venir
a jurar los privilegis, ussos y costums com ho
dis– // 217r // pòsan las Constitucions, del que
se infereix que la real intenció de sa magestat no
és perjudicar la observança de las Constitucions
y privilegis de aquest Principat ni voler-sa eximir de la dita obligació; y conciderant los deputats lo sobredit y que lo dit Principat és frontera
de França y que vuy se troba guerra uberta ab
aquella, havent-se experimentat haver fet lo
francès moltas invassions y hostilitats dins lo
present Principat, tement las majors d’equí al
devant, y axí en dit cas ésser de molta conveniència tenir un llochtinent y capità general de
las prendas y perícia de las cosas militars y demés, com és vostra excel·lència, y confiats de la
seguretat y promesa fa sa magestat en aquest
a. els originals d’aquestes dues protestes es troben intercalats
entre els folis 215v i 216r del dietari.
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Principat y per lo molt amor que tenen a sa magestat com a llur rey y senyor natural, per las
quals causas y rahons y altres, segons ocurrèncias del temps, se ha conciderat per esta vegada
tansolament que no puga ser tret en conseqüència la concessió de dita gràcia y nominació
de llochtinent general, ans bé, haver jurat sa
magestat com està dit; volent reste líbera y franchaa la facultat de dits deputats de poder repressentar, suplicar y instar a sa magestat que quant
antes sia de son real servey venir a honrrar a est
son Principat ab sa real pressència y cumplir a sa
obligació de prestar lo dit real jurament durant
lo present trienni, com altrament y sens perjudici tanbé ni derogació del capítol 27, commensant «Nostres succehidors», del rey Jaume Segon, feta en la segona Cort de Barcelona en lo
any de mil dos-cents noranta-nou, que és la
Constitució Segona, títol «De jurament», e del
privilegi del rey don Pere Ters concedit a la ciutat de Barcelona, dat en ella als catorsa de las
chalendas de noembre mil tres-sents norantanou, y del capítol vint-y-dos, comensant «Poch
valdria», del // 217v // rey don Fernando Segon,
fet en la primera Cort de Barcelona en lo any
mil quatra-cents vuytanta-hu, Constitució Primera, títol «De prothonotari», y sens prejudici
de la Constitució Quarta, títol «De offici de
canceller», y sens prejudici dels demés Usatges,
Constitucions, capítols y actes de Cort, usos y
costums, privilegis generals y particulars y de
qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar, ans bé, volen y entenen que en tot cas romangen salvos y
il·lesos y en llurs força y valor y ab tota implenitut e integritat, e més; ab exprès consentiment
que en temps algú sia provehit ni admès altre
qualsevol llochtinent general en lo present Principat y comptats que primer no sia prestat en la
ciutat de Barcelona dit real jurament, així per sa
magestat com per los sereníssims successors respectivament; volent haver per repetidas en la
present protestació y preincertadas totas y qualsevols protestacions que en semblants casos són
estadas fetas per part del dit principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya per los
semblants effectes y en quant al present acte són
aplicables per la salvetat, conservació y observansa de las Generals Constitucions, capítols y
actes de cort, privilegis, usos y costums de
aquells, y ab las reservas sobre ja fetas y totas altres qualsevols que per la conservació dels drets
de la pàtria fer-se deguessen, y del millor modo
y manera que dir y excogitar-se puga, los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya consenten al jurament que vostra
excel·lència vol prestar, ab tal emperò que per

a. a continuació ratllat com està dit.
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dit consentiment no sia vist derogar ni prejudicar a las ditas Constitucions, Usatges, capítols y
actes de cort y a la observansa de aquells y a dits
privilegis així generals com particulars per vostra excel·lència. // 218r // Jofreu, assessor. Rechs y
Gallart, assessor. Boffarull, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus».
«Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya ressidents en Barcelona e o lo
síndich de aquell diuhen que en la universal justícia en lo principat de Cathalunya y sos comtats
sempre sia estada regida y admninistrada per los
sereníssims reys de Aragó de immortal memòria
en pròpria perçona o per llur primogènit governador, y en llur absència per lo portantveus de
general governador, y en açò los sereníssims
reys ultra lo deute de superioritat se són obligats en forma dispositiva de Constitucions y capítols de cort. E com la sacra, cathòlica y real
magestat del sereníssim senyor rey don Carlos
Segon, que Déu guarde, haje de present provehit la persona de vostra excel·lència senyor
duch de Medina Cidonia per llochtinent y capità general dels dits Principat y comptats, e per
processos de regalia en virtut dels Usatges ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts
y parlaments generals en dits Principat y comptats e fer processos de regalia en virtut dels
Usatges de Barcelona Authoritate et Rogatu,
Camini et Stratae, Monetae et simili modo, y ab
poder de convocar en virtut del Usatge Princeps
Namque e convocar aquell e fer altres processos
de regalia e altres cosas a la real persona efresas,
si y segons en lo privilegi a vostra excel·lència
concedit, al qual se ha relació, està expressat.
Los quals actes són de tanta preheminència y
eficasos a la real magestat que són de suprema
regalia e són tansolament atorgats a la perçona
real e no a altre perçona //218v // comunicables,
segons està disposat per Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, Usatges, usos, pràcticas, observansa de aquells, los
quals obstants, humil y subjecte reverència permesa, tal poder no pot ser a altre persona tribuït. E més senyor que en vostra provisió és y
està feta expressa memòria que en la administració de la justícia, així en lo civil com en lo criminal, dega observar las Constitucions de Cathalunya fetas en lo monestir de Santa Anna en la
ciutat de Barcelona, ahont fòran ordenats los
doctors del real consell, com sia observació de
las ditas y altres Constitucions obligar jatsia los
dits deputats téngan y repútan a vostra
excel·lència en singular reputació. Emperò, per
salvetats de dits Usatges de Barcelona, Constitucions de Cathalunya, privilegis, llibertats,
usos y observansas de aquell, per los predecessors de la real magestat lloades, confirmades,
aprobades y jurades, los deputats y oÿdors de

que los dits pressos per fugir (h)y feren, de calitat que vuy per la dita poca seguretat que pot tenir de ella no han pressos y estar vostra senyoria
il·lustríssima sens ellas, lo que és molt perjudicial
per la contingència en què està cada dia de arribar-li pressos y no tenir lloch fort ahont possarlos; perçò, lo procurador fiscal a vostra senyoria
il·lustríssima suplica sia de son servey manar al
mestre de cases de vostra senyoria il·lustríssima
se confaresca en ditas pressons y aquellas mire y
regonegue, y del que trobarà faltar per total seguretat dels qui (h)y estaran pressos relació fassa
a vostra senyoria il·lustríssima en la conformitat
que se estil·la; y lo que aquell dirà s’i deu fer y
obrar per tota seguretat mane vostra senyoria
il·lustríssima fer-(h)o en la conformitat se deu; y
que la present sia insertada en dietari per a què
en tot temps conste de la present representació,
los drets fiscals sempre salvos. Offitio, et cetera.
Altissimus. Boffarull, procurator fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus».

comptes del General de Cathalunya e o lo síndich del General, ab lo honor que.s pertany y
parlant, protesta que per la dita llochtinència
general y poder a vostra excel·lència atorgats no
puga ésser fet o engendrat ara o en lo esdevenidor prejudici algun, lesió o derogació tàcitament o expressament o en altra qualsevol forma
y manera als dits demés Usatges, Constitucions,
capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats, observanças de aquells o altres qualsevols drets;
ans aquellas o aquells en tot cas romanguen salvos e il·lesos en llur força y validitat, ab tota plenitut e integritat, sens prejudici, lesió o derogació de aquells; los dits diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya accepten lo
jurament per vostra excel·lència prestat, tant enperò com no sia vist derogar y prejudicar dits
Usatges, privilegis, capítols y actes de cort y obser– //219r // vansa de aquells y altres cosas ditas
et alias; ni en tot quant sie vist derogar y prejudicar en aquells no.y conséntan, ans expressades
hy disséntan, e que per lo esdevenidor no púga
ser tret en conseqüència suplícan e ínstan que la
sentència de excomunicació que per disposició
de las ditas Constitucions ha oÿda y té de oyr
vostra excel·lència sia continuada al peu de dit
jurament, requirint al nottari continue la present protesta al peu del jurament prestador per
vostra excel·lència. Jofreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor. Boffarull, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus».
Dimecres, a XIII. En aquest die lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor deputat eclesiàstich no és
vingut en concistori.

En aquest mateix die no és vingut en concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Divendres, a XV. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General y present
casa, cussís en lo present dietari una carta del
excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidonia
de data de dos del corrent. La qual és assí cusida, signada de lletra Ba.
220r

Dijous, a XIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, escrivà major del General y present casa, cussís y continuàs en lo present dietari una súplica a sa senyoria pressentada per lo
procurador fiscal del General y present casa. La
qual és assí cussida, signada de número cent
trenta-nou, y del thenor següent:
«Ena dias passats, trobant-sa de orde de vostra
senyoria il·lustríssima alguns presos en // 219v //
las presons que vostra senyoria il·lustríssima té al
seguau de la present casa fugiren aquells de las
ditas presons. La qual fuga si bé se ocasionà en
molta part per la poca custòdia de aquells, altrament tanbé se originà per estar aquellas poch
fortas y no estar ab aquella seguretat de portas,
forrallats, panys, claus y rexas que semblants
pressons deuhen tenir. Y com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, lo dia present estígan encara las
ditas pressons ab la mateixa poca seguretat que
estaven, y encara pijors, puix s’i troba la fractura
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
215v i 216r del dietari.
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Dissapte, a XVI. En aquest die lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, y don Joan de la Nuça y de
Oms, compte de Plasencia, deputat militar, no
són vinguts en lo concistori; ço és, dit deputat
militar per causa de estar desganat.
Dilluns, a XVIII. En aquest die ha faltat en concistori lo senyor deputat eclesiàstich.
Dimecres, a XX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
Dijous, a XXI. En aquest die, havent tingut notícia sa senyoria per medi del reverent senyor canceller que lo excel·lentíssim senyor duch de Medina Cidonia, novament elegit en los càrrechs
de llochtinent y capità general en lo present
Principat per sa magestat, Déu lo guarde, li enviaren la benvinguda per medi de don Francisco
Sans y de Puitg y doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona. Los quals, acompanyats de un dels verguers de sas senyorias, com
és costum, se conferiren en Sant Feliu, ahont de
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1396.
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part de sa senyoria donaren a dit excel·lentíssim
senyor la ben– // 220v // vinguda.
En aquest mateix dia, havent participat lo reverent canceller a sa senyoria que lo excel·lentíssim
senyor duch de Medina Cidonia, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo principat de Cathalunya, entrava lo dia present en la present ciutat per a jurar com a llochtinent predit, feren convidar als magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials del General
per assistir al acompanyament de la entrada del
dit excel·lentíssim senyor, com és acostumat. Y a
las dos horas passat mitx dia, havent tingut notícia sas senyorias que ja era fora de la present
ciutat lo reverent canceller y senyors del Real
Concell per la assistència de dita entrada y jurament, partiren de la present casa de la Deputació
consistorialment ab los tres verguers davant ab
massas altas, acompanyats del magnífich doctor
Jofreu, altra dels assessors de la present casa y assessor de la [casa] de la ciutat, doctor Rechs y
Gallart, altra tanbé dels assessors d’aquesta casa,
advocat fiscal y demés officials de la present casa
de la Diputació, General y Bolla, essent absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar; anant dits senyors deputats real
y oÿdor militar y oÿdor real ab molt bons cavals
adornats ab moltsa y vàrios flochs de difarents colors, y dit senyor oÿdor eclesiàstich ab sa lloba de
seda y en lo cap un barret dit teulada, anant a cavall ab una mula ab sa gualdrapa negra; y exint
de la present casa anaren per la plaça Nova, carrer dels Boters, carrer del Carme, isqueren del
portal de Sant Antoni, arribant fins prop de Sans,
ahont trobaren a dit excel·lentíssim senyor. E sas
senyoriasb en arribar acerca de dit excel·lentíssim senyor los senyors deputats real y oÿdor militar y real se llevàran lo sombrero, y dit senyor
// 221r // oÿdor eclesiàstich no se llavà lo sombrero o teulada del cap sinó que saludà a sa excel·lència fent una profunda inclinació. Y per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
li donaren la benvinguda ab moltas demonstracions de alegria per la esperança tenia esta província estaria molt ben governada a glòria de
Déu, servei del rey, nostre senyor, benefici universal de tot lo Principat y extensió de la fama de
sa excel·lència; y lo dit excel·lentíssim senyor
respongué ab paraulas de moltas demonstracions oferint-se obrar en benefici de la Generalitat y de tot lo Principat. Y en continent dits senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich posaren al
mitg a dit excel·lentíssim senyor, anant a mà
dreta de ell lo dit senyor deputat real y lo senyor
a. a continuació repetit molts.
b. a continuació ratllat per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat real li donaren la benvinguda ab moltas demonstracions de alegria per la.
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oÿdor eclesiàstich a la esquerra, y los dits senyors
oÿdor militar y real davant, possant-se los verguers de sa senyoria devant de las massas del real
concell; y devant dels verguers se posàran los
dits magnífichs assessors y advocat fiscal, de filera devant de ells lo scrivà major, anant a son costat lo racional, regent los comptes y exactor y
consequutivament los demés officials de la present casa, General y Bolla, segons la preheminència de llurs respective officis, fent camí a
poch a poch fins serca la Creu Cuberta, ahont
estàvan los senyors concellers. Y lo senyor deputat real y sas senyorias se despediren de sa excel·lència y se’n tornàran de la mateixa manera
acompanyats per lo carrer del Hospital fins a la
Deputació, ahont sa senyoria per paraula de dit
senyor deputat real des de cavall féu estimació a
tots los officials y se donà per molt servit aguessen acudit en dit acompanyament com tenían
obligació, y tots se despediren. E sa excel·lència,
acompanyat dels senyors concellers, continuà
son camí // 221v // y entrà en la present ciutat,
anant a la Seu, ahont en la forma acostumada
prestà son jurament y lo síndich del General féu
las protestas ordinàrias y extraordinàrias acostumadas, las quals són assí cussidas, nombradas de
números cent trenta-nou y cent quaranta, rebent lo acta de dit jurament y de ditas protestas
don Joan Baptista Aloy, scrivà de manament y
secretari de la província.
Divendres, a XXII de dessembre MDCLXXXX.
En aquest die no és vingut en lo concistori de sa
senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa
del excel·lentíssim senyor duch de Medina Cidonia, lochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Cathalunya, per
las sinch horas de la tarda, a la que fonch un
quart de sinch arribà baix en lo portal de la present casa ab son cotxe lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, donant per medi de un de sos patjes
recado a sa senyoria de què ell los aguardava a
baix. Al que per sa senyoria fou tornat resposta
que no podia anar encara per quant la hora tenían de sa excel·lència hera per las sinch, y que
anant-hi tant aviat seria molt contingent lo topar-se ab lo concistori dels molt il·lustres senyors consellers, qui tenían hora per a las quatra, o bé trobar a sa excel·lència ocupat en altras
negosis y haver-sa de aguardar sa senyoria, lo
que seria contra la estimació y lustra de sa senyoria; a més que faltava encara lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, qui tenia la clau de
la insígnia, sens las quals no podia anar sa senyo-

ria; y a més de tot lo sobradit faltava tanbé un
dels verguers per aportar la massa, // 222r // lo
qual verguer sa senyoria havia enviat per negosis
del concistori. Lo qual recado reportat a sa illustríssima, havent replicat altre vagada sa il·lustríssima sens voler-sa aguardar se’n anà, y sa
senyoria anà en ésser las sinch horas concistorialment, ab lo acompanyament acostumat dels
officials del General, ab massas altas, com en
semblants occasions és acostumat, en lo palàcio
de dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general per a visitar-lo. Y al que arribà sa senyoria a la plaça devant palàcio dit senyor deputat
eclesiàstich que era allí ab lo cotxe se encaminà
envers la porta de palàcio, no podent entrar dins
dit palàcio per causa de haver-(h)i en la porta de
aquell altrea cotxe. Sas senyorias ab las massas
davant y acompanyament passaren per davant
del cotxe de dit il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich fent-li la deguda cortesia, se’n pujaren a palàcio ahont foran rebuts
per sa excel·lència ab molta demostració de agasajo, rebent-los a la porta del apossentho ahont
sa excel·lència tenia las visitas y després de ser
assentats tots y haver tengut un rato de conversació se despediren de sa excel·lència, lo qual los
féu la mateixa cortesia que al venir, y ab la mateixa conformitat que éran anats tornaren en la
present casa de la Deputació.

Ítem, dit dia. Haprehenció en casa Ramon Caixanas, sastre, al carrer del Forn, de un gambeto
de setse forrat de vajeta negra y un tros de drap
del mateix setse.
Ítem, dit dia. Haprehenció en casa Jauma Balasch, sastra, al carrer del Hospital, de una cana
de estamenya negrilla tallada ab los trossos necessaris per fer un hàbit petit, y pròpria de Domingo Capellades, sastra.
223r

Dissapte, als XXIII de dessembre MDCLXXXX.
En aquest dia ha faltat en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich.
222v

Divendres, a XXVIIII de dessembre MDCLXXXX.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
En aquest mateix dia és baxat a la casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
junt ab lo magnífich Joseph Catà y Bartran,
subrrogat en lo offici de racional de la present
casa, y del doctor Aleix Fornaguera en lloch de
mi, scrivà major del General, a efecte de péndrer
inventari dels fraus apresos per lo receptor dels
fraus del General lo present y corrent mes de
dessembre. Los quals són los següents:
Primo, als set de dessembre mil sis-sents noranta. Haprehenció en casa Miquel Comas, sastre,
al carrer d’en Jauma Giralt, de unas calsas de bajeta negra forradas de tela negra.

a. a continuació repetit altre.
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Ítem, als vint-y-tres. Haprehenció en casa Jaume Toló, sastra, al carrer d’en Jensana, de un
devant de gambeto de panyo vint-y-quatre, color musco, ab un tros de aforro de bayeta vermella cusit.
Diumenge, a XXXI de dit (mes). En aquest die,
havent obtingut primer hora per medi del síndich del General a las onsa horas del matí, los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y real anaren ab embaxada ab cotxe al excel·lentíssim senyor virrey.
Mes en aquest die no és vingut en concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

Dilluns, al primer de janer
MDCLXXXXI.
Dimars, a II de dit (mes). En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joan Duran mitjensant jurament ha fet relació com Pau Sirvent,
soldat de la companya del capità Joseph Bellver,
que ho és del tèrcio del General y present casa,
pateix una carnositat en lo nas que.l impedeix la
respiració, per la qual causa lo té y judica per
inútil per continuar lo servey en dit tèrcio.
Mes en aquest mateix die dit doctor Duran mitjensant jurament ha fet relació a sa senyoria com
Bernat Veguer, soldat que és de la companya
del capità don Anton Viladomar, del tèrcio del
General y present casa, patex un(a) convulsió en
// 223v // lo bras dret, per lo que lo té y reputa
per impedit molt temps per continuar lo servey
en dit tèrcio.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori.
Dimecres, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Joseph Pomada ha fet relació mithensant jurament de com Lluís Abat,
soldat de la companya de don Jaume Alamany y
Descallar, altra de las del tèrcio del General y
present casa, vuy se troba ab uns dolors articulars, los quals ly provenen de uns tumors que
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tingué en temps passat, per lo que està privat de
poder exercir armas y consequutivament per a
continuar lo real servey.

del modo que té feta altra relació a sa senyoria,
de manera que li impedeix la servitut perçonal
de son offici.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en dit concistori, dit doctor Pomada ha fet relació mitjensant jurament com Joan Montaner,
cap d’esquadra de la companya del capità Pere
Joan Sanxo, se troba vuy impossibilitat per anar
al tèrcio per occasió de una gema que té en la
cama sobre la canyella, la qual necessita luego de
ramey; altrament, seria posar-lo en molt parill
de sa salut y impossibilitar-lo per lo real servey.

Dilluns, a VIII de janer MDCLXXXX.

Mes en aquest dia, constituhit personalment en
dit concistori, dit doctor Pomada ha fet relació
mitjensant jurament com don Joseph Ximenes,
avantatjat de la companya del capità Pere Juan
Sanxo, vuy se troba ab unaa distil·lació en lo pit
y una quartana simple, per lo que està // 224r //
impossibilitat per a poder anar a fer lo real servey en dit tèrcio.

Dimecres, a X. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit concistori Francesc Folch, cirurgià de la
present ciutat, ha fet relació mitjensant jurament de com Paulino Bertran, sargento reformat de la companya del capità Joseph Bellver,
altra de las tèrcio del General y present casa, té y
pateix unas ulseras en las camas per la cura de las
quals necessita tenir quietut, per lo que judica y
té per cert que per lo menos de un mes no
podrà servir en dit tèrcio.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich no és vingut en concistori.
Divendres, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo dit concistori de sa senyoria,
Joseph Prats, sirurgià de la present ciutat, ha fet
relació a sa senyoria mitjensant jurament de què
Pau Oliva Cayró, soldat que és de la companya
del capità Joseph Bellver, altra de las del tèrcio
del General y present casa, pateix una hèrnia
humoral molts anys ha, la qual lo impossibilita
de poder continuar lo servey en dit tèrcio. Per
causa que continuant lo servey en dit tèrcio se li
pot inflamar y venir-li a suporació, de la qual perillaria molt sa vida.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjensant jurament
ha fet relació //224v // a sa senyoria de com la indisposició de Juan Pau Mitjà, albaraner del General, continua y ha continuat fins lo dia present

En aquest die és tornat en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per haver convalescut de sa indisposició.
Dimars, a VIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.

En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica presentada en
dit concistori per part del doctor Salvador Baró,
sobrecullidor de las col·lectas de ponent, y Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de sobrecullidor de las
// 225r // col·lectas de llevant. La qual és assí cusida, signada de número cent quaranta, y del
thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Als vint-y-hu de octubre proppassat fou vostra
senyoria servit manar al doctor Salvador Baró,
sobrecullidor de las col·lectas de ponent, y Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de sobrecullidor de las
col·lectas de llevant, anassen a fer la col·lecta
dels drets de General que se tróban lo corrent
trienni arrendats, entregar-los los arrendadors
de aquells los despatxs y llibres necessaris; y encara que los dits sobrecullidors estan en la pretenció de no tenir obligació de fer dita col·lecta
per trobar-se dits drets de General arrendats,
com llargament ho dedueixen y explícan aquells
en la causa que lo die present han introduhida e
intentada contra los arrendataris de dits drets,
ab tot ob reverentiam de vostra senyoria estan
promptes dits sobrecullidors per anar a fer en
son degut temps la col·lecta de la tersa de janer,
febrer y mars del corrent any, per lo qual effecte
han foleat y subscrit dits sobrecullidors los llibres de dita tersa cadahú de sa respective
col·lecta, los quals així foleats y subscrits han
enviat dits arrendataris als cullidors particulars
de ditas col·lectas de llevant y de ponent ab cartas de dits sobrecullidors dirigidas a aquells,
perquè a son legítim temps tíngan a punt llibres
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
224v i 225r del dietari.

a. a continuació ratllat indisposició.
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y diners. Lo que offereixen executar venint estatuït termini sens prejudici de dita causa y dels
drets y accions que los competeixen versus de
dits arrendataris y qualsevols altres personas, los
quals drets y accions volen tenir salvos y en
aquells en manera alguna entenen // 225v // prejudicar-se per qualsevols actes que fassen que
tinga mira a la execució de fer la col·lecta de dits
drets de General arrendats, perquè aquells sols
seran a fi de obehir als mandatos de vostra senyoria y no perquè en manera alguna enténgan
estar obligats a fer aquella. Y perquè en tot
temps consta del sobredit suplícan dits sobrecullidors a vostra senyoria sie servit manar continuar la present e o insertar en lo dietari de la
present casa. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Aguirre».
En aquest mateix die se són pressentadas las segonas requestas per lo reparo de la contrafacció
del sello a don Joan Baptista de Aloy, scrivà de
manament y arxiver del arxiu real, y als escrivans
de registre. Las quals requestas són assí cussidas
y incertadas, signadas de números cent quaranta-hu, cent quaranta-dos, cent quaranta-tres,
cent quaranta-quatra y cent quaranta-sinch, y
del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero nona mensis januarii eiusdem anni intitulata, pressente et in his vocato, rogato
atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia
auctoritate nottario publico Barchinonae (et)
scriba majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et
Josepho Palegri, cericae cordario, civibus Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et
assumptis, magnificus Josephus Orlau, utriusque
juris doctor, deserviens officium sindici dicti Generalis pro nobilib don Michaelle de Masdovellas,
constitutus personaliter coram et ante praessentiam nobilis don // 226r // Joannis Baptista de
Aloy, regii scribae mandati archivariique Regii
Archivi, personaliter reperti et adinventi intus
domos suae solitae et propiae habitationis, quem
ipse fovet in presenti civitate Barchinonae, in
vico nuncupato del Pi, dicto nomine eidem praesentavit et seu per me, dictum et infrascriptum
nottarium, secretarium et scribam majorem
praefatum, praesentari et legi publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedula thenoris sequentis: «Molt bé
sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor don
Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y ara. els originals d’aquestes cinc requestes es troben intercalats
entre els folis 225v i 226r del dietari.
b. al text nobis.
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chiver del Archiu Real, com ab altra requesta se
li és estat notificat com per la Constitució Segona, títol «De archiver real» està disposat que
de las còpias autèntichas que.s trauhen de dit
archiu no puga péndrer lo archiver o altra
perçona sinó quatre sous per fulla de las que seran en paper, y de las que seran en pergamí vuit
sous per fulla, y que no puga exigir lo archiver
per traball de sercas més sinó que sia tatxat per
lo canceller, vice-canceller o regent la real cancellaria, tot frau cessant en las sercas de las
scripturas; sobre la qual serca haje de jurar y
ohir sentència de excomunicació de fer aquella
ab tota diligència, segons ne serà requirit. Y
com això no obstant a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya haja pervingut
que vostra mercè per quiscuna fulla de las escripturas que trau de dit Archiu Real, de las
quals ne entrega còpia a las parts, se fa pagar
deu reals més del que per dita Constitució està
tatxat; y altrament cobra y se fa pagar per lo traball de sercar las escripturas lo que bé li apar,
sens precehir tatxa del molt reverent canceller
ni regent la real cancellaria, ni jurar y ohir
sentència de excomunicació de aportar-sa bé y
llealment en las ditas sercas, tot lo que és contra
lo disposat en dita Constitució, la qual junt ab
totas las demés // 226v // ha juradas vostra
mercè observar en lo ingrès de son offici; per lo
tant lo síndich del General de Cathalunya,
cumplint a sa obligació y en exequució de son
offici, per constituhir a vostra mercè en major
mora y negligència segona vegada, ab la present a vostra mercè requireix e interpel·la se
abstinga de cobrar quantitat alguna més de la
que per dita Constitució està disposat per quiscuna fulla de las escripturas que trau de dit archiu, de las quals ne entrega còpia a las parts, y
de exigir quantitat alguna per treball de sercar
aquellas que no sie precehint taxació dels molt
reverent canceller, y en son cas del regent la
real cancellaria, y fent lo demés que per dita
Constitució està disposat, revocant tot lo que
per vostra mercè de las penas impossadas per las
Generals Constitucions y en particular per la
Constitució «Poch Valdria», títol «De observar
Constitucions», y de tots los danys y damnatges que per dit son obrar en la conformitat sobradita patirà y suportarà lo present Principat
y de tot lo demés lícit y permès protestar. Requirens vos nottarium». Qua siquidem papiri
requissitionis scedula, sicut praedicitur, praesentata cum per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus nobilis don
Joannes Baptista de Aloy dixit quod eam habebat
pro lecta, qua propter de eadem fuit sibi tradita
copia et liberata et per eum manibus suis accepta
ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De qui-
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full; y que en lo dit capítol 53 se disposa que de
las lletras o cartas de pergamí que se regístran
púgan péndrer quatra reals per fulla, y no més
avant; las quals fullas hàjan de tenir son degut
cumpliment, a coneguda del prothonotari o de
son llochtinent, y no púgan ser claras; tot lo que
ignorar no pot, per haver jurat en lo ingrès de
son offici la observança de ditas y altres Constitucions. Y com això no obstant a notícia del
procurador fiscal del General de Cathalunya
haya pervingut que vostra mercè per registrar
lletras o altres scripturas exigeixen majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions
dispòsan, per lo tant lo síndich del General de
Cathalunya cumplint a sa obligació y en exequussió de son offici per constituir a vostra
mercè en major mora y negligència segona vegada en la present requireix y interpel·la que se
abstinga de exigir per fulla de las lletras o escripturas que registra majors quantitats de las que
per ditas Constitucions // 228r // està disposat; y
que revòquia tot lo per vostra mercè fet y obrat
contra las ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas per las Generals Constitucions, y
en particular per la Constitució «Poch valdria»,
títol «De observar Constitucions», y de tots los
danys y damnatges que per dit son obrar en la
conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y permès
de protestar. Requirens vos nottarium». Qua siquidem papiri requissicionis scedula, sicut praedicitur, oblata et presentata cum per me, dictum
nottarium, secretarium et escribam majorem
praefatum, legere incipiebatur dictus Jacobus Salamo dixit quod eam habebat pro lecta, qua propter de dicta requissicione fuit sibi tradita copia et
liberata et per eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sich ut praedicitur, dictis, actis,
gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau
dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuya intersit dari et tradi per me,
dictum et infrascriptum nottarium, secretarium
et scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et loco praedictis,
pressente me, dicto et infrascripto nottario et scriba majori supramemorato et praessentibus etiam
testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».

bus omnibus et singulis, sicut praedicitur, dictis,
actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus
Orlau dicto nomine et illustribus et fidelissimis
dominis deputatis ac aliis cuja intersit (petiit)
copiam autenticam dari, tradi et liberari per me,
dictum et infrascriptum nottarium, // 227r // secretarium et scribam majorem praefatum. Quae
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense,
hora et loco praedictis, pressente, vocato, rogato atque requisito me, dicto et infrascripto nottario, secretario et scriba majori predicto et praesentibus
etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero nona mensis desembris eiusdem anni intitulata, inter nonam et decimam horas ante meridiem, pressente et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate
notario publico Barchinonae, subrrogato in offitio scribae majoris domus Deputationis et Generalis Cathaloniae, infrascripto, et praessentibus
etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque
juris doctore, et Josepho Palegri, cerice cordario,
Barchinonae civibus, pro testibus ad ista vocatis
spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, tanquam deserviens
offitium sindici dicti Generalis Catholoniae de
licentia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum pro domno Michaelle de Masdovellas, dicto nomine constitutus personaliter coram
et ante praessentiam Jacobi Salamo, scribae regestri in regia cancellaria presentis Catholoniae
principatus, personaliter reperti et adinventi intus studia domorum propriae don Balthazarii
Oriol et Marcer, regiae scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in praefata regia cancellaria, quas ipse fovet in presenti civitate Barchinonae, prope Dessensum sive Devallada de Vila de
Cols, dicto nomine eidem praessentavit et seu per
me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, prae// 227v // sentari et legi publice petiit, instavit et
requissivit quandam in scriptis papiri requissitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y
ignorar no pot vostra mercè, senyor Jauma Salamó, scrivà de registra en la real cancellaria del
present Principat, com ab altra requesta se li és
estata notificat com per la Constitució «Volent
atténdrer», títol «De salaris», en lo segon volumen de las Constitucions y en los capítols 50,
51 y 53 del matex títol està disposat que de las
lletras que no pàssan de mitg full se cobre per
registrar un real de Barcelona o de València, e si
pàssan de mix full, per poch <h>o molt que sia,
dos reals, y no més, encara que cúmplia tot lo
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«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero nona mensis januarii eiusdem anni
intitulata, inter nonam et decimam horas ante
meridiem, pressente et in his vocato, rogato atque
requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctori-

tate nottario publico Barchinonae, subrrogato in
offitio scribae majoris domus Deputationis et Generalis Cathaloniae, infrascripto, et praesentibus
etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque
juris doctore, et Josepho Pelegri, sericae cordario,
Barchinonae civibus, pro testibus ad ista vocatis
spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, tanquam desserviens
offitium sindici dicti Generalis Cathaloniae de
licentia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum pro domino Michaelle de Masdovellas, dicto nomine constitutus personaliter coram
et ante praesentiam Joannis Baptista Pujol, deservientis offitium scribae registri in regia cancellaria presentis Catholoniae principatus, personaliter reperti et adinventi intus studia
domorum proprie habitationis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in prefata regia cancellaria,
quas ipse fovet in presenti civitate Barchinone,
prope Dessensum sive Devallada de Viladecols,
dicto nomine eidem praessentavit seu per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et
scribam majorem praefatum, praessentari et legi
publice petiit, instavit et requissivit quandam in
scriptis (papiri requisitionis scedulam) thenoris
sequentis: «Molt bé sab e ignorar no pot vostra
mercè, senyor Joan Baptista Puyol, servint un
dels officis de escrivà de registre en la real cancellaria del present Principat, com ab altra requesta se li és estat notificat com per la Constitució
«Volent atténdrer», // 229r // títol «De salaris»,
en lo segon volumen de las Constitucions y en
los capítols 50, 51 y 53 del mateix títol està disposat que de las lletras que no pàssan de mitx
full se cobre per registrar un real de Barcelona o
de València, e si pàssan de mitx full, per poch
<h>o molt que sia, dos reals, y no més, encara
que cúmplia tot lo full; y que en lo dit capítol
53 se disposa que de las altras cartas de pergamí
que se regístran púgan péndrer quatra reals per
fulla, y no més avant; las quals fullas hàjan de tenir son degut cumpliment, a coneguda del
prothonotari o de son llochtinent, y no púgan
ser claras; tot lo que ignorar no pot, per haver
jurat en lo ingrès de son offici la observança de
ditas y altres Constitucions. Y com això no obstant a notícia del procurador fiscal del General
de Cathalunya (haya pervingut) que vostra
mercè per registrar lletras o altras escripturas
exigeix en majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions dispòsan, per lo tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa
obligació y en exequució de son offici per constituir a vostra mercè en major mora y negligència segona vegada en lo present a vostra mercè
requireix y interpel·la que se abstinga de exigir
per fulla de las lletras o escripturas que regístran
majors quantitats de las que per ditas Constitucions està disposat; y que revoque tot lo per
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vostra mercè fet y obrat contra las ditas y altres
Constitucions. Altrament, protesta contra de
vostra mercè de las penas impossadas per las Generals Constitucions, y en particular per la
Constitució «Poch valdria», títol «De observar
Constitucions», y de tots los danys y damnatjes
que per dit son obrar en la conformitat se ha dit
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
demés lícit y permès de protestar. Requirens vos
nottarium». Qua siquidem papiri requisitionis
//229v // scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata cum per me, dictum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Joannes Baptista Pujol dixit
quod eam habebat pro lecta, qua propter de dicta
requisitione fuit sibi tradita et liberata copia (de
eadem) et per eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sicut praedicitur, dictis, actis,
gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau
dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto nomine
seu dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuya intersit copiam auctenticam
dari et tradi per me, dictum et infrascriptum
nottarium, secretarium et scribam majorem.
Quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mense, hora et loco predictis, presente me, dicto et
infrascripto nottario, secretario et scriba majori
supramemorato et presentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero decima mensis januarii eiusdem
anni intitulata, inter nonam et decimam horas
ante meridiem, pressente et in his vocato, rogato
atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia
auctoritate nottario publico Barchinonae, scriba
majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Josepho Pelegri, sericae cordario, Barchinonae civibus,
pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis,
magnificus Josephus Or- // 230r // lau, utriusque
juris doctor, desserviens offitium sindici dicti Generalis pro dompno Michaelli de Masdovellas,
constitutus personaliter coram et ante praesentiam Ludovici Martin, scribae regestri in regia
cancellaria dicti presentis Catholoniae principatus, personaliter reperti et adinventi intus domos
proprie habitationis don Balthazaris de Oriol et
Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis
prothonotarii in dicta regia cancellaria, quas
ipse fovet in praesenti civitate Barchinone et prope Desensum sive Devallada de Viladecols, dicto
nomine eidem praessentavit seu per me, dictum et
infrascriptum nottarium, secretarium et scri-
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bam majorem praefatum, praessentari et legi publice petiit, instavit et requissivit quandam in
scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y ignorar no pot vostra
mercè, senyor Lluís Martín, escrivà de registre
en la real cancellaria del present Principat, com
ab altra requesta se li és estat notificat com per
la Constitució «Volent atténdrer», títol «De salaris», en lo segon volumen de las Constitucions
y en los capítols 50, 51 y 53 del mateix títol està
disposat que de las lletras que no pàssan de mitx
full se cobra per registrar un real de Barcelona o
de València, e si pàssan de mitx full, per poch
<h>o molt que sia, dos reals, y no més, encara
que cúmplia tot lo full; y que en lo dit capítol
53 se disposa que de las altras cartas de pergamí que.s regístran púgan péndrer quatra reals
per fulla, y no més avant; las quals fullas hàjan de tenir son degut compliment, a coneguda del prothonotari o de son llochtinent, y no
// 230v // púgan ser claras; tot lo que ignorar no
pot, per haver jurat en lo ingrès de son offici la
observança de ditas y altres Constitucions. Y
com això no obstant a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya haja pervingut
que vostra mercè per registrar lletras o altres escriptures exigeix en majors quantitats per fulla
del que ditas Constitucions dispòsan, per lo
tant lo síndich del General de Cathalunya cumplint a sa obligació y en exequució de son offici
per constituhir a vostra mercè en major mora y
negligència segona vegada en la present a vostra
mercè requireix y interpel·la que se abstinga de
exigir per fulla de las lletras o escripturas que registra majors quantitats de las que per ditas y altres Constitucions està disposat; y que revóquia
tot lo per vostra mercè fet y obrat contra las ditas y altres Constitucions. Altrament, protesta
contra de vostra mercè de las penas impossadas
per las Generals Constitucions, y en particular
per la Constitució «Poch valdria», títol «De observar Constitucions», y de tots los danys y
damnatjes que per dit son obrar en la conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo demés lícit y permès de protestar.
Requirens vos nottarium». Qua siquidem papiri
requissitionis scedula, sich ut praedicitur, oblata
ac per me, dictum et infrascriptum nottarium,
secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus Ludovicus Martin dixit
quod eam habebat pro lecta, qua propter de eadem fuit sibi tradita copia et liberata et per eum
manibus suis acceptam ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum». De quibus omnibus et singulis, sicut praedicitur, dictis, actis, gestis atque secutis,
dictus doctor Josephus // 231r // Orlau dicto nomine (petiit,) instavit et requisivit publicum
confici instrumentum sibique dicto nomine (seu
dictis) illustribus et fidelissimis dominis deputa130

tis ac aliis cuia intersit copiam auctenticam
dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum. Quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et loco praedictis,
praesente, vocato, rogato atque requisito me, dicto et infrascripto nottario, secretario et scriba
majori infrascripto et praesentibus etiam testibus
supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero decima mensis januarii eiusdem
anni intitulata, inter nonam et decimam horas
ante meridiem, pressente et in his vocato, rogato
atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia
auctoritate nottario publico Barchinonae, scriba
majoris Generalis Cathaloniae subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Josepho Pelagri, sericae cordario, civibus Barchinonae,
pro testis ad haec vocatis spetialiter et assumptis,
magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, desserviens offitium sindici dicti Generalis
pro dompno Michaelli de Masdovellas, (dicto nomine) constitutus personaliter coram et ante praessentiam Francisci Riera, scribae regestri in regia cancellaria dicti presentis Cathaloniae
principatus, personaliter reperti et adinventi intus domos proprie habitationis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis prothonotarii in dicta regia cancellaria,
quas ipse fovet in presenti civitate Barchinone,
prope Dessensum sive Devallada de Viladecols,
dicto nomine eidem praessentavit et seu per me,
dictum et infrascriptum nottarium, secretarium
et scribam majorem praefatum, praessentari et
legi // 231v // publice petiit, instavit et requissivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè, senyor Francisco Riera, escrivà de registre en la cancellaria del present
Principat, com ab altra requesta se li és estat notificat com per la Constitució «Volent atténdrer», títol «De salaris», y en lo segon volumen
de las Constitucions y en los capítols 50, 51 y
53 del mateix títol està disposat que de las lletras que no pàssan de mix full se cobre per registrar un real de Barcelona o de València, e si pàssan de mix full, per poch <h>o molt que sia, dos
reals, y no més, encara que cúmplia tot lo full; y
que.n lo dit capítol 53 se disposa que de las altras cartas de pergamí que.s regístran púgan
péndrer quatra reals per fulla, y no més avant;
las quals fullas hàjan de tenir son degut cumpliment, a coneguda del prothonotari o de son
llochtinent, y no púgan ser claras; tot lo que ignorar no pot, per haver jurat en lo ingrès de son
offici la observança de ditas y altres Constitu-

cions. Y com això no obstant a notícia del procurador fiscal del General de Cathalunya haja
pervingut que vostra mercè per registrar lletras
<h>o altrasa escripturas exigeix en majors quantitats per fulla del que ditas Constitucions
dispòsan, per lo tant lo síndich del General de
Cathalunya complint a sa obligació y en exequució de son offici per constituir a vostra
mercè en major mora y negligència segona vegada en lo present a vostra mercè requireix y interpel·le que se abstinga de exigir per fulla de las
lletras o escripturas que regístran majors quantitats de las que per ditas Constitucions està disposat; y que revoque tot lo per vostra mercè fet
y obrat contra las ditas y altres // 232r // Constitucions. Altrament, protesta contra de vostra
mercè de las penas impossadas per las Generals
Constitucions, y en particular per la Constitució «Poch Valdria», títol «De observar Constitucions», y de tots los danys y damnatjes que
per dit son obrar en la conformitat se ha dit patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
demés lícit y permès de protestar. Requirens vos
nottarium». Qua siquidem papiri requissitionis
scedula, sich ut praedicitur, ac per me, dictum
nottarium, secretarium et scribam (majorem)
praefatum, praesentata, legere incipiebatur dictus Franciscus Riera dixit quod ipsam habebat
pro lecta, qua propter de eadem fuit sibi tradita
et liberata copia et per eum manibus suis accepta
ipse verbo respondendo dixit: «Quod sibi retinebat
terminum juris ad respondendum». De quibus
omnibus et singulis, sicut praedicitur, dictis, actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique dicto
nomine (seu dictis) illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuja intersit copiam auctenticham dari, tradi et liberari per me, dictum
et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem. Quae fuerunt acta Barchinone
sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente, vocato, rogato atque requissito me, dicto et
infrascripto nottario, secretario et scriba majori
infrascripto et presentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, Fèlix Pelagrí, sirurgià de la Seu de Urgell, com a procurador de
Agustí Gaspar, nottari de dita //232v // ciutat de
la Seu de Urgell, obtenint lo offici de altra dels
taulers de la Seu d’Urgell y sa col·lecta, com de
sa procura consta ab acta rebut en poder de Joseph Rabassa, nottari públich de la ciutat de la
Seu d’Urgell, als vint-y-set del mes de dessembre proppassat, la qual és assí cussida, signada
a. a continuació ratllat cartas.
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de número cent quaranta-sis, ha renunciat lo dit
offici de tauler en mà y poder de sa senyoria
il·lustríssima y en favor de ell, dit Fèlix Pelegrí.
E sa senyoria il·lustre, restant que lo dit Agustí
Gaspar no era debitor al General en quantitat
alguna, com apar ab la sertificatòria ne fa lo
magnífich racional del General y present casa,
ha<n> admès la dita renunciació si y en quant
per capítols y actes de Cort lo és lícit y permès.
Essent presents per testimonis Francesc Païssa y
Joseph Pelegrí, verguers del concistori de sa senyoria:
«Diea vigessima septima mensis desembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, in Civitate Urgellensis.
Ego Agustinus Gaspar, nottarius publicus Civitatis Urgelli, tabularius tabulae Generalitatis
Cathaloniae dictae civitatis et collectae Urgelli,
gratis, et cetera. Constituo et ordino procratorem
meum certum, et cetera. Ita quod, (et cetera). Vos
Phelicem Pelegri, chirurgum eiusdem civitatis,
presentem, et cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine meo in manibus et posse admodum dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalitatis Cathaloniae et alterius cuiusvis
perçone his commissionemb seu potestatem habentis vel habiturae dictum meum offitium tabulae
et collectae dictae Civitatis Urgellensis renuntiandum, cum omnibus honoribus, oneribus, lucris, commodis, salariis et aliis juribus et emolumentis eiusdem, in //233r // favorem dicti Phelicis
Pelegri, (procuratoris mei constituti. Ita quod
dictus) Pelegri et non alius de dicto offitio eum
omnibus honoribus, oneribus, lucris, commodis,
salariis et aliis juribus et emolumentis per dictos
dominos deputatos et auditores computorum seu
alias quasvis perçonas ad quas spectat provideant
et ad illum admitatis et non alius et proinde eisdem dominis deputatis et auditoribus computorum et aliis quibusvis personas ad quas spectet suplactiones quascumque necessarias et oportunas
ac vobis benevissas dandum, oferendum et humiliter praessentandum et porrigendum et quasvis
litteras, privilegia, gracias et provissiones pro praedictis necessarias et oportunas fieri et expediri suplicandum, impetrandum et obtinendum et ad
praedicta omnia unum vel plures procuratorem
seu procuratores substituendum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non
revocare, et cetera. Sub bonorum meorum obligatione, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Rabassa, scriptor, et Franciscus Sacates, sartor, ambo Civitatis Urgelli.
a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 232v i 233r del dietari.
b. a continuació ratllat habente.
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In quorum fidem licet manu aliena fideliter
scriptorum fidem et testimonium praemissorum
ego Josephus Rabassa, auctoritatibus apostolica et
regia nottarius publicus Civitatis Urgelli, hic me
subscribo et meum solitum et assuetum in publicus claudendibus instrumentis cum approbationis appono sig+num».
Dijous, a XI de janer MDCLXXXXI.
En aquest dia se és presentada la segona requesta per lo reparo de la contrafacció del sello y registre a don Balthezar de Oriol y Marcer, escrivà de manament, llochtinent de prothonotari
en la real cancellaria del present principat de Cathalunya. //233v // La qual requesta és assí cussida y incertada, nombrada de número cent quaranta-set, y del thenor seguent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero undecima mensis januarii eiusdem
anni intitulata, inter decimam et undecimam
horas ante meridiem, praesentibus et in his vocato, rogato atque requissito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate nottario publico Barchinonae (et) scriba majoris Generalis Cathaloniae
subrrogato, infrascripto, et praesentibus etiam
magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris
doctore, et Josepho Pujol, aromatario, civibus
Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Josephus Orlau,
utriusque juris doctor, desservientis officium sindici Generalis pro dompno Michaelli (de) Masdovellas, (dicto nomine) constitutus personaliter coram et ante praesentiam nobilis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regii scribae mandati, locumtenentis protonotarii in regia cancellaria presentis
Cathaloniae principatus, personaliter reperti et
adinventi intus domos suae solitae propriae habitationis scitae in presenti civitate Barchinone,
juxta et prope Dessensum sive Devallada de Viladecols, dicto nomine eidem praesentavit et seu per
me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, praesentari et legi publice petiit, instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè, senyor Balthezar Oriol y
Marcer, scrivà de manament y llochtinent de
prothonotari en la real cancellaria del present
// 234r // principat de Cathalunya, com ab altra
requesta se li és estada presentada notificant
com segons disposició de la Constitució 5 y del
capítol 43, títol: «De offici de prothonotari»,
(no pot lo prothonotari) o llochtinent de
aquell, secretaris y escrivans de manament despatxar ni métrer manament en provisió alguna
tocant a interès de part a part deduhible en juý
si donchs no era provehida per canceller, vice132

canceller y regent la real cancellaria, y que altrament segons la Constitució Quarta del mateix
títol y la(s) Constitucio(ns) 2 y 3, títol «De dret
de sagell», la obligació de pagar dit dret de sagell és sols precehint lletras o cartas de cancellaria, y que no despatxant-sa ditas lletras o cartas
no se pot exigir ni cobrar dit dret, y que exigintse sens precehir dita extracció és imposar nous
vectigals, lo que està prohibit per las Constitucions 10, 19 y 20, títol «De vectigals».
Y així mateix sab molt bé y ignorar no pot com
per la Constitució 2, títol «De dret de sagell»,
està disposat que de carta de simpla justícia o de
commissió paga quiscun singular sinch sous només, y quea si és universitat deu sous, y per citació se pàgan dos sous; y que las ditas lletras
<h>o cartas de execució de justícia se redueixen
a sinch espècies, com són execussions de
sentèncias difinitivas, de provisions de aliments,
de possesori summaríssim, de attentats y de lletras compulsòrias, expressadas totas en la dita
Constitució, conforme se infereix de la Constitució «Ordenam» 3, y de la Constitució «Nós
y nostres» 4, títol «De dret de sagell»; y que altrament per la Constitució 2, títol «De salaris de
escripturas judicials» se disposa, ordena y mana
y prohibeix que la mitat del salari que és donat
al(s) reladors o jutjas qualsevols no gosse
// 234v // (rebre) o de las parts exigir, y que sían
contents dels salaris que per escripturas és tatxat
en las Constitucions. Y altrament, sab molt bé y
ignorar no pot que la Constitució 2, títol «De
dret de sagell», ab la qual se disposa lo que deu
pagar lo dit dret de sagell, no exprimex ab què
moneda se deu pagar lo dit dret; y que sempra
que una Constitució de Cathalunya exprimeix
que.s paga alguna quantitat, no explicant-se ab
què moneda se ha de pagar aquella, lo estil y
pràtica és pagar-se ab moneda ussual barcelonesa, conforma se experimenta ab los salaris del
reverent canceller, noble regent la real cancellaria, doctors de la Real Audiència y altres officials
reals; los quals si bé és veritat que per la Constitució 8, títol «De salaris reben los officials reals», y que per lo capítol 89, Corts 1599, està
disposat los salaris que deuhen rébrer, y sent aixís que no.s diu ab què moneda se deuhen pagar, ab tot se pàgan y cóbran ab moneda ussual
de Barcelona, tot lo que com està dit no pot
vostra mercè ignorar per ser disposició de las ditas Constitucions, las quals ha juradas vostra
mercè observar en l’ingrès de son offici. Y com
assò no obstant a notícia del procurador fiscal
del General de Cathalunya haja pervingut que
vostra mercè exigeix dret de sello en aquellas
provissions o sentèncias que no se exequútan,

a. a continuació ratllat las ditas lletras o cartas.

precehint extracció de exequutorials ni cartas
judicials, sinó que las parts voluntàriament las
obtemperen cobrant dit dret de segell, com si
actualment se despedissen lletras o cartas de
execució de justícia, y així mateix que vostra
mercè cobra y exigeix dit dret de sello regulantlo a la mitat dels salaris que per los nobles y
magnífichs reladors se han exigit per fer las tals
provissions y de las sentèncias difinitivas lo exigeix // 235r // comptant la meytat dels salaris
que per los nobles y magnífichs reladors se han
exigit per fer las tals provissions y de las sentèncias difinitivas lo exhigeix, comptant la meytat
dels salaris ja de la mateixa sentència com de totas las provissions se són fetas en la causa; y altrament ha constat que vostra mercè cobra dit
dret de sello no ab moneda ussual barcelonesa,
sinó ab moneda de plata cathalana, tot lo que és
directament contra lo disposat en las referidas
Constitucions y capítols de Cort dalt mencionats. Per lo tant, lo síndich del General de Cathalunya, cumplint a sa obligació y en execució
de son offici, per constituhir a vostra mercè en
major mora y negligència segona vegada, ab la
present a vostra mercè requireix e interpel·la de
què se abstinga de cobrar dret de sello de aquellas provissions o sentèncias de las quals no se
trauhen lletras o despatgs de cancellaria y que
las parts voluntàriament obtempéran, que no
cobre per dit dret de sello la meitat del salari
que per los nobles o magnífichs reladors se han
exigit per ditas provissions sinó merament lo
que per Constitucions està disposat, y que així
mateix no cobre lo dit dret de sello ab moneda
de plata cathalana, sinó ab moneda ussual barcelonesa, y que revoque tot lo que fins assí ha
fet y obrat contra ditas Generals Constitucions.
(Altrament, protesta contra vostra mercè de las
penas impossadas en las Generals Constitucions,) y en particular en la Constitució «Poch
valdria», títol «De observar Constitucions», y
de tots los danys y dampnatges que per dit son
obrar, en la conformitat sobradita patirà y suportarà lo present Principat, y de tot lo lícit y
permès de protestar nedum praemisso sed et alio
quoquumque meliori modo. Requirens vos nottarium, (et cetera)». Qua siquidem papiri requissitionis sedula, sich ut praedicitur, oblata ac per
me, dictum et infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur dictus don Balthezar // 235v // Oriol et
Marcer dixit quod ipsam habebat pro lecta, qua
propter de dicta requisitione fuit sibi tradita et
liberata copia de eadem et per eum manibus suis
acceptam ipse verbo respondendo dixit: «Quod
sibi retinebat terminum juris ad respondendum».
De quibus omnibus et singulis, sic ut praedicitur,
dictis, actis, gestis atque secutis, dictus doctor Josephus Orlau dicto nomine petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum sibique
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dicto nomine (seu) illustribus et fidelissimis dominis deputatis ac aliis cuya intersit copiam auctenticam dari, tradi et liberari per me, dictum et
infrascriptum nottarium, secretarium et scribam majorem praefatum. Quae fuerunt acta
Barchinone sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente, vocato, rogato atque requisito me,
dicto et infrascripto nottario, secretario et scriba
majori praefato, et praesentibus etiam testibus
supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis, (pro) ut superius continetur».
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, nottari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una representació per sa senyoria y concistori de la ciutat feta a la magestat
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, a serca
del estat del Principat. La qual és assí cusida,
signada de número cent quaranta-vuit, y del
thenor següent:
«Señora. El principado de Cathaluña repressentado en el concistorio // 236r // de los diputados y
oydores de qüentas y la ciudad de Barcelona representada en sus concelleres y Consejo de Ciento
dizen que con diferentes súplicas se han puesto a
los reales pies de vuestra magestad manifestándole los peligros y recelos en que se hallava aquel
Principado y ciudad por quedar el paso abierto y
puerta franca al enemigo por qualquiera invasión, por no tener plaça alguna en la frontera que
pueda resguardar semejantes invasiones; pues por
el condado de Cerdaña, en que la plaça de Puigcerdán cubría todo aquel distrito de pais desde la
Ciudad de Urgel hasta Lérida, queda descubierto después que demolida la dexaron franceses, por
no haverse buelto a rehedificar; y por la parte de
la montaña después de la demolición de Campredón queda al arbitrio de las armas enemigas hasta Vique, y de aquí hasta las murallas de Barcelona; y por la parte del Empurdán no ay plaça
alguna hasta la ciudad de Gerona, quando al
contrario tiene el enemigo tan pertrechada su
frontera y entradas de Rossellón, por toda la
montaya prevenidas son las plaças de Colibre,
Nuestra Señora del Castillo, de Bellaguarda, de
los Banyos de Arles, de Prats de Molló, de Vilafrancha de Conflent y Montlluýs.
Y aunque vuestra magestad fue servido favorecer
a los concistorios con reales cartas, explicando que
su real ánimo de vuestra magestad era tener muy
presente la importancia de la fortificación de
Puigcerdán y lo que conviene exequutarla quanto
antes, no olvidando el cuydado de de suplir la de
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 235v i 236r del dietari.
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Camprodón y resguardar más el país; pero reconosiendo que el peligro en la dilación es tal como
lo ha enseñado la experiencia en esta campanya,
en que el enemigo ha senyoreado tan gran parte
de Cathaluña por no hallar ressistencia en las entradas, constituye a los concistorios en precisa obligación repe- // 236v // tir a vuestra magestad con
todo rendimiento las instancias, y assimismo a poner en la real noticia y concideración de vuestra
magestad:
Que mientras no se hallan redificadas las plaças
es precisso que el real exército de vuestra magestad
sea muy numeroso para obviar las entradas y invasiones del enemigo que puede emprender por
tan difarentes partes, porque el dessebrigo de las
fronteras ha de suplirse con la fuerça de un grande exército.
Que para el sustento y concervación de tan grande exército se necessita de crecidas assistencias, assí
de dinero, víveres y municiones como de artillería, carruage y otros pertrechos.
Que experimentándosse que el enemigo ordinariamente haze sus entradas tan a los principios
de la primavera como en el mes de abril, sería
muy del real servicio de vuestra magestad y consuelo del Principado y ciudad mandar prevenir
las assistencias y gente tan a tiempo que por lo
menos a los primeros de abril se hallara prevenido el real exército de vuestra magestad para preocupar las entradas del enemigo. Porque es más
fácil impedir y resistir la entrada que no sacarle
después de haverse ensenyoreado del paýs, y hasta
ahora no se ha experimentado que se retirasse si
no es por falta de víveres y mejorar de terreno en
tierras siempre de vuestra magestad hasta concluir la campaña.
Que de aquí nace un inconveniente y perjuycio
notable al real servicio de vuestra magestad y a
sus fidelíssimos vassallos, y es que todas las campanyas dentro del país de Cathaluña se sustentan
los exércitos que le dexan exausto y ponen en contingencia de desamparar sus casas y pueblos los
habitadores, y quedar inútil el país para continuar el real servicio de vuestra magestad. Porque
sien- //237r // do los danyos y estragos que padecen
los pueblos y tierras que ocupa el enemigo tan
grandes como se dexa conciderar, no son menores
los que padecen los pueblos y tierras que ocupa el
real exército de vuestra magestad. Porque la extrema necessidad en que se ven los soldados por
falta de assistencias les obliga a buscar su remedio, aunque sea atropellando con las leyes del hospedage y violando sus Constituciones y privilegios,
en gran danyo de los naturales y en contingencia
de turbarse la quietud pública y buena correspondencia que se habría de tener con tan finos y leales
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vessallos; sin que el zelo y cuydado de los generales
y cabos puede evitar este desorden por la necessidad que padecen los soldados por falta de socorro,
con que se atropella la devida obediencia a los superiores, parte tan essencial en los exércitos para el
buen logro de las operaciones militares, en grave
deservicio de vuestra magestad. Y esta necessidad
tan apretada se ha experimentado con singularidad esta campanya, pues en un regimiento de
alemanes que se hallava en Parelada llegó a tanto la misseria y necessidad que no sólo les faltava
el necessario sustento sinó tanbién con que cubrir
su desnudez, y fue preciso licenciarlos del campo y
acomodarles en población donde tuviessen alguna
subvención y abrigo.
Que de la misma falta de asistencias se origina
otro danyo mayor al real servicio de vuestra magestad, porque después de haver consumido los soldados los haveres y víveres de los peysanos en el parage en que se hallan, el no tener de que hechar
mano para su sustento les necessita a desertar y
volverse a sus casas; y lo que es peor, passarse muchos al enemigo, augmentando sus fuersas y minorando las del real exército de vuestra magestad. Lo que también sucede // 237v // en los tercios
provinciales, por no correr los pagamientos por
mano de los pagadores de sus provincias, como corría de antes y corren los de Aragón, Valencia,
Diputación y ciudad de Barcelona.
Que no solamente se experimenta este daño en la
infantería, pero también esta campaña, lo que no
sucedía en las antecedentes, se ha experimentado
en la cavallería, passándosse muchos al exército
enemigo. Y se jusga ser la causa el no haverles assistido con socorros competentes, que en el discurso
de sinco meses de campaña, según noticias, no se
les ha socorrido más que con veynte y tres reales a
cada uno.
Que de aquí se ha seguido que el real exército de
vuestra magestad se ha reducido a tan corto número que no solamente no ha obrado cosa en augmento de su real corona, pero ni aún ha podido
obviar que el del enemigo no haya obrado los progressos que tan lastimosamente experimentan, haviendo ocupado todos los puestos y terreno que el
real exército de vuestra magestad hiva desemparando, con sensible desconsuelo de los naturales,
como son Campredón, Ripoll, Cap Çacosta, Pla de
Bianya, Olot, Sancta Pau, Torres de Ribes, biscondado de Cabrera y Bas y casi lo restante de esta
parte de la montaña, baxando hasta la ciudad de
Vique.
Que haviéndosse mudado el real exército de vuestra magestad y hecho plaça de armas en Pon Xammar y después en Paralada, no se ha seguido útil ni
efeto que sustentarse allá las tropas, pero tan a cos-

ta del país y gran daño de los paysanos que toda
aquella circunferencia, que es muy dilatada y la
más fértil de Cathaluña, queda totalmente devastada y destruhida de frutales y bosques y vassía
//238r // de víveres; siendo assí que en tantos anyos
de guerra viva en que en aquellos parages han
campado el exército enemigo y el de vuestra magestad nunca se havían experimentado tales estragos,
que compasivamente llora todo el Principado, y lo
que es más sensible, haver esto sucedido sin haver
hecho operación alguna contra el enemigo.
Que haviéndose retirado el enemigo al Rossellón
passó a ocupar la villa de Puigcerdán y plana de
Serdanya a tiempo que el real exército de vuestra
magestad estava ja retirando para quarteles de
invierno, como en efecto se retiró, y campearon los
franceses por toda la Serdanya sin resistencia ni
oposición, con vivo sentimiento y desconsuelo de
aquellos fidelíssimos vassallos de vuestra magestad, que en todas las occasiones que han sido asistidos y abrigados de algunas milicias de vuestra magestad han dado tales muestras de fidelidad y
valor que no les excede en esta parte ningún vassallo de vuestra magestad, y el conciderarse ahora
abandonados y expuestos a las tiranías del enemigo les causa el más íntimo sentimiento; a más de
quedar todo aquel paýs devastado y exausto, de cuyas abundancias se ha aprovechado el francés no
sólo para el sustento de sus tropas sino también
para la provissión y abasto de su plaça de Monlluís.
Que lo referido muestra con evidencia el infeliz estado de toda la provincia, porque la demolición de
Puigcerdán ha quedado sin defensa ni resguardo
tan considerable parte de paýs como cubría esta
plaça. Y aunque quedava en aquell condado de
Cerdanya la plaça de Montellá, que si bien de menor presidio todavía era de algún abrigo para
aquellos pueblos; y que assí lo entendió el duque de
Bournoville, lugartiniente (entonces) de vuestra
magestad, // 238v // que la puso en buena forma;
haviéndola mandado derribar los generales del
real exército de vuestra magestad antes de salir a
campanya el anyo passado, queda totalmente tan
gran parte de Cathaluña indefensa y expuesta al
arbitrio de las armas del enemigo. De que saca
considerables provechos, ocupando las haziendas
de los que se hallan en tierras de la obediencia de
vuestra magestad, y obligando a constribuhir a todos los pueblos de aquel condado.
Por la demolición de Campredón, que assimismo
mandaron exequutar los generales del real exército de vuestra magestad al retirarse de la campaña
el anyo passado, queda descubierta y sin defensa
toda la montaña. Porque aunque quede en pie la
fortificación de Castellfollit, ésta, assí por su situación como por su poca circunferencia, no cubre terreno que pueda embaraçar las entradas del ene135

migo por qualquier parte que quisiera intentarlas. Y de esto ha hecho evidente demostración esta
campaña, pues hallándose prevenida y pertrechada dicha fortificación de Castellfollit con toda la
guarnición y residuo que su capacidad permitía,
no ha reparado el enemigo de acamparse en Olot,
Pla de Bianya y Sancta Pau, sitios poco distantes
de aquella fortificación, y de aquí passar al biscondado de Cabrera y Bas, corriendo hasta la ciudad
de Vique; y en su retirada ha demolido las murallas de San Juan las Abadessas, Ripoll y Torra de
Ribes y todo lo que podía ser de algún, aunque leve,
resguardo por la defensa de la montaña.
De aquí resulta que el enemigo le queda passo
franco para poner // 239r // a toda Cathalunya
en el más misserable conflito que se puede imaginar, hasta poner en riesgo de verse la ciudad de
Barcelona en las majores angustias. Porque si invadía el Principado por la parte de Serdanya podría con facilidad llegarse a la ciudad de Urgell, cuya expugnación no le sería muy difícil
según las desprevenciones con que se halla, sin artillaría ni fortificación que tenga forma de defensa ni tanta guarnición de quien se pudiesse esperar larga resistencia para aguardar socorro,
pues siendo tan distante y fregosos los caminos fuera impracticable o muy dificultoso llegar a tiempo. Senyoreada la ciudad de Urgell podría muy
a su salvo passar en obediencia Berga, Bagà, el
ducado de Cardona y toda la comarca de aquellas montanyas; y assegurada esta parte correr
hasta los muros de Lérida, que se halla poco más
prevenida que la ciudad de Urgell, y no menos
fácil su expugnación a un exército format. Y si
esto sucediesse, señor, lo que Dios no permita, qual
quedaría todo lo restante del Principado; pues,
impedidos los passos a los socorros que vuestra magestad se dignaría embiar, quedaría el paýs y la
ciudad de Barcelona con las apreturas de experimentar la necesidad de mantenimientos, singularmente podiendo el enemigo acamparse por
todo el llano de Urgel, que subministra a aquella
ciudad la major abundancia de granos por la
fertilidad de aquella tierra.
Si intentava la invasión por la otra parte de la
montaña, entrando por Campredón podría,
como esta campaña, bajar a la ciudad de Vique,
que se halla sin fortificación alguna, //239v // sin
artillería ni pertrechos para poder resistir a la invasión que intentare qualquiera exército; y fortificándose allá tener bajo su dominio todo el llano
de Vique y Llussanés, y passar a Hostalrique a
ocupar aquel castillo y guarnecerle de fuerte presidio, quedando con esto como bloqueada la ciudad de Gerona, y la de Barcelona en un contraste
de la mayor calamidad. Pues de allí quedaría el
enemigo dueño del paýs hasta los muros de esta
ciudad, que es el designio que constantemente te-
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nía el enemigo esta campanya a no haverlo estorvado la guerra que se movió con Saboya.
Y si se adelanta más la concideración y que intentare el francés invadir a la ciudad de Barcelona,
cómo no se ha de temer que la pusiese en grandíssima confussión quando se halla en tan diferente estado de lo que era para su defensa. Porque
quando tuvo la dicha de que la magestad del rey
don Felipe, padre de vuestra magestad, de gloriosa memoria, la librasse de la tiranía francesa y la
bolviese a su real obediencia, se hallava pertrechada con más de trescientas pieças de artillería y
una casa de las armas que de las que havía de todas suertes se podían armar más de treinta mil
hombres; demás de esto, estava fortificada de baluartes, medias lunas, estradas encubiertas, paliçadas y rastrillos, fortificaciones exteriores que
cubrían y resguardavan las murallas, cuyos fosos
se hallavan limpios y de la forma que es menester
por la mayor siguridad. Pero ahora ni ay artillería sino muy poca, por haverla sacado de allí los
que governavan, parte a título de inútiles y desfogonadas, que las rompieron y no se bolvieron a
fundir, y parte sirviéndose de ellas por armamento de dos vaxelles que se fabricaron en Barcelona y
Arenys. El número de las // 240r // armas también ha venido a mucho menos; de las fortificaciones exteriores apenas ha quedado rastro, porque
las estradas encubiertas y medias lunas están
arrasadas que se aran y siembran como los campos; los baluartes de tierra y fexina que resguardavan las puertas de San Baltrán, de San Pablo,
dels Teieros, de Junqueras y de San Daniel están
caídos y derribados, porque no se ha cuydado de su
conservación; y los fossos casi perdidos por estar
tan llenos que necessitarían de mucho tiempo,
gasto y trabajo para limpiarles.
Éste, señor, es el estado del peligro en que se halla el
Principado y la ciudad de Barcelona; y este riesgo
es el fruto que se sigue de la máxima que corra entre algunos y se sembró el anyo passado antes de salir a campanya, disiendo que no es de conveniencia que haya plaças en Cathaluña ni en su
frontera como se conserve Gerona, Barcelona y las
demás de la marina. Fundándose dicha opinión
en que aunque el enemigo puede senyorear el paýs
un anyo que esté más poderoso, con la misma facilidad se recuperará otro anyo que lo sean las reales
armas de vuestra magestad, que assí con menor
exército se defenderá la provincia. Discurso que
aunque a la primera vista paresca tenga alguna
apariencia, si fondamos la materia se hallarán los
grandes inconvenientes que se han de seguir.
Porque si el enemigo senyoreava toda la montaña,
que es la mayor parte del Principado, tendría en él
la comodidad de los quarteles del invierno y de fortificarse en los parajes que le parecieren a propósito
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para conservar su dominio y eludir la facilidad de
recobrar las reales armas de vuestra magestad otro
anyo como supone la máxima. Y si se fortificava en
Lérida quedaría de una vez frustrada toda la razón de la máxima y havía de costarle a vuestra
magestad los immensos gastos y fatigas que costó al
sereníssimo padre de vuestra magestad recobrarle
el anyo de 1644, obligándo- //240v // le a assistir en
perçona a su real exército en concideración de lo
que importava a su real corona.
Vea pues vuestra magestad, señor, en esta aflicción con quanta raçón acudimos al amparo de su
real clemencia, como hijos al padre, como corderillos al prisco, porque tiene la puerta abierta para
venir a tragarnos el lobo. Y concidere vuestra magestad quán errada es la máxima de que como se
conserve Barcelona y la marina lo demás es nada.
Ni tampoco sería fácil conservarse la ciudad de
Barcelona, Girona ni la marina en la real obediencia de vuestra magestad con menos exército si
dominava el francés lo restante del paýs. Porque si
Dios nos castigare tanto que lo permitiera como
los moradores de la ciudad de Barcelona tienen su
hizienda en difarentes partes de la provincia se
verían necessitados a mudar su habitación a
aquella parte donde tendrían de que vivir, y assí
en tierras del dominio francés. Como a esto se vieron forçados los de Rossellón, que por ser finos espanyoles havían dexado sus casas por no estar en
la obediencia de Francia. Y quando se quedó Rossellón por ella por el trato de la paz se bolvieron
allá por no tener con que sustentarsa en otra parte, que <h>a tanto obliga a vezes la necessidad.
De aquí se sigue que aunque Barcelona es una
ciudad tan populosa, que tendrá por lo menos
más de diez mil hombres a propósito para las armas en las occasiones que conviniere por su defensa, y que assí con menor número de soldados podría defenderse de qualquier invasión enemiga,
pero si desempararen su habitación los ciudadanos que tienen sus hisiendas en diferentes partes
de Cathaluña faltaría esta parte de defensa que
no sería poca, y se habría de suplir con major
// 241r // número de soldados o quedara menos
guarnecida para resistir a su expugnación que
intentare el enemigo. Y esto mismo sucedería en
Girona y plaças de la marina, con que la otra razón de la máxima que con menos exército se podría defender el Principado estando sin fortificaciones queda totalmente desvanecida.
Confirma esto la concideración de ser tan delatada la frontera de Cathaluña, que aún para conservar las plaças que la máxima supone si el enemigo dominava el restante del paýs sería menester
más numeroso exército o major número de soldados, artillería y demás pertrechos que no si se forti-

ficava la frontera. Porque en aquell caso se habría
de presidiar Rosas por lo menos con dos mil hombres, Palamós con mil, Gerona con sinco mil, Barcelona con ocho mil, Tarragona con dos mil, Tortosa con tres mil, Lérida con dos mil, y artillería y
pertrechos y cavallería equivalente en todas partes.
Esto haze evidente demonstración de que sería menester mayor exército para sustentar estas plaças.
Añádesse que a más destas guarniciones y presidios sería precisso exército para comunicarse y sucorrerse unas y otras plaças, y sería tan crecido el
gasto que se acarrearía a la real hazienda de
vuestra magestad que sería mucho más de lo que
importaría el fabricar y sustentar fortificaciones
en la frontera.
Mas que para abastecer de víveres tantas milicias
y plaças, señoreando el enemigo el paýs, casi no
tendría otro medio que por la mar. Y para esto se
necessitaría de galeras o otras embarcaciones y se
augmentaría el gasto a la real hazienda de vuestra magestad.
Muy cierto está, señor, el Principado y ciudad de
Barcelona que a los dictámenes dessa máxima,
que han querido introducir los de algunos poco
afectos a Cathaluña, no dará su real assenso
vuestra magestad ni per- // 241v // mitirá su exequución siendo en tan grave danyo del real servicio de vuestra magestad y desconsuelo de la provincia. Porque esto sería abandonarla, y no cabe
en las reales piadosas entranyas de vuestra magestad querer desemparar tan fieles y leales vassallos
y del paternal amor de vuestra magestad siempre
esperan más su conservación y augmento que su
ruhina. Y sería la más fatal el quedar sin el patrocinio de vuestra magestad, lamentables víctimas de la tiranía francesa, con horror y compasión de todo el orbe, tratados con toda suerte de
ultrage, en vengansa de las notables pérdidas que
Cathaluña ha ocasionado a la corona de Francia
rechasándole tantas vezes del Principado acompañando los reales exércitos de vuestra magestad.
Estas raçones aunque sin duda fueron previstas de
los auctores de aquella máxima, pues se vienen
tan a los ojos, las desprecian cogiendo en otro error
más manifiesto que el primero. Pues publican que
importa poco que falte en la real monarquía de
vuestra magestad esta provincia, porque de ella
no saca provecho alguna vuestra magestad.
Esta proposición tiene dos partes y entrambas manifiestamente falsas y contra la más incontrastable verdad. La primera de que importa poco para
la real monarquía el principado de Cathaluña,
se convence evidentíssimamente de su situación;
porque ninguno puede dudar que es Cathaluña
el antemural de lo continente de España respeto
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de la Francia y que, superada Cathaluña, no le
queda resguardo a la real corona para que no se
señoree el enemigo de Aragón y Valencia, pues en
ninguna de sus fronteras se halla plaça ni fortificación que pueda impedir la entrada y invasión
de un exército poderoso. Luego evidente es
// 242r // que la conservación del Principado es la
mayor fija que tiene vuestra magestad por la siguridad de su corona.
Y aunque no fuera conseqüencia tan infablible la
ruhina de essos reynos por la falta de Cathaluña
sería muy considerable el daño de la gran monarquía de vuestra magestad la pérdida del Principado. Porque él por sí solo es una de las más preciosas johias que adornan la real corona de vuestra
magestad, que pocos reynos ay de los que componen
la dilatada monarquía de vuestra magestad que
la igualen assí en la extensión de su terreno como
en el crecido número de pueblos y vassallos, que sin
duda es la provincia más poblada respeto de su
circunvalación de quantas se hallan en todo lo
continente de España; y es la rahiz y origen de
donde se han propagado la mayor parte de los reynos y dominios de vuestra magestad. Luego mal
fundado es lo que se dize que importa poco para
vuestra magestad el tener o dexar a Cathalunya.
La sigunda parte que quiere persuadir que no
saca provecho alguno vuestra magestad del Principado tiene menos fundamento. Porque la están
dismintiendo los continuados servicios y donativos
con que sirve a vuestra magestad continuando el
zelo y finesa con que sus antepassados han siempre
servido a los gloriosos progenitores de vuestra magestad, que se necessitaría de grandes volúmines si
se havían de recontar, y por tan notorios se omiten, y podrá vuestra magestad mandar conciderar quales deven ser los de la provincia entera
quando los de la ciudad de Barcelona solamente
desde el año sinqüentados hasta el de vuytanta
montan quatro millones seiscientas y veinte mil
novecientas setenta y una libra(s), ocho sueldos y
quatro dineros; y hasta agora se han continuado
con // 242v // la larguesa y liberalidad que han
pedido las occasiones, de que son verdaderos testigos los lugartenientes de vuestra magestad y el
mejor de todos las reales cartas con que vuestra
magestad se ha servido favorecer a la ciudad manifestando su real agrado y darse por servido.
De las operaciones de esta campaña y la passada
parece que surten los efectos conseqüentes a los dictámenes de aquella máxima de abandonar el
paýs, lo que ha ocasionado universal desconsuelo en
la provincia. Y aviva más el sentimiento el no haver podido tener ocasión los naturales de mostrar
su valor contra los enemigos y hazer más evidente el
zelo y afecto que tienen al real servicio de vuestra
magestad, pues se ha escusado el emplearles en fun-
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ciones militares. Porque aunque se han convocado
algunos somatenes han sido momentáneos, siendo
assí que en otras ocasiones, como en tiempo del señor don Juan, ermano de vuestra magestad, marqués de Mortara y otros lugatinientes de vuestra
magestad, para enfrenar el orgullo del enemigo se
han valido de tercios formados de sus naturales, a
expensas del Principado, que han desempenyado
gloriosamente el crédito de las reales armas de
vuestra magestad; y singularmente en el año de
1653, en que el valor y zelo del señor don Juan socorrió gloriosamente la ciudad de Gerona y hizo retirar ignominiosamente al enemigo, se valió de ocho
tercios de infantería formados de los naturales de
la provincia, con cuyo valor y ardimiento se introduxo el socorro a la ciudad; y assimismo en la recuperación de Solsona, como tanbién en la de Berga,
sirvieron los naturales con igual satisfación; y en el
año de 1674 en la campaña de Maurellás, siendo
lugartiniente de vuestra magestad el duque de
//243r // San Germán, se emplearon seis tercios de
infantería con que sirvió la provincia a vuestra
magestad, con sus maestres de campo y demás officiales, todos de cathalanes, a más de los dos con que
servían la ciudad de Barcelona y Deputación; en
el de 1675, amaneçada Gerona por el francés, se
valió el mismo duque de San Germán destas milicias de la provincia y la ciudad de Barcelona, embió un conceller con otro tercio extraordinario
para guarnecer aquella ciudad y permaneció en
ella en sitio formal que le puso el enemigo, siendo
gran parte de la conservación de aquella plaça la
asistencia del conseller y su tercio, como lo reconocieron assí todos los generales y lo manifestó a la
ciudad con real gratitut la magestad de la reyna,
nuestra señora, madre de vuestra magestad, con
su real carta; assimismo, en el año de 1678, quando intentó el conde de Monterrey socorrer a Puigcerdán acudieron promptos y gustosos los cathalanes y la ciudad de Barcelona con un tercio
extraordinario de sietecientos hombres que levantó
en dos días naturales; y en el año 1684, siendo lugartiniente de vuestra magestad el duque de
Bournonville, por la invasión del francés de la ciudad de Gerona se emplearon quatro tercios de infantería de la provincia con sus maestres de campo
y demás officiales, a más del de la Deputación y dos
de la ciudad de Barcelona. Y tanto más se jusgava
útil y necessario esta campaña valerse de esse medio
de tercios de naturales quando la razón y causa
por la qual se crehe haverse dexado de obrar ha sido
el poco número de infantería con que se hallava el
real exército de vuestra magestad, y podía aquél
augmentarse y suplirse con los tercios de la provincia, que en otras ocasiones semejantes, como se ha
dicho, se havía permetido y solicitado. // 243v // Y
esta novedad ha dado ocasión de concebir a muchos
de los paysanos que se tenía de ellos desconfiansa,
cosa que es tocarles en lo más vivo de su estimación y
naturalesa, porque siempre han tenido por su ma138

yor blasón la lealtad, fidelidad y constancia en el
real servicio de vuestra magestad.
Este golpe tan sensible de sospecha de la desconfiansa ha hecho eco también en la ciudad de Barcelona. Porque aunque tan asigurada de que vanas y obscuras sombras no podrán empañar el
resplendor de su fidelidad, y más quando en el real
concepto de vuestra magestad tiene la más calificada exequutoria de su crédito, sin embargo, ha
fraguado la malicia de algunos desatentos introducirse un renombre odioso al crédito y estimación
de los ciutadanos, calumniando con él a qualquiera que por una o otra rasón se oponga al dictamen y sentir de aquellas lenguas. Y va cundiendo este atxaque de manera que hasta lo venerable
de los eclesiásticos se ultraga escandalosamente
con esta calumnia; y es muy sensible y lastimoso
que a los que tenía assegura con sus operaciones su
opinión se le haja de subvertir una maliciosa y dañada intención, que es la más contraria y perniciosa al real servicio de vuestra magestad.
Lo que aviva más el sentimiento en este consuelo es
que se den ohidos a sugestiones tan maliciosas y
que sin más fundamento que de essas vozes arrojadas del odio experimente la ciudad demonstraciones inusitadas que indican reselarse y impresionarse en el govierno, credulidad de essa
desconfiança. Porque Domingo de Ramos, en que
sale la procesión de los Dolores de la Virgen, se vio
públicamente este anyo en difarentes plaças y
otros puestos públicos de la ciudad formada la cavellaría, // 244r // dobladas las guardias y centinellas y toda la gente de guerra en actual prevención, como si estuviera en vista del enemigo,
dexando suspensos y desconsolados los ánimos de
los ciudadanos por la novedad. Lo mismo se ha
visto en los demás días de solempnidad y concurso.
Con más evidencia se confirmó la credulidad de
este rezelo en la vigilia de la Natividad de san
Juan, en que estuvo toda la noche la gente de guerra en arma con toda forma, por alguna vana
illusión que les persuadió havía de levantarse el
pueblo contra ellos; y por la manera en que se
acostumbra aquel día decir missa antes del alva
en las parrochias de San Pedro y Sancta María
del Mar y capilla de Nuestra Señora de Montserrate, a la que tocaron las campanas para senyalar dichas missas tomaron los soldados las armas
en las manos, publicando vozes que todas tenían
la mira a radicar una desconfiansa de los ciudadanos. Y aunque esta voz, según se dixo, nacía de
la noticia que havía dado un mallorquín y que
sabían quién era, haviendo enseñado la experiencia con la quietud en que estuvo la ciudad ser el
major embuste, tuvo tan buena dicha que en vez
de castigarle se le dio lugar para que huiesse. De
donde se vio claramente que aquello era una im-

postura y calumpnia con que algunos malévolos
querían desacreditar el buen afecto de los ciudadanos de Barcelona hechando aquella voz, porque
sino manchare que tisne.
En la misma forma se vieron armados y prevenidos públicamente los soldados en las vigilias de
san Pedro, san Christóval y Nuestra Señora del
Carmen, dando a entender con estas demostraciones exteriores y inussitadas claramente el rezelo de su desconfiança. Y aún de otros sucesos más
individuales que han // 244v // sucedido se arguye
con evidencia la sospecha de aquella desconfiansa
que por públicos se dexan de expressar.
Evidente dessenganyo fue de quán sin fundamento
ni ocassión alguna se havía entrado en tan vano rezelo la fiesta que el duque de Veraguas hizo en la
galera real en el puerto de Barcelona a pocos días
que havían corrido aquellas vozes; pues quedando
por ocasión de aquella fiesta abierta la puerta del
Mar hasta media noche, sin más prevención en sus
centinelas y cuerpo de guardia que estar entretenidos con músicas y bureo, augmentando aquella bulla y haviendo concurrido todo el pueblo de Barcelona en el muelle para solemnisar y gosar de aquella
fiesta, sin examen y averiguación de quién salía ni
entrava, se logró con tanta quietud y sosiego que no
sucedió pendencia, rinya ni palabra desconcertada, antes bien fue todo un plausible júbilo y alegría,
con gran satisfación de militares y ciudadanos. De
que pudieron quedar desengañados de la cinceridad de ánimos, fidelidad y amor, assí de los naturales como de los circumvezinos de Barcelona, a quienes havía llegado la noticia de la fiesta días antes.
Augmentando más esta ponderación el haver sucedido a tiempo que se hallava en campanya el lugartiniente de vuestra magestad con su real exército.
No se estranyaa, senyor, la prevención para qualquier accidente, porque siempre es gran parte de
la prudencia de un general precaucionarse para
aquello que no es possible de suceder. Lo que se estranya es la novedad en el modo, la publicidad en
el efeto y las vozes tan declaradas y calumpniosas
con que se pretextua. Porque el punto de la desconfiansa es como el veneno // 245r // de las medicinas, que poco y templado con prudencia da la
salud, y demasiado acarrea la muerte.
De aquí nace el summo desconsuelo en que se halla
la ciudad, pues al passo que está sirviendo con la fineza y afecto que corresponde a su innata fidelidad, amor y obligación, el fruto que coge de esta fineza sea un desprecio y ultrage en lo más sensible de
su estimación. Que aunque estas maledicencias del
odio sean sombras que no tienen más cuerpo que la

emulación y la embidia, sin embargo muchas vezes
chinas y varillas arrojadas al descuydo dañan más
que saetas enarboladas, y sólo le queda a la ciudad
el consuelo de saber la satisfación que tiene vuestra
magestad de su fidelidad, como lo aseguran sus reales cartas y los honores con que la real magnificencia de vuestra magestad la engrandece; y creher
firmamente que en el real ánimo de vuestra magestad ni en su gran rectitud y enteresa no harán
impressión aquellas voces maliciosas que son silvos
que ocupan los ohidos y no los ánimos, perros covardes que muerdan la ropa y no llegan a lo vivo.
Éstas son, señor, la concideraciones que el principado de Cathaluña y ciudad de Barcelona ofrecen
postrados a los reales pies de vuestra magestad,
para que vuestra magestad con su soberana comprehención las pondere y en vista de ellas sea servido mandar disponer y exequutar lo que fuere más
de su real servicio y consuelo de tan fidelíssimos
vassallos de vuestra magestad, de cuyo paternal
amor esperan que como a fuente y manantial de
las gracias han de mandar copiosos raudales de
beneficensias y remedios de tantos males que padecen y majores que les emanaçen si vuestra magestad con su gran providencia no les previene por siguridad de sus reynos y por alivio de tan fieles
vassallos, que en la constancia de su fe y // 245v //
fidelidad han de permanecer hasta perder sus vidas y hasiendas por el real servico de vuestra magestad, sin que ningún contratiempo pueda apartarlas de esse norte que es el punto fixo de su major
efeto; assigurando a vuestra magestad que estas
voces, nacidas de los más íntimos afectos del amor
de hijos obedientes, van acompañadas de lágrimas
de una incontrastable fidelidad, y la merced y
consuelo que se prometen de las piadosas entranyas
de vuestra magestad la recibirán a singular fervor de la poderosa mano de vuestra magestad».
Mas en aquest die, havent-sa deliberat continuar
y reclutar lo tèrcio ab lo qual lo General serveix a
sa magestad, Déu lo guarde, en defensa del Principat y dels drets de la Generalitat, fonch proposat en concistori de sa senyoria quin capità del dit
tèrcio se havia de anomenar per fer dita recluta.
Foren proposats dos capitans, qui foren don Jayme de Alamany y Descallar y don Anton Bru.
Los quals així propossats se prosseguí per sa senyoria a votar, y los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats eclesiàstich y militar donaren son respective vot a dit don Jayme Alemany y Descallar,
y los restants quatre consistorials a dit don Anthon Bru, lo qual per haver tinguts més vots
fonch elegit per fer dita recluta, com apar en lo
Llibre de Deliberacions lo die present.
Divendres, als XII de janer MDCLXXXXI.
En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor

a. a continuació ratllat major.
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bisbe de Barcelona, // 246r // deputat eclesiàstich, no és vingut en concistori.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo magnífich Onofra Monsalvo, doctor en medicina y
ciutadà honrrat de Barcelona, ha fet relació a
sas senyorias mitjensant jurament de com la indisposició de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la bolla, ha perseverat y continuat y
persevera y continua lo dia present en la mateixa forma té feta altra relació en jornada del primer de dessembre proppassat, de tal manera
que li ha impedit y impedeix lo exercissi de dit
son offici.

247r

Més, constituhit perçonalment dit Onofre
Monsalvo en lo concistori de sa senyoria, mitjensant jurament fa relació de com la insdisposició y impediment de Joseph Casas, guarda del
General del portal del Àngel, persevera y ha perseverat fins lo dia present de la manera té feta altra relació a sa senyoria sots jornada del primer
de dessembre proppassat, de manera que li impedeix lo exercissi perçonal de son offici.
Més, constituhit perçonalment dit doctor Monsalvo en dit concistori, mitjensant jurament ha
fet relació com la insdisposició de Jacinto Alabau, guarda del General, ha continuat fins lo dia
present y continua de la mateixa manera que té
feta altra relació a sa senyoria lo dia del primer
de dessembre proppassat, de manera que li impedeix lo exercissi perçonal de son offici.
Dissapta, a XIII. // 246v // En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstic
no ha vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die, constituhits perçonalment en lo concistori de sas senyorias, Jacintho
Rodoreda, argenter, anomenat per part de sa senyoria, y Joan Pau Pol, argenter, anomenat per
part de Joan Costa, argenter de la present casa,
mitjensant jurament han fet relació a sa senyoria
com ells exactament han mirat, vista y regoneguda difarent feyna del dit offici de argenter feta
per dit Costa a obs y per compta de la present
casa, contenguda en un compta per dit Costa
entregat, y havent hagut rahó del en ell contengut han feta la estima avall escrita y següent:
Primo, per lo emblanquir y brunyir los vuit candeleros grans, estíman en 15 lliures.
Ítem, per lo pes de dotsa parells de gafets, en 5
lliures, 18 sous.
Ítem, per las mans de dits dotsa parells de gafets, en 2 lliures.
Ítem, per lo gravar las estanallas serveixen per
blanch, en 1 lliura.
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Ítem, dos altres estanallas semblants a les altres,
2 lliures.
Ítem, per los dos encunys de sant Jordi, en 8
lliures, 8 sous.
Ítem, per dos encunys grossos, lo un ab las armas de la ciutat y lo altre ab las armas de la Deputació, 10 lliures.
Ítem, per catorsa encunys difarents, 7 lliures.
Ítem, per lo pes de las sis insígnias, 8 lliures, 5
sous.
Ítem, per las mans de las ditas sis insígnias, 6
lliures.
Ítem, per la plata y mans de adobar una cana de
lli, 10 sous.
Ítem, per lo or entra en adobar la custòdia, 25
lliures, 9 sous.
Ítem, per dotsa pedras morades se posaren en
dita custòdia, 4 lliures, 12 sous.
Ítem, per las mans de adobar, netejar y redaurar
dita custòdia, fer-(h)i dos pessas novas y vuyt
engastons y altres adobs, tot 20 lliures.
Ítem, per la plata ha entrat en adobar un candelero de concistori, 2 lliures, 12 sous, 6.
Ítem, per las mans de adobar dit candelero.
Ítem, per dos dias difarents se ocupà en desfer
las massas y adobar-las, 2 lliures, 8 sous.
La qual relació y estima fan segons la experiència tenen de dit offici de argenter. La qual conté
en si tota veritat en virtut del jurament que tenen prestat.»
En aquest mateix dia me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica a sa senyoria pressentada per Francesch Vidal, sirurgià de la vila de Sant Sadurní de Subirats, junt ab la relació al peu de dita súplica
continuada feta per los magnífichs assesors del
General y present casa, y altra súplica <per>
//247v // en dit concistori pressentada per lo síndich de la universitat de la vegaria y ballia forana
de Gerona. Las quals súplicas són assí cussidas,
signadas de números cent quaranta-nou y cent
sinquanta, y del thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Francisco Vidal, sirurgià de la vila de Sant Sadurní, terme de
Subirats, lo dia de sant Andreu, trenta del mes
de novembre pròxim passat, per los jurats y consell de dita universitat com se acostuma quiscun
any fou elegit per haver tingut la major part dels
vots de dit consell en mostasaf de dita universitat, y com a tal prestà lo sòlit jurament en mà y
poder del senyor balle de dit terme y posat en actual exercissi de dit son offici, lo que no obstant
pasats alguns dies després del sobredit no duptaa. els originals d’aquestes dues súpliques es troben intercalats
entre els folis 247v i 248r del dietari.

ren ni han duptat alguns del consell de dita universitat voler impedir, com de fet an impedit, al
dit Francisco Vidal lo fer y exercir lo dit offici de
mostasaf ab modos poc dessents y extraviats, ab
un pretext molt insubsistent y poc decorós als
que serveixen a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, és a saber, de ser estat lo dit Vidal en algun temps tauler, bollador y guarda del General,
essent estat sempre y ésser vuy en dia per molt
justas causas y rahons la observansa subseguida a
favor de dits officials. Per lo que, recorrent al emparo y protecció de vostra senyoria il·lustríssima
y fidelíssima, humilment suplica sia de son servey
concedir-li una sertificatòria ordenant y manant
als officials a qui toque contenint-sa en aquella
que lo ser estat o ésser official del General del
present Principat no obsta ni ha fet ni fa impe–
// 248r // diment algú per a poder tenir y obtenir
qualsevols officis y honors en qualsevols universitats. Que dit suplicant (h)o rebrà a singular
mercè y favor de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima. Lo offici, et cetera. Altissimus. Fornes.

248v

«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la universitat de la vegaria y ballia forana de Girona humilment representa que no obstant que
la dita vegaria per convenció y concòrdia de
molts anys a esta part feta contribueix per lo alívio y sustento de la guarnició de dita plaça de
Girona en un quintar de llenya quiscun dia
aportada a dita ciutat, com vuy se continua, ab
tot no dupta la cavallaria de dita plaça exir per
los llochs de dita vegaria y ballia y de aquells talla roures, alsinas y altres arbres fructíferos y de
convenièncias, sens altres danys que ocasiona. Y
havent-sa fet repetidas representacions al governador de dita plaça per la esmena del dany y
evitar lo que podria succehir, no sols no se ha
trobat consuelo, però encara se experiméntan
majors excessos. Mogut dels quals y dels clamors continuats de dits pobles, lo síndich de
dita vegaria se troba precissat acudir a la protecció de vostra senyoria y fidelíssim concistori a
efecte de meréxer la eficàs intercessió per sa excel·lència a efecte sie servit donar los ordes convenients al governador de Girona perquè atenent la vegaria no falta en lo que té ofert de
la assistència de dita llenya no done lloch als
excessos de dita cavellaria. Que a més obrarà
vostra il·lustríssima en gran consuelo de dita
universitat y sos pobles y habitans en ells, lo
síndich ho rebrà a singular favor de la poderosa
mà de vostra senyoria y fidelíssim concistori.
Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro Ribes.
Fuster».

249r

Dilluns, a XV de janer MDCLXXXXI. En aquest
die, constituhits personalment en lo concistori
de las senyorias los magnífichs assessors del General y present casa feren relació a sa senyoria
del estat de las causas de la present casa.

Oblata die XI januarii MDCLXXXXI in concistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commisserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae, qui super suplicatis relationem faciant in scriptis.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
Vista la suplicació presentada per Francisco Vidal, cirurgià de la vila de Sant Sadurní, terme de
Subirats, y lo en ella contengut que per ésser estat tauler, bollader y guarda del General fou repel·lit del offici de mostesaf en lo qual fou elegit
per la major part del concell de dita vila, havent
ja prestat per dit efecte lo sòlit jurament, restant
dita vila sens mostasaf. Y com sia cert y indubitat
tant per difarents capítols de Cort com per observança inconcussament seguida fins lo dia de
vuy no sols los officials qui han exercit officials
del General, sinó tanbé los que actualment exerceixen, són aptes per exercir qualsevols officis de
ciutats, vilas y llochs, tant reals com de barons, y
vuy se tròban molts en dits exercissis; attès lo referit y atès lo perjudici que se fa al dit Francisco
Vidal té tracta successiu per los demés officials
de la Generalitat y té la mira a què vostra senyoria il·lustríssima més facilment troben officials
per officis de la Generalitat, estas y altres cosas
atesas, los assessors infrascrits relació fan a vostra
senyoria il·lustríssima que pod y deu concedir la
certificatòria demana dit Vidal, y si apar a vostra
il·lustríssima ordonar se escriga a dita universitat
estranyant la novedad. Y axí ho senten. Salvo, et
cetera. Jofreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor».
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Dimars, a XVI. En aquest dia no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dimecres, a XVII. En aquest dia ha faltat en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
Dijous, a XVIII. En aquest dia han faltat en lo
concistori de sa senyoria los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich<s> y militar.
Divendres, a XVIIII. En aquest die lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dissapta, a XX. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
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Dilluns, a XXII. En aquest die se és partit de la
present ciutat per la de Gerona lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per negocis y afers
seus propis.
En aquest mateix die, constituhida personalment en lo concistori de sa senyoria Maria
Roca, muller de Joseph Roca, mercader, obtenint lo offici de credencer de las sedas de la bolla del General del present principat de Catalunya de la present ciutat, com a procurador(a) de
dit son marit, com de sa procura consta ab acta
rebut en poder de Miquel Marquès, notari, ciutadà de Barcelona, a dotsa del mes de agost del
any mil set-sents quaranta-set, transumpto de la
qual procura és assí cusit signat de número cent
quaranta-nou, en dit nom ha renunciat lo dit
ofici de credenser en mà y poder de sa senyoria
il·lustríssime y en favor del pare Bonaventura
Boxó, prevere ressident en Barcelona, per ésser
altre dels officis antichs y que podan alienar-se.
E sa senyoria, restant cerciorat que lo dit Joseph
Roca no era debitor al General en quantitat alguna, ab la relació que de paraula ne ha fet a sa
senyoria lo magnífich racional del General y
present casa de la Deputació, han admès la dita
renunciació si y en quant per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis Francesc Païssa y Joseph Palegrí, verguers del consistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputata // 250r // eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest matex die me ha ordenat la senyoria
il·lustre a mi, Geroni Brotons, notari públich de
Barcelona y subrrogat en lo offici de secretari y
escrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica a sa senyoria presentada per part de Joseph Ginestret y
Pau de Baver y Pous junt ab la relació feta per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa, la qual és assí cussida signada de
número cent sinquanta y del thenor següent:
«Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Joseph Ginestret, parayre de la parròquia de Sant Quirse de
Basora, y Pau de Baver y Pous, texidor de llana
del veïnat de Montesquiu de dita parròquia,
haurà més de quatra anys que foren regaliats y
deseredats per certs llochs per enemichs de vostra senyoria il·lustre, per ocassió de ser acusats
de haver feta resistència als arrendataris de las
bollas y a sos officials, qui sens asistència de llur
a. a continuació trasllat d’una procura, transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1396.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
249v i 250r del dietari.
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batlle arribaren a regonèxer en dit lloch si trobarian ninguns fraus, y per dit efecte han estat en
tot lo dit temps ausentats de sas casas, sens poder treballar de llurs officis, per haver-se de
guardar de la justícia. Y en lo estiu passat, en la
ocasió que la ermada de França estigué en Ripoll, Olot y Sant Joan, estigueren sempre per
los passos junt ab altres per a agordar que los
francessos no baxassan y entrassan per dits passos a la plassa de Vich. Y, en particular, lo dit
Pau de Baver se li encomanà una companya de
micalets que sempra, de nits y de dias, estigueran vigilant ara ab una part, ara ab altra, allà a
hont convenia asistir, sens tenir més assistèncias
de manjar ni de bèurer que las pocas de sas casas
// 250v // y lo que los jurats de Sant Quirse de
Basora los assistiren. Y se troban vuy tan fatigats
y tan pobres y carregats de obligacions, de muller y set ho vuyt fills cada un, tots casi impúbers, que·ls és precís anar tots per las portas. Per
ço, postrats en las plantas de vostra il·lustríssima, humilment suplícan tinga llàstima de ells
tornant-los en sa gràcia y obediència, donantlos llicència que, sens incórrer en ninguna pena
ni perill, pugan traballar descansats en sas casas
y cancel·lar los processos contra de ells fulminats, y anar y venir líberament ab seguretat per
tot lo Principat per poder treballar i alimentar
sas famílias. Y per dit efecte sigan fetas las provisions oportunas, que los suplicants ho tindran a
particular gràcia y merced de la grandesa de vostra senyoria il·lustríssima. Officio et cetera, altissimus Dalmaci junior.
Oblata die duodecima dezembris MDCLXXXX in
concistorio et cetera. Et domini deputatis, intervenientibus dominis auditoribus computorum,
comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui super suplicatis relacionem faciant in scriptis. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior
Generalis Catalonie substitutus.
Vista la suplicació presentada per part dels suplicants y lo en ella expressat, vist lo procés criminal contra de aquells fulminat y atès que dels
mèrits del dit procés consta haver notòriament
perturbat la jurisdicció de vostra senyoria aserca
los drets y estar los dits suplicants cridats ab penas per vostra senyoria il·lustríssima impossadas,
y que si se’ls // 251r // concedia lo per ells suplicat fora dexar impunit un delicte tan grave com
lo per ells perpetrat y donar ocasió a què altres
fessan semblants delictes, resultant-ne de axò
dany irreparable, per ço són de vot y parer no
se’ls concedesca la gràcia per ells demanada, assí
bé ha y deu vostra senyoria il·lustríssima dar los
ordes convenients per a què se exequute lo cap
burt dels dits delinqüents. Rechs y Gallart, assesor. Jofreu, assesor.»

Dimars, a XXIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria il·lustríssima.

bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit signat de
número cent sinquanta-hu y del thenor següent:

Dissapta, a XXVII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria il·lustre.

«De ordena de su magestad, Dios lo guarde, me
avisa el secretario don Joseph de Haro y Lara en
carta de vint de este mes que, con motivo de haver
llegado a su noticia las de que en Argel, Mostagan y otras plazas de Africa se padecía pesta, se
ha servido de mandar se prevenga de ello a todos
los puertos de la corona para que esten con cuydado de no dar comercio a las embarcaciones que
huvieren estado en Argel o trujeren mercaderías
de parte sospechosa, aunque sean cauchuos, sin
que hagan primero las precauciones que en tales
casos se han stillado para seguridad de la salut
pública. Y assí participo a vuestra señoría lo referido a fin de que en su intelligencia disponga por
su parte que desde luego se empieze a poner por
obra lo que en semejantes casos se ha acostumbrado, como lo fío del zelo de vuestra señoría, por ser
materia a que tanto importa atender con gran
vigilancia y desvelo. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona a XXVII de henero
MDCLXXXXI. El duque de Medina Sidonia.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica a sa senyoria presentada per part de Gerònim
Blanch, botiguer de la ciutat de Tortosa, la qual
és assí cussida, signada de número cent sinquanta-hu y del thenor següent:
251v

252r

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Gerònim
Blanch, botiguer de la ciutat de Tortosa, en lo
mes de agost del any passat de mil sis-cents noranta, anant de dita ciutat fins a la Riera de Ebro
venent per las firas dels llochs intermedis diferents robas y mercaderias, sobra que las portava
ben despedidas per la seguretat dels drets de la
Generalitat, segons lo estil y consuetut y disposicions de capítols de Cort en assò disposants,
després de haver-ne venut part en difarents taulas, dexà las que li havian quedat sens vèndrer
en la taula de Vilalba encomanadas al tauler de
aquella, y de allí se les aportà Francesch Lleyda,
botiguer de la mateixa ciutat de Tortosa, arrendatari de las bollas de la col·lecta de dita ciutat,
per orda del diputat local de dita col·lecta de
Tortosa ab pretext de conèxer si haurian caygut
en commís ho no las ditas robas. Y, havent-se
solicitat per dit Gerònim Blanch la declaració de
la bona ho mala haprehenció de ditas robas a
efecte de què se <se> restituissan per ser mal
presas, com se creu, no és estat possible ans vuy
obtenir dita declaració, lo que és en grava perjudici de ditas robas, per anar-se deteriorant cada
dia. Per tant, suplica dit Gerònim Blanch sia de
son servey manar al dit diputat local y demés
oficials a qui convinga que quant antes declare
la dita causa de haprehensió de ditas robas, ministrants justícia a les parts, lo que rebrà a singular gràcia y mercè de la mà de vostra senyoria.
Altissimus. Pro Francisco Soler. Selom y Sastre».

A los ilustres y fidelíssimos diputados del General
desse Principado.»
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo magnífich
Onofre Monsalvo, doctor en medicina y ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant secrament, ha
feta relació de com Joseph Profer, soldat del
tercio del General de la companyia del mestre
de camp, pateix difarents atxaques y, en particular, un tumor, estant tot cubert de [...]nya, que
necessita de possar-sa en cura, que altrament
correria perill sa vida, per la qual curació necessita de estar reposat per lo temps de dos mesos,
abans més que menos, y altrament seria inútil
per lo servey del dit tèrcio.

Dilluns, a XXVIIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor duch de
Medina Sidonia, llochtinent y capità general de
sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya, ab lo qual participa a sa senyoria las notícias de haver-i contagi en lo Ger,
Mostagan i altres parts de la Àfrica, com de dit

Dimars, a XXX de janer MDCLXXXXI. En aquest
die és baxat a la casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joan Vivet, oÿdor militar,
junt ab lo magnífich racional de la present casa y
lo senyor Aleix Fornaguera en lloch de Gerònim Brotons, scrivà major del General, a efecte
de pèndrer inventari dels fraus apressos per lo
receptor del(s) fraus lo present y corrent mes de
jener mil sis-cents noranta-hu, los quals són los
següents: primo, als dos de janer mil sis-cents
noranta-hu haprehenció en casa Joan Gorges, al
Call, de un sobratodo de erbatge negra, que no
és acabat de cussir, forrat de vejeta divuytena
negra. Ítem, als sinch de dit, haprehenció en

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
250v i 251r del dietari.

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
251v i 252r del dietari.
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casa de Agustí Sivit, sastre a la plaça del Oli, de
dos canas, un palm y dos quarts escot blanch.
Ítem, als vuyt, haprehenció a Jaume Vidal, traginer natural de la ciutat de Manresa, devant la
creu de Sant Martí de Provensals, // 253r // terma de Sant Martí de Palomar, de quatra càrregas de sal y de dos matxos y de dos mulas de
edat incògnita. Ítem, als dotsa, haprehenció en
cassa de Onofra Barnola, sastre als Cotoners, de
una camisola de vayeta blanca ab sas mànegas,
que no és acabada de fer. Ítem, als quinsa, haprehenció en casa Miquel Tolrrà, sastra a la
plaça de la Llana, de set palms estamenya parda
de montanya. Ítem, als vint-y-set, haprehenció
en casa Vicens Estargues, sastra al carrer sota la
Canonja, de una ropilla de bajeta ab mànegas
penjants, feta y acabada. Ítem, dit dia, haprehenció en casa Francisco Toxonera, sastre al carrer dels Boters, de una cana, sinch palms y dos
quarts seda alducar, color morat y naronjat.
En aquest matex die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich no és vengut en
lo concistori.
Dimecres, a XXXI. En aquest dia me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un bitllet de sa
excel·lència lo senyor Vervey, lo qual avissa a sa
senyoria lo haver-i contagi en lo regne de Nàpols, lo qual és assí cusit signat de número cent
sinquanta-dos y del thenor següent:

chos años. Barcelona, a XXX de henero MDCLXXXXI. El duque de Medina Cidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General de
este Principado.»
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
Dijous, al primer de fabrer MDCLXXXXI. En
aquest dia no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest die no és vingut en lo concistori de sa
senyoria lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat eclesiàstic. Més, en aquest mateix dia,
constituhit personalment en lo concistoria
//254r // de sa senyoria lo reverent prevere Praurell, prevere y beneficiat en la iglésia de Sancta
Maria del Mar, com a procurador dels tudors y
curadors de las personas y béns dels pubills, fills
y hereus del magnífich Ramon Dusay y de Aragall, donsell en Barcelona domiciliat, com de sa
procura consta ab acta rebut en poder del magnífich y discret Ramon Vilana Perlas, ciutadà
honrat y notari públich de Barcelona, als trentahu de janer proppassat, la qual és assí cusida signada de número cent sinquanta-tres, en dit
nom, ha jurat com havent fetas las diligèncias
possibles y degudes en sercar lo acta de la venda
y original creació de aquell censal de preu y proprietat quatra-centas sinquanta lliuras y ànnua
penció quatra-cents nou sous y un diner, que
tots anys als divuyt de maig dita tutela y cura rebia del General per los títols continuats en lo
capbreu de maig, foli quaranta-set, lo qual censal fonch extret en la extracció de censals feta al
primer de desmebre mil sis-cents vuytanta
sinch, no és estat possible lo trobar-lo.

«Acavoa de recivir carta de don Joan Carles Bazón, embiado estraordinario por su magestad,
Dios lo guarde, en la república de Génova, con fecha de deu deste mes, en que me avisa que el señor
virrey de Nápoles le dize, en una de trenta hu de
desiembre antecedente que le imbió con expresso,
que se havía declarado la pesta en Combessano y
en // 253v // la mola de Bari, lugares distantes
cent sinquanta millas de aquella capital, a fin de
que por todas partes se aplique la más diligente
cauthela. Y que con esta noticia la dicha república ha publicado prohibición del commercio con
aquel reyno, haviéndose hecho lo mismo en Liorna
y por todos los lugares de la rivera de Génova. Y,
conciderando de quán summa importancia es el
que desde luego se trate de aplicar el resguardo
necessario, he jusgado por de mi obligación el participar a vuestra señoría lo referido a fin de que
en su intelligencia disponga vuestra señoría por
su parte las precauciones acostumbradas en semejantes casos, para que se esté con toda vigilancia y
cuidado, según lo fío del celo de vuestra señoría
por lo que en ello interessa la concervación de la
salud pública. Dios guarde a vuestra señoría mu-

Dilluns, a V. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo magnífich Esteva Aures, com a procurador del reverent Joan Bosch, prevere, doctor en sancta
theologia, obtenint la capellania de sant Antoni
(i) sant Andreu, fundada en la parroquial iglésia
de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Lluís
Fontana, notari públich de Barcelona, als vinty-sis de janer proppassat, la qual és assí cussida
signada // 254v // de número cent sinquantaquatra, en dit nom, ha jurat a Déu Nostre Senyor y als seus sants quatre Evangelis com, havent dit son principal fet las degudas diligèncias
en cercar la acta de la original creació de censal

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
252v i 253r del dietari.

a. a continuació una procura i fe, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1396.
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de aquell censal de preu y proprietat sinch-centas sinquanta lliuras y penció quatra-sents quaranta sous que tots anys, a trenta-hu de juliol,
dita capellania rebia del General, continuat en
lo capbreu de juliol, foli mil dos-cents vint-yvuyt, lo qual fonch extret en la extracció de censals del General feta a onsa de setembre mil siscents vuytanta set, no li és estat possible lo
trobar dit acte.

sertificatòrias, la qual (carta) y sertificatòrias són
assí insertadas signadas de números cent sinquanta-sinch y cent sinquanta-sis y cent sinquanta-set.
«Il·lustresa y fidelíssims senyors. La causa de las
telas participí a vostra senyoria en dias passats
està en estat que ja // 255v // se ha demostrat
amo, que és Joan Ixart, botiguer de la vila de
Valls, y pretén que los ploms apossats en aquellas no són falsos en força de una relació jurada
feta per lo tauler de Pons, diòcesis de Urgell, y
crech és valleguaria de dit tauler, per quant assereix que los encunys de dita vila són llisos, la
qual remeto a vostra senyoria. Així matex resulta ésser dita relació dolosa per fer lo tauler de
Vilanova de Sitjes altra relació que són plomadas ditas telas en dita taula, y confio lo donador
d’esta lo ensenyarà a vostra senyoria, per lo que
suplico a vostra senyoria mane donar providència en què se fassa averiguació quina relació de
las preditas és veridica y fer-ne un escorament,
perquè altrament cada dia exiran los fraudants
en exibir semblants relacions y embaresar los
fraus que són clars per lo General. Y apar cosa
molt egena dels taulers fer relació extrajudicialment en mà y poder de un notari, podent
aquells fer sens si les robes són manifestadeas en
sas taulas respective. Dit Ixart, per ser sas pretesas provas, vol tres ho quatra mesos, només que
per immortalisar la causa civil, per quant tot és
embaleco y embuste, ab què a viste del predit,
estimaré me escriga vostra senyoria ab tota claredat si és de son gust se procehesca criminalment per la falsedad contra aquell, fent-lo capturar, perquè apadrenat ab los ordes de vostra
senyoria tindran las nostras accions forsas per
punir regorosament lo fraudant y desviar de la
present col·lecta semblants maldats. Vostra senyoria perdone del enfado y me escuse per rahó
que est frau no he volgut mòurer lo peu sens
donar-ne part a vostra senyoria, per la matèria
grave, a qui Déu guarde molts anys. Targa y novembre, 18 de 1690.

En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Pau Sabater ha fet relació mitjensant jurament de com Jauma Ros, soldat de la companya del mestre de camp, pateix una èrnia
humoral que vulgo se diu trencadura, la qual
dóna ab tant augment que li impedeix totas las
accions trabellosas y violents, per expostar-sa en
ellas una gira de budells y morir, per lo (que·l)
concidera inàbit per a continuar-lo pel servey.
Dimars, a VI de febrer MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dimecres, a VII de fabrer MDCLXXXXI. En aquest
die, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha fet relació a sa
senyoria com don Joseph Ximenis, aventatjat de
//255r // la companyia del capità Pere Joan Xanxo, altra de las del tèrcio del General y present
casa, pateix una destil·lació que li cau en lo pit,
la qual és inveterada, ocasionada de una malaltia
mortal que tingué quatra mesos ha, per lo que
necessita de continuació en los remeys, y per ço
estar ab quietut y tot govern.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joan Alòs, mitjensant jurament, ha fet relació com lo senyor don Pedro de Potau, advocat fiscal del General y present casa, des de que
vingué malalt de Agramunt, que fonch a vint-yset de noembre proppassat, ha estat indispost
per rahó de dita malaltia y altres atxaques fins a
onsa del mes de janer proppassat, de tal manera
que, fins dit dia, dita malaltia y atxaques li han
impedit lo poder exercir dit son offici.
Dijous, a VIII de dit. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors. Besa les
mans de vostra senyoria son més obligat criat.
Doctor Domingo Vernis, advocat fiscal.
Il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptas, etcètera.
256r

Divendres, a VIIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una carta del
advocat fiscal del General de la ciutat de Tarragona, un vot al peu de aquella continuat y dos
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Catalonie, qui super predictis relacionem faciant
in scriptis cum intervencione magnifici advocati
fiscalis dicti Generalis. Hieronimus Brotons, notario publico Barcinone, scriba major Generalis
Catalonie subrogatus.»

conste de la present certificatòria , feta de mà
liena y firmada de mà pròpria, fas en mas escripturas lo present seny+al.»
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, die
vero vigessima octava mensis septembris eiusdem
anni intitulata, in presencia Isidri Daura, velerii, et Michaellis Marti, agricole ville de Pontibus, diocesis Urgelli, testium ad infrascripta vocatorum Josephi Dagues, pharmacopula et
taulerii tabule Generalis dicte ville de Pons, se,
ad instanciam Mathei Bavot, negociatoris vallis
Andorre, et medio juramento per ipsum Dagues
prestito in manu et posse mei, notarii et scribe infrascripti, ad Dominum Deum et cetera, fidem
facit michi Magino Coma, auctoritate regia notario publico dicte ville scribeque curie magnifici
baiuli eius- //257r // dem ville infrascripto, personaliter reperto in botigia domus sue proprie habitationis, quam fovet in dicta villa et in platea
dicta del Blat: «com Macià Bavot, de las Caldes
de la vall de Andorra, sots diada de set del mes
de abril pròxim passat, ha manifestat a la taula
del General de dita vila tretse pessas de renisos
de quatre palms, los quals se li han plomat en
dita taula solament picadas ab lo pich del General y llis lo plom del altre part, per no haver-li a
ell, dit Dagués, tauler, entregat ya may encuny
de Pons los arrendataris del General, dels que
ha pagat lo dret a ell, dit Dagués, tauler predit,
com és de vèurer en lo llibre de la Terça», de
quibus et cetera, que fuerunt acta, et cetera. In
quorum fidem et testimonium premissorum, alieno calamo scriptorum, ego, Maginus Comas,
auctoritate regie notarius publicus ville de Pontibus, dicocesis urgellensis, scriba curie magnifici
baiuli eiusdem ville, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig+num.»

«Los assessors infraescrits, ab intervenció del
advocat fiscal, vista la carta retro escrita per lo
advocat fiscal de la col·lecta de Tarragona, vistas
dos sertificatòrias fetas, las una rebuda en poder
de Magí Comas, notari de Pons, als vint-y-vuyt
setembre mil sis-cents noranta, y la altra per
Francesch Martó, notari públich de Vilanova de
Cubellas, als denou de noembre mil sis-cents
noranta, y vist tot lo demés que se havia de vèurer; atès que las ditas sertificatòrias són discordes en moltas cosas, com són en las diadas de la
denunciació, en lo nom dels contrahents y en
altras cosas que més llargament resúltan de las
ditas certificatòrias, són de vot y parer que vostra senyoria il·lustríssima pot respòndrer a la
dita carta dient que se exeminea ab molta atenció las ditas certificatòrias y la veritat de ellas, segons lo que lo dret disposa en semblants, y que
segons lo que ne resoltarà òbria conforme de
dret serà trobat fahedor. Barcelona y fabrer als 1
de MDCLXXXXI. Jofreu, assessor. Rechs y Gallart,
assessor. Bofarull, advocatus fiscalis Generalis
Catalonie subrogatus.»
«Certifich y en la present escriptura fas fe jo,
Ramon March, per las autoritats apostòlica y
real notari públich de la vila de Cubellas, bisbat
de Barcelona, infrascrit com vuy, die present y
baix escrit, Joseph Torrents, mariner de dita
vila, dit «lo Pobre», ha prestat jurament a Déu
Nostre Senyor //256v // Jesuchrist y als seus sans
quatre Evangelis corporalment tocats en mà y
poder meu y en presència de Damià Monserrat
y Joseph Torrent, estudiant de la parròquia de
Sancta Maria de la Jultrú, en dita vila trobats,
testimonis per las ca(u)sas devall escritas cridats,
haver adverat mitjensant dit jurament haver venudas catorsa pessas de renisos blanchs a Pau
Ixarch, marxant de nació francès, habitant en la
vila de Valls, Camp y archebisbat de Tarragona,
las quals foran plomadas en la taula del General
de dita vila de Vilanova per Joan Torrents, apothecari y tauler de dita vila, com de aquellas lo
dit tauler, mitjensant lo jurament en lo ingrés
de son offici, (diu) haver-ne feta fe, en lo mes de
setembre pròxim passat, lo dit notari a dit
Ixarch. Y com dita fe no se és possada en manual, per no ser instrument de haver-se de possar en manual, segons estil y art de notaria, y per
defecte de aquella se ha fet la present certificatòria, datat en Vilanova de Cubelles de dit
bisbat de Barcelona als denou del mes de noembre del any de la Nativitat del Senyor de
MDCLXXXX. Y perquè en tot temps, cas y lloch

Dissapta, a X. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustre y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich.
257v
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En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstic no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
Dimecres a XIIII. En aquest die, havent ja tornat
de la ciutat de Gerona lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Narcís Camps, deputat real, en la
qual era anat per negocis y afers seus propris, se
és partit de la present ciutat per Nostra Senyora
de Monserrat lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Anthon Berenguer, oÿdor real.
En aquest mateix (dia) és tornat en lo concistori de sa senyoria lo dit il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real.

En aquest matex die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com se era conferit ab
don Christòfol de Potau, don Jaume de Potau y
don Francisco de Rius y Bruniquer, doctors de
la Real Audiència, a efecte de què fossan servits
de suspèndrer las causas que se aportan en dita
Real Audiència a llur respective relació contre lo
il·lustre, egregi y fidelíssim senyor don Juan de
Lanuça y de Oms, compta de Plasència, deputat
militar. Don Christòfol de Potau respongué
que desitjava servir al molt il·lustre concistori y
que manaria suspèndrer la causa, en cas ne tingués a sa relació don Jaume de Potau que no·y
havia més rahó que, portant ell una causa contra
lo mateix subjecte, instàs ell la favorable y suspengués la altra. Y don Francisco Rius y Bruniquer respongué que manaria suspèndrer-le.

Dijous, a XV de dit. En aquest die lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria Antoni Pau Bellsolell, sirurgià de la present ciutat, ha fet relació
a sa senyoria mitjensant jurament com Joseph
Bori, jove scirurgià habitant en sa casa, ha curat
a Pau Massaguer, soldat de la companya del capità don Jaume Descatllar, altra de las del tercio
de la present casa, des del dia vint-y-dos de setembre fins a vint-y quatra de dessembre, tots
prop passats, de una llaga tenia dit Massaguer
en la cama, sí y conforme dit Bori ho ha referit a
ell, dit Bellsolell.
259r
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Divendres, als XVI. En aquest die no és vingut
en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Dissapte, a XVII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria Paulino Bartran
ha renunciat en mà y poder de sa senyoria pure
y libralment la plaça de sargento reformat que
ell, dit Bertran, té assentada en la companyia del
capità Joseph Bellver, altra de las del tèrcio del
General y present casa, la qual renunciació és estada admesa per sa senyoria.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo magnífich doctor en medecina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha
fet relació de com Joseph Rofer, soldat de la
companyia del mestre de camps del tèrcio del
General y present casa, vingué de campanya tot
cobert de ronya, ab un tumor ocassionat de dita
ronya, lo qual atxaque continua vuy en dia y necessita de possar-se en cura, que altrament correria perill la vida de dit Rofer, per la qual curació necessita de estar reposat per algun temps,
que altrament quedaria inútil per lo servey de
dit tèrcio, com vuy ho és.

258v

Dimars, a XX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XXI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
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Divendres, a XXIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Joseph Fornis ha fet relació
mitjensant jurament de com, cosa de dos mesos
ha, havia visitat a Joseph Rofer, soldat de la
companyia del mestre de camp del tèrcio de la
present casa per ocasió de estar actualment ab
un ronya universal y un tumor, per lo que fou
menester se li aplicassan remeys, y que dit atxaque ja·l tenia quant vingué de campanya.
En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
bisbe de Barcelona no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
En aquest matex die se conferí lo sargento major de la plaça de la present ciutat en la present
casa de la Deputació y ha capturat la persona de
Francisco Ferrer, soldat que era de la present
casa, que havia asssentat plaça en la regluta que
de present se està fent. Y, després de haver-lo
capturat, lo entregà al ajudant alferes y demés
officials del tèrcio se trobavan en la present casa.
Y entrà en lo concistori de sa senyoria, hont digué y féu relació que ell, de orde de sa excel·lència, havia pres y capturat la perçona de dit Ferrer
y que aquell havia entregat als officials del tèrcio
de sa senyoria per a què lo tinguessan y portassen en part justa y segura, per quant sa
excel·lència lo demanà.
Dissapte, a XXIIII. En aquest die lo senyor governador de la plaça de la present ciutat se és
conferit ab lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Anton Berenguer, oÿdor real, al qual, de part de
sa excel·lència, li digué que tingués a bé lo concistori de sa senyoria entregar la perçona de
Francisco Ferrer, // 259v // lo qual fonch pres
per lo sargento major de la plaça de orde de sa
excel·lència lo dia de ahir, y entregat als officials
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del tercio de sa senyoria, assegurant-li, per part
de sa excel·lència, que lo haver capturat a dit Ferrer no és estat per delictes que hage perpetrats
des de que té la plaça sentada, ni per causa dels
disguts succehits en la província, a vista del que
sa senyoria ha vingut bé en què se entregàs dit
Ferrer, com en efecte lo die present és estat entregat a dit sargento major y a altres que anavan
ab sa companya, lo qual lo han aportat a las
pressons reals.
Dijous, al primer de mars MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
En aquest die, constituhit perçonalment en lo
concistori de sa senyoria Joseph Perera, cirurgià
de la present ciutat, mitjençant jurament ha fet
relació de com Juan Cava, soldat de la companya del capità don Anton Viladomar, altra de las
del tèrcio del General y present casa, té en la
cama dreta unas ulseras procehida(s) de causa
externa en la // 260r // ocasió que anava de Castellfollit a Pont Xammar, las quals li impedexen
poder fer la servitut en lo dit tèrcio, y aquellas
de present se troban ab disposició de cura ab
perfecció del subjecte, per la qual curació necessita de estar dit Cava ab sosiego y quietut per lo
termini de alguns sis mesos, poc més ho menos,
que altrament tornaria del tot inútil per lo real
servici de dit tèrcio.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar junt ab lo magnífich racional de la present casa y del doctor Aleix Fornaguera en lloch
de Gerònim Brotons, scrivà major del dit General, a efecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo mes de fabrer proppassat, los quals
són los següents: primo, al primer de fabrer mil
sis-cents noranta-hu haprehensió en casa Gerònim Auter, çabater als Cambis de Mar, faldilles
petitas de freatura de boqueals color de rosa
seca; ítem, als tres de dit, haprehenció en casa
de Joan Gurri, pagès de la vila de Granollers, de
dos canas, set palms estamentya negrilla; ítem,
als set, haprehenció en la barca del patró Joan
Biata de tres pessas boqueals cap-y-cua, cada
una de sa color diferent, pròprias de Francisco
Torra, genovès; ítem, als denou, haprehenció
en casa Miquel Invers, en la vila de Tarrassa, de
sis canas, sinch palms de estamentya borella de
montanya de quatra palms de amplària ab tres
trossos.
Divendres, a dos de mars MDCLXXXXI. En aquest
matex die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria Fèlix Rovira, scirurgià de la
present ciutat, mitjensant jurament, ha fet rela148

ció com don Lluís Sabater, avantetjat de la companya del mestra de camp del tèrcio del General
y present casa, pateix uns dolors universals per
tot lo cos y, axí matex, unas úlceras, de //260v //
tal manera que necessita curar-se ab perfecció,
per la qual curació necessita de estar ab tota
quietut per lo termini de un mes y mitg, poc
més ho menos, que altrament se tornaria del tot
inútil per lo servey de dit tèrcio.
En aquest matex die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
lo magnífich doctor Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, en lo consitori de sa senyoria, mitjensant jurament ha fet relació com
la indisposició de Joan de Argila, cavaller y escrivà major del General y present casa, ha continuat y continua fins lo die present en la matexa
conformitat que té fetas altras relacio(ns) en escrits y de paraula, de tal manera que li ha impedit y impedex lo exercisi de dit son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria dit doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició de Erasme de Lane y
Fontanet, racional del General y present casa de
la Deputació, ha continuat y continua fins lo die
present ab la matexa conformitat que·s conte en
altra relació per ell, dit doctor Mosalvo, feta en
escrits y de paraula, de manera que li ha impedit
y impedex lo exercissi de son offici. Semblantment, constituhit dit doctor Monsalvo perçonalment en lo concistori de sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició
de Joseph Quintana, exactor del General, ha
continuat y continua fins lo dia present del
modo y manera se conte en altra relació que en
escrits y de paraula té feta, axí que dita indisposició li ha impedit y impedex lo exercissi de dit
son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo dit doctor
Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet
relació que lo impediment y indisposició de don
Miquel de //261r // Masdovellas, síndich del General y present casa, ha continuat y continua en
lo matex modo y manera se conte en altra relació per ell, en escrits y de paraula, feta a sa senyoria, així que per causa de dita indisposició ha
estat y està impedit per lo exercissi de dit son offici de síndich.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria dit doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet rela-

ció com la indisposició y atxaque de don Miquel de Pallerès, ajudant comú de racional y regent los comptes, ha continuat y continua ab lo
matex modo y forma està contengut en altra relació que en escrits y de paraula té feta a sa senyoria, la qual indisposició y atxaque li ha impedit y impedeix lo exercissi de dit son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria dit doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició y malaltia del doctor
misser Gismundo Bofill, ajudant tercer de la escrivania major, ha continuat y continua ab lo
mateix modo y forma està contengut en altra
relació que en escrits y de paraula té feta a sa senyoria, la qual indisposició li ha impedit y impedeix la servitut perçonal de son offici.

campanya de Camprrodon, ja en la passada, sustenta lo crèdit del real exèrcit de vostra magestat tingué a ralla lo enemich, y fou escut d’esta
província, com tota una veu publica lo noble
procehir de son noble empenyo y noble desempenyo de sa generosa família, un y altre títol
precissa al bras militar a suplicar ab rendida representació a vostra magestat se digne ab benigne y suau mà donar alívio y reparo a sa desllisada
fortuna, suavitsant ab paternals entranyas justas
demonstracions de son real despego, vensent al
sever lo benigne y fent gràcia de què lo reparar
desvalgut és alt blasó en totas magestats, la Divina guarde, etcètera.»
262r

En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Mosalvo ha fet relació mitjensant jurament, de com la indisposició
del doctor Hyacinto Gibert, receptor dels fraus
y fogatges, ha continuat y persevera de la manera que té feta altra relació a sa senyoria en escrits, de manera que li impedeix la servitut
perçonal de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en dit con- // 261v // cistori dit doctor Monsalvo, ha fet relació mitjensant jurament de com la
indisposició de Joseph Blanch, altra dels verguers de sa senyoria, ha continuat y persevera
de la manera té feta altra relació en escrits a sa
senyoria, de manera que li impedeix la servitut
de son offici.

Dilluns, a V de mars MDCLXXXXI. En aquest die lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich
no és vingut en lo concistori de sa senyoria per
estar indispost de poagra.
En aquest matex die se són presentadas las terceras y últimas requestas, instant lo síndich del
General y present casa, per lo reparo de la contrafacció del dret del sello, llochtinent de prothonotari y archiver real y escrivans de registre
als dits escrivans de registre, las quals són assí
cussidas signadas de números cent sinquantanou, cent xixanta, cent xixanta-hu y cent xixanta-dos y del thenor següent:

«Senyora. Ab la experiència de què las súplicas
humils y resignadas de la noblesa catalana sempre són estadas del real agrado de vostra magestat, vui lo bras militar de Catalunya, rendit y resignat sempre a la voluntat soberana de vostra
magestat, com de son pare rey y senyor fia serà
excepta la representació, attent postra als reals
peus de vostra magestat, que motiva la gratitud
de què se regoneix deutor al zelós obrar a las
militars ben aplicades experièncias e incansables
fatigas del marquès de Conflans, quant governador de las armas per vostra magestat ja en la

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero quinta mensis marti eiusdem anni
intitulata, hora quarta post me(ri)diem non
dum pulsata, presente et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate nottario publico Barcinone, scriba majori
Generalis Cathalonie subrogato infrascripto, et
presentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera,
utriusque juris doctor, et Jacintho Morato, tapicerio, civibus Barhinone, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, civis Barhoinone, deserviens officium sindici dicti Generalis Cathalonie pro nobili don Michaele de Masdovellas, de
licencia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum, constitutus personaliter coram et
ante presentiam magnifici Jacobi Salamo, civis
honorati Barchinone, // 262v // scribe regestri in
Regia Cancellaria presentis Gotholonie principatus, personaliter reperti et adinventi intus studia
domorum proprie habitationis nobilis don Balthasaris Oriol et Marcer, regii scribe mandati, locumtenente prothonotari in dicta Regia Cancellaria, que scita sunt in dicta presenti civitate
Barcinone, juxta et satis prope dessensum, vulgo
devallada de Viladecols, dicto nomine, eidem pre-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
261v-262r del dietari.

a. l’original d’aquestes requestes es troba intercalat entre els
folis 261v-262r del dietari.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General y present casa,
continue en lo present dietari una còpia de una
carta escrita per lo il·lustre bras militar a la sacra,
catòlica y real magestat del rey nostre senyor, la
qual és assí cussida signada de número cent sinquanta-vuit y del thenor següent:
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sentavit et seu per me, dictum notarium, secretarium et scribam majorem infrascriptum, presentari et legi publice petiit et instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar no
pot vostra mercè, senyor Jaume Sallamó, escrivà
de registre en la Real Cancellaria del present
Principat, com ab altras requestas se li és estat
notificat com per la constitució «Volent attèndrer», títol «De salaris», en lo segon volum de
las constitucions, y en los capítols sinquanta,
sinquanta-hu y sinquanta-tres del matex títol,
està disposat que de las lletras que no pàssan de
mitx full se cobre per registrar un real de Barcelona o València, e si pàssan de mitx full, per poc
ho molt que sia, dos reals y no més, encara que
cumple tot lo full; y que en lo dit capítol sinquanta-tres se disposa que, de las altras cartas de
pergamí que regístran, pugan pèndrer quatra reals per fulla, y no més avant, las quals fullas hagen de tenir son degut compliment a coneguda
del prothonotari o de son llochtinent y no pugan ser claras, tot lo que ignorar no pot per haver jurat en lo ingrés de son offici la observança
de ditas y altres constitucions. Y, com això no
obstant, a notícia del procurador fiscal del General de Catalunya haje pervingut que vostra
mercè, per registrar lletras o altres escriptures,
exigeix<en> majors quantitats per fulla del que
ditas constitucions disposan, per lo tant, lo síndich del General de Catalunya, cumplint a sa
obligació y en exequussió de son offici, //263r //
per constituhir a vostra mercè en major mora y
negligència tercera vegada, ab la present a vostra
mercè requireix y interpel·le que se abstinga de
exegir per fulla de las lletras o escripturas que registra majors quantitats de las que per ditas
cosntitucions està disposat, y que revoquerà tot
lo per vostra mercè fet y obrat contra las ditas y
altras constitucions. Altrament protesta contra
vostra mercè de las penas imposadas per las generals constitucions y, en particular, per la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de tots los danys y damnatjes que
per dit son obrar, en la conformitat se ha dit, patirà y soportarà lo present Principat y de tot lo
demés lícit y permès de protestar, requirens vos,
notario, (et cetera)».
Quaquidem papiri requissicionis scedulam thenoris sequentis, sich ut predicitur presentata, cum
per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et escribam majorem prefatum, legere
erat incepta, dictos magnificos Jacobus Salamo
dixit quod ipsam habebat tam quam lectam, qua
propter de dicta requisitione incontinenti fuit
sibi tradita et liberata copia et per eum manibus
suis accepta ipse, verbo respondendo, dixit quod
sibi retinebat terminum juris ad respondendum,
de quibus omnibus et singulis, sich ut predicitur,
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dictis actis, gestis atque sequtis dictus magnificus
Josephus Orlau, dicto nomine, petiit, instavit et
requissivit publicum confici instrumentum et
dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis
et seu sibi, dicto nomine, ac aliis cuia intersit copiam auctenticam dari, tradi et liberari per me,
dictum et infrascriptum notarium, secretarium
et scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente, vocato, rogato atque requisito me, prefato
et infrascripto notario, secretario et scriba majori, et presentibus etiam testibus supradictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur. Postea autem, adveniente die octava predictorum mensis et anni, // 263v // dictus
magnificus Jacobus Salamo, constitutus personaliter intus Scriba(nia)m Majorem domus Deputatonis, tradidit et liberavit michi, dicto et infrascripto notario, secretario et scriba majori,
quandam in scriptis papiri responsionis scedulam
huiusmodi sub thenore: «Responent Jaume Salamo, ciutadà honrat de Barcelona, Lluís Martin,
Joan Batista Pujol y Francisco Riera y Martí,
ciutadà honrrat de Barcelona, escrivans de registre de la Real Cancelleria, a una requesta asssí
presentada a instància del síndich del General
de Catalunya en y ab la qual se’ls interpel·la que
se abstengan de exigir per fulla de las lletras o
scripturas que registren majors quantitats de las
que està disposat per la constitució «Volent
attèndrer», títol «De salaris», en lo segon volumen de las constitucions y en los capítols sinquanta, sinquanta-hu y sinquanta-tres del mateix títol, ço és de las lletras que no passan de
mitg full un real de Barcelona o de València, y
passant de mitg full dos reals, y de las cartas de
pergamí quatre reals per fulla, y que revoquen
tot lo fet y obrat contra ditas y altres constitucions, protestant-los altrament de las penas impossadas per las generals constitucions, diuhen
y deduexen que no pretenen ni creuhen contrafer ni haver contrafet en la exacció de sos salaris
per lo registre de las reals lletras en dita Cancellaria a las ditas ni altras constitucions, bé lo que
exigeixen és lo degut segons lo estil y observansa inconcussament observada de antiquíssim
temps, no sols des de què ells respectivament
exerceixen dits officis, sinó tanbé del temps de
sos antecessors, lo estil y observansa dels quals
han continuat y continuan los responents y
creuhen que lo disposat en ditas constitucions
és lo que vuy se observa en dita exació, y no altra cosa, perquè si alguna cosa aparegués
contrària en ditas cons- //264r // titucions al que
se observa, lo que no·s creu, no seria clara y literal, ans bé seria dúbia y tindria diferents sentits,
en lo qual cas lo que·s troba observat és lo que se
reputa per disposat, com si de verbo ad verbum
se trobàs contengut en las constitucions. Y en lo
cas que se trobàs en ditas constitucions alguna

disposició clara incapàs de admètrer interpretació, lo que·s nega, podria ser que per las mudanças y verietats dels temps, contingèncias y
occurrèncias dels negocis fos inobservable. Y de
qualsevol manera que sia, del mateix punt que
tracta dita requesta se hague rahó ab reala declaració, feta en real visita, per lo molt il·lustre
senyor don Pedro Vilacampa, visitador real, ab
la qual, havent rahó de ditas constitucions, se
dóna tota forma al modo de exigir los salaris de
registrar las ditas reals lletras, que és la que vui
se observa y sempra se ha observat, lo procés de
la qual visita se troba en lo arxiu de la present
casa del General de Catalunya. Així que tots los
sobredits observan la forma de semblants negocis y del millor modo y manera que de dret
dega, diuhen que duptan y, per consegüe(n)t,
forman dupta sobre la pretesa contrafacció, pretenent no contravenir a las ditas ni altras constitucions de Catalunya, ab expresa declaració
que, en cas judicialment y ab la deguda forma se
declare que obran y fan en dita<s> exacció sia
contra alguna o algunas de ditas constitucions,
se abstendran encontinent y revocaran tot lo fet
y obrat fins a la total reintegració. Y per quant
per a demostrar com dita exacció se fa ab la deguda forma y no en contrafacció de constitucions algunas, necessítan de la dita real sentència de visita y procehiment en la causa allí
vertent fets. Y, havent dits escrivans de registre
acudit al molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptas del
General de Catalunya y als demés a qui haurà
// 264v // specte, que, pagats y satisfets los deguts y condecents salaris, lliuren còpia auctènthica dels dits procehiments y sentència o presten la sòlita presència. Y que entretant no corre
termini algú, ans bé formalment contradiuhen
al curs total del negoci fins sie dita còpia entregada, altrament protéstan de tots danys y damnatjes, gastos, interessos y despeses y demés lícit
y permès de protestar.

serice cordario, civibus Barcinone, pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis.»

Per lo que, donant las presents per legítimas
respostas, requerexen al notari y scrivà major
que continue aquellas al peu del acte de la presentació de dita requesta, y que sens incerta y
continuació de ditas respostas no entregue còpia auctènticha de dita requesta. Altrament,
protestant, etcètera, requirens et cetera, petendo
et requirendo verbo dictam responcionis scedulam
in pede seu calce requisicionis ultimo sibi presentate inseri et continuari et de dicta requisitione
minime copiam auctenticam dari, tradi nech liberari absque insercione dictarum responsionum.
De quibus, et cetera, que fuerunt acta, et cetera,
presentibus supradicto magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Josepho Pelegri,

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero quinta mensis marcii eiusdem anni
intitulata, hora quarta post meridiem non dum
pulsata, presentes et in his vocato, rogato atque
requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate notario publico Barcinone, scriba major Generalis Catalonie substituto infrascripto, et presentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera,
utriusque juris doctore, et Jacintho Morato, tapisserio, civibus Barhinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus
Orlau, utriusque juris doctor, deserviens officium
sindici dicti Generalis Cathalonie pro nobili
// 265r // don Michaelle de Masdovellas, de licencia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter coram et
ante presentiam magnifici Joannis Baptista Pujol, deserviens officium scribe registri in Regia
Cancellaria presentis Cattalonie principatus,
personalitera reperti et adinventi intus studia
domorum proprie habitationis nobilis don Balthasaris Oriol et Marcer, regii scribe mandati, locumtenentis prothonotari in dicta Regia Cancellaria, que scita sunt in dicta presenti civitate
Barcinone, juxta et satis prope desensum, vulgo
devallada de Viladecols, dicto nomine, eidem presentavit et seu per me, dictum notarium, secretarium et scribam majorem infrascriptum, presentari et legi publice petiit et instavit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar no
pot vostra mercè, senyor Joan Baptista Aloy Pujol, servint un dels officis de escrivà de registre
en la Real Cancellaria del present Principat, com
ab altras requestas se li és estat notificat com per
la constitució «Volent attèndrer», títol «De salaris», en lo segon volum de las constitucions, y
en los capítols sinquanta, sinquanta-hu y sinquanta-tres del matex títol, està disposat que de
las lletras que no passan de mitx full se cobre de
registrar un real de Barcelona o de València, e si
pàssan de mitx full, per poc ho molt que sia, dos
reals y no més, encara que cumplia tot lo full; y
que en lo dit capítol sinquanta-tres se disposa
que de las altras cartas de pergamí que·s registran pugan pèndrer quatra reals per fulla, y no
més avant, las quals fullas hagen de tenir son degut compliment a coneguda del prothonotari o
de son llochtinent y no pugan ser claras, tot lo
que ignorar no pot per haver jurat en lo ingrés
de son offici la observança de ditas y altres constitucions. Y, com això no obstant, a notícia del
procurador fiscal del General de Catalunya haje
pervingut que vostra mercè, per registrar lletra

a. a continuació ratllat provisió.

a. a l’original principaliter.
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o al- // 265v // tres escriptures, exigeix<en> majors quantitats per fulla del que ditas constitucions disposan, per lo tant, lo síndich del General de Catalunya, cumplint a sa obligació y en
exequussió de son offici, per constituhir a vostra
mercè en major mora y negligència tercera vegada, ab la present a vostra mercè requereix y
interpel·le que se abstinga de exegir per fulla de
las lletras o escripturas que registra majors
quantitats de las que per ditas constitucions està
disposat y que revoque tot lo per vostra mercè
fet y obrat contra las ditas y altras constitucions.
Altrament protesta contra vostra mercè de las
penas imposadas per las generals constitucions
y, en particular, per la constitució «Poch valdria», títtol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatjes que per dit son obrar,
en la conformitat se ha dit, patirà y suportarà lo
present Principat y de tot lo demés lícit y
permès de protestar», requirens vos, notario (et
cetera)».
Quesaequidem papiri requissicionis scedula, sich
ut predicitur presentata, cum per me, dictum et
infrascriptum notarium, secretarium et escribam majorem prefatum, legere erat incepta, dictus Joannes Baptista Pujol dixit quod ipsam habebat tan quam lectam, qua propter de dicta
requisitione incontinenti fuit sibi tradita et liberata copia et per eum manibus suis accepta ipse,
verbo respondendo, dixit quod sibi retinebat terminum juris ad respondendum, de quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur, dictis actis, gestis
atque sequtis dictus magnificus Josephus Orlau,
dicto nomine, petiit, instavit et requissivit publicum confici instrumentum et dictis illustribus et
fidelissimis dominis deputatis et seu sibi, dicto nomine, ac aliis cuia intersit copiam auctenticham
dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense, hora et loco predictis, presente, // 266r //
vocato, rogato atque requisito me, prefato et infrascripto notario, secretario et scriba majori et
presentibus etiam testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur. Postea autem, adveniente die octava predictorum mensis et anni, dictus Joannes Baptista
Pujol, constitutus personaliter intus Scribaniam
Majorem domus Deputatonis, tradidit et liberavit michi, dicto et infrascripto notario, secretario
et scribe majori, quandam in scriptis papiri responsionis scedulam huiusmodi sub thenore: «Responent, etcètera», petendo et verbo respondendo
dictam responsionis scedulam in pede seu calce requisicionis ultimo sibi presentate inseri et continuari et de dicta requisitione minime copiam
auctenticham dari, tradi nech liberari absque
insercione dictarum responsionum. De quibus et
cetera, que fuerunt acta et cetera, presentibus su152

pradicto magnifico Alexio Fornaguera et magnifico Petro Fumat, utriusque juris doctoribus, civibus Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.»
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero quinta mensis marcii eiusdem anni
intitulata, hora quarta post meridiem non dum
pulsata, presente et in his vocato, rogato atque
requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate notario publico Barcinone, scriba majore
Generalis Catalonie substituto infrascripto, et
presentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera,
utriusque juris doctore, et Jacintho Morato, tapicerio, civibus Barhinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus
Orlau, utriusque juris doctor, deserviens officium
sindici dicti Generalis Cathalonie pro nobili don
Michaelle de Masdovellas, de licencia illustrium
// 266v // dominorum deputatorum, constitutus
personaliter coram et ante presentiam Ludovici
Martini, scribe regestri in Regia Cancellaria presentis Cattalonie principatus, reperti et inventi
intus palacium regium, quod scitum est coram
eclesiam cathedralem presentis civitatis, dicto nomine, eidem presentavit et seu per me, dictum notarium, secretarium et scribam majorem infrascriptum, presentari et legi publice petiit et
instavit et requisivit quandam in scriptis papiri
requisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt
bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor
Lluís Martin, scrivà de registre, com ab altras requestas se li és estat notificat com per la constitució «Volent attèndrer», títol «De salaris», en
lo segon volumen de las constitucions, y en los
capítols sinquanta, sinquanta-hu y sinquantatres del matex títol, està disposat que de las lletras que no passan de mitx full se cobre de registrar un real de Barcelona o de València, e si
passan de mitx full, per poch ho molt que sia,
dos reals y no més, encara que cumplia tot lo
full; y que en lo dit capítol sinquanta-tres se disposa que de las altras cartas de pergamí que·s registran pugan pèndrer quatra reals per fulla, y
no més avant, las quals fullas hajen de tenir son
degut compliment a coneguda del prothonotari
o de son llochtinent y no pugan ser claras, tot lo
que ignorar no pot per haver jurat en lo ingrés
de son offici la observança de ditas y altres constitucions. Y, com això no obstant, a notícia del
procurador fiscal del General de Catalunya haja
pervingut que vostra mercè per registrar lletras
o altres scriptures exigeix<en> majors quantitats per fulla del que ditas constitucions disposan, per lo tant, lo síndich del General de Catalunya, cumplint a sa obligació y en exequussió
de son offici, per constituir a vostra mercè en
major mora y negligència tercera ve- // 267r //
gada, en la present a vostra mercè requereix y

interpel·la que se abstinga de exigir per fulla de
las lletras o altres escripturas que registra majors
quantitats de las que per ditas constitucions està
disposat y que revòquie tot lo per vostra mercè
fet y obrat contra las ditas y altras constitucions.
Altrament protesta contra de vostra mercè de
las penas imposadas per las generals constitucions y, en particular, per la constitució «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatjes que per dit son obrar
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
demés lícit y permès de protestar», requirens
vos, notario (et cetera)».
Quasiquidem papiri requissicionis scedula, sich
ut predicitur presentata, cum per me, dictum et
infrascriptum notarium, secretarium et escribam majorem prefatum, legere erat incepta, dictus Ludovicus Martini dixit quod ipsam habebat
tan quam lectam, qua propter de dicta requisicioni incontinenti fuit sibi tradita et liberata copia et per eum manibus suis accepta ipse, verbo
respondendo, dixit quod sibi retinebat terminum
juris ad respondendum, de quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur, dictis actis, gestis atque sequtis dictus magnificus Josephus Orlau, dicto nomine, petiit, instavit et requissivit publicum
confici instrumentum et dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis et seu sibi, dicto nomine, ac aliis cuia intersit copiam auctenticham
dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone sub anno, die,
mense, hora et loco predictis, presente, vocato, rogato atque requisito me, prefato et infrascripto
notario, secretario et scriba majori, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur. Postea autem adveniente die octava predictorum
mensis et anni dictus Ludovicus Martini, constitutus personaliter intus scri- // 267v // baniam
majorem domus Deputatonis, tradidit et liberavit michi, dicto et infrascripto notario, secretario
et scribe majori, quandam in scriptis papiria responsionis scedulam huiusmodi sub thenore: «Responent, etcètera», in prima contineturb, petendo
et verbo requirendo dictam responsionis scedulam
in pede seu calce requisicionis ultimo sibi presentate inseri et continuari et de dicta requisitione
minime copiam auctenticham dari, tradi nech
liberari absque insercione dictarum responsionum. De quibus, et cetera, que fuerunt acta et cetera, presentibus supradicto magnifico Alexio
Fornaguera et magnifico Petro Fumat, utriusque juris doctoribus, civibus Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.»

a. a continuació ratllat requisicionis.
b. a continuació ratllat qua inserta.
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«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, die vero quinta mensis marcii eiusdem anni
intitulata, hora quarta post meridiem non dum
pulsata, presente et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate
notario publico Barcinone, scriba majore Generalis Catalonie substituto infrascripto, et presentibus etiam magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Josepho Morato, tapisserio,
civibus Barhinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Orlau,
utriusque juris doctor, deserviens officium sindici
dicti Generalis Cathalonie pro nobili don Michaelle de Masdovellas, de licencia illustrium dominorum deputatorum, constitutus personaliter coram et ante presentiam Francisci Riera, civis
honorati Barcinone, scribe regestri in regia Cancellaria presentis Cattalonie principatus, personaliter reperti et adinventi intus studia domorum proprie habitacionis nobilis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regii scribe mandati, locum tenentis // 268r // prothonotarii in dicta R<egia
Cancellaria, que scita sunt in dicta presenti civitate Barcinone, juxta et satis prope dessensum,
vulgo devallada, de Viladecols, dicto nomine, eidem presentavit et seu per me, dictum notarium,
secretarium et scribam majorem prefatum, presentari et legi publice petiit et instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar
no pot vostra mercè, senyor Francisco Riera,
scrivà de registre, com ab altras requestas se li és
estat notificat com per la constitució «Volent
attèndrer», títol «De salaris», en lo segon volumen de las constitucions, y en los capítols sinquanta, sinquanta-hu y sinquanta-tres del matex títol, està disposat que de las lletras que no
passan de mitx full (se cobre de registrar un real
de Barcelona o de València, e si passan de mitx
full), per poch ho molt que sia, dos reals y no
més, encara que cumplia tot lo full; y que en lo
dit capítol sinquanta-tres se disposa que de las
altras cartas de pergamí que·s registran pugan
pèndrer quatra reals per fulla, y no més avant,
las quals fullas hajen de tenir son degut compliment a coneguda del prothonotari o de son
llochtinent y no pugan ser claras, tot lo que ignorar no pot per haver jurat en lo ingrés de son
offici la observança de ditas y altres constitucions. Y, com això no obstant, a notícia del procurador fiscal del General de Catalunya haja
pervingut que vostra mercè per registrar lletras
o altres scriptures exigeix<en> majors quantitats per fuIlla del que ditas constitucions disposan, per lo tant, lo síndich del General de Catalunya, cumplint a sa obligació y en exequussió
de son offici, per constituir a vostra mercè en
major mora y negligència tercera vegada, en la
present a vostra mercè requereix y interpel·le

[ 1691 ]

[ 1691 ]

que se abstinga de exigir per fulla de las lletras o
altres escripturas que registra majors quantitats
de las que per ditas constitucions està disposat y
que revoque tot lo per vostra mercè fet y obrat
contra las ditas y altras constitucions. Altrament
protesta contra de vostra mercè de las penas imposadas per las generals constitucions y, en par// 268v // ticular, per la constitució «Poch valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatjes que per dit son obrar
patirà y suportarà lo present Principat y de tot lo
demés lícit y permès de protestar», requirens
vos, notario (et cetera)».
Quasiquidem papiri requissicionis scedula, sich
ut predicitur presentata, cum per me, dictum et
infrascriptum notarium, secretarium et escribam majorem prefatum, legere erat incepta, dictus magnificus Franciscus Riera dixit quod ipsam habebat tan quam lectam, qua propter (de
dicta requisicioni) incontinenti fuit sibi tradita
et liberata copia et per eum manibus suis accepta
ipse, verbo respondendo, dixit quod sibi retinebat
terminum juris ad respondendum, de quibus omnibus et singulis, sich ut predicitur, dictis actis,
gestis atque sequtis dictus magnificus doctor Josephus Orlau, dicto nomine, petiit, instavit et requissivit publicum confici instrumentum et dictis
illustribus et fidelissimis dominis deputatis et seu
sibi, dicto nomine, ac aliis cuia intersit copiam
auctenticham dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et
scribam majorem, que fuerunt acta Barcinone
sub anno, die, mense, hora et loco predictis, presente, vocato, rogato atque requisito me, prefato
et infrascripto notario, secretario et scriba majori
et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, ut superius
continetur. Postea autem adveniente die octava
predictorum mensis et anni dictus magnificus
Franciscus Riera, constitutus personaliter intus
scribania majore domus Deputatonis, tradidit et
liberavit michi, dicto et infrascripto notario, secretario et scribe majori, quandam in scriptis papiri responcionis scedulam huiusmodi sub thenore: «Responent, etcètera», ut in prima
continetur et cetera, petendo et verbo requirendo
dictam responsionis scedulam in pede seu calce requisicionis ultimo sibi presentate inseri et continuari // 269r // et de dicta requisitione minime
copiam auctenticham dari, tradi nech liberari
absque insercione dictarum responsionum. De
quibus et cetera, que fuerunt acta et cetera, presentibus pro testibus supradicto magnifico Alexio
Fornaguera et magnifico Petro Firmat, utriusque juris doctoribus, civibus Barcinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis.»
Dimars, a VI. En aquest die me ha ordenat sa senyoria cusís y continuàs en lo present dietari
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una carta a sa senyoria escrita per lo magnífich
deputat local del General de la vila de Vilefrancha de Panadès junt ab la relació al peu de aquella continuada feta per los magnífichs assessor y
advocat fiscal del General, la qual carta és assí
cussida signada de número cent xixanta-tres y
del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Ab las cartas
inclusas, per no cansar a vostra senyoria, entendran lo que me precissa fer propri a vostra senyoria a fi y efecte de que se servesca encaminar-me
en lo fehedor, que ab los travesos té esta matèria
de resistènciasb // 269v // com també de falta de
diner del General, tant en la taula del Vendrell
com en estac nostra de Vilafrancha, confio de
vostra senyoria donaran lo camí del degut assert
per lo phaedor. També se·m ofereix dir a vostra
senyoria com (lo) die de quatra del corrent succehí a esta vila que lo vaguer d’esta vila, sens auctoritat ni orda de official algú del General, prengué en frau de la Generalitat una càrrega de
telas, cotons y mitjas per no venir ben despedit
lo albarà de guia y lo portà al tauler del dret de
guerra, ni s’à obrat res en això per no saber que
condicció ha de tenir, ja que [...]ro me manerà
vostra senyoria, que Déu guarde. Vilafrancha de
Panadès, dimars, 7 de mars 1691. Molt il·lustre
y fidelíssim senyor, besa les mans de vostra senyoria Joan Pons, deputat local.
Oblata die VIII martii MDCLXXXXI in concistorio
et cetera, et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta epistola et alias duas hic insertas magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui super
contentis in dictis tribus epistolis relacionem faciant in scriptis cum intervencione magnifici advocati fiscalis dicti Generalis. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba major
Generalis Catalonie substitutus!
«En orda lo contengut en la carta als assessors y
advocat fiscal infrascrit comesa y en lo demés
que·s mensiona en altras dos cartas ab la present
mensionadas, vist lo cotengut en ellas y que la
ressolució de si és frau o no dependeix de major
discussió y que, en cas de dubte de què si una
cosa és frau ho no, pot molt bé lo tauler fer
apre- // 270r // henció de aquella, donech sit jus
dictum, si és frau o no y que després deu instar
la declaració devant lo deputat local de sa
col·lecta, per ço los infrascrits són de sentir que
dit tauler ab just(íci)a à feta la aprehenció y que
vostra senyoria il·lustríssima deu participar-li
a. l’original d’aquesta carta i de la relació següent es troba
intercalat entre els folis 269v i 270r del dietari.
b. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1397.
c. a continuació una línia i mitja repetides i ratllades.

per medi de carta que pose en lloch [...] y segur
tot lo que ha après, tant desembarcat com lo
que estava per desanbercar, y que juntament
insti a la declaració de si és frau o no devant dit
deputat local, y que, en lo que té respecte a la
resistència se li féu quant se conferí a dita barca,
à y deu vostra senyoria participar-li ab dita carta
que·l avise de si se trobaran testimonis per justificar dita resistència, que <si> ab lo que ell respondrà se creu poder-se justificar si procehirà
per medi de justícia, segons lo estil se té en la
present casa en semblans fets.
En quant, emperò, al segon capítol de la sobredita carta comesa, los infrascrits fan relació a
vostra senyoria il·lustre que si la càrrega de mercaderia que se és apresa no estava ben despatxada, per lo qual devia dit official que fa la haprehenció aportar-la a la casa del General y no al
del dret de guerra, si per aquest estava ben despatxat, emperò, si tant per un com per altra no
estava ben despachada, tingué en arbitre en
aportar·o en una part ho altra, tenint obligació
encontinent denunciar·o al General per cobrar
son dret, y no per altro. Y axí, per pèndrer resolució sobre esta matèria, se necessita de què lo
fet se exprèssia ab major individuació y, per
consegüent, podrà vostra senyoria il·lustríssima
per medi de carta avissar a dit tauler de què lo
noticie sobre si dita mercaderia estava ben despatxada per lo dret de guerra o no, y las demés
notícias que concernescan sobre dit fet. Y axís
ho sentim. En Barcelona, als 8 de mars
MDCLXXXXI. Rechs y Gallart, assessor. Bofarull,
fisci advocatus Generalis Catalonie substitutus.»
270v

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica a sa senyoria
presentada per part dels arrendataris del dret del
General i bolla junt ab la relació per dits magnífichs assessors y advocat fiscal (feta), la qual súplica y relació és assí cussida signada de número
cent xixanta-quatra y del thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo patró Antoni Rossell, ciutadà natural de la vila de Vilanova de Cubells, havent partit de la ciutat de Tortosa ab sa barca, carregada ab unas dosentas
sinquanta quarteras de blat, poc més ho menos,
y vuit pipas de oli que contenian dossent canters, poch més o menos, lo qual càrrech havia
de aportar a la present ciutat, ço és, lo blat per
entregar-lo a la duana de la present ciutat y lo
dit oli a Joseph Dalmau, corredor de orella de la
present ciutat, trobant-sa dit patró ab dita sa
barca devant la platja dita de Cama-ruga, cerca
a. l’original d’aquesta súplica i de la relació següent es troba
intercalat entre els folis 270v i 271r del dietari.
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la vila del Vendrell, fonch perseguit per un vaxell
corsari de moros y per difarents llaüts de aquell,
per lo que li fonch precís a dit patró, per librarse de la esclavitut, amorra(r) la dita barca a dita
platja. Y, a vista de assò, dexant de perseguir lo
dit vaxell a dita barca, procurà lo dit patró tornar en mar dita barca, com realment ho féu,
però com lo trapeix del mar en aquella occasió
era gran, se li obrí la barca, entrant en ella molta
aygua, per lo que a vista de aquell nou perill,
fonch obligat dit patró tornar dita barca y amarrar aquella a dita platja, y carregant més lo
temps y tempestat en lo mar donà al través y se
girà dita barca, y desitjós de dit patró que no se
perdés lo càrrech, ans bé, de salvar aquell, tragué molta partida de blat y totas las ditas pipas
de oli, valent-se per dit efecte de diferent gent
que acudian al dit naufragi, com en // 272ra //
efecte fins vuy se trau encara a terra difarents cosas y blat que eran en dita barca.
Y com dit blat y oli y demés cosas que·s trobavan en dita barca no se devian manifestar ni pagar ningun dret de General, per no venir ditas
cosas de fora regne ni anar aquellas fora del present Principat, com apar de las palesas y albarans
de guia de carregament, las quals ensenyà dit
patró a Francisco Nin, tauler de la vila de Vendrell, no duptà dit tauler manar y impedir al dit
patró y demés gent de què no traguessan cosa
de dita barca, preten(en)t haver caiguts en frau
y commís del General lo dit càrrech per no haver-se manifestat aquell, y per dit efecte instar al
deputat local de Vilafranca fes haprehenció del
dit càrrech, com en efecte dit deputat local féu
haprehenció de aquell, y entregar-lo en poder
del dit tauler del Vendrell, havent dit tauler antecedentment posadas guardas en la dita platja,
tant per seguretat del que era dintre dita barca
(com) per lo que estava en dita platja desembarcat, lo que no fou bastant per impedir se’n
aportassan blat y diferents cosas que fins vuy no
han aparegut. Y com dita haprehenció és nul·la
e injusta, per no haver caygut dit càrrech en frau
del General, no sols per las rahons dalt ditas,
sinó també perquè, en tot cas que lo dit càrrech
fos estat de fora regne o agués hagut de anar
fora regne, donant dita embarcació al través no
tenia obligació dit patró de manifestar lo càrrech de dita barca, perquè en dita occasió no
podia saber dit patró que era lo que havia de
manifestar, per no saber lo que salvaria de dit
naufragi, com fins vuy no se sap, suposat que
actualment se està treballant en tràurer blat y altres cosas. Per ço, a vista del sobredit, los arrendatarris dels drets del General y bolla del present trienni de vostra senyoria il·lustríssima,
desitjant no·s fassen semblants excessos y abusa. aquest foli hauria de ser el 271r.
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sos en vilipendi del líbero commers, que per
dita causa se pertrobaria, suplícan ésser manat al
deputat local de Vilafrancha mane al dit tauler
del Vendrell restituesca y entregue lo dit blat,
oli y demés cosas a ell entregadas a // 272v //
quiscun de sos amos y, així mateix, done compte y rahó de las cosas que se tragueren de dita
barca y, així mateix, de las que vuy en die han
faltat, y per dit effecte ésser manat a dit tauler se
conferesca ab vostra senyoria il·lustríssima perquè done satisfació y descàrrech de ditas cosas, y
per ço ésser fetas las degudas provissions, que
ho rebran dits suplicants a particular mercè y
gràcia de vostra senyoria il·lustríssima. Officio
(et cetera), altissimus Coromines.
Oblata die VIII martii MDCLXXXXI in concistorio.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus compotorum, commisserunt predicta
magnificis assesoribus Generalis Catalonie, qui
super suplicatis relacionem faciant in scriptis
cum interventu magnifici advocati fiscalis dicti
Generalis. Hieronimus Brotons, notarius publicus, scriba maior Generalis Catalonie substitutus.»
«Los infrascrits, vista la dita suplicació y lo contengut en ella, que és matèria concernent al
contengut en unas cartas del deputat local de
Vilafrancha y del tauler del Vendrell, las quals
tanbé són estadas comesas als infrascrits, y al
peu de ellas se ha fet relació a vostra senyoria
il·lustríssima de son sentir. Y atès que lo xarrat
en la present suplicació no·s deu attèndrer,
que·s deu deduhir devant lo deputat local, per
ço són de sentir que·s deu estar a la relació en
ditas cartas feta<s> y que vostra senyoria il·lustríssima deu fer las diligèncias que en aquellas se
troban expressadas. Y aixís ho sentan. En Barcelona als VIII de mars MDCLXXXXI. Rechs y Gallart, assessor. Bofarull, fisci advocatus Generalis
Catalonie substitutus.»
Divendres, a VIIII de dit. En aquest die se són
presentadaas las terceras y últimas requestes
//273r // a don Balthezar Oriol y Marcer, escrivà
de manament y llochtinent de prothonotari en
lo present Principat, y a don Joan Baptista Aloy,
escrivà de manament y archiver del arxiu real,
instant lo síndich del General per lo reparo de la
contrafacció del dret de sello y de dit arxiver
real, las quals requestas són assí cussidas signadas de números cent xixanta-sinch y sent xixanta-sis y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessino sexcentessimo nonagessimo
a. l’original d’aquesta requesta i de les següents es troba intercalat entre els folis 272v i 273r del dietari.
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primo, die vero nona mensis marcii eiusdem
anno intitulata, hora nona ante meridiem iam
pulsata, presente et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate
notario publico Barcinone, secretario et scriba
majore Generalis Catalonie substituto infrascripto, et presentibus etiam Josepho Palegri, serice cordario, cive, et Josepho Fornaguera, legum professore, Barcinone commorante, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, civis Barcinone, deserviens officium sindici dicti Generalis
Cathalonie pro dompno Michaelle de Masdovellas, de licencia illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, constitutus personaliter
coram et ante presentiam nobilis don Balthazaris
Oriol et Marcer, regis scribe mandati, locum tenentis prothonotari in Regia Cancellaria presentis Catholonie principatus, reperti et adinventi
intus quandam aulam sua solitea et proprie habitacionis, quam ipse fovet in dicta presenti civitate Barcinone, juxta et satis prope dessensum sive
davallada de Viladecols, dicto nomine, eidem presentavit et seu per me, dictum notarium, secretarium et scribam majorem prefatum, presentari et
legi publice petiit et instavit et requissivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: Molt bé sab y ignorar no pot
vostra mercè, senyor don Balthazar Oriol y
Marcer, escrivà de manament y llochtinent de
prothonotari en la Real Cancellaria del present
// 273v // principat de Catalunya, com ab altras
requestas se li és estat notificat com segons disposició de la constitució quinta y capítol 3, títol
«De offici de prothonotari», no pot lo prothonotari ho llochtinent de aquell, secretaris y escrivans de manament despatxar ni mètrer manament en provisió alguna tocant a interès de part
a part deduïble en juy si, donchs, no era provehida per canceller, vicecanceller y regent la
real Cancellaria, y que altrament, segons las
constitucions quarta del mateix títol y la constitució dos y tres, títol «De dret de sagell», la
obligació de pagar dit dret de sagell és sols precehint cartas ho lletras de Cancellaria y que no
despaxant-sa sens precehir dita extracció és imposar nous vectigals, lo que està prohibit per las
constitucions deu, dinou y vint, títol «De vectigals». Y, axí matex, sab molt bé y ignorar no pot
com per la constitució dos, títol «De dret de sagell», està disposat que de carta de simple justícia o de commissió paga quiscun singular sinch
sous només y si és universitat deu sous, y per citació se pagan dos sous, y que las ditas lletras o
cartas de exequussió de justícia se redueixen a
sinch espècies, com són exequussions de
sentèncias difinititvas, de provissions de aliments, de pocessori sumaríssim, de attentats y
a. a continuació ratllat habitacionis.

de lletras compulsòrias, expressadas totas en
dita constitució conforme se infereix de la constitució «Ordenam», 3, y de la constitució «Nós
y nostres», quatra, títol «De dret de segell», y
que altrament per la constitució dos, títol «De
salaris de scripturas judicials», se disposa, ordena, mana y prohibeix que la mitat dels salari que
és donat als relators o jutjas qualsevols no·s gose
rèbrer o de las parts exegir, y que sean contents
del salari que per escripturas és tatxat en las
constitucions.
Y, altrament, sab molt bé e ignorar no pot que
per la constitució segona, títol «De dret de sagell», ab la qual se disosa lo que deu pagar per
dit dret, no exprimeix ab què moneda se deu
pagar lo dit dret, y que sempre que una constitució de Catalunya exprimeix que·s paga alguna
quantitat no explicant-se ab què moneda se ha
de pagar aquella, lo estil y pràctica és pagar-se
ab moneda usual barcelonina, conforme se exprimenta ab los sala- // 275ra // ris del reverent
canceller, noble regent la Real Cancellaria, doctors de la Real Audiència y altres officials reals,
los quals, si bé és veritat que per la constitució
octava, títol «Dels salaris reben los officials reals», y per lo capítol vuitanta-nou, Corts mil
sinch-cents noranta-nou, està disposat los salaris que deuhen rèbrer. Y, sent axís que no·s diu
ab què moneda se deuhen pagar, ab tot se pagan y cobran ab moneda usual barcelonesa, tot
lo que, com està dit, no pot vostra mercè ignorar, per ser disposició de las ditas constitucions,
las quals ha jurat vostra mercè observar en lo ingrés de son offici. Y com assò no obstant, a notícia del procurador fiscal del General de Catalunya haje pervingut que vostra mercè exigeix
dret de sello de aquellas provisions o sentèncias
que no se exequutan precehint extracció de exequutòrias ni cartas judicials, sinó que las parts
voluntàriament las obtemperan cobrant dit dret
de sagell, com si actualment de despedissen lletras o cartas de execució de justícia, y que, axí
matex, vostra mercè cobra y exigeix dit dret de
sello regulant-lo a la meitat dels salaris que per
los nobles y magnífichs reladors se han exigit
per fer las tals provissions, y de las sentèncias difinitivas lo exigeix comptant la meitat dels salaris y ha de la matexa sentència, com de totas las
provisions se són fetas en la causa. Y, altrament,
ha constat que vostra mercè cobra dit dret de
sello no ab moneda usual barcelonesa, sinó ab
moneda de plata catalana, tot lo que és directament contra lo disposat en las referidas constitucions y capítols de Cort dalt mensionats. Per
lo tant, lo síndich del General de Catalunya,
cumplint a sa obligació y en exequussió de son
offici, per constituhir a vostra mercè en major
a. foli mal numerat.
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mora y negligència tercera vegada, ab la present
a vostra mercè requereix e interpel·le de què se
abstinga de cobrar dret de sello de aquellas provisions o sentèncias de las quals no se trauhan
lletras o cartas o despatxos de Cancellaria, y que
las parts voluntàriament obtemperen que no
cobre per // 275v // dit dret de sello la mitat del
salari que per los nobles o magnífichs reladors
se han exigit per ditas provisions, sinó merament lo que per constitucions està disposat. Y
que, així matex, no cobre lo dit dret de sello ab
moneda de plata cathalana, sinó ab moneda
usual barcelonesa, y que revoque tot lo que fins
assí ha fet y obrat contra ditas generals constitucions. Altrament, protesta contra vostra mercè
de las penas impossadas en las generals constitucions, y en particular en la constitució «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatjes que per dit son obrar,
en la conformitat sobredita, patirà y suportarà
lo present Principat y de tot lo lícit y permès de
protestar nedum premisso sed et alio quoqunque
meliori modo. Requirens vos notario (et cetera).
Quesiquidem papiri requissicionis scedula, sich ut
predicitur, presentata cum ipsa per me, notarium, secretarium et escribam majorem prefatum, legere incipiebatur ipse nobilis don Balthazar Oriol et Mercer dixit quod eam habebat tan
quam lectam, qua propter de dicta requisicione
incontinenti fuit sibi tradita et liberata copia et
per eum manibus suis accepta ipse, verbo respondendo, dixit quod sibi retinebat terminum juris
ad respondendum, de quibus omnibus et singulis,
sich ut predicitur, dictis actis, gestis atque sequtis
dictus magnificus doctor Josephus Orlau, prelibato nomine, petiit, instavit et requissivit publicum
confici instrumentum et dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis et seu sibi, dicto nomine, ac aliis cuia intersit copiam auctenticham
dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et scribam majorem prefatum, que fuerunt acta Barcinone sub
anno, die, mense, hora et loco predictis, presente,
vocato, rogato atque requisito me, pre et infrascripto notario, secretario et scriba majori, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur».
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessino sexcentessimo nonagessimo primo,
die vero nona mensis marcii eiusdem anni in// 274r // titulata, hora nona ante meridiem iam
pulsata, presenti<bus> et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronimo Brotons, regia auctoritate notario publico Barcinone, scriba majore
Generalis Catalonie substituto et infrascripto,
presentibus etiam Josepho Palegri, serice cordario,
cive, et Josepho Fornaguera, legum professor Bar-
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cinone commorante, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, civis Barcinone, deserviens officium sindici dicti Generalis Cathalonie pro nobili don Michaelle de Masdovellas, de
licencia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum, constitutus personaliter coram et
ante presentiam nobilis don Joannis Baptiste de
Aloy, regii scribe mandati et archivarii Archivi
Regii, personaliter reperti et adinventi intus studia domum sue proprie habitacionis, quam ipse
fovet in dicta presenti civitate Barcinone, in vico
vulgo dicto del Pi, dicto nomine, eidem presentavit et seu per me, dictum notarium, secretarium
et scribam majorem, presentari et legi publice petiit et instavit et requissivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
Molt bé sab y ignorar no pot vostra mercè, senyor don Joan Baptista Aloy, escrivà de manament y archiver del archiu real, com ab altras requestas se li és estat notificat com per la
constitució segona, títol «De archiver real», està
disposat que de las còpias autènthicas qui·s
trauhen de dit archiu no puga pèndrer lo archiver o altra perçona sinó quatre sous per fulla de
las que seran en paper, y de las que seran en pergamí vuit sous per fulla, y que no puga exigir lo
archiver per treballs de sercas més sinó que sia
tatxat per lo canceller, vicecanseller o regent la
Real Cancellaria, tot frau cessant en la serca de
las escripturas, sobre la qual serca haja de jurar y
ohir sentència de excomunicació de fer aquella
ab tota diligència, segons ne serà requerit. Y
com aixó no obstant, a notícia del procurador
fiscal del General de Catalunya haja pervingut
que vostra mercè, per quiscuna fulla de las scripturas que trau de dit archiu real de las quals ne
entrega còpia a las parts, se fa pagar deu reals
més del que per dita constitució està // 274v //
tatxat, y, altrament, cobra y se fa pagar per lo
treball de sercar las escripturas lo que bé li apar,
sens precehir tatxa del molt reverent canceller ni
regent la Cancellaria, ni jurar ni ohir sentència
de excomunicació de aportar-sa bé y lealment
en ditas sercas, tot lo que és contra lo disposat
en dita constitució, la qual, junt ab totas las demés ha juradas vostra mercè observar en lo ingrés de son offici, per lo tant lo síndich del General, cumplint a sa obligació y en execució de
son offici, per constituhir a vostra mercè en major mora y negligència tercera vegada, ab la present a vostra mercè requereix e interpel·le de
què se abstinga de cobrar quantitat alguna més
de la que per dita constitució està disposat per
quiscuna fulla de las scripturas que trau de dit
archiu, de las quals ne entrega còpia a las parts,
y de exigir quantitat alguna per traball de sercar
aquellas que no sia precehint tatxació del molt
reverent canceller, y, en son cas, del regent la
Real Cancellaria, y fent lo demés que per dita

constitució està disposat, revocant tot lo que
per vostra mercè és estat fet y obrat en contra
del disposat en ditas i altres constitucions generals. Altrament, protesta contra vostra mercè de
las penas impossadas per las generals constitucions, y en particular per la constitució «Poch
valdria», títol «De observar constitucions», y de
tots los danys y damnatjes que per dit son obrar,
en la conformitat sobredita, patirà y suportarà
lo present Principat y de tot lo lícit y permès de
protestar. Requirens vos notarium (et cetera).
Quasiquidem papiri requissicionis scedula, sich
ut predicitur, presentata cum ipsa per me, dictum et infrascriptum notarium, secretarium et
scribam majorem prefatum, legere erat incepta
dictis nobilis don Joannes Baptista Aloy dixit
quod ipsam habebat tan quam lectam, qua propter de dicta requisicione incontinenti fuit sibi
tradita et liberata copia et per eum manibus suis
accepta ipse, verbo respondendo, dixit quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, de
quibus // 275r // omnibus et singulis, sic ut predicitur, dictis actis, gestis atque sequtis dictus magnificus doctor Josephus Orlau, dicto nomine, petiit, instavit et requissivit publicum confici
instrumentum et dictis illustribus et fidelissimis
dominis deputatis et seu sibi, dicto nomine, ac
aliis cuia intersit copiam auctenticham dari,
tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum
notarium, secretarium et scribam majorem prefatum, que fuerunt acta Barcinone sub anno,
die, mense, hora et loco predictis, presente, vocato,
rogato atque requisito me, dicto et infrascripto
notario, secretario et scriba majori, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur».
Dimars, a XIII. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General, continuàs en lo present dietari una súplica en son
concistori presentada per part de Joan Farran,
tauler del General de la vila de Tossa, y una relació feta al peu de aquella per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, la qual
és así cussida signada de número cent xixantaset y del thenor següent:
275v
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«Il·lustríssima senyor. Joan Farran, tauler del
General en la vila de Tossa, ha deposadas vint-ytres lliuras, deset sous y vuyt a compliment de
trenta lliuras, onse sous y vuyt per lo preu de
vuit tosinos que, per orda de vostra senyoria
il·lustríssima, diu, ha venuts de aquells onsa que
foran apresos a Jacintho Vidal, mariner de Tossa, als vint-y-tres janer prop passat, com las restans sis lliuras, catorsa sous se haje retingut per
a. els originals d’aquesta súplica i de la relació que segueix es
troben intercalats entre els folis 274v i 275r del dietari.

sos salaris, corredor y notari de dita vila de Tossa. Suplico a vostra senyoria il·lustríssima tinga a
bé de provehir algun remey perquè al passar los
comptas de mon trienni no puga lo racional sobre dit fet fer-me alguna càrrega, perquè la dita
venda se és feta contra lo disposat contra capítols de Cort y ordenacions del General, entre altres caps que deixo de representar, tant per ser
feta pendent lo temps de la apel·lació que de la
declaració de dit frau féu la part, essent així que
encara no havia discorregut un mes com y també per ésser-se venuts dits tossinos a menys preu
de mitja tarifa del General, perquè segons aquella se estima cada tossino a deu liuras y per mon
consuelo estimaré a vostra senyoria il·lustríssima
me mane avissar de son sentir y de la defensa he
de tenir en cas que lo dit racional, al passar mos
comptas, opposàs del contrafet en dit negosi.

til·la en casos que la mercaderia perilla perdre’s,
y aixís que no se ha fet perjudici algú al diputat
local. Y aixís ho sentan. En Barcelona als XIII de
mars MDCLXXXXI.»
276v

Lo tauler de Sant Lorens de la Muga és vingut a
esta ciutat y me ha dit que ni ab cabells rossegant no se sentia ab ànimo de poder fer venir
testimoni algú per rèbrer la informació del matí
li succehí, conforma vostra senyoria en dias passats me ordenà, y també lo tauler de la vila de
Torrohella ni de la vila de Blanes fins vuy no me
han enviat<s> testimoni algú perquè jo puga
complir al que vostra senyoria il·lustríssima me
té manat ab carta de vint-y-set janer proppassat,
per lo que també suplico a vostra senyoria il·lustríssima que sobre lo dit fet sia servit deliberar lo
de son gust, y a mi manar-me, que·l serviré ab
tota voluntat. Déu a vostra senyoria guarde. Girona y mars, als VIII de MDCLXXXXI. Il·lustríssim
senyor, effectat servidor de vostra senyoria
il·lustríssima que sa mà besa, Montserrat Metge, prevere, deputat local.
276r

Oblata XIII martii MDCLXXXXI in concistorio et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui super suplicatis contentis in presenti
epistola, cum interventi magnifici advocati fiscalis dicti Generalis, relacionem faciant in scriptis.»
«Vista la tras inserta carta, lo contengut en ella,
lo vot que·s féu quant se donà orda per a què se
venguessan los bacons; attès que aquellas eran
de calitat que ab lo temps si podran pèndrer y
consumir y que la venda se és feta al més donant
y ab asistència de la mateixa part interesada y
que esta no contradigué a dita venda, ans bé,
donant-la per ben feta à demant a vostra senyoria il·lustríssima la declaracióa del frau y pena,
són de vot y parer los infrascrits que lo dit tauler
ha procehit en la deguda forma y segons se esa. al text la dita cort, seguim el document original.
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Dijous, a XXII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Issidro Salvador, mitjensant jurament a Déu Nostre Senyor y sos sants quatre
Evangelis, ha fet relació a sa senyoria com Anthon Font, soldat de la companya del capità Joseph Bellver, que·u és de una de las del tèrcio
del General, pateix en difarents parts de son cos,
com és en lo cap, coll y altres, uns tumors o
grans. Y semblantent, segons relació que dit
Font ha fet, pateix uns vèrtigos de cap, tot lo
que lo ocassiona lo (no) poder continuar en dit
tèrcio per necessitar de curació, per lo que ha
menester temps llarch.
En aquest matex die Joseph Iglésias, corredor
de coll públich y jurat del General de Catalunya, constituhit perçonalment en lo concistori de
sa senyoria, ha fet relació com ha més de mitx
any que, de orda de sa senyoria, encantà en lo
públich subast quatra-sents vint-y-nou tomos
de Decissions del noble don Miquel de Cortiada, quòndam regent la Real Cancellaria, trentados de ells ab encuadernació, los restants sens
ella, y setanta-set tomos segon del noble don
Miquel de Calders, ço és [...] ab encodernació y
los restants sens ella, y sinquanta-tres tomos de
don Bonaventura Tristany ab encodernació, y
que la major dita ha trobat fins lo dia present
per dits llibres són set-centas lliuras, ab sinquanta lliuras de axaus pagadoras una vegada tan solament, // 277r // ab los pactes contenguts en la
tabba que per dit efecte li és estada entregada.
Més, en aquest die, a las tres horas de la tarda,
és vingut en la present casa de la Deputació lo
excel·lentíssim senyor duch de Escalona a despedir-se de sa senyoria, per haver-li sa magestad, Déu lo guarde, fet la gràcia de virrey de Navarra, lo qual, com a grande de Espanya, és estat
rebut al venir per lo scrivà major y demés officials de la present casa al capdevall de la escala y
en lo replà de aquella per los magnífchs assessors, y al capdemunt de dita escala per los molt
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real, ab los verguers ab massas altas, y lo senyor
duch, anant al mitx de dits senyors oÿdors, és
entrat en la capella xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada. Y després de haver fet un
rato de oració se són encaminats dits senyor
duch y oÿdors, ab los verguers davant ab massas
altas, al terreplè dels Tarongers y a la porta de la
sala dels Reys, que ix al dit terraplè, (on) aguardavan los demés senyors consistorials, exceptat
lo deputat eclesiàstich, qui era absent per sa in-
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disposició. Y posant(-se) a la mà dreta del senyor deputat militar lo senyor duch, se encaminaren a la sala del concistori, fent entrat en cada
una de las portas primer lo dit senyor duch. Y,
entrats en dita sala del concistori, se assentaren
sota del doser, estant en lo mitx lo dit senyor
duch, a la mà dreta lo deputat real y oÿdor militar y a la esquerra lo deputat militar, oÿdor eclesiàstich y oÿdor real. Y, després de haver conversat un rato, se despedí sa excel·lència y lo
acompanyà tot lo concistori fins al cap de la escala, a hont fou rebut per los senyors oÿdors militar y real, a hont se despedí de tots per estar-lo
allà aguardant los senyors del bras militar, als
quals féu visita subsequtivament.
277v

Gerònim Fontdevila per Girona per haver muntat a deputat real; lo lloch de mossèn Joseph
Cerdà y Maduxer per Girona per haver mudat
de real a militar; lo lloch de mossèn Fèlix Ferrer
per Girona per haver muntat a diputat real; lo
lloch de Joan Batista Serra per Girona per sa
mort. Llochs de assessors y altres officis de extracció. Lo lloch de assessor de don Pedro de
Potau per haver mudat de estat de secular a
eclesiàstich; lo lloch de síndich del dit sobredit
doctor misser Gabriel Bòria per haver mudat de
real a militar; lo lloch de ajudant tercer de scrivà
major de mossèn Pere Trelles per sa mort; lo
lloch de receptor de la bolla de Fèlix Sanou per
sa mort; lo lloch de escrivà major de la visita del
sobredit mossèn Pere Trelles per sa mort.

Dimecres, a XXVIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo procurador fiscal del General
y present casa acerca dels llochs vacants de diputats y oÿdors y demés officis de extracció, la qual
és assí cusida signda de número cent xixantavuit y del thenor següent:
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Obeint Francesc de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, procurador fiscal del General y present
casa, a una deliberació feta per vostra senyoria
als sinch del corrent mes de mars mil sis-cents
noranta-hu, ha fetas difarents diligèncias per la
everiguació dels llochs vacants de deputats y oÿdors y tanbé de diferents officis de extracció, los
quals se han de insicular en la insiculació pròxima fahedora, y són los següents. Llochs de deputats militars: lo lloch de don Hièronim Vallgornera de deputat militar per Barcelona vaca
per sa mort; lo lloch de Maurici Lloreda per la
vegaria de Manresa vaca per sa mort; //278r // lo
lloch de mossèn Francisco Puig de Salit y Pasqual per la vegaria de Capmprodon vaca per sa
mort; lo lloch de mossèn Hyacinto Descallar y
Fivaller vaca per sa mort en la vegaria de Puigcerdà. Llochs de deputats reals: lo lloch de
mossèn Francisco Rius y Bruniquer per Barcelona vaca per haver mudat estat de real a noble;
lo lloch de mossèn Fèlix Sanou per Lleyda vaca
per sa mort. Llochs de oÿdors militars: lo lloch
de mossèn Bernat Tristany y Vives per la vegaria
de Vilafrancha del Panadès per haver mudat estat de secular a eclesiàstich; lo lloch de Joseph
Sauleda per la vegaria de Vich per sa mort; lo
lloch de don Barnat Vives per la vegaria de Cervera per sa mort. Llochs de oÿdors reals: lo lloch
de misser Gabriel Bòria per Barcelona per haver
mudat estat de real a militar; lo lloch de mossèn
Pere Trelles per Barcelona per sa mort; lo lloch
de misser Joan Vilar per Girona per sa mort; lo
lloch de misser Joseph Pont y Llombart per Gerona per sa mort; // 278v // lo lloch del doctor

També se adverteix a vostra senyoria com vaca
lo lloch del excel·lentíssim senyor Francesch de
Cardona ab lo del compta de Empúrias per
mort del dit senyor don Juan Francisco de la
Çerda y Aragón, per lo que [...] infrascrit a vostra senyoria il·lustríssima suplica sia de son servey manar a l’escrivà major de la present casa de
la Deputació continue e o insereixi la present en
dietari perquè en tot temps conste, lo que rebrà
a singular favor de la grandesa de vostra senyoria il·lustríssima. Officio et cetera, altissimus et
cetera, Francisco de Monfar y Sorts.»
279r
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En aquest matex die constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria Joseph Iglésias,
corredor de coll públich y jurat de la present
ciutat y ministra del General, ha fet relació com,
de orde de sa senyoria, ha continuat en encantar
en lo públich subast los tomos de Cortiada,
Calderó y de Tristany contenguts en la relació
per dit Iglésias feta a sa senyoria als vint-y-dos
del corrent y que fins vui no ha trobat altra dita
que la de set-centas lliuras, ab sinquanta lliuras
de axaus, ab los pactes y condicions contenguts
en la tabba se li entregà.
En aquest mateix die és tornat a venir en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, per haver convalescut de sa indisposició.
En aquest matex dia me ha ordenat sa senyoria a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet a sa senyoria participat, escrit per lo sargento major de la plasa
de la Seu de Urgell als cònsols de Rialp, a lo
qual los diu trobar-sa pres en dita plasa Guillem
Vivas, assegurant que no exiria de la presó menos que per aportasa’n la llenya se deu del any
passat, com de dit bitllet és més llargament de
vèurer, lo qual és assí cussit signat de número
cent xixanta-vuit y del thenor següent.

«Señoresa cónsules de Rialp. En las cárceles de esta
plaça se halla preso Guillem Vibes, havitante de
Ruví, lugar de esse corter, me ordena mi governador
lo participe a ustedes assegurándoles que dicho Guillem no saldrá de la cárcel menos que traygan la lenya que deben del anyo passado, y el donador de esta es
corrió a costas de dicho presso. Dios guarde a vuestras
mercedes. A Seo de Urgel, março 21 de 1691. Servidor de vuestras mercedes que sus manos besa.
Señores cónsules de don Antonio Gandolfo, sargento mayor de la plaça de Rialp.»
279v

En aquest mateix die, havent primer obtinguda
hora per medi del síndich del General a las quatra horas de la tarda, sa senyoria envià embaxada
a sa excel·lència, per medi del noble don Francisco Sans y de Puig y del magnífich Joseph Catà y Bertran, per a representar a sa excel·lència
quant en contra era de las generals constitucions
de Catalunya la detenció se feia de la perçona de
Guillem Vivas per lo governador de la plaça de la
Seu de Urgell, per impedir ditas generals constitucions que los militars no exercescan jurisdició
alguna en los provincials, y que per ço, en observansa de ditas constitucions, fos sa excel·lència
servit donar los ordes oportuns. Y tornats dits
embaxadors en lo concistori de sa senyoria, digueren que sa excel·lència haurà<n> respost que
en tota manera volia que las generals constitucions se observassan, en execució del qual quant
antes donaria los ordes convenients perquè dit
Vivas fos relexat de las presons.
Dijous, a XXVIIII de mars MDCLXXXXI. En aquest
dia, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com havia entregat lo dia present lo
procés de la contrafacció del dret del sello, ajudant de prothonotari, archiver real y escrivans
de registre junt ab una súplica de firma de dupte al molt reverent canceller.
En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori per haver-li reiterat lo atxaque de la gota.
Més, en aquest dia me ha ordenat sa senyoria cusís y continuàs en lo present dietari dos decrets
de sa excel·lència y una renunciació del doctor
Narcís Camps, deputat real, de tots y qualsevols
rodolins [...]b // 280r // las bolsas de la present
casa, los quals són assí cusits signats de números
cent xixanta-nou, cent setanta y cent setanta-hu.
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
278v i 279r del dietari.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1398.
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«Lo ducha de Medina Sidonia, llochtinent y capità general, etcètera. Reverent en Christo Pare
egregi, noble y amat de la real magestat los
il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptas de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despedit en deguda forma de Real Cancellaria
del Concell Supremo de Aragó que és del thenor següent:
«EL rey. Il·lustre duque de Medina Sidonia, primo, gentilhombre de mi càmara, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndome representado
Francisco de Valls Frexo, natural de la villa de
Servera, en esse Principado, que se halla insiculado en la Diputación de él, en la bolsa de oydor militar, y son sus anyos y achaques tantos que caso
que sorteasse en este empleo se embarasarian la assistencia a su exercissio, y suplicándome que, en
esta concideración y la de los servicios, fuesse servido permitirle que puede renunciar la dicha insiculación, lo he tenido por bien y en su ejecussión lo
ha renunciado su procurador en la forma acostumbrada en esta corte. De que ha parecido avisaros y encargar y mandaros, como lo ago, participéys a los diputados de la Generalidad de esse
Principado como quede vacante este lugar en la
bolsa de oydor militar por haverle renunciado con
licensia mía el dicho Francisco de Valls y Frexo,
para que a su tiempo me propongan sugetos para
su insiculación. Y jo la ago en quien fuere servido. Madrid, a IX de março MDCLXXXXI. Jo el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y Torro.
Vidit don Francisco a Borgia. Don Josephus Haro
et Lara, secretarius».
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que, inseguint lo thenor del sobrechalendat, poseu en de- // 280v // guda exequussió
son contengut, sí y conforme se us ordene y
mana, que axís proceheix de la real voluntat de
sa magestat y nostra. Dat a Barcelona, als XXI de
mars MDCLXXXXI. Il·lustra de Medina Sidonia.
Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joan
Baptista de Aloy, secretarius. In curia locumetenentis, XIIII, folio CLXXXV.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cathaluña que pongan en execución la real orden de su magestad arriba expressada.»
a. els originals d’aquests decrets i renunciació es troben intercalats entre els folis 279v i 280r del dietari.
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«Lo duch de Medina Sidonia, llochtinent y capità general, etcètera. Reverent en Christo Pare
egregi(s), nobles y amats de real magestat los
il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació y General de
Cathalunya en Barcelona residents. Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orda firmat de sa real mà, despechat en deguda forma de Cancellaria del
Consell Supremo de Aragó, que és del thenor
següent:
El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Haviéndome representado el
doctor Francisco Bertramon, jues de reclamos de
esse Principado, que, por hallarse en actual exercissio desse officio y insiculado en la bolsa de oydor
real de la Diputación per la vegaría de Barcelona, caso que le tocassa la suerte deste empleo no
podría lograrlo. Y suplicándome que en esta concideración fuesse serbido hazerle merced de que
puede renunciar el lugar en que esta insiculado
en dicha bolsa con todos los drechos y pertenencias,
le he tenido por bien, y en exequusión de ello ha hecho su procurador la renuncia del en la forma
acostumbrada en este corte, de que ha parecido
avisar // 281r // y encargar mandaros, como lo
ago, participar a los diputados de la Generalidad
de esse Principado como quede vacante dicho lugar en la bolsa de oydor real por la vegaría de
Barcelona, por razón de haverle renunciado con
licencia mía el dicho doctor Francisco Bertramon, para que a su tiempo me propongan sujetos
para su insiculación, y la ago jo en quien fuere
servido. Datado en Madrid a IX de março
MDCLXXXXI. Jo el rey.
Vidit Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Borgia, regens. Videt Climent, regens. Don Joseph de Haro et et Lara, secretarius.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que, inseguint lo thenor del sobrechalendat, poseu en deguda exequussió son contengut sí y conforme se us ordene y mana, que
axís proceheix de la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat a Barcelona als XXI de mars
MDCLXXXXI. Il·lustra de Medina Sidonia.
Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joan
Baptista de Aloy, secretarius. In curia locumtenentis, XIIII, folio CLXXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cathaluña que pongan en execución la real orden de su magestad arriba expressada.»
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«En la villa de Madrid, corte de el rey nuestro señor, a veinteytres días del mes de fabrero, anno
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo mil
seyscientos nobenta y uno, ante mí, el escrivano de
mandamiento y cámara de su magestad en su
Consejo Supremo de Aragón y notario público y
testigos infrascriptos, perçonalmente constituhido
don Juan Martorell, escrivano de registro de su
magestad en su Real Canselería de dicho Consejo, residente en esta corte, a quien doy fe conosco,
ante la presencia del excelentísimo señor don
Alonzo de Gusmán el Bueno, de los consejos supremos de Aragón y Italia y thesorero general de los
reynos de aquella corona, dijo que en virtud de
poder que // 281v // <que> tiene del doctor en ambos derechos Narciso Camps, ciudadano honrado
de la ciudad de Barcelona y Gerona y al presente
diputado real del principado de Cataluña, que se
atorgó en dicha ciudad de Gerona en siete días
del mes de febrero de este presente anyo de nobenta
uno ante Pedro Rosselló, notario público que es, el
antecedente por el qual le concede la facultad de
poder renunciar a favor de su magestad no sólo
los rodolines y lugares de regente las qüentas, de
síndico y donador de los plomos en que al presente
se halla insaculado dicho doctor Narciso Camps
en las bolsas de la Deputación de Cathalunya por
el estamento real, sino otros qualesquiere en que se
hallase embursado en aquella Generalidad,
usando dicho poder y de la facultad arriba mensionada renunciava, como en efeto renunció, dichos rodolines o lugares en que se hallava dicho
doctor Narciso Camps en la Diputación del principado de Cataluña, es a saver el de regente las
qüentas, el de síndico y donador de los plomos, y
todos los demás en que se hallase insaculado en las
referidas bolsas y se contenían en dichoa poder en
favor de su magestad y en manos y poder de dicho
excelentísimo señor don Alonzo de Guzmán, con
todas las clausulas y firmesas que para la valedación de esta renunciación se requieren y en semejantes casos se acsotumbra. Y su excelencia fue servido, en nombre de su magestad, de admitir la
dicha renunuciación y mandar a mi, el dicho e
infrascripto escrivano de mandamiento y notario
público, reciviese de ello el auto necessario, siendo
presentes por testigos don Martín García y don
Mauel de Arçe, criados de su excelencia, y don
Bernardo Henriques, residente en esse [...]. Signo
de mi, Christóbal Antonio Preben<de>sa, escrivano de mandamiento y cámara de su magestat
et su sacro supremo y real consejo de los reynos de
la corona de Aragón, y por su autoridad secretario público residente en la villa de Madrid, que a
lo [...]cho, junto con los testigos arriba mencionados, presente fui y en fee de ello lo signé y cerré.

a. a continuació ratllat privilegio.
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Don Bernardo Pujol, del Consejo de su magestad,
su secretario y lugarteniente en el officio de prothonotario de los reynos de la corona de Aragón,
certifico que Christóval Antonio Probensa, de
quien va signada y firmada esta renuncia, es notario público del rey nuestro señor y de las calidades que en su signatura dize, bueno, fiel y legal, y
que a los actos y escripturas por él testificados y signadors, como está el presente acto, se le ha dado y
da, puede y debe dar entera fe y crédito en juyssio y
fuera del, en testimonio de lo que ago la presente
firmada de mi mano y sellada con el sello secreto
de su magestad que está en mi poder. En Madrid,
a veinteyquatro días del mes de febrero de mil seiscientos y noventa y un anyos. Bernardo Pujol.»
Dissapte, a XXXI. En aquest dia ha enviat sa senyoria al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de la magestad, Déu lo guarde, en
lo present Principat per medi del síndic del General las proposicions de subjectas per als llochs
vacants de deputats y oÿdors y officis de la present casa fins lo dia present, los quals memorials
són assí cussits signats de números cent setantados y cent setanta-tres.

vint-y-tres lliuras pes de romana; ítem, dit dia,
haprehenció en casa de Catharina Escanyacabras, víuda a la plaça de la Blanqueria, de onse
masos de fil prim de fer puntas, cada mas embolicat ab los papers, lo un blau y lo altra blanch,
que junts encamarats ab dits papers han pesat
sinch lliuras y una onsa, pes de romana; ítem, als
vint-y-quatra, haprehenció en casa Joan Batista
Martí, al carrer d’en Jauma Giralt, de vuit masos
de fil de [...], embolicat cada mas ab un paper,
que encamarat ab dit paper ha pessat dos lliuras
y sis onsas, pes de romana, y així mateix de tres
passos de jasserina de plata falsa y de deu paperets [...]antisuela; ítem, dit dia, haprehenció en
casa dit Joan Batista Martí de dos canas, tres
palms moquejals color encarnat y blanch.
283r

En aquest mateix die és baxat a la casa del General lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar junt ab lo magnífich racional y scrivà major de la present casa a efete de pèndrer inventari dels fraus apresos per lo receptor dels fraus del
General en lo present y corrent mes de mars, los
quals són los següents: Primo, als catorsa de
mars, haprehenció en casa Issidro Queralt, mestre de casas al carrer d’en Roca, de una cana,
sinch palms panyo vert y quatre color escur;
ítem, dit dia, aprehencióa a Theresa Martin, al
// 282v // carrer de la Canuda, en un carreró que
no passa de sis canas, sinch palms escot negra;
ítem, dit dia, aprehenció en casa Margarida Soler, al carrer de la Canuda, de unas faldillas de
escot negra fetas y acabadas y, així mateix, de
sinch palms de escot negra vora viva y una llenca de dit escot, de tir sinch palms, agaffada ab
los antecedents sinch palms; ítem, dit dia, aprehenció en casa del il·lustre senyor baró Chrestià, al carrer Ampla, de quaranta-una cana, quatra palms de tela viada de blau y groch y altres
colors, la qual és de seda y fil afegeda cerca del
matex lloch; ítem, dit dia haprehenció en casa
musur Gabriel Gausachs, al carrer de la Canuda,
en un carreró que no passa, de dos massos de fill
prim de fer puntas; ítem, als vint-y-dos de
dit<a>, heprehenció en casa Jauma Briansó, calderer al carrer d’en Jansana, de quaranta-quatra
masos fil prim de fer puntas, embolicat cada
mas ab dos papers, lo un blau y lo altra blanch,
que encamarat dit fil ab dits papers ha pesat
a. a continuació ratllat en casa Margarida Soler.

(Abril MDCLXXXXI)
Dimars, a III. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com se era
conferit ab la excel·lentíssima senyora duquesa
de Medina Sidonia, muller del excel·lentíssim
senyor virrey y capità general del present Principat, a efecte de saber com ho passava sa
excel·lència (de) dit senyor duch de sa desgana,
al qual ha respost dita excel·lentíssima senyora
de què li havian donat sanguineras y que estimava molt lo bon cuydado de sa senyoria.
Dimecres, a IIII. En aquest dia, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
síndich del General ha fet relació de com se era
conferit ab la senyora duquesa a efecte de saber
de la desgana del senyor virrey, al que ha respost
que ho passava millor y que estava millor, y que
estimava molt lo bon cuydado de sa senyoria.
Dijous, a V. En aquest dia, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo síndich
del General ha fet relació de com havia continuat en conferir-se ab la senyora virreyna per saber de // 283v // la desgana del excel·lentíssim
senyor duch, al que ha respost que besava las
mans a sas senyorias per lo bon cuydado y que
passava millor.
En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, ha fet relacióa, mitjensant jurament,
de com la indisposició de Joan Pau Mitjà, albaraner del General, ha continuat fins lo dia present y persevera de la manera que té fetas altres
relacions a sa senyoria, de manera que li impedeix la servitut de son offici.
a. a continuació ratllat de com havia continuat.
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quedat impedit de la mà esquerra per fer-ne
ninguna cosa, lo que no té remey, per lo que és
inútil per lo servei del tèrcio.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Jacinto Alabau, guarda del General, ha
continuat fins lo dia present y persevera de la
matexa manera que té feta(s) altras relacions a
sa senyoria, de modo que lo impedeix la servitut
perçonal de son offici.

Dilluns, a XXIII. En aquest die del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró de lo present Principat, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, per
haver ja convalescut de sa indisposició, és vingut
en la present casa y ha assistit junt ab tot lo concistori en la missa se ha dita en la capella de dit
sant Jordi.

En aquest matex dia, constituhit perçonalment
en dit concistori, lo doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Romualdo Escapa, receptor de la bolla,
ha continuat fins lo dia present y persevera de la
manera que té fetas altras relacions a sa senyoria,
de manera que li impedeix la servitut de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en son consistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph Casas, guarda del portal del Àngel, ha continuat fins lo dia present y persevera
de la manera que té fetas altres relacions a sa senyoria, per lo que està impedit per servir perçonalment dit son offici.
284r
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Dimars, a XXIIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Joseph Oliver ha fet relació,
mitjensant jurament, de com don Miquel
Bosch, capità reformat del tèrcio de la present
casa, està impedit en lo llit, lo qual ha tingut un
ardor de orina ab molts perills de sa vida, ab
què, per lo estat present, va de millora y de present està sengrat dos vegadas y lo dia de hair lo
li havia ordenat axerops.
285v

Dissapta, a XIIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria
Francesch Folch, mestre scirurgià, ha fet relació
mitjensant jurament de com don Francisco Vivet, tauler de la vila de la Escala, pateix una úlsura sota la axella, la qual li ocasiona lo no poder-sa posar en camí sens grave perjudici de sa
salut.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo
doctor en medicina Maurici March, mitjensant
jurament, ha fet relació a sa senyoria de com à
visitat la perçona de Gaspar Portell, soldat avantetjat del tèrcio de la present casa, lo qual Portell, ha fet relació a ell, dit doctor March, que
havia [...]ta molta sanch per la boca y ell, dit
doctor March, ha trobat que dit Portell està
molt infectat de infecció gàl·lica, per lo que és
necessari haver-sa-li de fer remeys, per fer los
quals necessita estar ab tota quietut y govern,
que altrament seria dificultosa la curació y dit
Portell se tornaria inútil per lo servei de dit tèrcio.
Dissapta, a XXI de abril MDCLXXXXI. En aquest
die, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria, //285r // Joseph Duran, scirurgià
de la present ciutat, mitjensant jurament, ha fet
relació com Narsís Blanxart, soldat de la companya de don Jaume Alemany Descallar, altra
de las del tèrcio del General, té en la muny(e)ca
del bras esquerra un colp de panart, del qual és
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En aquest die lo il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria don Miquel Rius,
alfèrez coronel del tèrcio del General y present
casa, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria
lo dit puesto de alfèrez coronel, la qual renunciació li és estada admesa per sa senyoria.
Divendres, a XXVII de abril MDCLXXXXI. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y doctor en
medicina, mitjensant jurament a Déu Nostre
Senyor y als seus sants quatre Evangelis, ha fet
relació com don Joseph Ximenes, evantatjat de
la companya del capità Pere Joan Xancho, altra
de las del tèrcio del General, pateix una gran sufocació de pit ocasionada de falta de palpitació
del cor, de manera que necessita de grans remeis, per la qual causa de present està impossibilitat per poder acudir al tèrcio y fer lo servey
de sa magestat.
En aquest matex die, havent-se proposat en lo
concistori de sa senyoria una scriptura donada
per part de don Joseph Ximenes, aventatjat del
tèrcio del General i present casa de la Deputació, ab la qual dit don Joseph Ximenes renunciava dita plaça de avantatjat, atès se li havia
orde per part del concistori de què anàs a asistir
al tèrcio, dient que per causa de sa indisposicióa
a. a continuació una línia ratllada.

no podia anar ni estar en dit tèrcio, sobre lo que
fonch instada [...]tat si dita renunciació se li havia de admètrer o no, sobre lo que es procehí en
votar en la forma següent:
«Lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich és de parer que se // 286r // té de everiguar si dit don Joseph Ximenes està indispost
per anar y assistir al dit tèrcio o no, se fassa relació per lo metge perquè, feta aquella, se delibèria lo fahedor. Lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar és del propri vot. Lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real és del mateix vot.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és de parer que atès que dit don Joseph Ximenez, avantetjat predit, vingué a esta ciutat en
los primers de setembre mil sis-cents noranta ab
pretext de curar-se de alguna indisposició y que
fins lo die present, que han discorreguts vuyt
mesos, se·l han donat diferents vegades orde
que anàs a assitir en lo tèrcio y sempre se ha escusat per sa indisposició. Y que com no consta
que dit Ximènez se haja posat en cura ni hage
fets los remeys per millorar-se, ans bé sempre ha
passejat per Barcelona, havent deiferents vegadas ohit dir al capità de la recluta, qui és don Anton Bru y Móra, que dit Ximènez està bo per
anar als triquets y altres entreteniments, y que
lo pretext de sa indisposició és més vallequeria
que altra cosa, per ço, en atenció del sobredit,
és de parer qie se li admeta la renunciació de dit
avantatja, aborrant-li la plaça, provehint-la en
altra subjecta hàbil y idòneo per lo servey del
tèrcio. Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és del vot del senyor diputat ecclesiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és del
vot del senyor oÿdor eclesiàstich.

és incapàs per continuar lo real servei en dit
tèrcio.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar junt ab lo magnífich racional y ab lo doctor Aleix Fornaguera en lloch de mi, scrivà major del General, a efecte de pèndrer inventari
dels fraus comesos en lo corrent y present mes
mes de abril, los quals són los següents: primo,
als set de abril, haprehenció feta en la plaça
Nova a un moro de la galera Marina de Gènova
qui·s diu Alrahim, de una pesa de tela de Gènova cap-y-cua; ítem, dit dia, haprehenció feta
sota las voltas dels Encants a Climenta, de la
matexa galera, de sis canas, un palm tela de Gènova; ítem, als onsa, haprehenció a un homa
incògnit fora la vila Sabadell, de quatra canas,
quatra palms estamenya catorsena de sa [...];
ítem, dit dia, haprehenció de dos canas estamenya grosera bruta de oli, apressa prop Sancta
Catharina a una minyona filla de Mariàngela
Ramires, víuda.
287r

Dissapte, a XXVIII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General, ha fet relació com se era
conferit per orde de sa senyoria ab lo molt reverent canceller a efecte de instar la declaració de
la contrafacció del sello del // 286v // arxiver real
y escrivà de registre, al que ha respost que havia
aguts molts feriats y no havia tingut temps de
mirar dit procés, y que procuraria quant antes
mirar-se’l.
Dilluns, a XXX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, Joseph Riera, scirurgià de la present ciutat, ha fet
relació, mitjensant jurament, de com Barnat
Vaquer, cap d’esquadra de la companya de don
Anton Viladomar, altra de las del tèrcio de la
present casa, té un peràlisis en lo lligament de
la articulació del còlser del bras dret, privat
totalment del moviment de dita articulació,
sens esperar remey humà, y segons son sentir
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(Maig MDCLXXXXII)
Dijous, a III. En aquest die se ajuntà lo concistori de sa senyoria y lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich no vingué en ell.
Divendres, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Isidro Salvador, mitjensant
jurament, ha fet relació com Mariano Cruells,
alferez de la companya del capità Pere Juan Sanxo, del tèrcio del General y present casa, està
detingut en lo llit per causa de uns dolors
gàl·lichs en tot son cos, com és en las camas y altres parts, de tal manera que li impedeix lo poder asistir en dit tèrcio fins y a tant sia curat, lo
qual de present està posat en cura.
Dissapta, a V. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta del
magnífich deputat local del General de la ciutat
de Gerona y una relació al peu de dita carta continuada per los magnífichs assessors y advocat
fiscal del General, la qual és assí cussida signada
de número 172 y del thenor següent:
«Il·lustríssimb senyor. //287v // En resposta de la
de vostra senyoria il·lustríssima de set del corrent, en lo fet que envie lo procés de la causa
que lo procurador fiscal aporta contra Josep
Boer, se ofereix representar a vostra senyoria
a. no en diu el cognom.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
286v i 287r del dietari.
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il·lustríssima com lo doctor Serralto, advocat
fiscal, té, dias ha, començat dit procés per fer la
sèdula resolutiva (y, havent-li ensenyat dita carta, me à dit que ell, lo endemà de feriats, faria
provehir la dita sèdula resolutiva)a, que tenia
més de sis fullas, y que exa causa era comensada
verbalment y, per consegüent, era civil. Y que la
primera instància de las causas civils, privative a
vostra senyoria il·lustríssima, toca als deputats
locals fer la primera sentència, com dispòsan los
capítols de Cort y consuetuts inveteradas del
General de Catalunya y, en particular, lo capítol
vint-y-nou, número primer, de las Corts mil
sinch-cents trenta-tres, y, així, suplico a vostra
senyoria il·lustríssima tinga a bé no llevar-ma la
jurisdicció que·m toca, que correrà per mon
compta, (y) passats estos feriats se declare dita
causa, salvant las accions criminals, perquè vostra senyoria il·lustríssima després, en causa de
apel·lació, puga obrar lo de son gust, y me manarà avisar del fahedor en lo predit. Del fet del
tauler de Sant Llorens de la Muga, Joseph Boer,
és tornat encara per donar la providència necessària en orda a eix cap. Déu a vostra senyoria
il·lustríssima guarde. Gerona y abril, als XVIIII de
MDCLXXXXI. Il·lustríssimos senyors, affectat servidor de vostra senyoria il·lustríssima que ses
mans besa, Monserrat Metge, prevere, deputat
local.

seguesca a administrar justícia. Y aixís ó sentan.
En Barcelona, als 29 de abril MDCLXXXXI. Jofreu,
assessor. Rechs y Gallart, assessor. Boffarull, advocatus fisci Generalis Catalonie Substitutus.»
Més, en aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vengut en lo concistori de sa senyoria.
288v

Oblata die XXVIII aprillis MDCLXXXXI in concistorio. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus, commisserunt supradicta
magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui
super contentis in presenti epistola relacionem faciant in escriptis, cum intervencione magnifici
advocati fiscalis dicti Generalis. // 288r // Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone,
scriva maior Generalis Catalonie substitutus.»
«Vista la tras escrita carta y las rahons en ella expressadas, encara que és veritat que la primera
instància toca al diputat local, però, això fallit,
quant lo fet de si és criminal, com és lo que·s
disputa en dita causa, puix se tracta de castigar
un arrendatari que composava, lo qual fet és
merament criminal, y com la pena en tal cas se
dega aplicar al fisch y encara que incidentment
se agués tractat de algun fet civil, però lo criminal, com a més perjudicial, atrau lo civil y se deu
terminar primer, per ço, són de vot y parer que
vostra senyoria il·lustríssima mane se enviï lo
procés en la present ciutat quant antes y que
assò ó mània al deputat local y als oficials a qui
especta, advertint a vostra senyoria il·lustríssima
que si, vist lo procés, apar no sia matèria de la
jurisdicció de vostra senyoria il·lustríssima, que
alesores se li tornarà a remètrer per a què prosa. manca en el text: seguim el document original.

Dilluns, a VII. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
ecclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dimars, a VIII. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dimecres, a VIIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclsiàstich, bisbe de
Barcelona.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo consitori de sa senyoria lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y
doctor en medicina, mitjensant jurament ha fet
relació a sa senyoria com Joseph Mo[...], andador de la confraria del gloriós màrtir sant Jordi,
se troba indispost de sa salut de tal manera que
dende las festas de Pàsqua de Ressurrecció proppassadas fins lo die present ha estat en febra y és
restat ab una indisposició hipocondríaca, la qual
li impedeix la servitut y exercissi de son offici,
per la qual curació y per aplicar-se los deguts remeis necessita de llarch temps.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, Agustí Just y
Francisco Just, parayres, ciutadans de Barcelona, experts de paraula per sa senyoria elegits y
anomenats a efecte de vèurer, mirar y regonèixer una pessa de roba de arbatje vert de aquelles
tres pessas que se troban en la casa del General
manifestadas per Miquel Vaguer, teixidor de lli,
aa... proppassat, perquè vista, mirada y regoneguda aquella, mitjensant jurament, diguessen
quina qualitat de roba és. Havent prestat primer
dit jurament, han fet relació ells y lo altra de ells
haver vist y regonegut attentament dita pessa
que se’ls és estat ensenya- // 289r // da, la qual
qualitat de roba se anomena erbatje vert, la tela
o ordit de la qual pessa és fil blanch y lo tremat
és llana de labor portuguès, y que segons llur
pènsia y pràtica, judican y tenen per cert ésser

a. a continuació mitja línia en blanc.
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texit a fil per pua, la qual roba és apte, bona y a
propòssit per fer-ne capas, justacossos, sobratodos y altres cosas de vestir, la qual relació han
dit y afirmat contenir tota veritat en virtut del
jurament tenen prestat.

lliurada la hasta fiscal a Joan Pau Martí, llibrater,
qui ha ofert dita dita de ditas sis-centas lliuras ab
lo modo sobredit, ab los pactes y condicions
contenguts en la tabba.
Diumenge, a XIII. En aquest die, a las tres horas
de la tarda, se juntà lo il·lustre concistori y faltà
a venir en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

Dijous, a X. En aquest die no és vingut en lo
concistori lo il·lustríssim y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich.
Divendres, a XI. En aquest die, a las onsa horas
de la matinada, se són ajuntats sas senyorias en
la present casa de la Deputació a efecte de fer extracció dels oficis de donador de ploms, vacant
per mort de mossèn Francesc Puig de Salit y
Malla, la qual (és) estada feta en la sala dels Reys
ab assistència dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials deuhen assistir en semblans extraccions. Y, en presència de moltas altras perçonas que asistiren en dita sala, és estada
feta la dita extracció ab la mateixa serimònia
que·s fa la de diputats y oÿdors, acceptat que no
y ha altres testimonis més dels que se troban casualment presents, y és estat extret en dit offici
de donador de ploms fra Francisco Balleró.

Dilluns, a XIIII. En aquest die lo il·lustra y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich // 290r // no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar, per ocasió de haver pres una medicina.
Dimars, a XV. En aquest die són vinguts ab embaxada, de part del concistori dels molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat, lo doctor
misser Gerònim de Ferrer y lo doctor Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, los
quals han dit en lo concistori de sa senyoria que
per subvenir la necessitat de blat hi ha en esta
ciutat era estat precís fer detenció de dos barcas
carregadas de blat. Y, havent diligenciat que los
patrons de ditas barcas fesan venda de la partida
de blat aportavan a son just preu, no se era pogut conseguir, donant per rahó y motiu no ser
pròpria dita partida de blat de dits patrons ni tenir ells permís per vèndrer-la, lo que obligà a la
ciutat valer-se del real privilegi a ella concedit
novament de vi vel gratis fer desembarcar dit
blat, dient als patrons fessen preu a ell, lo que
dits patrons han recussat fer dient que, no essent
dit blat propri, no podian posar preu en ell, per
lo que la ciutat ha resolt remètrer als duenyos de
dit blat lo just valor de aquell y que per ço se suplicava a sa senyoria fos servit concedir lo propri
ús del diner importan lo valor del dit blat.

En aquest mateix die Jacintho Morató, Francisco Paissà y Francesch Lluscà, verguers de sa senyoria, han fet relació en lo concistori de sa senyoria com ells junts eran anats en casa dea ...
Balle- // 289v // ró a fer-li saber y participar-li
com fra Francisco Balleró, son fill, lo die present
era estat extret en lo ofici de donador de ploms
del General, als quals se ha respost que, per estar ell en lo llit, no sebia què fer, però que·u escriuria a dit son fill lo més prest que podria.
Dissapte, a XII. En aquest die lo il·lustríssim y
reverndíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de
sa senyoria.
En aquest mateix die Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha
fet relació com, én virtut de la deliberació per sa
senyoria feta sots jornada de set del corrent, ha
continuat en encantar los quatra-cents vint-ynou tomos quart Decissions del noble don Miquel de Cortiada, quòndam regent la Real Cancellaria, trenta-dos de ells ab encodernació y los
restans sens ella, vuitanta-set tomos segon del
noble don Miquel de Calderó, set ab encodernació y los restants sens ella,b y sinquanta-tres
tomos segon de don Bonaventura Tristany ab
encodernació. Y, per no haver-se trobat majors
ditas y ningú haver-ne volguts, que per ço ha

La qual embaxada ohida per sa senyoria, havent-se despedit del concistori dits senyors embaxadors, manaren entrar en concistori los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, als quals, entrats que foran en dit concistori, digué sa senyoria que·ls cometia dita
embaxada, ordenant-los diguessen son parer en
escrits y vèssan si sa senyoria té arbitre per concedir lo propri ús en lo present cas demanat per
part de la present ciutat.
290v

En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat<s> eclesiàstich y oÿdor militar
no són vinguts en lo concsitori de sa senyoria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph

a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació ratllat vuitanta.
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la deliberació presa en la junta de forments
consta que, per haver-se trobat dits patrons precisats en elegir un de dits dos medis, havian elegit lo pèndrer los vint-y-vuyt reals per quartera,
mesura de Barcelona, a efecte de transportar lo
procehidor dels blats als amos de aquells; y, així
mateix, consta que dita junta deliberà que fos
pagat dit blat als patrons de vint-y-vuyt reals
moneda barcelonesa per quartera, dant, així
mateix, dita junta facultat a dits concellers de
pagar lo dit blat a quiscún patró, hagut respecte
al que cada hu aportave en sa barca, tot lo que
manifestament demostra que lo preu de dit blat
se ha de pagar dins la present ciutat o a lo menos dins lo present Principat y que lo que·s trau
dit dinera no és la dita ciutat de Barcelona, sinó
los dits patrons, y que lo dit diner, des de la present ciutat fins al puesto a hont va, no corra per
arrisch y perill de la ciutat, sinó dels patrons o
amos del blat, y que, així, no trahent la ciutat lo
diner del dit Principat, no ve lo cas en què vostra senyoria il·lustríssima acostuma concedir lo
propri ús a la dita ciutat, ans bé, essent un foraster lo qui trau lo diner y per mercaderia que ha
aportat en la present ciutat, està vostra senyoria
il·lustríssima prohibit per lo capítol XXXX,
Corts MDLXXXXVIIII, (de concedir dit propri
ús)b, per ço fan relació a vostra senyoria il·lustríssima que no pot ni deu vostra senyoria il·lustríssima concedit lo propri ús. Y així ho sentim.
en Barcelona, als XV de maig MDCLXXXXI. Rechs y
Gallart, assessor. Boffarull, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus.»

Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com se era conferit, per
orde de sa senyoria, ab sa excel·lència lo senyor
virrey a efecte de saber si sa magestat, Déu lo
guarde, havia manat enviar las insiculacions, al
que ha respost que encara no eran vingudas,
que si fosan vingudas ja las hauria participads a
sa senyoria, y que en venint luego las participaria a sa senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una diliberació del savi
Concell de Cent y altra de la junta de forments
de la present ciutat, enviadas a sa senyoria per
medi del síndich de dita ciutat, y un vot fet per
los magnífichs assessors de la present casa aserca
del suplicat per part de dita ciutat lo die present,
las quals deliberacions y vot són cusidas signadas de números cent setanta-tres, cent setantaquatra y cent setanta-sinch y del thenor següent:
«Los assessorsa y advocat fiscal infrascrits, lo altre emperò assessor impedit, vista la embaxada a
vostra senyoria il·lustríssima feta per part del
il·lustre concistori dels il·lustres senyors concellers de la present ciutat ab la qual se’ls diu que,
per a subvenir la necessitat del blat que hi ha en
esta ciutat, és estat precís fer detenció de duas
barcas carregadas de blat y que, havent diligenciat que los patrons fessen venda de aquell, no
se ha pogut conseguir, lo que ha obligat a dita
ciutat valer-se del privilegi anomenat «Vi vel
gratis», fent desembarcar dit blat dient als patrons fessen preu, lo que han rehusat fer, lo que
ha dat ocasió a dita ciutat de detenir-se dit blat y
de enviar lo preu de aquell a sos amos. Y, axís,
que vostra senyoria il·lustríssima se servís concedir lo propri ús del que importa lo valor de dit
blat. La qual embaxada és estada comesa de paraula per vostra senyoria als dits assessors y advocat fiscal infrascrits.

Segueixen-se las deliberacions en lo dit vot
mensionadas:

Vista una deliberació feta per lo savi Concell de
Cent als sinch de maig mil sis-cents norant-y-hu
sobre lo fet del dit blat; // 291r // vista altra deliberació feta per la junta de forments als tretse de
dit mes de maig; vist tot lo demés que se havia
de vèurer acerca la subjecta matèria; attès y considerat que lo dit Concell de Cent deliberà y
donà facultat a dita junta de forments de comprar dit blat ab aquells majors avansos fos possible per la present ciutat y, quan no fos possible
ajustar preu, que manessen als patrons y amos
del blat lo traguessen en la plassa per vendre’l a
un preu proporcionat; attès així mateix que de

«Die decima tercia mensis maii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo nonagessimo primo. Los senyors concellers, lo segon absent, ajuntats, etcètera, ab vot y parer de la junta
de forments y usant de la facultat a sa senyoria y
junta coincedida per lo savi Concell de Cent
tingut y celebrat lo dia sinch del corrent, ohida
la relació a sa senyoria y junta feta per lo il·lustre
senyor conceller<s> cap y quart, en la qual són
estats servits referir com, en execució de la deliberació per la present junta feta lo dia deu del
corrent, lo il·lustre senyor conceller quart y senyors don Gerònim de Ferrer y Jaume Texidor,
personas a las quals estava comès fer entèndrer
als patrons Jacomo Vila y Bernardo Pinton, genovesos, patrons de las barcas de blat que la
present ciutat féu assegrstar lo dia sinch del corrent, en virtut de reals privilegis a la present
ciutat concedits y, en particular, del privilegi
«Vi vel gratis», per subvenir-se ab ell la present

a. els originals d’aquestes deliberacions i vot es troben intercalats entre els folis 290v i 291r del dietari.

a. a continuació uns mots ratllats.
b. manca en el text, seguim el document original.
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ciutat a la necessitat y penúria de blat ab què·s
troba, de com en dita junta se havia resolt pagar-los la present ciutat la quartera de dit blat,
mesura de Barcelona, a vint-y-vuyt reals cortera,
moneda barcelonesa, franchs per dits patrons,
corrent los gastos per compte de la present ciutat, y, no volent donar lo dit blat a dit preu, fossen compel·lits los dits patrons en tràurer lo blat
a la plassa y vendrèr-lo al preu aparexerà a dits
patrons.
Y vehent-se dits patrons presisats en elegir un
dels dos medis y considerant que de vèndrer lo
blat en la plassa de la present ciutat se’ls havia
de ocasionar molts gastos y detenció de molt
temps, lo que havia de redundar en grave dany
y perjudici, tant dels dits patrons com dels
amos del dit blat, an elegit per medi més profitós y menos nosiu a dits patrons y amos del dit
blat en acceptar los vint-y-vuyt reals per quartera, mesura de Barcelona, a effecte de transportar lo procehidor dels blats als amos de
aquells, donant-los sertificat de com dit blat
se’ls havia après y pagat a dit preu contra sa voluntat. Y havent, axí mateix, dit senyor y personas fet relació que lo blat que en ditas dos barcas se aportava eran de suma de quatra mil
cent y quinsa quarteras, és a saber, en la barca
del patró Jacomo Vila mil set-sentas vuytan// 292r // ta-sis quarteras, nou cortans, y en la
barca del patró Bernardo Pinton dos mil trescentas vint-y-vuyt quarteras, nou cortans y
mig, per ço, ditas cosas attesas y la offerta per
la present junta lo dia deu del corrent feta, deliberan que las dita quatra mil cent y quinsa
corteras de blat sian pagadas als dits patrons a
raó de vint-y-vuyt reals moneda barcelonesa
per quartera, mesura de Barcelona, tenint facultat los senyors cencellers de deliberar lo valor de dit blat als dits patrons, és a ssaber, a
quiscú la quantitat li especta. Y que per quant
per part de la present ciutat se offerí als dits patrons dar-los lo diner de blat a bordo, que per
so sian servits los senyors concellers procurar
per tots medis que lo il·lustra y fidelíssim consistori dels senyors deputats y hoidors de
comptes vulla concedir permís de propri ús del
dret de moneda que importa lo valor del dit
blat, ordenant al cardenser dels forments de la
present ciutat que se encarregue de ditas quatra mil cent y quinsa quarteras de blat, conduhint-lo en los puestos aparexerà a sa senyoria
més apte y al propòsit per a què en lo entretants se resolgue lo que se’n haurà de fer, etcètera. Premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barcinone, scriba maior ac secretarius domus Concilii presentis civitatis hec propria scribens manu, et cetera.»
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«Die quinta mensis maii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
primo. Convocat y congregat lo savi Concell de
Cent, jurats, etcètera, en la forma acostumada,
en lo qual Consell lo senyor conseller en cap, en
veu sua y dels demés senyors concellers sos companys, lo ters y quart absents, entre altres cosas,
en la segona proposició de ell fonch feta relació
que eran arribadas dos barcas que aportavan algunas sinch mil quarteras de blat y que, inseguint la deliberació presa per la junta de forments lo dia present, los senyors concellers avian
fet secrestar aquell a effecte de entrar-lo en la
present ciutat y tràurer-lo a la plasa sos amos per
a vèndrer. Y, axí mateix, explicà altres diligèncias
que se havian obradas axí en rahó de què alguns
particulars treguessen blat a la plassa, etcètera. E
lo dit Concell féu la deliberació següent:
Que, attès del que són estats servits explicar de
paraula al present concell, axí lo senyor conceller
en cap com los senyors Gerònim de Ferrer, donsell, y Jaume Texidor, mercader, ha constat llargament y ab tota individuació de las diligèncias
se han obrat per dits senyors consellers, clavari,
junta de forments y quatreta de dita junta, així en
la providència dels molins de sanch de la present
ciutat y dels particulars, com en lo dels molins de
vent; y, axí mateix, lo disposar tràurer blat a la
plassa lo die de demà y fer detenció de las dos
barcas de blat vingudas, donant los ordes convenients per a entrar-lo dins ciutat a effecte de comprar-lo si se poria ajustar lo preu, o, quant no,
fer-lo tràurer per sos duenyos a la plassa y demés
que se ha obrat per al major assert y alívio dels
ciutedans de esta ciutat, que, per ço, en primer
lloch sie llohat y aprovat, com lo present Concell
ab la present lloha y aprova tot lo fet, disposat y
obrat per sa senyoria, junta de forments y quatreta de ella fins a la hora present aserca totas las ditas cosas y dependèncias de la provisió de molins
y de blats, y de tràurer-ne a la plassa. Y, conciderant que del blat que és vingut ab ditas dos barcas
se porà dornar molt alívio als ciutedans de esta
ciutat, trahent-ne a la plassa, que los senyors
concellers y junta de forments tingan facultat y
poder, com ab la present se’ls dóna, de comprar
dita partida de blat de ditas dos barcas ab los majors avansos sien possibles per la present ciutat y,
quant no fos possible ajustar lo preu de aquell,
manen que los amos o patrons del tal blat lo vajen trahent a la plassa per a vèndrer a un preu proporcionat, tenint axí mateix dits senyors concellers y junta de forment, en cars ajusten la compra
de dit blat, de fer-ne tràurer a la plassa ab aquella
forma y preu que·ls aprexerà convenient, donant
ab la mateixa conformitat facultat y poder a dits
senyors concellers y junta de forments, si·ls aparexerà, de fer compras de blats al major benefici
de la present ciutat que sie posible lograr-se, ser-
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il·lustre consistori dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats de què don Emanuel Salavert, assentista que·s diu ésser del real exèrcit del present
Principat, volia posar en mans de dit excel·lentíssim senyor lochtinent y capità general un memorial suplicant ab ell fos servit manar alsar lo embarch posat per orde del dit il·lustre consistori en
unas barcas de blat y ordi que pàssan a Sant Feliu,
ab pretext que han de tràurer albarà de guia, encara que sie per servey de sa magestat, Déu lo
guarde, lo que és novedat que ja may se era feta y
perjudica a las regalias de sa magestat, se ha sersiorat del que en dit fet havia [...] y ha trobat que
la embarcació detinguda és una sola y no dos,
com se narra en dit memorial. Y, altrament, regonegut y mirat los capítols de Cort, constitucions y exemplars que·s troban disposans sobre
lo pagar las cosas de sa magestat los drets del General, (h)y ha trobat constitució expressa, que és
la primera, títol «De dret de General», ab la qual
sa magestat, per sa real clemènsia, se dignà obligar-se ha pagar los drets del General y de cosas
suas, muller y fills en consideració de què dits
drets servian en valitat y honra de la real corona,
la qual constitució lo rey nostre senyor y sos antecessors se han dignat observar y observan sempre que se offereix, fent acudir al dit il·lustre consistori per demanar lo propri ús de aquellas cosas
suas pròprias que deuen dit dret, havent-n’i de
açò molts exemplars, així antichs com moderns,
y tan respecte de diners, grans, com de altres cosas y estant dits béns subjectas a la solució de dit
dret, és precís degan aportar albarà de guia, puix
segons està disposat en lo capítol 8, Corts 1547,
en lo ítem 3, qualsevol persona que aporta mercaderias de qualsevol condició que sia per lo present Principat, tenen obligació de portar albarà
de guia, sots pena de pèrdrer-se aquellas. Y aixís,
no aportant lo patró de dita barca albarà de guia,
és vist haver incidit en (la) propdita pena y, aixís,
los officials han obrat molt en son cas y se creu
que ab esta notícia tindrà dit senyor plena satisfacció del obrar de aquells.»a

vint-se ab la diligència possible manar adobar dos
molins de vent, etcètera. Premissis aliena manu
scriptis fidem facio ego, Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barcinone, scriba
major et secretarius domus Concilii dicte presentis civitatis, hec propria scribens manu, et cetera.»
293r

En aquest mateix die Francisco Paissà, verguer
de sa senyoria, ha fet relació de com lo die present, de orde de sa senyoria, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació de Joan de Balleró,
ciutadà en la present ciutat, en lo carrer dit del
Carme, y ha entregat a dit de Balleró <y ha entregada> una carta closa y sagellada per fra Francisco Balleró, monjo de l’orde de sant Benet,
dispenser del monestir de Ripoll, novament extret en lo offici de donador de ploms del General, fill de dit Joan de Balleró, dient a dit Joan de
Balleró que, de orda de sa senyoria, li entregava
aquella carta per dit son fill, la qual era de avís de
com era estat extret en dit offici de donador de
ploms, y que remetés aquella a dit son fill allà a
hont se trobàs. Y que dit de Balleró respongué
que en tenir-ne ocassió la rematria, la qual carta
entregà dit Payssà a dit Joan de Balleró a la una
hora passat lo mig die de dit present die.
Dimecres, a XVI. En aquest die, per medi dels
magnífichs Erasme de Lana y Fontanet, donzell, y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de
Barcelona, fonch reportada al il·lustre concistori dels molt il·lustres senyors consellers de la
present ciutat còpia del vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa acerca del propri ús demanat per part
dels il·lustres senyors consellers y present ciutat
del que inportava lo valor del blat de dos barcas
que dita present ciutat havia comprat, de las
quals havia dita ciutat fet detenció en virtut de
real privilegi y, en particular, del privilegi de «Vi
vel gratis» per la subvenció de la necessitat de
blat hi ha en la present ciutat.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet fet
al síndich del General y present casa per a què digués y referís lo contengut en ell a don Joan Alegre, secretari del excel·lentíssim senyor duch de
Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present principat
de Catalunya, lo qual bitllet és assí cusit signat
de número cent setanta-sis y del thenor següent:

293v

294r

En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.

«Lo síndicha del General se conferirà ab don
Joan Alegria, sacretari del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general en lo present Principat, y lo participarà que, havent tingut notícia lo

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo pare [...]ssentat fra Joan Domènech, del orde dels hermitans
conventuals en lo monestir y convent de Sant
Agustí de la present ciutat, com a procurador de
Miquel Serdanya y Agustí Bodoll, blanquers, lo
corrent any cònsols de la confraria dels blanquers
de la present ciutat y, en dit nom, administradors
de la causa pia instituhida y fundada per Antoni

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
292v i 293r del dietari.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1399.
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Sala, carniser, com de sa procura consta en poder de Joan Naves, notari públich de Barcelona,
als tretse del mes de fabrer proppassat, la qual és
assí cusida signada de número cent sentanta-set,
ha prestat jurament de com, havent fet dits sos
principals las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació del sensal de a hont devalla la part de censal de pensió tretse lliuras, quatra
sous y deu que dita causa pia rebia del General
tots anys en lo mes de noembre, extret en sort al
primer de desembre mil sis-cents vuitanta-sinch,
no és estat possible lo trobar aquell.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta a sa senyoria escrita per lo magnífich advocat fiscal del General de la ciutat de Tarragona y
sa col·lecta, junt ab la relació en escrits feta per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa al dors de la dita carta continuada, la qual és assí cusida signada de número
cent setanta-set y del thenor següent:

«Los assessors infrascrits, ab intervenció del advocat fiscal, vista la tras dita carta y tot lo demés
que se havia de vèurer y, en particular, lo vot fet
al primer de fabrer mil sis-cents noranta-hu
aserca la sobredita matèria, attenent y conciderant que, segons resulta de dit vot fet de què·s
parla en dita carta, necessita de la averiguació y
comprehenció de las circumstàncias del fet per
poder lo advocat fiscal deduhir y instar lo que li
aparega convenient segonsa ..., per ço són de
sentir y parer pot y deu vostra il·lustríssima manar al dit advocat fiscal se conferesca en los
puestos mensiona en dita carta y que assò fassa
ab aquell menor gasto sia possible. Y així ho
senten. En Barcelona als 16 de maig 1691.
Rechs y Gallart, assessor. Joffreu, assessor. Bofarull, advocatus fisci Generalis Catalonie subrrogatus.»

Oblata die XIII martii MDCLXXXXI in consistorio
et cetera. Et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus Generalis Catalonie, commisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui super contentis in presenti
epistola, cum interventio magnifici advocati fiscalis, relacionem faciat in scriptis. Hieronimus
Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba
maior Generalis Catalonie substitutus.»

Dijous, a XVII. En aquest die, a la una hora passada mitjanit, se ajuntà lo il·lustre concistori y,
ajuntat que fonch, entrà en ell Issidro Bosch,
subrrogat en lo offici de receptor dels fraus y fogatges del General, y digué y referí que lo reverent canceller lo havia enviat a cercar entra las
deu y onsa horas de la nit del die antecedent y
que, en ser allí, li preguntà quins offi(ci)s ocupava en lo General, al que dit Bosch respongué
que era subrrogat en lo offici de receptor dels
fraus. Y que després li digué «quinas barcas ha
vostra mercè segrestadas en lo port», y lo receptor li respongué que no·n havia sagrestada alguna, sinó que havia feta aprehenció de una barca
o londro que aportava tres-sentas quarteras de
ordi per no aportar albarà de guia, havent partit
del lloch de Tamarit, Camp de Tarragona. Y
aleshores, dit reverent canceller li digué «no
sabrà vostra mercè que venia per la provissió del
real exèrcit», y que ell, dit receptor, respongué
que la pòlissa de carregament venia dirigida a
Jaume Texidor y a Anthon Basteró, los quals no
eran assentistas, si bé deia dita pòlisa que venia
per lo real exèrcit. Y luego dit reverent canceller
digué que per las quatra horas de la matinada
havia de donar orda a la barca que marxàs a portar lo ordi a la plassa, dient «què vol que se perde una plaça?», repetint-ho difarents vegadas,
ab amanassa dient que si nob ... Y que ell, dit
Bosch, lo havia respost que ell era official y no
podia per si, y que·u sentia molt, que si dependia de son arbitre restaria luego servit sens juntar lo concistori, y que luego anava a juntar-lo
per donar-li’n rahó. Al que dit reverent canceller respongué «vostra mercè fassa lo que vulla»,
repetint de què era en deservici de sa magestat y
que parillava una plaça. Y que feta dita relació
per dit Issidro Bosch se hisqué del concistori.

a. els originals d’aquesta carta i relació es troben intercalats
entre els folis 293v i 294r del dietari.

a. a continuació un espai en blanc.
b. text incomplet.
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«Il·lustresa y fidelíssims senyors. Ab carta de catorsa febrer del corrent any me mane vostra senyoria, de consell de sos assessors y advocat fiscal, que, atès que las sertificatòrias remetí en
dias passats a vostra senyoria il·lustríssima són
dissonants, tant en las diades de la denunciació
com y també en lo nom dels contrahents y en
altres coses, examine ab molta atenció la veritat
de aque- // 294v // llas. Al que, responent, dich
que per lo present no puch executar lo orde de
vostra senyoria il·lustríssima, per quant me apar
haver-se de fer la averiguació de ditas certificatòrias en la vila de Pons, que des de assí no
puch obrar, y axí suplico a vostra senyoria me
diga si guste vaje a dita vila de Pons, a hont se
sabrà de rael tot lo embuste, y, quant no, vostra
senyoria se servirà manar de donar-me lo medi
més profitio al General. Déu guarde a vostra senyoria il·lustríssima molts anys. Tarragona y febrer 19 de 1691. Molt il·lustres y fidelíssims
servidors, besa les mans de vostra senyoria il·lustríssima son més obligat servidor, doctor Domingo Vernís advocat fiscal, etcètera.
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Y, considerant sa senyoria lo referit ésser matèria molt grave y lo temps destinat molt breu, y
desitjant assertar, consultà lo sobrereferit a un
dels magnífichs assessors y al advocat fiscal
// 295v // del General y present casa, qui eran
presents en lo concistori, per a què demanassan
a sa senyoria lo que devian obrar en utilitat y benefici del General. Y al assessor y advocat fiscal
digueren que, per ser lo propossat per sa senyoria cosa de molta consideració y perquè ells ab
major assert poguessen aconsellar a sa senyoria,
fos sa senyoria servit anomenar consulent que
per sa senyoria fonch comès vèurer en lo llibre
de Deliberacions de la present jornada. Y, ajuntats dits consulents junt ab dits assessors y advocat fiscal, havent-los sa senyoria consultat dit
fet, resolgueren y aconsellaren a sa senyoria que
antes de las quatre horas del matí se conferissen
ab dit reverent canceller un assessor y lo advocat
fiscal a efecte de serciorar-se del que era estat dit
y referit per dit receptor dels fraus, com en efecte, antes de las quatre horas de la matinada, se
conferiren ab dit reverent canceller los magnífichs doctor Maurici Rechs i Gallart, assessor
subrrogat, y doctor Mariano Bofarull, subrrogat en lo offici de advocat fiscal, los quals tornats en lo concsitori de sa senyoria digueren y
referiren que dit reverent canceller los havia dit
que l’ordi anava per compta del assentista y que
era de gran importància que la embarcació pugués luego partir-se, y que així ho participassan
a sa senyoria. Lo que ohit per sa senyoria, desitjant facilitar prompta viatge, ordenà a dits assessors y advocat fiscal tornassan a conferir-se ab
dit reverent canceller y li diguessen de part de sa
senyoria que lo concistori estava molt prompta
en donar encontinent los ordes necessaris perquè la embarcació pugués partir, facilitant lo
desembarco a fi y efecte que no retardàs un instant lo servey de sa magestat, [...] per ço dos
medis o que dit ordi se aportàs a hont se destinava a risch y parill de la Generalitat, o bé que
per Jaume Teixidor y Anthoni Basteró, a qui
anava dirigit dit ordi y no eran assentistas, se
prestàs caució, en execucissió del que dit assessor y advocat fiscal se tornaran a conferir ab dit
reverent canceller y li participaren lo prop referit.

per sa senyoria, desitjant que ab tot efecte la
destinació de dit ordi se efectuàs, determinà
anar ab embaxada pública al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, participant-ho
primerament per medi del síndich del General y
present casa a dit reverent canceller. Y a las vuit
horas de la matinada, obtinguda primer hora
per medi del síndich, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats militar y real, junt ab los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptas,
anant ab las insígnies y devant d’ells los verguers
ab las cotas de tafetà y las massas altas, y acompanyats dels officials del General y present casa
són anats a peu ab embaxada al excel·lentíssim
senyor duch de Medina Sidònia, lloctinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present principat de Catalunya, y li suplicaren
fos servit admètrer un dels dits dos medis proposats al reverent canceller per facilitar lo desembarch de dit londro y destinació del ordi,
per quant la obligació del càrrech de sa senyoria
y acostumada administració de la Generalitat no
permetia procehir sa senyoria en altra forma, y
que ab eixa conformitat se cumplia a tot y, en
particular, al major servei de sa magestat. Al que
dit excel·lentíssim senyor llochtinent respongué
que no hi podia pèndrer ressolució perquè estava pendent consulta a sa magestat aserca si los
assentistas deuhen pagar los drets del General,
y, per consegüent, despatxar conforma los demés, y que era de molt gran conveniència y del
real servey que dita partida de ordi no se entretingués. Y, ohida dita resposta per sa senyoria,
digué a dit excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general que, anelant guanyar los instans
perquè se fes lo servei de // 296v // sa magestat
en què fos provehida la plaça se destinava dit
ordi [...] partir dit londro, que per part del concistori luego se desenbarcaria offerint dits assessors y fidelíssims senyors deputats y oÿdors pagar al General, de sas pròprias haziendas, lo
valor de dit ordi. Y, despedits que foran de dit
excel·lentíssim senyor al baxar la escala de palàcio, anaren sas senyorias al oficial a qui espectava que anàs a la embarcació o londro y fes que
los officials del General dexasan líbera aquella y
que digués al patró fes son viatge, lo que se exequutà encontinent.

Y, tornats que foran en concistori, feren relació a
sa senyoria que dit reverent canceller havia respost, ab pa- // 296r // raulas emphàticas y prenyadas, que anant dit ordi per la provissió de una
plaça marítima sobre la qual corria contingència
no se posàs la ermada de França, <y> en cas
faltàs dita provisió, no sabia qui tindria la culpa,
y que aixís no podia admètrer algun dels dos
medisse li propossavan sens que primer ho participàs a sa excel·lència, y que, en haver-la-y participat, tornaria resposta. Lo que ohit y entès
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Divendres, a XVIII. En aquest die, constituhit
perçonament en lo concistori de sa senyoria lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
a sa senyoria com lo dia de ahir, disset del corrent, a las vuyt horas de la nit, de orde de sa senyoria se era conferit ab lo excel·lentíssim se-

nyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present principat de Catalunya, y li ha participat com sa senyoria, en continent se despedí de
sa excel·lència, manà al oficial a qui tocava desembargar luego la embarcació carregada de
ordi, de la qual, per lo receptor dels fraus y fogatges del General, se havia fet haprehenció,
a efecte de acudir ab tota prestesa a la plaça a
la qual era destinat dit ordi, y que dita embarcacióa, al cap de un quart, fonch desambargada y
sortí del port de la present ciutat per acudir
al servey de sa magestat, tot lo que sa senyoria
havia ordenat al official ho participàs a sa
excel·lència, lo qual official havia cumplert ab
tota puntualitat, menos lo participar·o a sa excel·lència, per descuyt, y que sa excel·lència havia respost que quedava molt gustós y content,
y // 297r // donava moltas gràcias a sa senyoria
del obrat en la puntualitat se era fet lo desembarch de dit ordi y embarcació.
En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
Dilluns, a XXI. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
Dimars, a XXII. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die, havent primer obtinguda
hora per medi del síndich del General y present
casa, lo(s) il·lustríssim(s) senyor(s) oÿdor eclesiàstich y real, entra quatre y sinch oras de la tarda, anaren ab cotxe ab embaxada a sa excel·lència lo senyor virrey y capità general suplicant-lo
fos servit afavorir a la representació se fa de què
se digne sa magestat dexar córrer la observansa
en la conformitat que vuy ha corregut des del
real privilegi concedit per sa magestat, en jornada de vuit de agost mil sis-cents vuitanta-hu,
aserca dels officis vendibles o de justícia de la
present casa de la Deputació, possant per dit
efecte en mà de dit excel·lentíssim senyor un paper ab diferents exemplars, lo qual paper és assí
cussit signat de número cent setanta-nou y del
thenor següent:
«Acercab lo que lo i·lustríssim y fidelíssim concistori ha consultat als magnífichs assessors y
consulents respecte al privilegi que lo // 297v //
<lo> rey nostre senyor, que Déu guarde, se sera. a continuació repetit que dita embarcació.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
296v i 297r del dietari.
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ví concedir al consistori en jornadas de 8 de
agost mil sis-cents vuytanta-hu contenint que
dit concistori puga provehir los officis vendibles
de la Deputació que in futurum se faran devoluts, si, en virtut de dita real gràcia, los il·lustríssims senyors deputats y ohydors de comptes podan donar pocessió o admètrer a ella als officials
de dita calitat sens precehir dita aprobació real,
que sa magestat ab dit real privilegi fa mercè al
concsitori no sols de dits officis, en lo cas que
faran devoluts, sinó també que la reserva se havia servit fer en la confirmació de las constitucions de los officis de la Deputació apar en lo
pertanyent a dits officis vendibles in totum relaxada, com de diferents clàusulas de dit real privilegi consta y, en particular, essent lo dit privilegi ex causa onerosa, no sols per lo que lo
consitori en tot temps ha sabut merèixer de sa
magestat, de manera que sempre és estat afavorit, com també per las dos mil y sinc-centas doblas ab què lo concistori serví a sa magestat,
quantitat tant conciderable de per si sola y en
tos temps que, haguda rahó del que sa magestat
féu mercè al concistori, separant la grandesa de
qualsevol mercè que sa magestat fassa, és pressumible que la real intenció se contingués dins
los límits de la devolució affectuada, tant raro
contingent que, segons la experiència ensenya,
ab moltas centúrias no se han offert tres devolucions, per lo cuydado que se veu tenen los officials en conservar sos patrimonis y lo molt se
prevenen per impedir la devolució. Y així, segons lo servei féu lo concistori, és ben cert que
no sols entengué sa magestat exclòurer de la
real reserva los officis vendibles després de la devolució, sinó antes, essent estada aqueixa la inconcussa observança en la casa de la Deputació
des del any mil sis-sents vuitanta-hu fins lo dia
de avuy, havent vingut lo cas moltas vegadas
com són:
Primo, als V de octubre MDCLXXXIII provissió
del offici de guarda ordinària del General a favor del reverent Francisco Javier Torner per renúncia // 298r // del doctor Joseph Costa. Ítem,
als XIII de mars de dit any, provissió del offici de
alcayt del palau real a favor del doctor Domingo
Aguirre. Ítem, als XVII y XVIII de maig renunciació feta per lo doctor Joseph Costa de guarda
ordinària del General, com a procurador del
doctor Francesch Torner, y provissió feta a favor de dit doctor Costa. Ítem, als XX de maig
MDCLXXXIIII, provissió del offici de credencer
del General a favor de Pau Sayol, mercader, per
renunciació feta per Ermanegildo Grasses.
Ítem, als V de agos MDCLXXXIIII, provissió feta a
favor del doctor Joseph Costa y Vila del offici
de procurador fiscal per provissió feta de dit offici al doctor Joan Quadras. Ítem, als X de abril
MDCLXXXVI, provissió de verguer a favor de Jo-
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seph Palegrí per renunciació feta per Gaspar
Gatillepa. Ítem, als XXVII de maig de dit any,
provissió feta de tauler del General y Bolla a favor de Marcià Benet per renunciació feta per lo
procurador del doctor Joseph Alberch. Ítem, al
primer de octubre MDCLXXXVI, provissió del offici de guarda del palau real a favor de Melchior
Texidor y Ferrer per renunciació del doctor
Domingo Aguirre. Ítem, als XXV octubre del
mateix any, provissió del offici de guarda ordinària de la Bolla a favor de Joseph Bayer per renunuciació feta per lo procurador de Nicolau Ferrer. Ítem, als X de maig MDCLXXXVII, provissió
del offici de credencer del General a favor del
doctor Francisco Salvador per renunciació feta
per Pau Sayol, mercader. Ítem, als XI de agost
MDCLXXXVII, provissió del offici de credenser
del General a favor de Pau Pellicer, prevere, per
renunciació del doctor Francisco Salvador.
// 298v // Ítem, lo mateix die, altra provissió del
offici de guarda del palau del rey a favor del
doctor Domingo Aguirre, per renunciació feta
per Melcior Texidor y Ferrer. Ítem, a XXIII de
maig MDCLXXXVIII, provissió del offici de credenser dels salaris a favor del doctor Sagimon
Bas per renunciació del doctor Rafel Llach.
Ítem, als XXII de noembre de dit any, provissió
del offici de ajudant de regent los comptas a favor de fra don Francisco Ferrer y Desgüell, vacant per renunciació feta per lo doctor Vilaseca.
Ítem, als XVI de mars MDCLXXXVIII, provissió del
offici de receptor a favor de Pasià Vassià, guarnimanter, per renunciació de Benet Sastra. Ítem,
als XXI de maig MDCLXXXVIIII, provissió del offici
de guarda de la Bolla a favor del reverent Gerònim Cassanovas per renunciació feta per lo procurador de Jaume Miquel. Ítem, als XIIII de juliol de dit any, provissió del offici de guarda del
General a favor del doctor Francisco Càrdenes
per renunciació de Bernat Fornés. Ítem, als X de
setembre del mateix any, provissió del offici de
receptor del General a favor de Benet Sastre per
renunciació de Pacià Vassià. Ítem, al XX de octubre del dit any MDCLXXXVIIII, provissió del offici
de defenedor del General a favor de Pau Dalmases per renunciació de Pau Lladó menor. Ítem,
als VIII de mars del mateix any, provissió del offici de credenser a favor de Joseph Rafart per renunciació feta per Pau Pellisser. Ítem, als XXVIII
de juny MDCLXXXX, provissió del offici de defenedor a favor de Pau Lledó per renunciació de
Pau Dalmases. // 299r // Ítem, als VIIII de juny
del matex any, provissió del offici de procurador
fiscal a favor del doctor Onorat Pallejà, per renunciació feta per lo doctor Joan Quadras.
Ítem, als XI de maig del mateix any, provissió
del offici de credenser dels draps a favor de
Onoifre Gener per renunciació feta per Gaspar
Roig, prevere. Ítem, als XII juliol del mateix any,
provissió del offici de guarda ordinària de la Bo174

lla a favor de Pere Joan Vinyals per renunciació
feta per Joseph Bayer. Ítem, als XXII de janer
MDCLXXXXI, provissió del offici de credenser de
las sedas del General a favor de Bonaventura
Boix, prevere, vacant per renunuciació feta per
Maria Roca, muller y procuradora de Joseph
Roca, mercader.
En lo quals casos, després de la renunciació feta
per lo official, lo concistori ha fet la provissió a
favor de la perçona propossada per lo official
que renunciava, aparexent a dit concistori lo
subjecte propossat y sens altre aprobació lo ha
possat en pocessió, encara que antes de dit privilegi aguardavan des de dita reserva lo real abono y, en vista de ell y specífica mensió de
aquells, en lo mateix acte de pocessió. Així que,
en orde a dits officis vendibles o de justícia en la
present casa, després de dit privilegi del any mil
sis-cents vuytanta-hu no se ha fet difarència entra las provissions que·s fan ara de aquells ab las
que·s feian antes del any mil sis-sents quaranta,
provehint-se segons la disposició del capítol
vuitanta-nou, Corts mil sinch-cents norantanou, com així sa magestat ya en dit real privilegi
se serví insinuar-ho. Per lo que se pot promètrer
lo il·lustríssim concistori que a la representació
del sobredit sa magestat se dignarà dexar córrer
la observansa en la conformitat que fins vuy ha
corregut des de dit privilegi y // 299v // que lo
excel·lentíssim llochtinent general se servirà
també afavorir esta representació per las rahons
dalt ponderadas, entregant-li així una còpia de
dit real privilegi.
Y, tornats dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors en lo concistori de sa senyoria, digueren y
referiren que sa excel·lència los havia rebuts ab
gran agasajo y cumpliment, responent a la representació se li feya que sos majors desitgs eran
no alterar privilegis ni consuetuts de la present
casa. Y que, en cas que la matèria tingués alguna
dubitat, declarava son ànimo dient que afavoriria y extendria en favor del il·lustre concistori la
aplicació y que corregués la observança de dit
privilegi.
En aquest mateix die Joseph Jauma Andreu,
porter real, constituhir perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha fer relació que per orda
de sa senyoria ha portat una carta del il·lustre
concistori en lo monestir de Ripoll, dirigida a
fra Francisco Balleró, y que per sa absència havia
entregat aquella a fra Galderich Sanjust y Pagès,
[...] de dit convent, lo die desset del corrent, al
qual trobà en lo cor del mateix convent entra las
nou y deu horas de la matinada.
Dimecres, a XXIII de maig MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor de-

putat eclesiàstich és vingut en lo consitori de sa
senyoria.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
entra las tres y quatre horas de la tarda, los fidelíssims senyors oÿdors ecleisàtich y real són
anats ab embaxada al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, a effecte fos servit sa excel·lència
commutar la pena de mort en altra a Francisco
[...], que se trobava condemnat a ella, la qual se
havia de exequutar en la tarda present. La qual
petició entrava a fer lo il·lustre concistori ab
motiu que, encara que los delictes perpetrats
per dit Ferrer fossen estats perpetrats antecedentment al die assentà plassa en lo servei del
General y present // 300r // casa, lo die, enperò,
de sa captura se trobava baix la bandera de dit
tèrcio, y per trobar-se en lo consistori de sa senyoria dos eclesiàstichs, en los quals aparexia
ressidia més la commiseració y pietat. A la qual
petició y súplica respongué dit excel·lentíssim
senyor que se alegrava molt que sa senyoria li
ajudàs a ser piadós y que ab molt gust venia bé
en commutar la pena de mort a dit Ferrer en altra, que qual fos esta se veuria. Y que desijava
repetidas ocassions per servir al concistori, que
al present ya li valdria per exemplar lo haver-se
vist en la capella.
Dijous, a XXIIII de maig MDCLXXXXI. En aquest
die, havent rebut sas senyorias un bitllet de sa
excel·lència del excel·lentíssim senyor lloctinent
y capità general de sa magestat en lo present
principat de Catalunya, ha manat convidar, per
medi dels verguers de la present casa, una Novena de perçonas dels tres estaments, las quals se
són ajuntadas a las sinch oras de la tarda, ço és:
per lo estament eclesiàstich fra Benet Sala, abat
de Gerri, don Lluís de Josa, ardiacha de Sancta
Maria del Mar y canonge de la santa iglésia de
Barcelona, don Ramon Sans, ardiacha y canonge de dita sancta iglésia de Barcelona; per lo estament militar los senyors don Francisco Baurnonville, marquès del Arrupit, don Pedro
Planella, don Narcís Descallar; per lo estament
real los senyors // 300v // Joseph Melich, ciutadà
honrrat de Barcelona, lo doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, mestre
Magí Barrera, ciutadà honrrat de Barcelona. Als
quals senyors de la Novena és estat proposat per
sa senyoria que lo excel·lentíssim senyor duch
de Medina Sidònia, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Catalunya, ab son bitllet de la diada
de [...], és estat servit dir que, per conferir alguns punts convenients al servei de sa magestat,
era precís se conferissen ab ell dos concistorials,
lo qual per sa senyoria és estat possat en execu175

ció lo die present a la matinada, conferint-se ab
dit excel·lentíssim senyor los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar, als
quals ha entregat dos còpias de dos cartas a sa
excel·lència escritas, la una per lo compta de
Fonsaleda, governador de Milà, y la altra per
don Joan Carles Bazan, resident en Gènova, ab
los quals particípan a sa excel·lència que lo
francès havia tret un número conciderable de las
tropas del exèrcit de Saboya y de Itàlia, fent
marxar aquellas al Rosselló per invadir ab numerós exèrcit aquest Principat, entregant-los
així mateix un memorial de las notícias han inquirit de un patró genovès vingut de Marcella,
ab las quals notícias, entre altres, se conté que
en Marcella se possavan a punt disset galeras,
deu vaxells y tres valandres per venir, segons se
deia, a Rosas y a Barcelona. Y a més de tot lo sobredit, ha entregat sa excel·lència una carta per
lo concistori ab la qual se serveix dir que, a més
de las notícias sobre referidas, té avís del mestre
de camp general que·s troba en [...]na de què lo
exèrcit enemich se ha comensat a mòurer per
entrar en lo present Principat y que, essent la
necessitat tan urgent, sia sa senyoria servit manar augmentar lo tèrcio del General y present
casa ab lo major número sie possible, com de
tot més llargament és de vèurer de dit bitllet,
còpias de cartas, memorial de las notícias y carta
de sa excel·lència, las quals són assí cussidas signadas de números cent vuitanta, cent vuytantahu, cent vuitanta-dos, cent vuytanta tres y cent
vuytanta-quatra, totas las quals junt ab la present se donan per proposicions, que per ço sia
servida la present Novena aconsellar a sa senyoria lo fahedor. // 301r // Segueixen-se los papers
donats per proposició.
«Paraa conferir algunos puntos concernientes al
servicio de su magestad es precisso se vean conmigo
dos concistoriales de los de la Deputación. Y assí lo
avisso a vuestra señoría para que en esta intelligencia nombre vuestra señoría los que le pareciere, previniéndoles a que vengan manyana jueves
a las diez de la manyana, según lo fío de su zelo de
vuestra señoría, que guarde Dios muchos años.
Barcelona a XXIII de mayo MDCLXXXXI. Illustríssimo de Medina Sidonia.
Los ilustres y fidelíssimos diputados del General
desse Principado.»
«Excelentísimo señor. Amigo y señor mío. Tengo
oýda noticia de haver destacado monsur de Catinat 4.000 hombres que me aseguran haverse puesto en marcha la buelta del Rosellón, y dezirse que
a. els originals d’aquest bitllet, còpias de cartas, memorial i
carta es troben intercalats entre els folis 300v i 301r del dietari.
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del exército destinado a Italia marcharon otros
ocho mil más. Te lo partizipo todo con la ocasión
de despachar un alcanze a un exército que expedí
antes de anoche a Madrid para que te alles en inteligenzia del movimiento de estas tropas, por lo
que pudiere importar al servicio de su magestad,
quedando yo siempre tan al tuio como lo deves creer de la segura obedienzia que te profeso. Dios, etcetera. Milan, al 1 de mayo de 1691. El conde de
Fuensalida.»

302r

«Señor mío. Para este correo que despacha el señor
conde de Fuensalida a nuestra corte, y provecho la
buena ocassión de menifestar a vuestra excelencia
mi ressignación a su servicio y el verdadero dezeo
que conservo de que vuestra excelencia se mantenga en muy buena salud y se la dilate Dios por muy
felices años. El señor marqués de Laganés no parece en estas horas, aunque ha llegado parte de su
familia en dos vaxeles genoveses que vinieron
//301v // de Alicante esta semana, y es increible la
grande falta que haze, creciendo cada día más el
danyo con una total dissipasión de este poco exército que ha quedado, porque falta enteramente
un todo para lo necesario, y sólo hemos tenido de
bueno que los enemigos no hazen movimiento,
pues qualquiera que hiçieran havía mucho que
temer de vernos en el último peligro.
Avisan de Turín que de aquellas tropas de Francia que venían vajando al Piamonte se han mandado contramarchar 6.000 hombres la buelta de
Rosellón, temiendo la imbasión del exército de ese
Principado y qualquier movimiento intrínseco a
aquel estado. También se esfuerza la voz de que la
armada marítima pasará sobra essas costas y,
aunque áy muchas apariencias en contrario, lo
prevengo todo a vuestra excelencia para que se
halle informado de qualquiera designio en que
por mar y por tierra se huviere pensado.
Las cosas de Mantua estén cada día más rebueltas
y aquel duque se va poniendo en arma, que es un
enbarazo bien enojoso en el estado que nos hallamos, si Dios no lo remedia haçiendo los milagros
que suele quando ve puestas las cosas en la última
misseria. Y no ofreciéndose otra cosa, ruego a Dios
guarde a vuestra excelencia muchos años como
desseo. Génova, a 13 de mayo 1691. Don Juan
Carlos Bazán.»
«Noticias que da un patrón de una varca genovesa llamado Antonio, que salió de Génova el día
onsa, entró en Marsella el día vint y llegó a Barcelona el día vintytres de mayo, que vint galeras,
diez vaxells y tres valandras quedavan aprestadas fuera de Tolón para passar al final; que desset
galeras que se quedavan aprestando en Marcella,
otra diez navíos y tres velandras decían havían
de venir sobre Rosas y Barcelona.»
176

«Haviendo rezivido ayer, con un extraordinario
que ha llegado de Milán, carta del señor conde de
Fuensalida de aquel estado de onse del corriente
con las noticias de los designios del enemigo, que
incluie la copia adjunta a que se anyaden las demás que assimismo me ha participado el patrón
de la embarcación que ha trahido el correo, me
hallo precissado a ponderar a vuestra señoría el
cuidado en que me ha puesto esta novedad, no
siendo menor el con que me tiene el aviso que acavo de recivir del mestre de campo general que se
halla en Gerona, diziéndome que el exército del
enemigo se ha empezado a mover para entrar en
este Principado. Accidentes uno y otro que bastan
para tratar muy de veras del remedio a los danyos
que nos amenassan, a cuyo fin me assegura mi
confianza y la experiencia que se tiene del amor y
zelo con que vuestra señoría se aplica al servicio
del rey nuestro señor, que en ocasión tan urgente
se mostrará con la confianza que a ella corresponde, disponiendo con prontitud que el tercio de
vuestra señoría se augmente al mayor número
que fuere possible, de forme que se af(i)anze parte
de la defensa de que tanto se necessita y a que todos nos devemos dedicar, pues,a aunque su magestad lograsse los medios que para ello se necessitan,
no cae en el tiempo lo poderlos subministrar tan
presto como el caso requiere. Espero que vuestra señoría se aplicará con toda atención a materia
tan importante respecto de depender della la conservación deste Principado, en que tanto nos interessamos todos los fieles vassallos de su magestad.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 21 de mayo 1691. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado.»
En la dita novena, havent ohida y antesa la dita
proposició y los papers donats per propossició,
los quals per lo scrivà major del General y present casa són estats llegits, és estada de parer
que, en concideració de // 302v // lo contengut
en la propossició, matèria tan grave y de tantas
conseqüèncias, sa senyoria delibere augmentar
lo tèrcio que lo General del present Principat serveix a sa magestat, Déu lo guarde, ab tot lo número possible y que, a efecte que dit augment
se puga conseguir ab major promptitut, mane
donar sa senyoria a quiscun sentarà plassa una
dobla de entrada, lo qual augment de dit tèrcio
sia tan solament durador tant quant durarà la
campanya del present y corrent any. Y que sa senyoria, per medi de dos consistorials, sia servit
participar a sa excel·lència dit augment y que,
desitjant adelantar-se al mayor servey de sa magestat, passava a representar a sa excel·lència lo
a. pues: a l’original «puen».

que per part de la província se pot obrar concernint lo il·lustre concistori, que és lo permitir sa
excel·lència que sa senyoria junti los tres brassos
per a discórrer los medis més eficaces per lo servei de sa magestat y defensa de la província, o bé
iscan dos consistorials de la província sens anar
concistorialment, per ahorrar gastos y guanyar
instans, acompanyats emperò ab carta de sa excel·lència y del concistori a efecte que los poblas
fessan llevas. Y en cas aparegués a sa excel·lència
altre medi més aficàs, sia servit sa excel·lència
propossar-lo al concistori de sa senyoria, lo qual
lo exquutarà encontinent, perquè solament se
desitja lo major assert en lo servey del rey, nostre senyor, y defensa de la província y lo donar
gust a sa excel·lència.

Divendres, a XXV de maig MDCLXXXXI. En
aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica y declaració de dupte proposat per lo procurador fiscal
del General y present casa acerca si la roba de fil
y llana texida a un per pua per propi ús deu pagar dret de General y ésser manifestada o no, la
qual súplica y declaració són assí cossidas signadas de número cent vuitanta-sis y del thenor següent:

«El concistorioa de la Deputación ha cumplido sin
perder instante de tiempo con lo que vuestra excelencia mandó esta manyana de que se augmentasse el tercio y lo ha puesto en exequussión, disponiendo se hagan bandos para que todos los que se
quisieren alistar por soldados // 303r // de la Diputación serán admitidos y pagados con dos reales
cada día a cada uno. Y, para fin de que haya más
número, ha anyadido de entrada a cada soldado
un doblón, siendo assí que hasta ahora nunca se ha
dado más de trenta reales. Y por adelantar el servicio de su magestad no se contenta el concistorio
con lo que de su parte independientemente de otros
se puede hazer, sino passa a representar a vuestra
excelencia lo que de parte de la provincia se puede
obrar concurriendo el concistorio, que son los medios que ha podido discurrir estos dos siguientes: el
permitir vuestra excelencia que el concistorio junte los tres brassos para discurrir los medios más eficaces para la defensa de la provincia y servicio de
su magestad; el otro, salir dos concistoriales por la
provincia sin que vayan concistorialmente, para
ahorrar gastos y ganar instantes a fin de que los
pueblos hagan levas, acompanyados dichos concistoriales con carta de vuestra excelencia y del concistorio. Y si a vuestra excelencia pareciere otro
medio más eficaz, proponiéndolo vuestra excelencia lo exequutará el concistorio, que sólo desea el
mayor acierto servicio de su magestad y el dar gusto a vuestra excelencia.»

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. A notícia de
esta part del procurador fiscal de la Generalitat
ha pervingut que en la present ciutat y Principat
se fabrican una espècia de roba // 303v // la pessa
de la qual és fil blanch y lo tramat és llana de color, la qual roba se fabrica per propri ús de sos
amos y en particular, ara de present, se troban
en las casas del General unas pessas las quals se
diu ser fabricadas per ús propri de don Thomàs
de los Cobos, las quals són texidas de fil y llana,
de la qual, axí com de las demés semblans a
aquestas, se pretén no deu pagar dret de bolla,
fundant-se en lo capítol dos de las Ordinacions
per vostra senyoria il·lustríssima manadas publicar lo corrent trienni, que·s litg foli vint-y-sinch,
ab la qual se diu que la roba de fil y llana, si és
per propri ús, no dega pagar dret algú, la disposició de la qual ordenació no ha pogut eximir lo
pagar roba de fil y llana dret, ya perquè no hi ha
capítol de Cort que eximesca la dita roba de fil y
llana de pagar los drets de la Generalitat, puix lo
capítol de Cort xixanta-sinch, Corts mil quatrecentas vuitanta-huna, no parla de robas de fil y
llana, si no és de fil y cotó, sinó y també perquè
la roba dita de mitja llana que pròpriament, y la
dita roba de fil y llana, segons lo capítol sinquanta-vuit de las Corts del any mil quatrecents vuitanta-hu y capítol xixanta-set de las
matexas Corts, té obligació de pagar dret. Y
així·s veu ser la dita ordenació revocada perquè
in posterum no pugan los contrahents [...] per
no pagar dret. Per lo tant, lo procurador fiscal
de vostra senyoria il·lustríssima (suplica) sia de
son servei, en execució del disposat en lo capítol
trenta-nou, Corts mil sinch-cents noranta-nou,
firmant dupta sobre lo contengut en dita ordinació, suplica sia declarat no ser estat de intenció de vostra senyoria il·lustríssima disposar que
la dita roba de fil y llana no pàguia dret, ans bé
que en quant aquella de fet<a> procehit sia explicada, declarant que la roba de fil y llana bona
y de què se’n acostuman a vestir los de més richs
y comodats, y se’n fan capas, gambetos y cubertas de cotxe no són exemptos de pagar dret, y,
en particular, la sobradita que·s diu ser de dit

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
302v i 303r del dietari.

a. els originals d’aquesta súplica i declaració es troben intercalats entre els folis 302v i 303r del dietari.

En aquest mateix die, a las vuit horas tocadas de
la nit, los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats militar y real, per part del il·lustre concistori, anaren en lo palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a participar-li
la ressolució de la Novena tinguda lo die present, entregant-li per dit efecte còpia del paper,
aquí incertat y signat de número cent vuytantasinch y del thenor següent:
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doctor Thomàs de los Cobos, per ser esta de fil
y llana bo y apte per vestir, fer gambetos, capas
y cubertas de cotxe, conforme apar de la relació
feta per los experts per vostra senyoria il·lustríssima anomenats, y que sols fora francha aquella
roba de fil y llana que·s fabrica per propri ús,
que és una roba basta y a modo de sayal, de la
qual se vestan los // 304r // pobras y la fabrican
per son propri ús, lo que suplican omni modo
meliori y, per ço, la present ramesa als magnífichs
assessors de vostra senyoria il·lustríssima, per los
quals sobre dit dupta sie degudament provehit y
justícia ministrada, los drets fiscals sempre salvos, officio et cetera, altissimus Bofarull, advocatus fisci Generalis Catlonie subrrogatus.

ne cosas de llussiment, com és la roba que·s diu
ser de dit don Thomàs de los Cobos y altres de
semblants espècies, que comunament se diuen
barragans borts o arbatges borts, sinó que, en
tot cas, dita ordinació compendria aquella roba
de fil y llana que·s fabrica per propri ús de gent
pobre y de la pròpria cullita de aquells, la qual
per no ser molt adobats los ingredients y quant
és fabricada és molt basta y a mode de sajal, de
manera que per sa poca pulidessa y molta grossaria no·s acostuman a vestir hòmens richs y
acomodats y que gústan de anar ben vestits. Per
ço y altrament los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes y acessors infrascrits, inseguint lo disposat en lo capítol trentanou, Corts mil sinch-cents noranta-nou, declàran que tota roba de fil y llana adobada y de què
los hòmens richs y acomodats se acostuman a
vestir y fer-ne altres coses de lusiment deuhen
pagar los drets de bolla acostumats y, en particular, la dita roba que·s diu ser de don Thomàs
de los Cobos, per ser esta de qualitat, abte per
a vestir-se’n los hòmens richs y acomodats, y
que semblantment no ve compressa baix dita
ordinació, y que sols aquella comprèn la roba de
fil y llana basta y feta a modo de sayal que·s fa
per propri ús y de la mateixa llana y fil de sa cullita, y que per ço y per<a>què ab la dita ordinació, essent tan general, no dóna motiu a què
no·s pagués dret de dita roba, sent per la defarència sobredita sia feta una nova ordinació ab
la explicació sobredita y aquella publicada en la
forma acostumada. Y en esta conformitat declara dit dupte en Barcelona, als 25 de mars 1691.
Doctor Narcís camps. Don Joan de Lanuza y de
Oms, compte de Plasència. Don Joan Vivet. Jofreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor.»

Oblata die XXV maii MDCLXXXXI in concistorio et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, commisserunt
huiusmodi dubium magnifici asessoribus Generalis Catalonie, qui una cum suis dominacionibus illud videant, decidant et declarent, servata
forma capituli Curie. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriva maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya,
ab intervenció dels assessors infrascrits, inseguint lo disposat en lo capítol trenta-nou del
nou redrés, Corts mil sinch-cents noranta-nou,
vista la suplicació dels experts feta, vist lo capítol
xixanta-sinch Corts mil quatra-sentas vuitantahuna, vist lo capítol dos de las ordinacions del
present trienni fet<s>, que·s litx foli vint-y-sis;
vistos los capítols sinquanta-vuit y xixanta-set
Corts mil quatre-sentas vuitanta-hu, vista la
commissió feta al peu de dita suplicació, vist tot
lo demés que se havia de vèurer per arribar a la
perfeta declaració de dit dupte; attès y conciderat que no·s troba capítol de Cort que dipòsia
que la roba de fil y llana (sia) immune de pagar
drets de bolla, perquè lo capítol xixanta-sinch,
Corts mil quatra-centas vuitanta-huna, no parla
de fil y llana, sinó sols de roba vulgarment dita
mitja llana, y aquesta, segons lo capítol sinquanta-vuit y xixanta-set, Corts mil quatra-centas
vuitanta-hu, tinga obligació de pagar lo dret en
dit capítol expressats y, per consegüent, la dita
ordinació per vostra senyoria il·lustríssima
//304v // feta lo present trienni, ab la qual disposa que la roba de fil y llana per propri ús no dega
(pagar) dret algú, no està corroborada ab disposició alguna de capítol de Cort, ans bé apar se
opossa als dits capítols sinquanta-vuit y xixantaset de ditas Corts. Y, altrament, la dita ordinació, per fundar-se en equitat, no podria compèndrer la roba de fil y llana, que precehint gran
adob de una y altra material ve a ser apte per
vestir hòmens <r>richs y acomodats, y per fer-
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Dissapte, a XXVI de maig MDCLXXXXI. En aquest
die, a las onse horas de la matinada, los magnífichs senyors don Bernat Aymerich y Joseph
Catà y Bertran són anats ab embaxada de part
de sa senyoria, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General, al il·lustre bras militar a
participar-li com, a vista de las notícias se tenia
del enemich francès, havia sa senyoria deliberat
escríurer a sa magestat, Déu lo guarde, per correu extraordinari de anada tan solament, per
representar al rey, nostre senyor, lo estat en què
de present se troba lo present Principat, y que
dit il·lustre bras militar tingués a bé acompanyar
la carta de sa senyoria ab sa carta. Al que ha respost dit il·lustre bras militar, per paraula del
il·lustre protector de aquell, que se tornarà resposta a la embaxada, que en tot y per tot desitjava lo dit il·lustre brs militar donar gust a sa senyoria, conforme relació feta per dits senyors
embaxadors en lo concistori de sa senyoria en
ser tornats de aquella.

En aquest mateix die, cerca de las dotse horas
antes del mitx die, són vinguts ab embaxada de
part del il·lustre bras militar, en resposta de la
que és estada feta lo die present a dit il·lustre
bras militar per part de sa senyoria, los il·lustres
senyors marquès de Arrupit y lo senyor baró
Terré, dient que lo il·lustre bras militar estava
molt prompte y attent en lo que per sa senyoria
li hera estat representat. Y, atès tot se encomanava al major servey del rey nostre senyor y utilitat del present Principat, tingués a bé sa senyoria comunicar la carta se escrivia a sa magestat
per a què tots concordasan uniformament. Y
que després posaria en mà de sa senyoria la carta
per sa magestat.

banch de fabricar dits ploms ab dos ganxos de
ferro; ítem, un mollo de bronse per buydar
ploms de [...] y ploms de baretas; ítem un mollo
de ploms de guarda; ítem, altra mollo de ploms
de manifest; ítem, dos motllos de ploms de mitja feinas, estisoras per tallar dits ploms, essent
presents per testimonis don Plàcido Capons y
don Agustí Escarrer y lo doctor Aleix Fornaguera, subrrogat de escrivent extrordinari de la
escrivania major de la casa de la Diputació.

En aquest mateix die dits senyors don Bernat
Aymarich y Joseph Catà y Bertran, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General a
las tres horas de la tarda, anaran ab embaxada de
// 305v // part del concistori de sa senyoria al
molt il·lustre Capítol de la cathedral de la present ciutat per lo mateix efecte contengut en la
ambaxada feta al il·lustre bras militar lo die present. A la qual embaxada dit Capítol, per paraula del reverent president de aquell, respongué
que estava molt prompte lo il·lustre Capítol en
acompanyar ab carta la representació per sa senyoria fahedora a sa magestat, que Déu guarde,
que enviaria la carta per sa magestat a sa senyoria quant antes. E després, a las sinch horas de la
tarda, poch més ho menos, vingueren ab embaxada per part del il·lustre Capítol lo il·lustre y
molt reverent dona ... Alsina yb ... Riber, canonges del dit molt il·lustre Capítol, y entregaran a
sa senyoria la carta que lo molt il·lustre Capítol
escrivia a sa magestat.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa a
las quatre horas de la tarda, los nobles senyors
don Francisco Sans y de Puig y lo magnífich Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, anaren al excel·lentíssim senyor duch de
Medina Sidonia, llochtinent y capità general de
sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya, a donar-li las gràcias de part
del il·lustre concistori de ésser estat servit, a petició de dit il·lustre concistori, commutar la
pena de mort en altra a Francisco Ferrer, qui havia assentat plaça en lo tèrcio de la present casa,
y de orde de dit excel·lentíssim senyor fonch
capturat en ella y després aportat en las pressons
reals, y en ellas condempnat a mort. Y dit excel·lentíssim senyor virrey respongué que desitjava servir al il·lustre concistori y que li pesava
molt no haver pogut donar llibertat entera a dit
Ferrer, per quant se li havia representat que
quedant lliure dit Ferrer no quedavan seguras
las vidas dels testimonis havian tes- //306v // tificat en lo procés ofensional, del que per dits senyors, de part del molt il·lustre concistori, ne feran repetidas moltas gràcias a dit excel·lentíssim
senyor, dient-li que lo haurie interpossat lo
il·lustre concistori tan solament era estat per salvar-li la vida, conforme de tot ne feren relació
en concistori.

Diumenge, a XXVII. En aquest die lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimars, a XXVIIII. En aquest die ha faltat a venir
en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die fonch donada y entregada
pocessió del offici de donador de ploms a fra
don Emanuel Capons, procurador de fra Francisco de Ballaró, monjo del monestir de Ripoll,
//306r // lo qual fonch extret a la sort de dit offici sots jornada de onse del corrent, en senyal de
la qual pocessió li fonch entregat lo mollo y
a. a continuació un espai en blanc.
b. a continuació un espai en blanc.
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Dimars, a XXX de maig MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.

En aquest mateix die me ha<n> ordenat a mi,
scrivà major del General, sa senyoria cusís y
continuàs en lo present dietari un paper fet per
part dels magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa y adovocats
consulents acerca de què si feian dificultat las
paraulas que·s ligen en la decissió criminal onsa,
número setse, que don Pedro de Amigant, del
Concell de sa magestat, en la Real Audiència de
Catalunya, ha treballat e imprès opossants ditas
paraulas a la constitució primera, títol «De notaris», lo qual paper és assí cusit signat de número cent vuitanta-set y del thenor següent:

[ 1691 ]
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«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Havent-se
servit vostra senyoria il·lustríssima ordenar als
assessors, advocat fiscal y consulents diguessen
si feyan dificultat las paraulas que·s ligen en la
decissió criminal onse, número setse, que lo noble don Pedro de Amigant, del Consell de sa
magestat en la Real Audiència de Catalunya ha
treballat e imprès, opossant-se ditas paraulas a la
constitució primera, títol «De notaris», y a la
comuna intel·ligència dels doctors y observansa
en lo present Principat, abrasada dita observansa per lo real senat, movent-se vostra senyoria
il·lustríssima a dubtar, obligat de haver de pagar
la impressió per ésser decissions del senat de Cathalunya, conforme disposa la constitució única, títol «De decissions de la Real Audiència».
Y, essent, així mateix, de la obligació de vostra
senyoria il·lustríssima lo mirar per la facilitació
de la observansa de las constitucions de Catalunya, ab estos supòsits, dubta vostra senyoria
il·lustríssima si las paraulas de dit noble senador
en dita decisió onse y número setse se podran
entèndrer per algun menos noticiós que los notaris de nostra dret municipal, en virtut de dita
constitució primera, títol «De notaris», no tenen obligació, encara que requirits, de llevar o
estipular algun acte que no sia de protesta, o,
emperò, los altres actes o cartas de qualsevol
// 307r // espècie que sian. Y encara que de las
paraulas contingudas en dita decissió y número,
attentament concideradas, juntament ab las antecedents y subsegüents, se veya que dit noble
senador no ha entès ni pogut entèndrer que la
constitució no parla en tots los actes o cartas
que no seran en perjudici del General, segons
los mateixos doctors cathalans, que al·lega a la fi
de dit número setse, y sie brocàrdich en la nostra facultat que los doctors se han de entèndrer
en la conformitat que los que al·lega. Però, corrent la impressió a gastos del General, essent la
única rahó de la constitució única, títol «De decissions», encara que no estiga continguda en
dita decissió, perquè no se’n pod donar altra,
haver volgut la cort que qualsevol ab qui parlàs
la constitució la observàs y obehís és també de
las matexas decissions, que dóna facultat la cort
perquè se imprimescan no dubtar sobre lo que
ellas disposan. Y, si per cas, encara que legalment discorrent, se puga dir que dit noble senador no se aparta de la comuna intel·ligència que
sempre ha tingut dita constitució primera, títol
«De notaris», per la lley minime vint-y-tres, «de
legibus minime sunt mutanda qui super certam
habuerunt interpretacionem», ab tot, com lo sagrat de la intel·ligència de las constitucions podria per dita rahó duptar violar-se, pretextuantse per los notaris contra lo bé públich entèndrer

lo que lo noble senador no ha entès, de què podrian succehir molts danys yrreparables contra
la utilitat pública, mayorment en part a hont no
ý hauria còpia de notaris y en la part a hont n’i
hauria podrian ser de distret, per ço, perquè ditas decissions correspongan al intent del autor,
que és lo benefici y utilitat pública y ningú tinga
que reparar en lo que deu entèndrer-se conforme ya ab decissió del real senat ho digué dit noble senador en la decissió dos, número cent y
onse del mateix llibre, y lo declarar-se un auctor
no sols sia de obligació, però encara de crèdit. Y
en aquexa conformitat se // 307v // veu en cada
pas en los doctors clàssichs que han escrit, y lo
doctíssim Joan Pere Fontanella, en las addicions
al tomo segon «De pactis» i al tomo segon de sas
Decissions, no sols se declara, sinó que se corregí, lo que també practica en eixa conformitat lo
literalíssim Jaume de Càrcer en sas Addicions,
capítol dos «De trebel. et falc.», número cent
quaranta-tres, apar que vostra senyoria il·lustríssima pot fer entèndrer per los medis més proporcionats que a vostra senyoria eparega, al dit
noble senador que lo últim de las «Decissions»
de dit llibre, conforme practica Fontanella y altres, posse una addició ab què declare que los
reparos fa a la dita constitució primera, títol
«De notaris», no és apartar-se de la intel·ligència que ja antecedentment havia donat en la dita
decissió dos, número cent y onse, ni de la que
ha rebut dels demés pràctichs cathalans y de la
observansa, podent-se vostra senyoria il·lustríssima promètrer que dit noble senador annuhirà
a proposició tan justificada. Jofreu, assessor. Bofarull, fisci advocatus Generalis Catalonie subrrogatus. Doctor Lluis de Valencia, consulens.
Rechs y Gallart, assessor. De Cordova, consulens.
Llampillas, consulens.»

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
306v i 307r del dietari.

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
307v i 308r del dietari.
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Dijous, a XXXI de maig MDCLXXXXI. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major
del General y present casa, cosís y continuàs en
lo present dietari un bitllet del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Catalunya, lo qual
és así cussit signat de número cent vuitanta-vuit
y del thenor següent:
«Haviendoa recivido las dos adjuntas cartas del
maestro de campo general y general de la cavallaría con expresso, en que me avisan estar ya juntas
las tropas del enemigo y en disposición de executar
su entrada, como vuestra señoría entenderá de
ellas más, y con- //308r // ciderando ser de mi primera obligación conferir con vuestra señoría el
punto que mira a la precissión de juntar la cavallería para atajar en la parte que se pueda los de-

sinios del enemigo, assí por la seguridad de la misma cavallería como porque no use sin opossición de
la libertat del paýs. Y, estando éste tan esteril de
forrajes, no quiero tomarme el advítrio de deliberar por mi solo el justo sentimiento que ocasionará
a los naturales el valerse de los trigos en caso de no
poderse dar otra ninguna providencia. Y, por lo
que importa al servicio de su magestad y satisfación del paýs resolver este punto con toda brevedad,
pido a vuestra señoría se junte luego en su consistorio proponiéndome en la misma forma que yo lo
ago su determinación. Nuestro Señor guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona a 31 de
mayo de 1691. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos dipputados del General de
este Principado.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General y present casa, sa senyoria envià a sa excel·lència lo senyor virrey lo paper aquí incertat,
clos y sellat, lo qual paper sa senyoria me ha ordenat cusís y continuàs en lo present dietari, lo
qual és assí cussit signat de número cent vuytanta-nou y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Lo paper que vostra
excel·lència se ha servit remètrer a est concistori
de la Deputació se és llegit ab singular sentiment dels apretos en què·s troba lo exèrcit de sa
magestat, Déu lo guarde, especialment la cavalleria, per falta de farratge, y se li augmenta a
vista del desitg més cert de què en totas ocasions ha mostrat est concistori assistir al servey
de sa magestat y dar gust a vostra excel·lència en
quant // 308v // li és estat possible. Mes, per a
poder continuar estos mateixos desigs en totas
las ocasions, ha aparegut a est concistori no ser
de ninguna conveniència lo influir en aquesta
dependència, antes se seguirian molts inconvenients per a tot lo que·s podria offerir. Y lo que
podria est concistori introduhir-se en aplacar
los vehins de esta província que no conegan se
origine, ni entrevé est concistori en agravar-los
en matèria que no se troba exemplar en esta
casa y que directament se opossa a sos instituts,
que, essent la necessitat, com vostra excel·lència
se serveix proposar ella mateixa, y lo que obrarà
lo enemich donarà camí a vostra excel·lència per
al major assert del servey del rey nostre senyor y
conservació de la província. Déu guarde a vostra excel·lència molts anys. Barcelona y maig als
XXXI de MSCLXXXXI.»
En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
307v i 308r del dietari.
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En aquest mateix die és baxat a la casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
junt ab lo magnífich racional y lo doctor Aleix
Fornaguera en lloch de mi, scrivà major del General, a efecte de pèndrer en inventari dels fraus
apressos en lo present y corrent mes de maig,
los quals són los següents: primo, als onse de
maig, haprehenció en casa de Pere Juan Orbau,
capser als Flassaders, de tres pessas de xamellots
borts cap-y-cua; ítem, als deset de dit, aprehenció feta en la barca del patró Joseph Sagarra de
Sitges, anomenada Nostra Senyora del Vin[...],
de cent vint-y-vuyt dotsenes pannas de suro ordinàrias y diset pannas grans pròprias de Macià
Ros, esparter; ítem, als vint-y-hu de dit, aprehenció feta en casa de Joseph Roig, corredor de
orella al carrer Mitjà de la Blanqueria, de quaranta-vuyt pessas blavets de tres palms y dos
quarts de [...] // 309r // ria y trenta pessas telas
tenyidas de blau, ditas llibrets; ítem, als vint-ysinch de dit, haprehenció, al carrer prop Sant
Cugat del Rech, a una minyona incògnita de sis
canas, sis pams xamellot bort de Flandes color
oscur, ab dos masos; ítem, dit die, haprehenció
a Maria Liver, donzella, la qual se trobava en
casa de Gerònim Auter, çabater als Cambis, de
dos canas, un palm estamenya de Reus color escur; ítem, als vint-y-vuyt de dit, haprehenció en
casa de don Joan Descallar, al carrer de Moncada, de quatra pessas cap-y-cua crispons tenyits
de difarents colors de nou canas, tres palms
crespons negras, de dos canas y sinch pams sarja
color de perla obrada a modo de serp, tot propri
de Joan Lapeyra; ítem, a trenta-hu de dit, haprehenció en lo carrer de la Bòria a Mirian Redonda, víuda que stà al carrer d’en Cuch, de catorsa vanos de difarents colors; ítem, dit die,
haprehenció en casa de Martí Pilas, a la travesa
qui va del carrer de Baseya a la plaseta de Baseya, de vuyt vanos, ço és, dos de satí, quatre de
satí y cabritillo de difarents colors y dos de cabritillo tenyits a negra.
Divendres, al primer de juny MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo magnífich
Onofre Monsalvo, doctor en medicina, ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha
fet relació com la indisposició de Pau de Argila,
cavaller y escrivà major del General y present
casa, ha continuat y continua fins lo die present
en la // 309v // mateixa conformitat que té feta
altras relacions en escrits y de paraula, de tal manera que dita indisposició li ha impedit lo exercissi de dit son offici.
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En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit magnífich
Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet
relació com la indisposició del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional del General y
present casa, ha continuat y continua fins lo die
present ab la matexa conformitat que té feta en
altras relacions per ell, dit doctor Monsalvo, fetas en escrits y de paraula, de tal manera que
dita indisposició li ha impedit y impedeix lo
exercissi de dit son offici.

present del matex modo y manera té dit en altras relacions, de tal manera que dita <la> indisposició li ha impedit y impedeix lo exercissi de
dit son offici.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo dit magnífich
doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor del General, ha continuat y
continua fins lo die present del modo y manera
se conte en altras relacions per ell, dit doctor
Monsalvo, fetas, de tal manera que dita indisposició li ha impedit y impedeix lo exercissi de dit
son offici.

«Cona motivo de haver hecho movimiento las tropas del enemigo y que, según los avisos con que me
hallo, trata de ejecutar su entrada en nuestro
país, he resuelto salir de esta ciudad manyana sávado temprano a incorporarme con el exército
para ocorrir al reparo de los designios del enemigo, de que aviso a vuestra señoría para que se halle en esta noticia, y si tuviera vuestra señoría
algo que comunicarme puede venir a verme esta
tarde a las quatro. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, primero de junio 1691.
Ilustre de Medina Sidonia.

En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit magnífich
doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació com la indisposició de don Miquel
de Masdovellas, síndich del General, ha continuat y continue fins lo die present del mateix
modo y manera que·s conté en altres relacions
té fetas, de tal manera que dita indisposició li ha
impedit y impedeix lo exercissi de dit son offici.

En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet que ha rebut de
sa excel·lència lo senyor virrey, lo qual és assí
cusit signat de número cent noranta y del thenor següent:

Ilustres diputados del General deste Principado.»
310v

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit magnífich
doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació com la indisposició del doctor Gismundo Boffill, ajudant tercer de la Escrivania
Major, ha continuat y continue en lo modo y
forma està contingut en altres relacions té fetas,
de tal manera que li ha impedit y impedeix dita
indisposició y ma- // 310r // laltia lo exercissi de
dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit magnífich
doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació com la indisposició de don Miquel
de Pallarès, ajudant comú de racional y regent
los comptes, ha continuat y continua fins lo die
present de tal manera que li impedeix lo exercissi de dit son offici, sí y conforme té dit en altras
relacions.

En aquest matex die, a las quatra horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
real y oÿdor militar anaren de part del il·lustríssim concistori al excel·lentíssim senyor virrey a
offerir-se que en tot lo que sie del servey del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, y de sa excel·lència lo concistori estaria en tota ocassió molt
prompte y quedava suplicant a Deú Nostre Senyor concedís a sa excel·lència feliz viatge y succés en la campanya. Del que sa excel·lència
quedà molt content, donant-ne especials gràcias al il·lustre concistori, conforme dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor
militar referiren en concistori.
Dissapte, a II de juny MDCLXXXXI. En aquest die
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimecres, a VI de juny MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.b

311r

En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit magnífich
doctor Onofre Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, com la indisposició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del concistori de sa
senyoria, ha continuat y continua fins lo die
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En aquest die lo doctor Joseph Orlau, servint lo
offici de síndich del General, ha fet relació que
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
309v i 310r del dietari.
b. a continuació: Por el sýndico de la Generalidad de Cataluña, con el lugarteniente de protonotario, archivero real y escrivanos de registro, en el juyzio de contrafacción que contra ellos
se insta. Barcelona. Rafael Figueró. 1691. 13 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-86, entre els folis 310v i 311r).

de part de sa senyoria se era conferit ab la excel·lentíssima senyora duquesa de Medina Sidonia a efecte de saber novas del excel·lentíssim
senyor duch, son marit, y quinas novedats y havia, y dir a dita senyora duquessa, de part de sa
senyoria, que si se li oferia cosa alguna fos servida participar-ho al il·lustre concistori. Y que
dita excel·lentíssima senyora duquesa havia respost que las notícias que tenia eran de la diada
de ahir, y que dit excel·lentíssim senyor marit
seu estava ab salut y que se era partit per Berga a
regonèixer las plassas y que estimava molt al
il·lustre concistori lo offeriment li feya.

cadiras de vaqueta, entrà dit Jaume Roch, qui
anava ab cadena al coll. Y, entrant que fonch
dins la sala de concistori, se agenollà devant dits
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors, estant darrera de ell lo tambor, essenthi present lo ajudant y Jacintho Morató, curador assignat a dit Roch, per ser menor de edat,
per lo scrivà major del General y present casa,
fonch llegida dita sentència y, llegida aquella
per lo procurador fiscal del General y present
casa, li fonch dit lo que contenia dita sentència,
y després per dit ajudant fonch tornat a la presó
de la present casa.

Divendres, a VIII de juny MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.

Dissapte, a VIIII de juny MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari un memorial imprès per los magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats per la causa
de la contrafacció contra lo llochtinent de prothonotari, archiver real y escrivans de registre,
lo qual memorial és aquí cussit signat de número cent noranta-hu.

En aquest mateix die, essent estat condempnat
Jauma Roch, fugitiu del tèrcio del General y
present casa, a servir a sa magestat tres anys en
las galeras de Cerdenya, fonch fet arrepar en lo
[...] // 312r // po de guarda de la present casa. Y,
arrepat que fonch, fonch aportat en las pressons
reals de la present ciutat per don Anthon Torras, alguazil ordinari de sa magestat en lo present principat de Catalunya, y allí entregat al escarseller de ditas pressons.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici
de síndich, en lo concistori de sa senyoria, ha fet
relació com ell, de orde de sa senyoria, se era
conferit ab lo molt reverent canceller y demés
senyors del concell per donar-los lo memorial
imprès fet per la causa de contrafacció del sello,
archiver real y escrivans de registre, y que juntament havia instat a dit molt reverent canceller
la declaració de la causa de contrafacció, y que
dit reverent canceller havia respost que procuraria quant antes despatxar·o, // 311v // però que
no podria ser molt prest per causa de faltar
molts senyors del Real Concell qui són fora de
la present ciutat, y vacar de present una plaça de
sivil.
En aquest mateix die se publicà en lo concistori
de sa senyoria la sentència contra Jaume Roch,
soldat del tèrcio del General y present casa, ab la
qual sentència fonch condemnat dit Roch, per
haver fugit diferents vegades de dit tèrcio, en
servir a sa magestat, Déu lo guarde, tres anys en
las galeras de Cerdenya. La qual sentència se
publicà en la forma següent, ço és, que assentats
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors baix lo docer, en sas cadiras de vallut, y
los magnífichs assessorsa y advocat fiscal fora del
docer, a una part de la taula del concistori, ab
a. a continuació repetit baix lo docer en sas cadiras de vallut.
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Dilluns, a XI de juny MDCLXXXXI. En aquest die
no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dimars, a XII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sas senyoria lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, féu relació que,
de orde de sa senyoria, se era conferit en lo palàcio de sa excel·lència lo senyor virrey y que no
havia pogut parlar ab la excel·lentíssima senyora
duquesa, sinó que havia parlat ab lo senyor governador de la plaça, lo qual li havia dit que des
de que sa excel·lència era fora de la ciutat de
Vich no sabian ningunas novas y que en saberlas las participaria a sa senyoria, estimant molt lo
cuydado té sa senyoria il·lustríssima.
En aquest mateix die se comensaren a celebar
en la capella xica del gloriós Sant Jordi de la present casa las missas selebrar deliberadas per sa
senyoria per lo feliz succés de las armas del rey
nostre senyor y conservació del present principat de Catalunya. Y, a las deu horas, tots sis
concistorials isqueren de la sala del concistori,
anant ab las insígnias possadas, y davant de ells
los // 312v // verguers ab sas cotas de tafetà y las
massas altas, acompanyats dels officials de la
present casa. Anaren en dita capella y oÿren mis-
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sa en ella, y, ohida dita missa, se’n tornaren ab la
matexa forma en la sala del concistori.
Dimecres, a XIII de juny MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die se continuà en selebrar-se
missas en la capella xica de la present casa per lo
feliz succés de las armas del exércit de sa magestat y conservació del present Principat. Y los senyors concistorials, per no haver vingut lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich,
isqueren a ohir missa en dita capella ab la matexa conformitat que en la diada antecedent.
Dijous, a XIIII. En aquest die se ajuntà lo il·lustre concistori y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és
vingut en ell.
En aquest matex die se continuà en celebrar-se
missas en la capella xica de la present casa per lo
feliz succés de las armas del rey nostre senyor y
conservació del present Principat y los senyors
concistorials hisqueren a ohir missa en la matexa conformitat que los dos dias antes.
Divendres, a XV. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria a
mi, scrivà ma-a //313r // jor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
súplicas en concistori presentadas per part dels
arrendataris dels drets de General y bolla junt ab
la relació al peu de quiscuna de ellas continuada,
feta per los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa, las quals
són assí cussidas signadas de números cent noranta-dos y cent noranta-tres y del thenor següent:
«Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. A notícia
d’esta part dels arrendataris dels drets del General y bolla del present trienni ha pervingut de
què, en la semmana de Assensió proppassat,
Antoni Vidal o son fill y Joseph Pou, pare y fill,
carreters de la vila de Mataró, haurian carregat y
aportat en la platja de Mataró, tocadas las oracions, algunas botas de ayguardent y altres mercaderies per embarcar en la barca del patró
Francesch Maig, de dita vila, sens que de ditas
a. a continuació un vot, transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1399.
b. els originals d’aquestes súpliques i relacions es troben intercalats entre els folis 312v i 313r del dietari.
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cosas se agués pagat lo dret ni se hagués obtinguda llicència dels taulers de dita vila per carregar aquellas. Y com en virtut del ítem set y vuit
del llibre dels Quatre Senyals, pàgina 147, agen
dits carreters incidit en la pena de dosents sous y
en haver íntegrament de pagar lo dret de entrada y exida, y, axí matex, en virtut del capítol 11
de dit llibre, pàgina 149, queden dits carreters
privats de llurs officis, y com ditas cosas no·s pugan verificar y justificar sinó sols ab lo jurament
de dits carreters, los quals fins vuy han rehussat
prestar, y per quant en virtut del disposat ab lo
ítem 14 del dit llibre dels Quatra Senyals, pàgina 150, los arrendataris podan compel·lir a jurar
als qui són suspitosos de no haver ben denunciat, per ço, suplícan dits arrendataris ésser
comès als taulers de las parts a hont convenient
sia lo manar a aquellas personas que aparega
convenient y necessari, ab penas ben vistas a
ells, juren si han carregadas o aportadas per embarcar a la vora del mar o en altra part las mercaderias de què importarà saber tant per assò,
aquellas comissions necessàrias que menester
sian y per dit //313v // efecte de provisions oportunas ésser degudament provehit. Officio, et cetera, altissimus, et cetera, Coromines.
Oblata die VIII junii MDCLXXXXI in concistorio et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie
qui super suplicatis relacionen faciant in scriptis
cum intervencione magnifici advocati fiscalis
dicti Generalis. Hieronimus Brotons, notarius
publicus Barcinone, scriva maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Vista la tras escrita suplicació, la comissió al peu
de aquella feta, vistos los capítols de Cort de
què·s fa mensió en la suplicació y tots los demés
que concernexen a la subjecta matèria, attenent
y conciderant que en aquells està disposat que
los cotxeros o traginers que traginen unas mercaderias sens llicència del tauler de la taula a
hont se trobaran aquellas incidescan en la pena
de dos-centes mil lliuras y sian privats de sos officis, y, altrament, se disposa en lo capítol dos del
llibre dels Quatre Senyals, pàgina 149, que
quant se dubtarà si se ha ben denunciat las mercaderias que aporta, per ser compelit a jurar, així
que lo matex se deu entèndrer estar disposat
quant se duptarà si un carreter ha denunciat lo
que ha traginat o no, puix tot té mira a un matex
fi, que és a què no·s fassen fraus als drets de la
Generalitat fent traginar las mercaderias subjectas a dits drets de nits, a horas cautas, puix no és,
sent-hi lo remey del jurament, fora molt dificultós averiguar aquest medi de fraudar dits dretsa,
a. drets: al text medis, seguim l’original.

per ço los assessors y advocat fiscal infrascrits són
de vot y parer que ha y deu vostra senyoria manar e o dar commissió al deputat local de dita
col·lecta y en sa absència al tauler de la vila de
Mataró o a aquell a qui convinga per a què, requerit que sia per llegítima persona o en lo cas
que a ell li aparega ser convenient per la exacció
de las generalitats, per a què puga pèndrer tant
traginers, // 314r // carreters com altres qualsevols personas de qui dúptia haver traginadas algunas cosas sens sa llicència y sens pagar los
drets, dant-los en la matexa commissió facultat
de poder imposar penas axí pecuniàrias com personals, fins a pressó, (a) aquellas personas que
seran renitents. Y així ho sentim en Barcelona,
als XII de juny MDCLXXXXI. Jofreu, assesor. Rechs y
Gallart, assessor. Bofarull, fisci advocatus Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Los arrendataris dels drets de General y bolla del present
trienni represèntan a vostra senyoria il·lustríssima com, havent lo patró March Goday carregat
en sa barca en las costas de Cathalunya noucentas quarteras de blat per a portar-lo y entregar-lo a Joan Millàs, adroguer de la vila de
Arenys, qui se trobava en la isla de Mallorca,
sols ne ha denunciadas sis-centas en la taula de
Palafrugell, axí que, en virtut de difarents capítols de Cort, hauria dit patró incidit en la pena
per ells instituhida de dos-cents sous y la barca
perduda, per no haver bé y llealment et íntegrament denunciat lo dit blat, com axí ho disposan
los ítems 4 y 8 del llibre dels Quatre Senyals, pàgina 145 y 147. Y com la averiguació y justificació del dit carregament de ditas nou-centas
quarteras de blat no puga conseguir-se sinó sols
ab lo jurament del dit patró March Goday, lo
qual fins vuy ha recussat denunciar ab jurament
lo número de las ditas quarteras, y com, axí matex, en virtut del ítem 14 del llibre dels Quatre
Senyals, pàgina 150, estiga disposat que los
arrendadors pugan compel·lir a jurar als qui són
suspitosos de no haver ben denunciat, sots pena
de dosents sous, per ço dits arrendataris suplican ésser dit patró compel·lit y forçat en prestar
dit jurament y comès als taulers de las parts a
hont convenient sie lo manar a aquellas perçonas que aparega convenient y necessari, ab penas a ells ben vistas, juren si han carregadas o
// 314v // embarcadas las mercaderias de què importarà saber, dant per assò aquellas comissions
que convenients sien, y per dit efecte de provisions oportunas ésser degudament provehit.
Officio, et cetera, altissimus, et cetera, Coromines.
Oblata die VIII junii MDCLXXXXI in concistorio et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, comisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie
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qui super suplicatis relacionen facian(t) in scriptis cum intervencione magnifici advocati fiscalis
dicti Generalis. Hieronimus Brotons, notarius
publicus Barcinone, scriva maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Vista la tras escrita suplicació y comissió al peu
de aquella feta, vistos los capítols de Cort de
què·s fa mensió en dita suplicació y tots los demés que concernexen a la subjecta matèria, attenent y conciderant que en aquells està disposat que los càrrechs o traginers que traginassen
mercaderias sens llicència del tauler de la taula a
hont se troban aquellas incidescan en la pena de
dos-cents sous y sian privats de sos oficis, y, altrament, se disposa ab lo capítol 11 del llibre de
Quatre Senyals, pàgina 149, que quant se duptarà si un à ben denunciat las mercaderias que
aporta pot ser compel·lit a jurar, així que lo matex se deu entèndrer estar disposar quant se
duptarà si un carreter ha denunciat lo que ha
traginat o no, puix tot té la mira a un matex fi,
que és a què no·s fasan fraus als drets de la Generalitat fent traginar las emrcaderias subjectas a
dits drets de nits y a horas cautas, puix, no essent-hi lo remey del jurament, fóra molt dificultós averiguar aquest medi de fraudar dits drets,
per ço los assessors y advocat fiscal infrascrits
són de vot y parer que ha y deu vostra senyoria
il·lustríssima manar e o dar comissió al diputat
local de dita col·lecta, y en sa absència al tauler
de la vila de Palafrugell o a aquell a qui convinga, per a què, requerint que sia per llegítima
perçona o en lo cas que a ell // 315r // li aparega
ser convenient per la exacció de las generalitats,
que puga pèndrer tant traginers com carreters
com altres qualsevols perçonas de qui dupta haver traginadas algunas cosas sens sa llicència y
sens pagar los drets, dant-los en la matexa comissió facultat de poder imposar penas així pecuniàrias com penals fins a presó a aquellas
perçonas que seran renitents. Y així ho sentim,
en Barcelona als XII de juny MDCLXXXXI. Jofreu,
assessor. Rechs y Gallart, assessor. Bofarull, fisci
advocatus Generalis Catalonie subrrogatus.»
Dissapte, a XVI de juny MDCLXXXXI. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una carta de la sereníssima senyoria reyna mare del rey nostre senyor, la qual
és assí cusida signada de número cent norantaquatra y del thenor següent:
«La reyna.a Diputados. He visto vuestra carta de
22 del passado en que me dáis qüenta de las noticias que ái de que el enemigo vaje con sus tropas a
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
314v i 315r del dietari.
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esse Principado y lo falto que está de jente y medios
para una regular defença, suplicándome para
este propósito mis oficios en el rey, mi muy charo y
muy amado hijo, y dezeando con particulares veras y muy igualmente todo lo que puede conduzir
a su real servicio y a la conservación de tan buenos
y leales vassallos, podéys asseguraros que los continuaré con toda eficacia para que su magestad dé
la providencia posible en orden a vuesta mayor seguridad y satisfacción, como afectuosamente lo
solicitaré siempre. Dada en Buen Retiro, a dos de
// 315v // junio MDCLXXXXI. Yo la reyna. Doctor
Garcia de Bustamante.
A los diputados y oidores de qüentas de la Generalidad del principado de Cataluña residentes en
Barcelona.»
En aquest matex die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Diumenge, a XVII de juny MDCLXXXXI. En
aquest die se ajuntà lo concistori de sa senyoria
y no vingué en ell lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
Dilluns, a XVIII de dit. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
Dimars, a XVIIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas, una del rey nostre senyor, Déu lo guarde, y la altra del excel·lentíssim senyor duch de
Medina Sidònia, llochtinent y capità general de
sa magestat en lo present principat de Catalunya, las quals sa senyoria ha rebut de mans del
spectable senyor governador de Catalunya, las
quals cartas són assí cusidas signads de números
cent noranta-quatra y cent-noranta sinch y del
thenor següent:
316r

«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. He visto
lo que me representáys con executorio de vint-y-sis
del passado, con motivo de las noticias que havéis
tenido del numeroso exército y armada con que
viene el enemigo a invadir essa provincia, y, a
más de suplicarme sea servido aplicar los más eficaces medios que tanto se necessitan para su defensa, referir lo que havéis procurado por vuestra
parte concurrir a esse fin, deliberando augmentar vuestro tercio y dar, para facilitar más
promptamente, un doblón de entrada a cada soldado demás del socorro diario. Y haviéndome
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 315v i 316r del dietari.
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participado lo mismo el duque de Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general, y quanto havéis acreheditado vuestra fineza y zelo en
esta ocasión, he resuelto daros muy particulares
gracias por ello, siendo muy proprio del amor con
que siempre obráys en mi servicio, assegurándoos
que como le haze más senyalada la cojuntura y el
aprieto es correspondiente en mi paternal amor la
manera de favoreceros y el cuydado de aplicar todos los medios más exequutorios para que no se experimenten los danyos que amenaza el poder del
enemigo, a cuio fin estan dadas todas las providencias possibles en los ajustes de los assientos de
pan y cevada, carruaje, messadas de dinero, levas, recrutas, remontes y, finalmente, con más de
dos mil hombres que passan a esse Principado en
los navíos del cargo de Papachín y las armas y pertrechos que han conducido de Viscaya otros dos
vaxeles de la ermada, como lo entenderéys del duque, por cuya mano reciviréys ésta. Datado en
Buen Retiro, a III de junio MDCLXXXXI. Jo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.
Vidit don Joan Baptista Pastor, regens. Vidit don
Felix de Marymon. Vidit Comes y Torro. Vidit
Climente, regens.»
«Haviendo tenido con este ordinario la inclusa
carta de su magestad para vuestra señoría en que
le da las gracias por el çelo y fineza con que
// 316v // obra vuestra señoría en su real servicio,
no he querido dilatar el pasarla a sus manos,
como lo hago, quedando con la notificación que
vuestra señoría puede conciderar, ocassionada de
la pérdida de la Seo de Urgel y de ver mallogrado
el desvelo con que me havía aplicado a su socorro,
adelantando las marchas y demás providencias
que conduzcan a este fin quanto ha cavido en la
possibilidad, pues recogió la noticia de su rendición a cinco leguas de la plaza. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años. Berga, a XVII de junio MDCLXXXXI. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados deste Principado.»
Dimecres, a XX de dit. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica de dupte presentada per part del doctor Joan Nuix, prevere y
domer de la vila de Cervera, assessor del deputat local de dita vila, junt ab la declaració de dit
dupte al peu de dita súplica continuada, la qual
és assí cusida signada de número cent norantasis y del thenor següent:

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Als sinch de
mars mil sis-cents vuitanta-nou se presentà per
lo procurador fiscal de la present casa del General súplica a vostra senyoria contra Joseph Boleda, deputat local de la vila de Tarragona y sa
col·lecta, Bonaventura Meya, notari, y Issidro
Homs, guarda del General de aquella estació,
delatant-los de diferents excessos en la administració de llurs oficis per a què fossen punits y
castigats. Y després de rebuda informació
// 317r // als vint-y-dos de juny mil sis-cents vuitanta-nou, comparagué Francisco Vila, negosiant de dita vila, donant súplica a vostra senyoria il·lustríssima quexant-se de dit Gerònim
Boleda, de què ab certa sentència per ell feta
acerca de la haprehensió de un remat de bestiar
per dit Vila, comprat per la vila de Guissona en
la fira de Tots los Sants mil sis-sents vuitantavuyt, sobre absòldrer-lo del frau pretès per lo
procurador fiscal de dita estació lo agués, tantmateix, condempnat en los gastos y despesas, y
passat a fer lo decret de execució de aquellas, inventariat y venut las penyoras, no obstant la
apel·lació a vostra senyoria il·lustríssima interpossada per dit Vila demanant fos castigat dit
Beleda per son modo de administrar y declarar,
y que lo procurador fiscal de vostra senyoria
il·lustríssima interposàs las parts, com en effecte, als vint-y-vuit de dit mes y any, se demanà se
provehissen, com foran provehits, manaments a
dit Boleda y Maya per a què no guiats ni assegurats comparaguessan dins sis dies devant vostra
senyoria il·lustríssima, los quals, com se creu per
los efectes, se presentaren y, ab certas cartas que
exibiren, deduhiren haber holrat en dit fet de
vot y parer d’esta part del doctor Joan Nuix,
prevere, domer de la parroquial iglésia de la vila
de Cervera, assessor general de la col·lecta de la
propdita vila, que per vostra senyoria il·lustríssima fonch assumpt en la causa de dita aprehenció, puix, en forsa de súplica per dit fiscal presentada als vint-y-set de agost de dit any mil
sis-cents vuitanta-nou, en la qual, reproduhint
ditas sinch cartas, demanà que esta part de dit
doctor Nuix fos punit y castigat, li foren despedidas y presentadas lletras, ab las quals se li
manà que, en pena de sinquanta lliuras, se presentàs no guiat ni assegurat perçonalment devant de vostra senyoria il·lustríssima, al qual
orde no pogué obtemperar dit doctor Nuix per
trobar-se desganat y haver-lo donat vostra senyoria il·lustríssima per escusat, y encara vuy se
troba detingut en lo llit y de cuydado. Y com lo
dit procurador fiscal, tantmatex, prosseguesca
contra dit doctor Joan Nuix la dita pretesa enquesta criminal, lo que és tot a instància de dit
Francisco Vila, resentit y per despicar-se del tort
a. els originals d’aquesta súplica i declaració de dubte es troben intercalats entre els folis 316v i 317r del dietari.
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concibeix haver-se-li fet ab dita declaració, essent axís que lo haver-lo condemnat en los gastos // 317v // y despesas, encara que absolent-lo
del pretès frau, se féu justa y legítimament per
haver voluntàriament ocassionat dits gastos al
procurador fiscal de dita estació de Agramunt,
reterdant molt temps en exhibir lo albarà de
guia que després ensenyà, no sens alguna suspicidat no sien novas o inauditas en lo drets semblants condemnas, y lo haver tatxat ditas despessas y provehit dit decret de execució, no
obstant la appel·lació, fonch per no haver-se
cuydat dit Vila de prosseguir-la, ni menos fer
tràurer lo procés dins los 4 mesos prefigits en
los capítols de Cort, ab lo qual procés se haguera clarament vist la trampa de dit Vila en retardar exibir lo albarà. Y dit Vila ha [...], per més
expedient a sos sinistres fins y per no gastar de
propri, induhir al procurador fiscal a la prossequució de dita instància sens haver suministrat
provas algunas contra los officials de dita estació
de Agramunt, que de principi foren inculpats de
aportar-se malament en sa administració. Y lo
punt si dit Vila fonch o no gravat ab dita condempnació y si dit Nuix pogué o no pogué jurídicament aconsellar-la en la forma referida, no
sie ni puga ser criminal ni tractar-se incidenter,
ni altrament en la causa criminal moguda entra
dits officials de la estació de Agramunt, sinó que
es mere civil; per tant y altrament lo llegítim
procurador de dit Joan Nuix que exibeix son
poder ut inseratur, suplica que sia declarat no
poder-se tractar dit punt com a causa criminal,
sinó com a civil y separadament del procés de la
causa contra dits oficials, a gastos propis de dit y
en lo ínterim y fins a tant estiga declarat lo dupte si dit procés és civil o criminal, essent com és
de dret sobrassegut en dita causa y per ço la present ésser comesa a altre dels magnífichs assessors, qui de provissions oportunas degudament
provehesca y justícia ministre omni modo meliori, officio, et cetera, altissimus, et cetera, Dou.
Oblata die XX juny MDCLXXXXI in concistorio et
cetera. // 318r // Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum,
commisserunt huiusmodi dubium magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui unacum suis
dominacionibus illud videant, desidant et declarent servata forma capituli Curie. Hieronimus
Brotons, notarius publicus, scriva maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors del General de Catalunya, ab intervenció dels assessors y advocat fiscal del General,
inseguint la disposició del capítol 47, Corts
1599, vist lo dupta propossat per part del doctor Joan Nuix, prevere y assessor de la deputació local de la vila de Servera, sobre si la preten-
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ció que contra ell y altres insta Francisco Vila,
de Tàrraga, devant lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori és civil o criminal; vista la causa vertent a instància del procurador fiscal del General
contra Hyerònim Boleda, instant la recuperació
de certa quantitat per ell, com a deputat local,
condempnada a pagar per dit Vila; vista axímatex altra suplicació per part de dit Boleda pressentada, vist tot lo que se havia de cèurer; attès y
conciderat que la causa a hont se opossà dit Vila
per pretènder la recuperació de dita quantitat
contra los dits Boledas y Maya és una causa introduhida a instància del procurador fiscal, pretenent en ella haver de ésser aquells castigats per
haver comesos alguns excessos en sos respective
officis, sobre lo que té dit procurador fiscal ministrats diferents testimonis, y axí bé se veu manifestament que la dita causa és criminal, atès
que axí mateix la pretenció que dit Vila té contra los dits Boleda y Maya consisteix en que li
deuhen refer la quantitat de sinquanta-quatra
lliuras, deset sous y quatra per tantes ne cobraren de dita Vila per los gastos fets en la haprehenció de una partida de bestiar de llana, pretenent ésser caigut en frau lo bestiar de llana, sent
axís que fou declarat estar ben despatxat y no
ésser caigut en frau y que //318v // los dits Boleda y Maia a dita pretensió satisfan que lo haver
procehit de aquexa manera fou ab consell y vot
de dit doctor Nuix, assessor de la col·lecta de
Cervera, lo qual fonch elegit per lo il·lustre y fidelíssim concistori en acessor de la de Tàrraga,
per aquest fet tansolament, i que axís no podan
los dits Boledas y Maya ésser condempnats en
pagar dita quantitat, lo que manifestament demostra que tant la pretenció que té dit Vila contra dit Boleda com la que pod resultar del per
esta deduït contra dit doctor Nuix és merament
civil, sens tenir immiscuÿda ninguna qualitat de
criminalitat; attès axí matex que sempra y quant
en una causa criminal incideix alguna article civil lo criminal atreu lo civil y suspén lo civil, donech lo criminal sie declarat per ser perjudicial lo
criminal al civil y ésser lo criminal més preeminent, per ço los ill·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes, assessors y advocat fiscal del General de Catalunya declaran dit
dupte dient que la pretenció de dit Vila contra
dits Boleda y Maya y la de dits Boleda y Maya
contra dit doctor Joan Nuix és civil y que, per
ésser sustentada en una causa criminal, se deu
sobressèurer en aquella, donech dita causa criminal sie declarada. Barcelona, a XX juny
MDCLXXXXI. Doctor Narcís Camps. Don Joan
Vivet. Don Joan de Lanusa y de Oms, compte
de Plasència. Doctor y canonje Miquel Joan
Bosch. Doctor Anthon Berenguer. Joffreu, assessor. Bofarull, fisci advocatus Generalis Catalonie subrrogatus. Rechs y Gallart, assessor.»

319r

Divendres, a XXII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dissapte, a XXIII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Diumenge, a XXIIII. En aquest die se és ajuntat
lo concistori de sa senyoria y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en ell.
Dilluns, a XXV. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
Dimars, a XXVI. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.

319v
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Dissapta, a XXX. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a mi, escrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, dada en Madrid alsa ... del corrent mes de juny, la qual és assí cusida signada
de número cent noranta-set y del thenor següent:
«El reyb. Ilustres y fidelíssimos diputados. En carta de setse de março, con motivo de lo que os ha
participado el duque de Medina Sidonia de las
notiçias que ha tenido de Milán e Italia de las
operaciones del enemigo, las quales ecreditan el
intento de imbadir esse Principado, y hallándose
abierto port todas las costas y el duque sólo con 30
infantes para salir en campanya, dejando guarnecidas (las plazas)c, representáys el desconsuelo
que os ocasiona ver cortas las asistencias de gente y
dinero que se remiten para poder resistir y lo poco
que puede ajudar esta provincia en el estado presente, haviendo hecho el mayor esfuerço el concistorio augmentando su tercio y disponiendo los
medios necesarios para su manutensión, suplicándome mande se atienda a la defensa de ese
Principado y opossición del enemigo, como lo esperáys de mi paternal amor. Y, en vista de ello, he
resuelto expressaros la gratitud con que me dexan
a. a continuació un espai en blanc de dos centímetres.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
319v i 320r del dietari.
c. seguim el text del document original.

vuestras expressiones, manifestándoos el cuydado
con que me aplico y attenderé a vuestra defensa
por la estima que hago de tan buenos y leales vassallos, previniéndoos // 320r // que, demás de los
30 hombres que dezís tenía el duque para sacar a
campanya, se han llegado ya dos mil más que llevan de Andalucia los bageles del cargo del almirante Papachino, toda gente de muy buena calidad, y les seguiran los resíduos que faltan de los
terçios de Valencia y Asturias, que llegarán brevemente, y algunas companyas sueltas de levas
que van marchando de esta corte y otras que ay en
la Andaluzia. Y, por lo que mira a las asistencias
de medios, se ha remitido ja la mesada de 50 mil
pesos de mayo y alguna porción de la corriente,
quedándose solicitando siga el resto y se pongan
corrientes las demás, como los asientos de granos y
carruage, de que no se alze mano para que no
haya falta en nada, de que ha parecido advertiros. De Madrid, a 22 de junio de 1691. Jo, el rey.
Don Antonio Lopes de Garate.
A los diputados del principado de Catalunya.
Respuesta.»
En aquest mateix die és baxat a a la casa del General lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar junt ab lo doctor Aleix Fornaguera en
lloch de mi, scrivà major, y junt ab lo magnífich
racional de la present casa a efecte de pèndrer
inventari dels fraus apressos en lo present mes
de juny, los quals són los següents: primé, als
divuit, aprehenció en casa Agnès Nadal, al carrer de Basea, ço és, trenta-nou vanos de tafatà;
ítem, vint vanos de satí; ítem, vint vanos de cabritillo; ítem, tres lliuras, sis onsas fil de crema
blanch, encamarat ab papers que als plechs està
embolicat; ítem, vint-y-tres lliuras, sis onsas fil
blanch de rams encamarat ab un cove gran que
se és passat; ítem, als vint-y-vuit, haprehenció
en casa Pera Via, sastre al carrer d’en Coretjer,
de vint-y-tres canas, set palms estamenya de
montanya // 320v // borella de sa color, ab tres
trossos.
Diumenge, al primer de juliol MDCLXXXXI. En
aquest die se ajuntà lo concistori de sa senyoria
y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiastich, no hi vingué.
En aquest mateix die, a las nou horas del matí,
los senyors Jacintho Sagrera y Xifré y Joseph
Catà y Bertran són anats, de part del il·lustre
concistori de sa senyoria, a portar embaxada en
escrits als il·lustres senyors concellers de la present ciutat, la qual embaxada és del thenor següent:
«Ab las notícias que corregueren lo dia de ahir
de haver-se descuberts d’en dita costa algun nú189

mero de vaxels, los quals, segons las prevencions, vehem devem tèmer sian francesos, y que
essent-ho se pod rezelar portasan alguns designes [...] esta ciutat o sas costas y que, en est cas,
trobant-sa sa excel·lència lo senyor duch ocupat
en resistir y observar los moviments y designis
del exèrcit francès, que és la major importància
d’est Principat, ha aparegut ser molt de nostra
obligació oferir de nou a sa excel·lència nostra
obediència, acompanyada del amor y zel ab què
[...] lo mayor servey de sa magestat, que Déu
guarde, y concervació de la província per quant
eparega a sa excel·lència podem ser útils en esta
ocassió, a qui resignan totas nostras operacions
ab verdaders desitgs de manifestar-los ab las demonstracions ab què nos judica sa excel·lència
proporcionats, per lo que, desitjant est concistori la uniformitat que sempre ha professat ab
vostra senyoria, suplica a vostra senyoria sie servit cohoperar al mateix fi, fent esta mateixa representació a sa excel·lència per los medis que a
vostra senyoria aparegan més útils.»
A la qual embaxada, per dits il·lustres senyors
concellers, fonch respost que estimavan molt la
attenció de sa senyoria y que, no obstant que
per via de una faluga han enviat a regonèixer per
lo mar a la part de Rosas se tenian //321r // notícias certas de no haver-i armada francessa de
mar, la qual notícia se havia també de participar
a sa excel·lència, y aixís no haver-hi perill que
precissàs apressi, que no obstant això, demà de
matí, ajuntaria la junta, de la ressolució de la
qual participarian a sa senyoria.
En aquest matex die, a las onsa horas del matí,
per dits senyors don Jacintho Sagrera y Xifrà y
Joseph Catà y Bertran, de part del il·lustre concistori de sa senyoria, fonch feta y reportada la
mateixa enbaxada al il·lustre bras militar, a la
qual, per dit il·lustre bras militar, per paraula del
protector de aquell, ha respost estimava molt la
atenció del il·lustre concistori de sa senyoria y
que se conferiria la matèria, conferida la qual se
tornaria resposta a sa senyoria, conforme dits
senyors embaxadors han dit y referit en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die, a las dotse horas del mitx
die, vingueren ab embaxada de part del il·lustre
bras militar en lo concistori de sa senyoria los
il·lustres senyors don Joseph de Pinós y don
Bernat Gàver, los quals reportaren en lo concistori de sa senyoria que lo il·lustre bras militar
quedava ab tota estimació de la atenció de sa senyoria, y que de molt bona voluntat concurriria
en lo que per part de sa senyoria se li havia participat, y que ja entregaria la carta per sa
excel·lència a sa senyoria.
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Dilluns, a II de juliol MDCLXXXXI. En aquest die
no es vingut en lo concistori de sa senyoria lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, havent representat a sa senyoria lo escrivà major del General que desitjava
continuar lo escríurer y compendiar los llibres
de Deliberacions y dietaris y registres del trienni
pa- // 321v // sat de mil sis-cents vuytanta-sis, y
que, segons lo declarat en la visita del trienni
mil sis-cents vuitanta, feta en lo de mil sis-cents
vuitanta-tres, sobre la querela de número dotse
en lo decret de execució de aquella fonch donada facultat a dit escrivà major que pugués valerse de altra escrivent que dels de la Escrivania
Major, havent de jurar en mà y poder de sa senyoria de bene et legaliter se habendo et de non
revelando, y que per dit efecte desitjava [...] de
Pere Pau Pujol, escrivent hàbit en la escriptura,
havent vingut bé sa senyoria en la dita nominació, lo dit Pere Pau Pujols, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, ha acceptat
y jurat en la forma sobradita.
En est mateix die, constituhit perçonalment en
lo concistori de sa senyoria, lo ajudant Salvador
Menaut, que ho és del scrivà major del General
y present casa, ha fet relació que ell, obtemperant al que per sa senyoria li era estat ordenat, se
era conferit ab lo senyor governador de la plaça
d’esta ciutat, al qual, de part de sa senyoria, li
havia dit que, dels soldats que de present se estan [...] per lo augment de dit tèrcio, se’n troban en la present ciutat xexanta ya vestits a punt
de partir-se de ella per la vila de Palamós, en la
qual se troba la major part de dit tèrcio, y que
dit senyor governador havia fet de resposta que
per al present era de major conveniència que se
quedasan dits soldats en la present ciutat, que
no se’n vagen, y que així se servesca sa senyoria
manar que dits soldats se detinguen y no se’n
vagen.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, subrrogat en lo offici
de escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una còpia de
la carta escrita per lo il·lustre bras militar al excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidonia,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, la qual és assí cusida signada de
número cent noranta-vuit y del thenor següent:
322r

nian de que en Marsella estava previnguda armada, feren tèmer y revelar que fossen de enemichs y que portassen alguns designes per esta
ciutat o sas costas y que, en aquest cas, per trobar-se vostra excel·lència ocupat en resistir y observar los moviments y designes del exèrcit enemich, que és la major importància per aquest
Principat, puix de tenir-lo a ratlla ne ha de resultar lo major servey de sa magestat y consuelo
del Principat, conservant-se per aquest medi
tant fidelíssims vassalls en lo real domini del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, han donat motiu
y constituït en precisa obligació al bras militar a
oferir-se de nou a vostra excel·lència, rendint sa
obediència, tant en comú com en particular,
acompanyada del amor y zel ab què míran lo
major servey de sa magestat y concervació del
Principat, per tot quant aparega a vostra
excel·lència podem ésser útils en esta y semblants ocasions, a qui resignam totas nostras
operacions ab verdaders desitgs de manifestarlos, obehint las disposicions que vostra
excel·lència serà servit ordenar, suplicant a la divina magestat done a vostra excel·lència felisíssims successos y guarde molts anys, com desitjam y havem menester. Barcelona y juliol
primer de 1691.»
En aquest mateix die, a las dotsa horas del mitxdie, vingueren ab embaxada de part del concistori dels molt il·lustres senyors concellers los
nobles senyors don Joan Baptista Planella y don
Felip Ignasi de [...], los quals, en resposta de la
embaxada a dits il·lustres senyors concellers de
part de sa senyoria feta lo dia de ahir, digueren y
referiren que lo il·lustre concistori dels il·lustres
senyors concellers estimava molt a sa senyoria la
atenció se havia tingut ab ells, emperò que, per
quant pochs dias havia havian enviats embaxadors a sa excel·lència lo senyor virrey representant-li (lo) estat passat, present y esdevenidor,
per medi dels quals tenian ja los ordes necessaris
en cas de vinguda de la armada de mar francesa,
que per ço no podian dits senyors concellers
convenir ni concurrir al que per part de sa senyoria se’ls era estat demanat ab la embaxada de
ahir, del que // 322v // lo dit il·lustre concistori
dels senyors concellers quedava ab tot sentiment.

«Las novasa que corregueren lo dia de aÿr de
haver-se descuberts des de la marina algun número de vaxells y las que antecedentment se te-

En aquest matex die, obtinguda primer llicènsia
per medi del síndich del General y present casa,
lo il·lustre y molt reverent senyor don [...], ardiacha dea ... y canonja de la cathedral de la present ciutat, y don Narcís Descallar, anaren ab
embaxada de part de sa senyoria a la excel·lentíssima senyora marquessa de Medina Sidonia, a

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del dietari.

a. a continuació un espai en blanc de dos centímetres.
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la qual, de part del il·lustre concistori de sa senyoria, digueren que per quant se temia que la
ermada de mar francesa no vingués a esta ciutat,
ocasionant ab sa vinguda algun gran desconsuelo, que per ço lo il·lustre concistori de sa senyoria, axís en comú com en particular, se oferia en
tot lo que sa excel·lència fos servida insinuar ésser de son servey, los quals senyors embaxadors,
tornats que foren en lo concistori de sa senyoria, digueren y relació feren que dita excel·lentíssima senyora los havia respost que estimava
molt la atenció y cuydado de sa senyoria, y en
quant se offerís no dexaria de [...]arar-se en lo
que convingués de sa senyoria.

Divendres, a VI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
323v

Dimars, a III. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo magnífich Onofre Monsalvo, doctor en medicina y
ciutadà honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la bolla,
ha continuat y continua fins lo die present del
modo y manera té fetas altras relacions, de tal
manera que dita indisposició li ha impedit y impedex lo exercissi de la servitut de dit son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
dit doctor Onofre Monsalvo en lo concistori de
sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació
com la indisposició de Jacintho Alabau, guarda
del General, ha continuat y continua del modo
y manera que ha dit y referit en altras relacions,
la qual indisposició li ha impedit y impedeix la
servitut del dit son offici.
En aquest matex die dit doctor Onofre Monsalvo, constituhit perso- // 323r // nalment en lo
concistori de sa senyoria, mitjensant jurament,
ha fet relació com la indisposició de Joseph Casas, guarda del portal del Àngel, ha continuat y
continua sí y conforme té fetas altras relacions,
de tal manera que li ha impedit y impedeix la
servitut de dit son offici.
En aquest matex die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor bisbe de Barcelona, diputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimecres, a IIII de juliol MDCLXXXXI. En aquest
die, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria Salvador Manaut, ajudant del tèrcio del General y present casa, ha fet relació a sa
senyoria com lo senyor governador de la plaça
de la present ciutat li havia donat orda que los
soldats del tèrcio se trobassen en la present ciutat marchassen a Palamós, sempre que aparegués a sa senyoria, en virtut de la qual relació sa
senyoria ha donat orda a dit ajudant fes marchar
aquells, com en efecte, a las quatra horas de la
tarda, se’n són anats.
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En aquest matex die sa senyoria me ha ordenat
a mi, escrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
de data de quatra del corrent que ha rebut sa
excel·lència, la qual és assí cusida signada de número cent noranta-nou y del thenor següent:
«Hállomea con dos cartas de vuestra señoría de
dos de éste y al paso que augmenta mi estimación
y reconosimiento el ver en ambas la demonstración de efeto con que vuestra señoría se senyala en
la urgencia presente, continuando el zelo y fineza
que en todas ha experimentado, por qué doy a
vuestra señoría repetidas gracias, quedo gustosíssimo de que el dictamen de vuestra señoría en orden al resguardo de essa casa sea tan del mío, que
estava por manifestarle a vuestra señoría y pedirle lo disposiesse en la misma forma que vuestra señoría me insinue, y assí me conformo con él, assegurándome del efeto al real servicio el que vuestra
señoría assistirá en todo lo que se ofreciere al governador de ella para que se consigne el acierto
que combiene, y espero se ha de lograr y dever al
desvelo de vuestra señoría la major seguridad de
esa plaza mientras las operaciones de la armada
de Francia no pidieren mayores providencias,
pues en tal caso procuraré aplicar todas las que
fueren possible, como vuestra señoría experimentará, y en quanto fuere de su mayor satisfacción,
las veras con que atiendo a que logre la que merece su obrar. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Ripoll, a 4 de juliol 1691. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General de
este Principado.»
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació a sa senyoria
com ell, obtemperant al orda a ell donat lo die
present, se era conferit ab lo governador de la
plassa offerint-se de part de sa senyoria a tot lo
que //324r // fos del servey del rey nostre senyor
y defensa de la present ciutat, entregant-li per
ço còpia de la carta a sa senyoria escrita per lo
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat. Y que
dit senyor governador ha respost que donava
moltas gràcias a sa senyoria y que era escusat lo
entregar-li còpia de dita carta, que bastava lo
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
323v i 324r del dietari.
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En aquest matex die me ordenà sa senyoria a
mi, escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos còpias
de cartas escritas a la magestat del rey nostre senyor, ço és, una // 326r //a per los molt il·lustres
senyors concellers de la present ciutat y la altra
per lo bras militar, acompanyant la escrita a sa
magestat per sa senyoria, per correu extraordinari despatxat lo die present, las quals còpias de
cartas són assí cussidas signadas de números
dos-cents y dos-cents y hu y del thenor següent:

més mínim recado de sa senyoria y que per al
present no se oferia cosa, que quant la ocassió
ho requerís ab molt gran gust se valdria de sa senyoria.
Diumenge, a VIII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dilluns, a VIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no vingué en lo concistori de sa senyoria.

«Senyor.b Esta ciutat de Barcelona no podrà expressar a vostra magestat lo desconsuelo ab
què·s troba, ocassionat de la ermada enemiga,
que·s troba devant esta ciutat tres dias ha, composta de vint-y-quatre galeras, dotse vaxells y
tres balandras, havent comensat aquest matí a
las sis horas a llensar multitut de bombas des de
ditas balandras, experimentant gran ruhina als
edificis de ella y algunas morts a sos ciutadans. Y
encara que axí per part dels naturals com per la
de la guarnició s’i procura donar lo remey que
apareix de conveniència, tant en las ruhinas com
en la oposició del enemich des de las baterias,
ab tot continua ab grandíssim ímpetu y violència, que tenen esta ciutat llastimada, ab gran temor de sa total ruhina y dessolació, per lo que
pòsan en la real notícia de sa magestat estos treballs, significant y assegurant a vostra magestat
que per nostra part se acudirà ab las diligèncias y
operacions inimaginables, sacrificant nostras vidas y haziendas al mayor y real servey de vostra
magestad, la Divina guarde la catòlica real
perçona de vostra magestat, com necessita y la
cristiandat tota ha menester. Barcelona y juliol
de MDCLXXXXI. Senyor, de vostra sacra, catòlica
y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls, etcètera, los reals peus de vostra mercè besen los consellers, etcètera.»

Dimars, a X. En aquest die de sant Christòfol,
havent estada la ermada de mar francesa devant
de esta ciutat des de lo die set del corrent, la
qual se componia de vint-y-quatra galeras, deu
vaxells, quatre [...], tres balandras y altres menors embarcacions, a las sis horas tocadas de la
matinada, comensà a tirar bombas a la present
ciutat, disparant-las contínuament ab molta còpia, ocassionant ab ellas molta ruhina de las casas y alguns temples y mort de alguns naturals y
habitants en dita present ciutat, lo que durà fins
a las vuyt horas de la nit, // 324v // tirant los baluarts de Llavant, Mitjorn, Cap del moll y del
fortí Nou moltas canonadas de artillaria. Los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats sempre
estigueren en la present casa junts, ab la asistència dels officials.
En aquest matex die, havent comensat a disparar bombas a la present ciutat dita ermada, se
posà en execució lo deliberat per sa senyoria lo
die de ahir, ço és, que los papers y escripturas
del archiu de la present casa se possàran en lo
apossento se troba constituhit sota de la pressó
de la present casa, la qual pressó trau rexa davant la font de Sant Honorat, en lo modo y forma que en dita deliberació se conté.

326v

En aquest matex die se tragueren de la casa del
General y ab carretas se aportaran a la present
casa de la deputació las robas avall escritas, per
causa de haver tocat en dita casa del present General algunas bombas. Primo, sinch balas de
cotó filat; ítem, dos fardos de quatra caxetas de
telas finas [...] dos [...]tas en cada fardo; ítem,
una bala de telas blancas, nombra deu; ítem, altra bala de telas blancas, nombre sis; ítem, una
bala fil de sero; ítem, una bala de telas, nombre
cent vuytanta-vuyt; ítem, altra bala fil de sero;
ítem un sach carassas de sera.
En aquest matex die no vingué en lo concistori
de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
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«Senyor. Lo die sis del divendres pròxim passat
se posaran a la vista d’esta ciutat onse vaxells,
tres balandras y vint-y-quatra galeras francesas.
Vuy, dimars, al amanèxer lo die, han comensat a
disparar carcasas y bombas y ha continuat fins
ara, que sónc ... Tota la ciutat està ben disposada
y animosa, lo bras militar ab contínua vigilància
va donant providència a tots los puestos necessitan de reparo y, humilment, se posa als reals
peus de vostra magestat ab esta notícia, acompanyant la respresentació del concistori del deputats y oÿdors, esperant que vostra magestat
serà servit ab son paternal amor apiadar-se d’esta ciutat y manarà donar-li lo consuelo y asistèna. foli mal numerat, hauria de ser el 325.
b. les còpies originals d’aquestes dues cartes es troben intercalades entre els folis 324v i 326r del dietari.
c. frase inacabada.

cias que tan urgent necessitat demana, perquè
las bombas y carcasas amanassan gran ruhina en
los edificis de ella, havent-sa ja derribats alguns.
Lo bras militar, en continuació de la innata fidelitat, no faltarà en quants ocurrèncias y accidents se oferescan, sacrificant tots gustosos las
vidas per al major servey de sa magestat, la Divina guarde, etcètera.»

prés de estar tots assentats, sa senyoria, per boca
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar,
per ser ausent lo eclesiàstich, donà la benvinguda a dit excel·lentíssim senyor, offerint-se de
nou a tot lo que conduýs a major servei delrey
nostre senyor, de sa excel·lència y defensa del
present Principat. Al que dit excel·lentíssim
senyor respongué que estava molt cert del
// 327v // efecte de sa senyoria, y que donava
moltas gràcias, si bé quedava ab viu sentiment
del obrat per lo enemich en la present ciutat. Y al
cap de un rato sa senyoria se despedí de dit excel·lentíssim senyor amb moltas cortesias, acompanyant a sa senyoria dit excel·lentíssim senyor
fins al cap de la escala de dita casa.

Dimecres, a XI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no vingué en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria Francisco Payssà,
altre dels verguers de sa senyoria, féu relació de
com ell, de orde de sa senyoria, se era conferit
en la casa del doctor Mariano Bofarull, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del General y
present casa, a efecte de que vingués en prompte a la casa de la Diputació, per quant sa senyoria lo demanava, y que havia trucat molt en dita
casa y cridat, y ningú li havia respost.

En aquest matex die lo senyor Balthassar Riba,
altra dels concellers del il·lustre bras militar, se
conferí de part del il·lustre protector y de dit bras
militar en lo concistori de sa senyoria, y digué a sa
senyoria tingués a bé donar llicènsia al doctor
Maurici Rechs y Gallart, altra dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa, perquè la nit del die present anàs ab la quadrilla dels
cavallers hauran de [...] per la present ciutat, a la
qual petició sa senyoria annuí y de paraula donà
dita llicènsia a dit doctor Rechs y Gallart.

En aquest matex die continuà dita ermada francesa del [...] // 327r // tirar bombas ab molta
violència e impetut a la present ciutat, lo que
durà des de las vuit horas del matí fins a la una
hora passat mitxdie.

En aquest mateix die, entra las nou y deu horas
del matí, vingueren de devant de la present ciutat las galeras de la ermada francesa, anant a la
part de ponent, quedant bordejant a vista de
dita ciutat los vaxells y demés embarcacions de
dita ermada.

En aquest matex die lo il·lustre senyor don Joan
Amat, protector del il·lustre bras militar, digué
y representà a sa senyoria ésser de molta conveniència que en las quadrillas dels cavallers anavan rondant en la nit per la present ciutat y anàs
un official del General, que per ço tingués a bé
sa senyoria donar llicència a don Geroni Genares, dressaner del General, perquè anàs a dita
ronda, la qual llicènsia fou donada per sa senyoria a dit Geroni Genares de paraula.
Dijous, a XII de juliol MDCLXXXXI. En aquest die,
havent arribat la nit antes de la campanya lo excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catalunya, havent primer demanat hora per medi del
síndich del General, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, concistorialment, ab
cotxes, acompanyats dels officials del General,
ab los verguers ab massas, anaran ab embaxada a
donar la benvinguda a dit excel·lentíssim senyor,
lo qual estava en lo portal de Sant Antoni, en la
casa del General, a hont se era anada ha habitar
la excel·lentíssima senyora duquessa de Medina
Sidònia, muller sua, per causa de las bombas tirava en la present ciutat la ermada francesa del
mar. Y, arribats que foran allí, foren rebuts per
dit excel·lentíssim senyor ab molt agasajo y des-

Divendres, a XIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
Dissapte, a XIIII. En aquest die lo il·lustra y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
328r
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Dilluns, a XVI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die me han ordenat a mi,
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una còpia de la representació feta
per la present Ciutat al rey nostre senyor, Déu
lo guarde, la qual és assí cusida signada de número dos-cents y dos y del thenor següent:
«Señor. a La ciudad de Barcelona dize que, con
carta y memorial de 28 de junio d·este año, que
a. l’original d’aquesta còpia es troba intercalat entre els folis
327v i 328r del dietari.
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puso en la real mano de vuestra magestad el marqués de los Vélez, se puso esta ciudad a los reales
pies de vuestra magestad y entre otras cosas que
representava de las operaciones del enemigo fue
de que la armada de vaxelles y galeras se hallava
aprestada en Marcella, amenaçando venir a estas costas, como en efeto lo executó el día siete d·este
mes de julio, poniéndose delante desta ciudad con
doze vaxelles y veynte y quatro galeras, tres balandras y otras embarcacniones inferiores, y el día
diez empeçó a las seys horas de la mañana a disparar multitud de bombas, causando gran ruhina a los edificios della y algunas muertes a sus
ciudadanos, como en carta de dicho día lo participó a vuestra magestad por extraordinario, lo
que continuó todo aquel día hasta las ocho de la
noche, con grande rigor y inumanidad. Repitió
la misma operación con major actividad el otro
día hasta las doze de mediodía, que, según lo que
se observó, las que se tiraron llegaron a número de
ochocientas y de tal magnitud que las menores son
de peso de siete arrobas, lo que causó tan gran horror que obligó a los habitantes en las partes del
distrito donde llegavan las bombas, que era hasta
media ciudad, a dexar sus casas con todos sus
trastes y haveres, y assimismo a las religiosas desamparar sus clausuras, cuydando sólo de resguardar las personas y salvar sus vidas, apartándose en lugares más // 328v // distantes para
obviar rigor que no tenía más defensa.

llas dies albanyiles y dies carpinteros para la operación de apagar los incendios y reparar las ruhinas que succediessen, y interpuso sus officios con el
obispo y braço militar para que dispusieran que
en cada una de dichas esquadras acistiessen ecclesiasticos, y [...] aquellos para dar consuelo espiritual a los afligidos y estos para mandar a las personas de dichas esquadras lo que aparecería más
convenir y executar según las occurrencias y casos
que fueren sucediendo, al que dicho obispo y braço
militar, con el gran zelo y affecto con que se aplican al que es de mayor servicio de vuestra magestad y beneficio público, lo concedieron y executaron con fina voluntad.
329r

El estrago, ruhina y danyo que han ocasionado estas bombas es de calidad que no se puede expressar
y explicar con palabras, pues ni los templos ni los
mayores edificios se han escapado de esta tirana
hostilidad, siendo muy conciderable el número de
las casas que se hallan dirruídas y otras en mucha
parte arruinadas, y ha sido muy sensible el incendio que causó una de las bombas que dieron a las
aduanas o officinas de amaçar el pan, que las
dexó totalmente abrasadas, sin poderlo remediar,
daño que no reparará la Ciudad con veynte mil
ducados, a más de que se quemaron en ellas quatro mil quarteras de arina y dos mil de trigo que
allí estavan recóndidas por la provisión y abasto
de los ciudadanos, y queda esta ciudad con temerosos rezelos de que se repitan semejantes estragos,
pues aún las galeras son en las costas de este Principado, en la parte de poniente, y algunos navíos
en vista de la ciudad.
Recelosa la Ciudad de la cruel desolación que después ha experimentado la violencia de las bombas,
procuró por los medios posibles poner alguna disposición por el resguardo de las ruinas e incendios
y assigurar, en quanto pudiesse, la quietut y consuelo de las aflicciones y conflictos en que se podía
temer verse. Para este fin dispuso formar de sus
ciudadanos diferentes esquadras, que las componían personas de todos gremios, y en cada una de194

De estas esquadras se eligieron seys para cada día
y noche que continuamente iban observando las
necessidades y peligros por dar remedio a ellos, pagando esta ciudad a cada una de dichos albañiles
y carpinteros, que son secenta de cada gremio,
ocho sueldos a cada uno cada día y noche, a más
de los que tenía de retén prevenidos en la casa de
la Ciudad, en donde hazían continua residencia
de día y de noche los concelleres y nueve personas
del Concejo de Ciento, que de aquél tenían alargado todo su poder en estas dependencias a efecto
de dar la providencia en lo que ocurriesse, según
pedían las ocasiones. Dispuso también y executó
armar seys caros o barcos, con diezyseys hombres y
su cabo en cada uno, porque en el puerto estubiessen todas las noches en vela y sentinela en los parajes y puestos assenyalaría el governador de las armas, executando las operaciones que les
mandaría dicho governador, pagándoles la Ciudad seys sueldos de socorro y dies reales a cada
cabo.
Ofreció también la Ciudad con público pregón
premiar a la persona o personas que quemarían o
pondrían a fondo qualquier de las balandras o
embarcaciones de donde se tirarían las bombas en
dos mil reales de a ocho por cada una de dichas
balandras quemadas o puesta a fondo.
Y porque las baterías pudiessen con más continuación offender al enemigo subministró la Ciudad, luego que entendió se necessitava abundancia de tacos y vinagre por limpiar y refrescar los
canyones y, al mismo passo, por alivio y subvención de los artilleros y soldados de dichas batterías, envió refresco de pan y vino porque se podiessen
reparar de la fatiga, lo que ha continuado todos
los días hasta el de ayer a quinse, aplicándose assimismo sin reparar en gastos y diligencias con toda
apliación, y es muy ponderable la quietud y sosiego de los naturales que con inexplicable tollerancia han suportado el desconsuelo de ver arruinadas sus casas y mallogradas sus haziendas sin
ohirse clamor alguno, sacrificándolo todo al real
servicio de vuestra magestad.
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Acistieron también con su fidelíssima actividad
los deputados y braço militar d·este Principado de
día y noche respectivamente en sus concistorios,
dando las órdenes que tocavan y condu[...] a sus
ocupaciones y oficios para alívio y reparo de los
danyos y [...] que se ocurrían en estos frangentes.
Queda esta Ciudad con vivo cuydado de que no
espere el enemigo nuevos socorros por tierra y buelva a esta ciudad o a otra plaça marítima por tierra y mar, que, hallándose esta ciudad con notable desprevención en un todo y, particularmente,
de armas y corto número de artillerías, que aún
para las baterías de la parte del mar han sido en
esta ocasión muy pocas, se puede temer la total
perdición de esta ciudad y Principado, si no es que
vuestra magestad sea servido mandar dar remedio a estas desprevenciones y aplicar toda la armada marítima a estos mares y puertos en oposición y offensa del enemigo, como lo tiene suplicado
la Ciudad a vuestra magestad en el memorial de
28 de junio.

verse llevado el enemigo el Aseu de Urgel y los rezelos en que hos halláis de que prossigue sus imbasiones en esse Principado, por lo que se necessita de
medios y gente para una regular defensa, me ha
compadessido mucho, y, deseando con grande particularidad vuestra conservación y alivio, he passado officios muy eficaces con el rey mi hijo para
que mande se atienda a tan precissa urgencia con
la brevedad possible, pudiendo asseguraros los repetiré con vivas instancias. De Madrid, a 24 de
junio de 1691. Yo, la reyna. Don García de Bustamante.»
330v

Por lo que esta Ciudad, postrada a los reales pies de
vuestra magestad con finas lágrimas de su fidelidad y amor, suplica a vuestra magestad sea servido
por su real clemencia, benignidad y paternal
amor tener conmiseración de estos sus fidelíssimos
vassallos, que por su innata obligación dedican sus
vidas y haziendas al major real servicio de vuestra
magestad, que la Ciudad lo recibirá a singular
favor de la poderosa mano de vuestra magestad.»

En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari dos cartas del rey nostre senyor dadas en
Madrid, la una a vuit y la altra a catorsa del corrent, junt ab un bitllet del excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present
principat de Catalunya, las quals carta y bitllet
són assí originalment cussidas signadas de números dos-(c)ents y quatra, dos-(c)ents y sinch
y dos-(c)ents y sis del<s> thenor següent:

«La reynaa. Diputados. El sentimiento que manisfestáis en vuestra carta de 16 de este mes de ha-

«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por vuestras cartas de siete y diez d·éste veo la aflicción en
que os halláys con motivo de hallarse la ermada de
Francia bombardeando essa ciudad, cuia noticia
me ha sido del dolor que corresponde al paternal
amor con que estimo tan buenos y fidelíssimos
vassallos, sintiendo que la distancia embarace
manifestar al que me assiste y acreditara, pudiéndolo exequtar en tiempo assistiéndoos con mi
real presencia como padre y soberano, de quien es
en todo saber haserse acreedores al dessempenyo de
la obligación que reconosco me impuso la divina
providencia por ambos títulos, confío en ésta que
no havrá dado lugar a que la hostilidad habrá
llegado a los términos que tiene presente mi cuydado, en cuia afflicción os acom[...] muy al igual
de las expressiones de fidelidad y amor con que me
dáis qüenta de la que os assiste, pudiendo asseguraros que a más de las órdenes que estaban dadas
antecedentemente para que con toda puntualidad vaian todas mis armas marítimas con el refuerço de las que se hallen en Cadiz, de Inglaterra y Olanda, y assimismo toda la gente que se
puede encaminar de Aragón // 331r // y Valencia, quedo con el cuydado especialíssimo que corresponde a la importancia pressente de procurar

a. l’original d’aquesta carta es troba intecalat entre els folis
329v i 330r del dietari.

a. els originals d’aquesta carta i bitllet es troben intercalats
entre els folis 330v i 331r del dietari.

En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
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Dissapte, a XXI de juliol MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.

En aquest die se és ajuntat lo concistori de sa senyoria y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe
de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut
en ell.
Divendres, a XX. En aquest die se és ajuntat lo
concistori de sa senyoria y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en ell.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de la sereníssima senyora reyna, mare del
rey nostre senyor, que Déu guarde, la qual és
assí cussida signada de número dos-cents tres y
del thenor següent:
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quantos medios, esfuerzos y socorros jusgar en la
possibilidad, como assimismo en el de favoreceros y
honrraros y atender a todo quanto puede contribuir a vuestra mayor satisfacción y consuelo, muy
en conseqüencia de lo que lo deja procurar mi paternal amor y obligación y merece vuestra innata
fidelidad y celo a mi servicio. Datado en Madrid,
a XIII de julio MDCLXXXXI. Jo, el rey. Don Joseph
de Haro et Lara, secretarius.
Vidit don Yldefonsus de G[...]. Vidit marchio de
Castellnou. Vidit marchio de Canales. Vidit
marchio de Mal[...]. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Josephusa Baptista Pastor, regens.
Vidit don Felix de Marimon.»

tuó la ermada de Francia en esta ciudad, y con
esta ocasión repito a vuestra señoría las veras de
mi seguro afeto para quanto sea del agrado y satisfación de vuestra señoría, que guarde Dios muchos años. Barcelona, a XX de julio MDCLXXXXI.
Ilustre de Medina Sidonia.
Señores Ilustres y fidelíssimos diputados del General de Catalunya.»
332r

«El rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. He recivido vuestra carta de 16 del passado en que, con
motivo de haverse apoderado las armas de Francia de la Seo de Urgel, me representáis el riesgo
que corre esse Principado y el summo desconsuelo
y sentimiento con que os halláis de la poca oposición que se haze el enemigo, suplicándome sea
servido reconozer en que consiste el danyo y dar el
remedio que con todo efeto y rendimiento solicitáis. Y porque ha sido muy proprio de vuestra fidelidad y zelo la representación que me hazéis, he
querido significaros la particular gratitud que
me havéis merecido en ella y todo lo demás que
expressáis, de que os doy muchas gracias, deviendo asseguraros el cuydado y aplicación con que
procuro todo lo que pueda condussir al major
resguardo de toda essa // 331v // provincia, assí
por conciderar lo que interessa en su conservación la de otros dominios de Espanya como por el
efeto paternal con que deseo las de tan fieles y
exemplares vassallos, haviendo dado a este fin
quantas providencias han sido possibles. Y aora
se embía la mesada de junio y se está con todo
cuydado que sigan las demás, y se hazen todas las
prevenciones que tanto importan a la defensa de
esse Principado para que se logre vuestro consuelo
y lo esperimentéis con la brevedad que pide la urgencia presente, de que podéis estar ciertos, y que
no se perderá tiempo en ello. Datado en Madrid,
a VIII de julio MDCLXXXXI. Jo el rey. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius.
Vidit marchio de Castellnou. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit
don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit marchio de Lacona.»
«Remito a vuestra señoría las dos adjuntas reales
cartas que remito con este correo en respuesta de
las que vuestra señoría escrivió a su magestad en
16 del passado y 10 del corriente con motivo de la
pérdida de la Aseo de Urgel y bombardeo que efec-

Diumenge, a XXII. En aquest die se ajuntà lo
concistori de sa senyoria y lo il·lustre y fidelíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich,
no és vingut en ell.
Dilluns, a XXIII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bibe de
Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dimars, a XXIIII de juliol MDCLXXXXI: En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, havent enviat a sercar lo
excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidonia,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catalunya, a sa senyoria a las onsa horas del matí, sa senyoria anà concistorialment ab cotxes, ab los
verguers devant ab las masas altas, acompanyats
dels officials de la present casa, en lo palàcio de
dit excel·lentíssim senyor. Y, arribats que foren
allí y pujats dalt en la antasala del aposento a
hont dit excel·lentíssim senyor estava, los isqué
aquell a rèbrer al portal de dit apossento. Y, després de ésser assentats, dit excel·lentíssim senyor
los digué que ell se’n anava a campanya lo die de
damà y que se’n anava molt descansat quedant
sa senyoria en esta ciutat per tot lo que se offerís
al servey del rey, nostre senyor, y utilitat del
Principat. Y entregà a sa senyoria una carta de sa
magestat. Y encontinent sa senyoria, per paraula
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar,
per no ésser-hi lo eclesiàstich, respongué que lo
il·lustre consistori estaria sempre molt prompte
en tot lo que conduhís al major servey del rey
nostre senyor, de sa excel·lència y // 332v // del
present Principat. Y, pressa la carta de mans de
sa excel·lència, se despediren ab moltas cortesias, acompanyant-los dit excel·lentíssim senyor
fins a la porta de dit aposento.
Dimecres, a XXV. En aquest die lo il·lustríssim
senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo
concistori que se és ajuntat.
Dijous, a XXVI. En aquest die se ajuntà lo concsitori de sa senyoria y no és vingut en ell lo

a. Josephus per Johannes.
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il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

rioso laurel que es premio de las hazanyas de los
capitanes famosos.

Divendres, a XXVII. En aquest die no és vingut
en lo concistori de sa senyoria, que se és ajuntat,
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

Que, demolida esta plaça de Camprodón por ministros de vuestra magestad, no le queda el enemigo embargo alguno para discurrir sin estorvo el
Principado, haziendo evidencia a vuestra magestad de los caminos y rumbos que podía el francés
escoger, y más haviéndo también demolido ministros de vuestra magestad la fortificación de Montellá en Ser- // 333v // danya, que a juhizio del
duque de Bourmonville, capitán general de vuestra magestad, que tanto entendía el arte de guerrear, cubría el passo de la Seo de Urgel y gran
porción del paýs, con lo qual, como en pronóstico,
diximos a vuestra magestad que podía el enemigo
ponerse sobre la Seo de Urgel, a cuya expugnación, por lo flaco de la plaça, no le havía de ser difícil. Y que, reducida ésta a su dominio, podría
muy a su salvo passar a la fácil expugnación de
Berga, castillo de Cardona y toda la comarca de
aquellas montanyas que, assiguradas, le davan
passo para la ciudad de Lérida. Y que todo esto
eran principios en que se fundava una perniciossa máxima que dize no ser conveniencia que aya
plassas en la frontera de Catalunya, como se conserven Gerona y Barcelona y demás que caen a la
marina, de cuyos perniciosíssimos fines y infaustíssimas conseqüencias hizimos a vuestra magestad evidencia, esperando que vuestra magestad,
con su paternal providencia, atajaría el que no
cobrase fuerças tan condenado dictámen.

En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General, continuàs y cusís en lo present dietari una representació del estat del Principat per sa senyoria feta al rey nostre
senyor, que Déu guarde, enviada per extrarordinari de anada tan solament, la qual és assí cussida signada de número dos-cents y set y del
thenor següent:
«Senyora. Los diputados y oydores de qüentas del
principado de Catalunya dissen que el anyo passado se pussieron a los reales pies de vuestra magestad con conosimiento del estado del Principado, haviendo demolido ministros // 333r // de
vuestra magestad algunas plaças de la frontera
que podían resguardarle de la invasión enemiga,
y assigurar a vuestra magestad el dominio de el
antemural de sus reynos y de la piedra fundamental y más preciossa de la real corona de vuestra magestad, hisso, señor, entonces el concistorio
demonstración evidente de que, demolida por los
franceses la fortificación importantíssima de
Puigcerdán, era duenyo el enemigo de todo el condado de Serdanya, cuyo dilatado y abundante
distrito es capás para sustentar un exército, como
lo experimentará el enemigo y lo lloran aquellos
leales vassallos de vuestra magestad.
Que de esta pérdida se le sigue el enemigo el arbitrío de campear a Cathalunya sin ninguna
dificultad, pues tiene el passo franco para correr
sin estorbos todas aquellas dilatadas e importantes montanyas, cuyo gran ámbito coge las más
calificadas rentas de la noblesa y los más bellos
parajes, para guaresserse en ellos el enemigo con
las fortificaciones que juntare, haziéndose inexpugnable en ellas por sus situaciones, por lo fragoso y por lo fácil de los socorros teniendo la plaça
de Monclús.
Que de la gran pérdida de Puigcerdán sólo quedava al Principado el consuelo de la plaça de
Camprodón, que cubría una gran parte de país,
cuya importáncia conocieron los capitanes generales de vuestra magestad, que para socorrerle,
invadida del enemigo, arriesgaron en un solo
riesgo sus fuerças para conservar a vuestra magestad un parage que cerrava gran puerta a la hostilidad enmiga, y para coronar sus sienes del gloa. aquesta representació es troba intercalada entre els folis
332v i 333r del dietari.
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Suplicamos entonces a vuestra magestad que fuesse vuestra magestad servido disponer los remedios
a tantos danyos con summa celeridad, pues únicamente podíamos esperarle de la anticipada prevención, para que pudiesse el capitán general de
vuestra magestad ponerse tan anticipadamente
en campanya que ambarazasse al enemigo y se hiziesse temer de sus fuerças. Todo lo que el anyo
passado, senyor, diximos a vuestra magestad fue
una especulación atentíssima que nos hizo ver con
perspicaz vista lo que oy experimentamos ya practicado en los designios de Francia.
Ganó ya, senyor, el francés la Seo de Urgell, cuya
importancia no se fundava en su fortificación,
por ser ella tan insubscitente, sino por lo mucho
que cubría lo que quedava del Principado, con
cuya pocessión va assigurando el francés, como lo
vaticinamos // 334r // entonces, los passos de la
montanya para assegurarlas en su dominio. Tan
sagaz va senyor el francés en los progressos que intenta y tan a passo largo corre nuestra perdición.
Oy, senyor, está empeçando el enemigo en la plana de Cerdanya y en dominio de vuestra magestad, en el lugar de Bellver, a cal y canto, una fortificación de que todavía no hemos alcançado las

[ 1691 ]

[ 1691 ]

individuales noticias, pero, según las que corran
con algún fundamento, es principio de una gran
fábrica y de muy levantados designios, pues van
alsando una muralla que sinye toda la villa, trabajando en ella número considerable de gente
acarreando los pertrechos de Monlluýs mientras
que en la montanya de Bellver acaban de disponer los hornos para la fábrica de la cal, con cuyas
disposiciones y prissa podemos creher que estará en
defensa en breves días, <y> circunstancias que
acreditan el empenyo del enemigo, pues una culina que llaman de Monterrós, que dominaría la
fortificación hecha [...] vos de arresarla. Tanta
es, senyor, la actividad enemiga.
Con esta fortificación de Bellver queda absoluto
duenyo de las dos Serdanyas, assegura la vall de
Ribas y Bagá hasta ponerse sobra las puertas de
Berga, establece su dominio en la Seo de Urgel,
dominando dende Lívia toda la Serdanya espanyola, todo el Balida, ribera de la Seo de Urgel, biscondado de Castellbó, vall de Andorra y todo lo
que cahi desde la Seo de Urgel a Organyá, que es
lo que ja tiene de obediencia.
Mucho es, senyor, lo que en lo dicho tiene entablado el francés, pero poco a su ambición, pues, no
acontentándose con todo lo referido, passa a intentar nuevas invassiones, pues, según las noticias
infalibles que han llegado, ha hecho un destacamento conciderable que improvissamente se ha
puesto sobre el castillo y villa de Sorta, en el marquesado de Pallás, ocupándole luego y dexándole
compatente guarnición, passa, según se disse, a citiar el castillo de Valencia, a cuyo destacamiento
ha de juntarse un buen número de tropas, que capitanea el obispo de Rius. Y puede temerse algún
siniestro sucesso, pues sería importante pérdida
por ser // 334v // fortaleza que cubre mucho paíç y
risguarda todas aquellas montanyas de donde
puede ponerse sobre el castillo Lleó, con que tendría el passo franco y fácil para Aragón, que se
halla por essa parte sin fortaleza ni fragosidad
que le enbarasse el entrarse en esse reyno.
Si esto succediesse, senyor, como puede suceder sigún las disposiciones presentes, dominaría el enemigo una vastíssima porción de paýs, pues con la
guarnición que tiene ya puesta en Sort y pondría
en los castillos de Valencia y Lleó sujetaría todas
las montanyas y marquessado de Pallás, Valles de
Anio, de Buhí, de Cardós, de Capdellá y de Barrabés, ribera de Tremp, conca de Orcau y valle
de Arán, con otros distritos y valles que cahen assí
a esta parte, que junto con las obediencias que ja
tiene por la pérdida de la Seo de Urgel y fortificación que fabrica en Bellver passarían de quiniena. y villa de Sort ... castillo de manca en el text del dietari: seguim el document original.
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tas poblaciones, entre villas y lugares, dende cuyos
parajes podría el enemigo tomar los rumbos a Lérida o a Aragón o bajarse a la Segarra y a las ciudades de Solsona y Balaguer o llano de Urgel.
Este orden de cosas y estas enemigas disposiciones
que por la mayor parte vemos ya exequutadas,
tiene el Principado, senyor, con summa aflicción.
Queda Cathalunya toda cercada de el enemigo,
pues la tienen senyida<s> sus armas dende Cadaqués hasta el castillo de Sort, contingencia
grande de que ocupe los de Valencia y Lleó, que
son más de quarenta leguas de largo, sin distar
mucho de Lérida y Aragón, para acabar de correrla con todo el dilatado cordón que le puso la
naturaleza de aquellas fragosas montanyas, con
cuya diligencia queda perfetamente bloqueada
Cathalunya toda por la parte de la montanya y
por la parte de marina con la armada naval,
que le discurre sus mares com la hostilidad de las
bombas.
Faltárale a Cathalunya con el bloqueo el mayor
de sus alimentos en todo género de ganados, de
que la abastavan estas montanyas // 335r // que
senyorea el francés, y déstos que le subministravan
las de Aragón; el commercio de aquellos paisanos
que les confinan queda totalmente perdido y redussida toda aquella gente, que es mucha, a extrema necessidad y toda Cathalunya a una ambre muy grande, pues por ninguna parte puede
esperar los socorros de que tanto necessita en la esterilidad de estos anyos. Punto es este, senyor, que
solo basta para abrumar nuestras fuerças y para
excitar el real ánimo de vuestra magestad a la
natural commiseración de estos pobres y leales y
afligidos vassallos de vuestra magestad.
Con lo mucho que va poseiendo el francés se disminuie tanto el dominio de vuestra magestad y a
la Generalidad las rentas que la sustentan que le
será impossible el poder continuar el servicio con
que gustossíssimamente sirve a vuestra magestad,
que oy consta de quinientos y sinqüenta hombres,
sin los officiales, pues todo lo que le va faltando de
tierras le ha de faltar precissamente de medios,
aun para los gastos forçosos y ordinarios.
Los socorros que vuestra magestad fuere servido
enviarnos, cerrado el paso de Aragón, que no le
falta mucho a serrarle, tendrían la dificultad de
la entrada, por no dezirlo, impossible, y será precisso nos vengan a entrar por Valencia, que no es
tan fácil y ha de ser con majores expensas de los
reales erarios, siendo ya precisso el que sustente
vuestra magestad una gran armada naval que
pueda linpiar estas costas, franquearnos el commercio y reguardarnos de su tirana hostilidad
sin que puede aquella dejar un punto estos mares, pues al instante que faltare dellos hemos de

sentir la pessada mano de el enmigo que llueva
sobre nosotros con fuego (de) su indignación.
Aviva entranyablemente nuestro sentimiento el
constante ánimo con que vemos al francés de conservarse en lo adquirido y de fortificarse en los parages que más le convengan para el logro
// 335v // de sus interesses. Y siendo esto va por instantes cobrando fuerza sus conquistas y haziendo
más difícil la conclusion de las paces, pues, quando fuere Dios servido de concederlas, ha de forcejear mucho el enemigo en estos contrapessos que
haze y no ser poco el inconveniente que ha de seguirse para el ajuste.
Con lo referido y ponderado, puestos, senyor, a los
reales pies de vuestra magestad con el más leal
sentimiento, suplicamos a vuestra magestad sea
servido aplicar su profundíssima attención al infeliz fruto que coge vuestra magestad y cogemos de
que no aya plaças en la frontera, pues de no tenerlas se siguen todos estos funestos sucessos y las malas
conseqüencias a toda la monarchía.
Muy al contrario lo ha entendido el enemigo, pues
al passo que las derribamos nosotros convierte en
su provecho nuestras ruhinas para leventar en
cada passo una nueva fortificación, pues sobre las
muchas que tiene ya en las fronteras no perdona
los gastos edificando de nuevo para assigurar sus
conquistas.
Ese, senyor, es el estado miserablíssimo del Princiapdo y estos los progressos del enemigo, de donde
inferirá vuestra magestad la flaquesa de su real
exército quando la nobleza toda y sus naturales,
continuando su innata fidelidad, muestran los
ardientes dezeos de sacrificar sus vidas en servicio
de vuestra magestad y defensa del Principado, deseando merecer del paternal amor de vuestra magestad los empleos que en esta professión pueden
hazer más constante esta verdad sin haver faltado nunca a las demonstraciones de tan devida
obligación.
No tiene, senyor, más hechura el remedio del
Principado que reparar los errores que en tantos
anyos se han cometido. Lo primero y la mayor importancia conciste en bolver las fortificaciones de
la frontera, impidiendo ahora la que se fabrica
en Bellver, y esto con las fuerças de un gran exército; que se proveha la Atarassana de Bacelona de
piezas que // 336r // puedan defenderle sus muros
y baluartes, subministrando las que fueran menester para guarnecer otros puestos, cuya falta ha
sido bien conocida estos días quando la ermada
francesa bombardeó Barcelona; que sea vuestra
magestad servido ordenar al general de la armada que, quando nuestra dicha permita que la veamos en estas costas, subministre el duque de Me199

dina Sidonia el desembarco que le pidiere para el
refuerço del exército y que, finalmente, esta armada naval invierne en estos puertos, como en el
de Mahó, los navíos y las galeras en los que pudieren capacidad para ello, pues, no teniéndola en
esta cercanía, quedamos siempre expuestos a los
rigores de Francia.
Estos sentimientos, senyor, son los que nos dicta
nuestra fidelidad y con ellos, puestos a los reales
pies de vuestra magestad, con el mayor rendimiento, suplicamos a vuestra magestad sea servido hoyr los gemidos de el Principado y darle el consuelo que únicamente espera del paternal amor
de vuestra magestad, en cuyo real emparo cifra
todas las esperanças de nuestra dicha para emplearla toda en el mayor servicio de vuestra magestad, que lo recibirá el concistorio y todo el Principado a singular merced de la grandeza de
vuestra magestad.»
En aquest matex die són anats ab embaxada de
part de sa senyoria los senyors don Francisco
Sans y de Puig y lo magnífich Miquel Carreras y
Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, als molt
il·lustres senyors concellers, al molt il·lustre y
reverent Capítol de la cathedral de la present
ciutat y al il·lustre bras militar, representant-los
de part de sa senyoria que, per quant lo enemich francès ocupava ja ab sa invassió gran part
del present Principat y se temie no ne ocupe
molt més, que per ço sa senyoria havia resolt fer
per correu extraordinari representació a sa magestat, y perquè se puga millor conseguir lo fi
tingan a bé acompanyar ab llurs cartas dita representació. Y, tornats que foran en concistori,
dits // 336v // embaxadors digueren y referiren
que tant dits il·lustres senyors concellers y Capítol com lo il·lustre bras militar havian dit que
estimavan molt a sa senyoria la atenció de haver-se’ls participat lo demuntdit, y que quiscú
de ells ho representaria als comuns, y de la ressolució de ells ne tornarian resposta a sa senyoria.
En aquest matex die són vinguts en lo concistori de sa senyoria, ab embaxada de part del il·lustre Capítol, don Dalmau de Copons y don Joseph Cortada, canonges de dit il·lustre Capítol,
los quals digueren a sa senyoria que lo il·lustre
Capítol donava moltas gràcias a sa senyoria del
que era estat servit participar-los esta matinada,
que de molt bona gana annuïha al que per sa senyoria era estat demanat. Y que, escrita la carta,
per medi de son síndich la enviaria a sa senyoria.
En aquest matex die són vinguts, ab embaxada
de part del concistori dels molt il·lustres senyors
concellers, don Felip Ignasi de Alegra y lo doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barce-
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lona, dient que la ciutat estimava molt a sa senyoria lo haver-li participat dita representació y
que la acompanyavan ab carta per sa magestat,
la qual enviaria per medi del síndich.

Senyor, de vostra sacra, catòlica y real magestat
obedientíssims vassalls, la real mà de vostra magestat besen los concellers de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.»

En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
de part del molt il·lustre bras militar don Feliciano de Cordellas y don Balthazar Riba, ciutadà honrrat de Barcelona, dient a sa senyoria
que lo il·lustre bras militar quedava molt gustós
de haver pogut lograr ocassió per<què> emplear-se en servey de sa senyoria, majorment en la
ocassió present en què tant interessa a lo il·lustre bras militar, y que ab molt gust acompanyaria ab sa carta la representació que sa senyoria és
servit fer a sa magestat.

«Senyor. Després que faltà la fortalesa de Puigecerdà se demoliren las de Montellà y Camprodon y de la nova pèrdua de la Seu de Urgell resta est Principat per la part de la montanya, que
seran més de quaranta lleguas, sens fortalesa
que·l resguarde. Y valent-sa lo enemich de esta
ocassió, no sols se va extenent y ocupant tots estos districtes, disminuhint lo real patrimoni de
vostra magestat, però encara està actualment
erigint una nova fortalesa en Bellver, districte
de la Serdanya espanyola, senyal evident de voler-se mantenir en lo que puga dominar y posar
en contribució una gran part del Principat sens
que lo real exèrcit de vostra magestat se trobe
ab forças per a impedir una ni altra operació
enemiga. Per conciderar-se lo bras militar tan
interessat en lo que és del major servey de vostra
magestat y conservació de est Principat, ab tota
veneració y rendiment, postrat als reals peus de
vostra magestat, acompanyant la repressentació
dels deputats, suplica a vostra magestat sie de
son real servei manar ponderar y atèndrer lo
contengut en dita repressentació y aconsolar
// 338r // a aquestos sos fidelíssims vassalls ab los
remeys y medis més promptas y efectius que esperan del paternal amor y real grandeza de vostra magestat, la divina guarde.»

En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major // 337r // del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos còpias de las
cartas escritas per acompanyar dita representació, ço és, la una per los il·lustres senyors consellers de la present ciutat y la altra per lo il·lustre
bras militar, las quals són assí cussidas signadas
de números dos-(c)ents y vuyt y dos-(c)ents y
nou:
«Senyora. Lo concistori dels deputats y oÿdors
de est Principat se posan als reals peus de vostra
magestat ab un memorial en què represèntan lo
infeliz y lamentable estat de aquest Principat,
ocassionat de las operacions y hostilitats del
enemich, que·s va ensenyorint de tan gran part
de país, de calitat que ve casi a tenir abrocat lo
que resta de Catalunya en la real obediència de
vostra magestat, sens que lo real exèrcit de vostra magestat puga impedir los designis, puix vehem que de cada dia va ocupant més porció de
aquest Principat, fortificant-se en los paratjes
que li podan prestar major seguretat per conservació del que va adquirint y donar-li major fonament per a prossiguir ab noves empressas. Y
com se trobe esta ciutat tant interessada en lo
que és del real servey de vostra magestat y conservació de aquest Principat, com a cap y matròpoli de aquell, per ço, acompanyant la dita representació, se posa als reals peus de vostra
magestat suplicant ab tot rendiment a vostra
magestat sia de son real servey ponderar y atèndrer al contengut en dita representació y manar
donar lo remey y consuelo de què necessitan estos sos fidelíssims vassalls, com ho esperan del
paternal amor y real grandesa de vostra magestat, la divina guarde la cathòlica y real perçona
de vostra magestat, com estos sos fidelíssims
vassalls li suplican y la christiandat tota ha me// 337v // nester. Barcelona y juliol, 27 de 1691.
a. els originals d’aquestes còpias de cartes es troben intercalats
entre els folis 336v i 337r del dietari.
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En aquest matex die, de orde de sa senyoria, se
entregà a [...]rrell, subrrogat en lo offici de
guarda del General, la roba y fardos se troba
continuada en lo present dietari sots jornada de
deu del corrent, la qual se era aportada en la
present casa y treta de la del General per lo perill
de las bombas tirava lo enemich francès en la
present ciutat.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Dilluns, a XXX. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dimars, a XXXI. En aquest die lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor deputat eclesiàstich no és
vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die és baxat en la casa del General lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar junt ab lo doctor Aleix Fornaguera en
lloch de mi, scrivà major del General, y junt ab
lo magnífich síndich de la present casa a efecte

de pèndrer un inventari dels fraus apressos en lo
present mes de juliol, y no se ha trobat frau.
338v

pia que se os remite de la carta que escrivieron en
cuatro deste con motibo de haver hecho el obispo de
Lérida algunas provisiones de veneficios eclesiasticos en perçonas no naturales de essa provincia,
contra lo que disponen las constituciones della. Y,
para tomar ressolución en ello, ha parecido encargar y mandaros, como lo ago, que con la Real Audiencia y oyendo el obispo, me informéis lo que se
os ofressiere sobre esta materia para que en vista
de todo mande lo que convenga. Datado en Madrid, a XXV de mayo MDCLXXXXI. Jo, el rey. Don
Joseph de Haro y Lara, secretarius.»

Dimecres, al primer de agost de MDCLXXXXI. En
aquest die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar.
En aquest matex die, consultat perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor en medicina Joseph Becardit, en la vila de Vilafrancha
de Penadès populat, procurador de Anthoni
Burgès y doctor en medecina de dita vila y tauler del aquella, com de sa procura consta ab acta
rebut en poder de Jaume Tort, notari públich
de dita vila de Vilafrancha de Panadès, a hu de
juliol proppassat, la qual és assí cusida signada
de número dos-(c)ents y deu, en dit nom ha renunciat lo dit offici de tauler del General pura y
líberament en mà y poder de sa senyoria, havent-li constat que lo dit doctor Anthoni Serra
no era debitor al General en quantitat alguna,
com apar de la sertificatòria ne fa Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional de la
present casa, la qual, axí mateix, és assí cussida
signada de número dos-(c)ents y onse, han
admès la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de Cort li és lícit y permès, essent
presents per testimonis Francesch Payssà y Joseph Palegrí, verguers de sa senyoria.

339v

Divendres, a III. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoriaa
// 339r // lo doctor Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament com la indisposició de Joan Pau
[Mitjà], albaraner del General, ha continuat des
del primer de abril proppassat fins lo dia present
y continua de la manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix la
servitut perçonal de son offici.
Dissapte, a IIII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari còpia de una carta de sa magestat escrita a sa excel·lència lo senyor virrey, la qual còpia ha enviat sa excel·lència
a sa senyoria y és assí cussida signada de número
dos-(c)ents y dotse y del thenor següent:
«El reyb. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo, gentil hombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Los diputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de esse Principado
me representan y suplican lo que veréys por la coa. a continuació una procura i una certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 1, pàg. 1400.
b. l’original de la còpia d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis 338v i 339r del dietari.
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Dimars, a VII. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat junt ab altra de sa excel·lència, las
quals són assí insertadas de números dos(c)ents y tretsa y dos-(c)ents y catorsa y del thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. He visto
lo que me representáis en carta de setse de éste con
ocassión de informarme de lo que ha sucedido en
essa ciudad los días que le ha estado bombardeando la armada de Francia, lo que por vuestra parte havéis obrado en este calamitoso frangente y el
prompto remedio que se necessita para evitar semejantes estragos, suplicándome mande dar la
providencia que requiere tal urgencia y vuestro
consuelo. Y porque al mismo tiempo el duque de
Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general, ha puesto en mi noticia tan singular constancia, zelo y aplicación y providente desvelo con
que se ha portado esse consistorio es esta ocassión,
aunque en carta de 14 de éste os manifesté el sentimiento que me havía causado veros padecer una
tan horrorosa calamidad y el amor con que os
acompanyava en ella, no sólo he querido repetiroslo, sino significaros la inponderable estimación
con que me hallo de las especialíssimas muestras
de finesa a mi real servicio // 333rb // se ha senyalado vuestra innata fidelidad, siendo tantas que
me han puesto en la obligación de daros las expressivas gracias de que deben hazerse acrehedores
los vassallos que saven, como vosotros, sacrificar
con tan inestimable exemplo de constancia y zelo
sus vidas y haziendas por su rey y senyor natural,
cuyo singularíssimo servicio quedará siempre presente en mi memoria para favorezeros y honrraros muy como devéys prometéroslo de quien se confiessa obligado a vuestro merecimiento. Y podéys
estar ciertos que no faltaré a lo que os tengo ofressido de procurar vuestro mayor consuelo y satisfacción, assí en lo que mira a assistencias de dinero, refuerzo de artillería y gente y avío de todas
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 339v i 340r del dietari.
b. foli mal numerat.
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mis armas marítimas, sobre que ha Dios que está
ya dada providencia con toda precissión y se puede juzgar que estén ya muy próximas a essas costas, como en todo lo demás que conduzca a la conservación y reguardo de essa provincia, lo qual
tiene y tendrá siempre muy a la vista mi cuydado,
corriendo muy al mío su puntual y prompta disposición, no sólo por lo que interessa mi real corona, sinó por el singular aprecio que devo hazer de
súbditos tan leales. Datado en Madrid, a XXVI de
juliol MDCLXXXXI. Jo, el rey. Don Joseph de Haro
et Lara, secretarius.
Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Marchio de Laconi. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit Climent, regens.»
«Con el ordinario de oy he recivido la inclusa carta de su magestad para vuestra senyoria y, deseando que llegue a sus manos con // 333v // toda
brevedad, la remito con este despatxo, repitiendo
a vuestra señoría las veras y afeto con que me tiene para atender a quanto fuere de su mayor satisfacción en conocimiento de su fineza. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años. Ripoll, a 4 de
agosto 1691. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado.»
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, en exequussió de la deliberació per sa senyoria presa lo die present, foren tornats dins lo arxiu de la present casa los llibres, papers y escripturas de ell que se’n eran
trets lo die deu del mes de juliol proppassat per
causa de las hostilitats fetas per la armada francesa del mar ab las bombas disparà y tirà a la
present ciutat.
Dimecres, a VIII de agost MDCLXXXXI. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major
del General, cusís en lo present dietari los decrets dels llochs novament [...] de deputats, oÿdors y officis, y dos decrets ab què sa excel·lència dispensa que nobles pugan ésser insiculats
com a mossens, los quals memorials són signats
de números dos-(c)ents y quinse y dos-(c)ents y
setse, y los decrets de números dos-(c)ents y
disset y dos-(c)ents y divuita.
340r

Dissapte, a XI. En aquest die se ajuntà lo il·lustre
concistori de sa senyoria y lo il·lustre y fidelíssim
a. a continuació aquests quatre decrets, transcrits a l’Apèndix
1, pàg. 1400.
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senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona,
no és vingut en ell.
Dilluns, a XIII de dit. En aquest die se és ajuntat
lo il·lustre concistori de sa senyoria y no és vingut en ell lo il·lustra y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dimars, a XIIII. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
Dijous, a XVI. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General entra las quatra y sinch de la tarda, són // 340v // anats los
molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdor eclesiàstich y militar a visitar y donar la benvinguda
al excel·lentíssim senyor compte de Aguilar, general dels vaxells de la armada real de Espanya,
ab las massas altas, acompanyats dels officials de
la present casa. Y dit senyor los és exit a rèbrer al
cap de la escala, y al despedir-se los ha acompanyat fins a la porta principal de la casa, ont, al
pujar sa senyoria al cotxe, han fet moltas serimònias y se són despedits ab moltas cortesias.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com havent sol·licitat, de
orde de sa senyoria, la llibertat de Francesch
Rosquilles, forsat a la galera de Nostra Senyora
de la Almodena, és estat posat en llibertat. Y lo
dit Rosquilles és vingut en lo concistori de sa senyoria a donar las gràcias a sa senyoria de haver
conseguit la llibertat per medi del molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sa senyoria.
Divendres, a XVII. En aquest die ha faltat en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.
En aquest matex die, entra las deu y las onse horas de la matinada, és vingut en la present casa a
tornar la visita lo excel·lentíssim senyor compte
de Aguilar, general dels vaxells de la armada real
de Espanya, lo qual és estat rebut per lo escrivà
major y demés officials de la present casa al capdavall de la escala. Y al replà de la escala és estat
rebut per los magnífichs assessors y al capdemunt de la escala lo han exit a rèbrer los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar //341r //
y real, possant dit senyor compte al mitx, lo senyor oÿdor militar a mà dreta y lo real a mà esquerra. Y de aquesta manera se són encaminats

a la capella xica de Sant Jordi. Y, després de haver fet un rato de oració, se són encaminats a la
sala dels Reys, entrant per la porta dels Tarongers, a hont los han exit a rèbrer los il·lustríssims
y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor eclesiàstich, possant dit senyor compta al mitg, y
d’esta manera se’n són entrats a la sala del concistori. Y a la porta de ella los és exit a rèbrer lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar,
possant-se a mà esquerra de dit senyor compte,
y d’esta manera se són assentats sota lo dosser
en las cadiras de vallut, estant sempra dit senyor
compta al mitx, a mà dreta los senyors deputat
real y oÿdor militar, y a mà esquerra los senyors
deputat militar y oÿdor eclesiàstich y oÿdor real.
Y, després de haver arrehonat un rato, se és despedit sa excel·lència, acompanyant-lo tot lo
concistori fins al replà de la escala y los magnífichs assessors fins al devall de la escala, y per lo
escrivà major y demés officials de ella fins a la
porta, aguardant que fos enbarcat en lo cotxe, a
hont se són despedits de sa excel·lència.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde, junt ab altra de sa excel·lència lo
senyor virrey, las quals són assí cusidas y signadas de números dos-(c)ents y dinou y dos-sents
y vint, y del thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. Hase recivido la carta que me escrivís con extraordinario
de XXVII del passado y el memorial // 341v // que
en ella citáys bolviendo a representarme el mal estado en que se halla esse Principado, las ventajas
que ha sacado el enemigo del error de la demolición de Puigcerdán, Montallá y Camprodón y de
no haver plaças de defensa en la frontera, y proponéys los danyos que ressultarán de que se le permita acabar de fortificar a Bellver, suplicándome
sea servido dar providencia a ellos y que en todo
caso quede la armada a invernar en essas costas.
Y, en vista de todo, he resuelto responderos significándoos la particular gratitut con que me hallo a
la menifestación de vuestro zelo y deciros que,
atendiendo al amor y fineza que os asiste y a todos
los naturales de essa provincia y a la estimación
que hago de ellos, he mandado passe luego la armada a essas costas, donde se cree se hallará ya,
para consolarlos y defenderlos, y obrar todo lo que
quepa en lo possible, haviendo preferido esta importancia, por lo que amo tan finos y leales vassallos, a todas las demás a que estaba aplicada. Assí
mismo, he dado ordenes al duque de Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general en esse
Principado, para que con el exército de tierra se
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 340v i 341r del dietari.
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ponga luego en vista del enemigo y procure embarazar la fortificación que intenta hacer en Bellver, obrando todo quanto en su oposición y danyo
le fuere possible para el mayor resguardo de essa
provincia, con que veréys que aun antes de vuestra representación está dada por mar y tierra
toda la providencia que aora solicitáis. Y fío del
amor de los naturales de ella, pues estas disposiciones son por su misma defensa, concurrirán en
quanto puedan a ella y, particularmente, con la
gente que pidiere el duque para esta operación, a
quien también // 342r // he dado orden para discurrir y proponer la forma de defender con alguna artillería de bronse para [...] en Barcelona,
como lo ha solicitado essa ciudad, y se le embía
aora un socorro considerable para el exército, a
que seguirán otros successivamente. Y en todo
atiendo a quanto pueda conducir al reguardo,
aliento y defensa de esse paýs y de sus naturales,
que tanto lo merecen, y a quienes amo y estimo
com el paternal afeto que he heredado de mis progenitores, como os lo tengo insinuado antecedentemente y os lo repito aora para que lo tengáis entendido. Datado en Madrid, a III de agosto
MDCLXXXXI. Jo, el rey. Don Joseph de Haro y
Lara, secretarius.
Vidit Marcho de Castellnou. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit doctor
Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit doctor Felix de Marymon. Vidit Marchio de Hariza.»
«Remito a vuestra senyoria la adjunta real carta
en que su magestad se sirve mandar dezir las providencias que ha resuelto que se apliquen a la major siguridad y defensa de este Principado con
motibo a lo que vuestra señoría representó en la
suya de vente y siete del passado. Y, considerando
son efetos de lo que su celo y fineza de vuestra senyoria contribuye para que se afiansen con la
promptitud que requieren las urgencias presentes,
doy a vuestra señoría las debidas gracias por ello,
quedando en la estimación y agradezimiento que
es justo. Y aunque, antes de salir de Ripoll, reciví
un real despacho con que su magestad // 342v // se
sirve ordenarme que con el exército de tierra me
ponga a vista del enemigo y procure embarazarle
la fortificación que haze en Bellver, respeto de ser
reservado y preciso el conferirlo primero con los cabos, he suspendido el participarlo a vuestra señoría hasta ahora, que lo paso a su noticia con la de
que para ponerlo en ejecución me hallo ya con todas las tropas en esta villa, de donde con ellas seguiré la marcha al Coll de Mayans, desde donde
se reconosserá lo que podremos obrar contra las de
Francia para impedirle sus designios, si bien lo
ventajoso del paraje en que se halla, por haverse
mejorado el corto número de mi exército y sobre
todo la falta de granos para poder subsistir lo dificulta. Pero no dude vuestra señoría que por mi
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parte haré quanto cupiere en lo possible según la
disposición que diere de si el tiempo y sus mobimientos, que es lo que se ofrece insinuar a vuestra
señoría, que guarde dios muchos años. Campo de
Ribas, a 12 de agosto 1691. Ilustre de Medina Sidonia.»

als peus de vostra magestat, esperant de la real
benignitat de vostra magestat que manarà continuar las assistèncias per mar y terra per a què
no pugue lo enemich exequutar ni repetir sas
hostilitats, assegurant a vostra magestat que lo
bras militar, en continuació del que tant repetidas vegadas té ofert a vostra magestat y al duch
de Medina Sidònia, llochtinent y capità general
de vostra magestat, de emplear-se ab la major finesa y activitat a tot lo que conduesca al real servei de vostra magestat, ha repetit de nou la dita
oferta, en vista del que vostra magestat és estat
servit manar-nos de açistir al duch en lo que ordenarà y que ho continuarà nostra innata obligació y fidelitat, sempre ab lo major efecte de fidelíssims vassalls de vostra magestat, la Divina
guarde.»

Dissapte, a XVIII de agost de MDCLXXXXII. En
aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos còpias de cartas escritas al rey
nostre senyor, Déu lo guarde, ço és, una per lo
molt il·lustre y reverent Capítol de canonges de
la present ciutat y la altra per lo il·lustre y fidelíssim bras militar, a sas senyoria participadas, las
quals cartas són assí cusidas signadas de números dos-(c)ents vint-y-hu y dos-(c)ents vint-ydos y del thenor següent:
343r

«Señora. Quisieramos derramar en cada línea el
corazón para manifestar con él a vuestra magestad nuestro agradecimiento y el de todo el Principado a lo imponderable que devemos a vuestra
magestad, pues tan como a padre previene por sí
mismo a nuestras súplicas el remedio a los danyos
con que nos emenaça la hostilidad enmiga, a cuyo
singularíssimo beneficio anyade vuestra magestad las demonstraciones del gran carinyo que sólo
cabe en las reales piadosas entranyas de vuestra
magestad, (que) como amoroso vínculo ata fuertemente a los catalanes, que quando no mediassen
tantos para exponerse con gusto a los mayores riesgos para conservarse en el sagrado dominio de
vuestra magestad bastare éste para consagrar de
nuevo a vuestra magestad su sangre y sus haziendas, como a duenyo y senyor natural suyo, y continuarán sin duda a manifestar esta obligación en
quantas ocasiones fuese vuestra magestad servido
valerse d·ellas, cuya cathólica y real perçona prospere y guarde Dios como incessantemente se lo rogamos y la christiandad ha menester. Barcelona,
de nuestro cabildo, julio de 1691.»

En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimars, a XXI. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de
Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
344r

«Senyor. Lo bras militar del principat de Catalunya reb la real carta ab què vostra magestat és
estat servit honrrar-lo de tres del corrent y regoneix en ella amorosíssims efectes de la real grandesa, magnanimitat y paternal carinyo de vostra
magestat, puix se serveix manar donar notícias
de las providèncias previngudas y exequutadas
per lo resguart y defensa de aquest Principat,
tant de la armada naval com de las asistèncias
del real exércit, y ordes tant precissas de opossar-se al enemich per a què no logre lo fortificar-se en Bellver ni en altra part dintre del domini de vostra magestat, del què done lo bras
militar ab // 343v // tot rendiment postrat als rea. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 342v i 343r del dietari.
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Dijous, a XXIII. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Divendres, a XXIIII. En aquest die se ajuntà lo
concistori de sa senyoria y no és vingut en ell lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dissapte, a XXV. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo fidelíssim y il·lustríssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
En aquest mateix die se és partit de la present
ciutat per la de Lleyda lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, doctor Anthoni Berenguer, per
negossis seus propris.
Dilluns, a XXVII. En aquest die lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de
Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta escrita a sa senyoria per la sereníssima senyora reyna mare, de
data del // 344v // primer de corrent, la qual és
assí cussida signada de número dos-sents vint-ytres y del thenor següent:

«La reynaa. Diputados. Por vuestra carta de
XXVI del mes passado y copia del memorial para el
rey, mi muy charo y muy amado hijo, veo la invassión y progressos que el enemigo ha hecho en esse
Principado, las fortificaciones que previene para
poderse mantener en él, de cuyas conseqüencias
rezeláis passe a majores hostilidades, suplicándome interponga mis más effectivos officios proporcionados a vuestro resguardo. Y, desseando yo con
particulares veras le tengáis en todo lo possible y
mui como nos le mereze al rey, mi hijo, y a mí
vuestra grande lealtad y zelo, podéis estar ciertos
passaré con mi hijo todos los más vivos officios
para que mande dar la providencia conveniente
a lo que tanto importa en la ocurrencia pressente.
De Madrid, a V de agosto de 1691. Jo, la reyna.
Don García de Bustamante.»
En aquest mateix die, acerca de las onse horas del
matí, per medi del síndich de la casa de la present
Ciutat, fonch reportada a sa senyoria, de part del
il·lustre concistori dels senyors concellers, un recado contenint que per quant los officials del
General estan actualment fent regonexensa en la
casa del magnífich misser Gerònim de Ferrer,
clavari de la present ciutat, lo qual se trobava estar precissament ocupat en una junta en [...] de
la ciutat, que per ço fos servit sa senyoria tenir a
bé manar cessar dita regonexensa, assegurant a sa
senyoria que la Ciutat [...] //345r // trava fiadora
en tot lo que·s pugués pretèndrer. Al qual recado, axí per dit síndich donat, respongué sa senyoria que tenia viu sentiment de no poder servir
al il·lustre concistori dels senyors concellers, per
quant no podia en manera alguna manar cessar
en dita regonexensa, per ser contra la obligació
de llur offici y del jurament prestat en lo ingrés,
assegurant que sa senyoria estava molt prompte
per servir a dit molt il·lustre concistori y senyors
concellers, tant en comú com e particular, en tot
lo que no sia faltar a la obligació de son offici.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori
de sa senyoria.
Dijous, a XXX. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de
Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Divendres, a XXXI. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
344v i 345r del dietari.
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En aquest matex die és baxat en la casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich junt ab lo magnífich [...] // 345v // de la
present casa, ab lo doctor Aleix Fornaguera en
lloch de mi, scrivà major del General, a efecte
de pèndrer inventari dels fraus apressos en lo
present mes de agost, y no se ha trobat frau
algú.
Dissapte, al primer de setembre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dilluns, a III. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, escrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en dietari una carta del rey
nostre senyor de data de deu de agost proppassat, la qual és assí cussida signada de número
dosents vint-y-quatre y del thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. El conde
de Locavitz, embajador del sacro emperador, mi
tío, en esta corte, me ha representado que por Yecla y Barcelona le traenb ochenta tercios y cajones
y tres cajas, que es parte de su ropa. Y, haviéndome suplicado fuesse servido darle passaporte para
ellos, lo he tenido por bien, y assí os encargo que
//346r // en conformidad de lo que os dixere el duque de Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general, dispongáis el que por los puertos y
partes de esse Principado puede passar líberamente y sin embarazo alguno la referida porzión de
ropa, haciendo todo el buen parage possible a la
persona que viniere con ella, assí en los drechos
como en todo lo demás que se ofreciere, que con ello
me serviréys. Datado en Madrid, a X de agosto
MDCLXXXXI. Jo, el rey. Don Joseph de Haro et
Lara, secretarius.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Climente, regens. Vidit don Joseph Rull, regens.
Vidit Comes et Torro. Vidit Ozcaros, regens.»
Més, me ha ordenat a mi, dit scrivà major, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitlret per sa
senyoria fet y entregat al síndich del General y
present casa per a què(·s) conferís ab la excel·lentíssima senyora duquessa de Medina Sidònia a
efecte de dir-li, de part de sa senyoria, lo contengut en dit bitllet, lo qual és assí cussit signat de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
345v i 346r del dietari.
b. le traen: manca en el text, seguim l’original.

[ 1691 ]

[ 1691 ]

número dos-(c)ents vint-y-sinch y del thenor següent:
«Lo síndicha del General del principat de Catalunya se conferirà ab sa excel·lència la senyora
duquessa de Medina Sidònia y, de part del
il·lustre concistori dels il·lustres y fidelíssims senyors diputats, dirà a sa excel·lència que, havent
vist la carta de sa magestat, Déu lo guarde, que
sa excel·lència ha manat possar en mans del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar sobre
lo passatge de la roba y fardos del senyor compte Locovitz, embaxador de Alemenya, sa magestat no demana lo propri ús per dita roba,
sinó que se refereix al que // 346v // sobre est
particular escriurà sa excel·lència lo senyor duch
de Medina Sidònia, axí que, fins y a tant que lo
concistori tinga carta de sa excel·lència sobre est
negossi, no pot passar a pèndrer ressolució sobre ell, restant lo concistori molt desitjós de servir a sa excel·lència en tot lo que sia de son major agrado y servey de sa magestat.»
Dimars, a IIII de setembre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, diputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació com lo dia de
ahir a la tarda se era conferit en lo palàcio del senyor llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de Catalunya y ab la excel·lentíssima senyora duquessa de Medina Sidònia, muller de dit excel·lentíssim senyor
llochtinent, y li havia dit y referit lo contengut
en lo bitllet a ell, dit síndich, entregat, lo qual se
troba incertat en lo present dietari en la jornada
de ahir, que dita excel·lentíssima senyora havia
respost que, a efecte de [...]tar, havia ella remès
la carta de sa magestat, Déu lo guarde, y que no
se podía passar a pèndrer ressolució sobre dependència [...]ta, que ella ho participaria y avissaria al excel·lentíssim senyor duch, son marit.
347r

(Dimecres, a V.) En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Divendres, a VII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Joan de Ara. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
345v i 346r del dietari.
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gila, scrivà major del General, ha continuat fins
lo die present y persevera de la matexa manera
que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
modo que li impedeix la servitut perçonal de
son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit doctor Onofre Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament
de com la indisposició de Erasme de Lana y
Fontanet, racional del General, ha continuat
fins lo die present y persevera, de la matexa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
manera que li impedeix la servitut de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Quintana, exactor del General, ha
continuat fins lo die present y persevera, de la
matexa manera que té fetas altras relacions a sa
senyoria, de modo que li impedex la servitut
perçonal de son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com //347v // la indisposició de don Miquel de Masdovellas, síndich del General, ha continuat fins lo die
present y persevera de la mateixa manera que té
fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que
li impedex la servitut perçonal de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha fet relació mitjensant juramenta
de com la indisposició de don Miquel de Pallarès ha perseverat fins lo die present y continua, de la matexa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix la
servitut perçonal de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concsitori de sa senyoria, lo dit doctor
Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de
com la indisposició de Gismundo Bofill, ajudant tercer de scrivà major, ha continuat fins lo
die present y persevera, de la matexa manera
que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
modo que li impedex la servitut perçonal de son
offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de sa
senyoria, ha continuat y persevera de la manera
a. a continuació repetit ha fet relació.

que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
modo que li impedex la servitut perçonal de son
offici.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís continuàs
en lo present dietari una carta de sa magestat,
Déu lo guarde, la qual és assí cussida signada de
número dos-(c)ents vint-y-sis y del thenor següent:
348r

«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por medio del duque de Medina Sidonia he entendido la
fineza con que havéys concurrido en la ocassión
presente de haverse dejado ver en essa plasa la ermada y bombardeado a Barcelona sin omitir diligencia alguna en la continuación de vuestro
zelo, con que siempre havéis obrado en mi servicio,
siendo digna de toda atención las demonstraciones de efeto con que os havéys senyalado, assistiendo assimismo a la duquesa, su mujer, y el desvelo
con que os havéys aplicado a lo que se ha ofrecido
del resguardo y seguridad de essa plaça y aliento
de sus naturales, en cuya vista he resuelto daros
gracias manifestandos la estimación con que quedo a vuestra providencia, que tendré muy presente para favoreceros en quanto sea de vuestra major satisfación, esperando lo continuaréys en
adelante con igual zelo y amor. De Madrid, a 18
de juliol 1691. Jo, el rey»
Dilluns, a X. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph Orlau, síndich del General subrrogat, ha fet relació de com se era conferit ab lo
molt reverent canceller //348v // a efecte de solicitar la declaració de la causa de contrafacció del
dret de sello, arxiver real y escrivans de registre,
al que ha respost dit canceller que miraria lo
procés quant antes.
En aquest mateix die los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor militar són
anats a visitar, ab massas altas, en la forma acostumada, al excel·lentíssim senyor duch de Tursis, general de las galeras de Gènova, per ser
grande de Espanya, a efecte de donar-li la benvinguda, lo qual los ha exit a rèbrer al cap de la
escala. Y al despedir-se los acompanyà fins a la
porta principal de la casa, y no se despedí fins
foren dits senyors consistorials embarcats en lo
cotxe.

Dimars, a XI. En aquest dia no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joan Mir, mitjensant jurament, ha fet relació com Anthoni Roldan, soldat de la companya del capità Pere Joan Xanxo, altra de la del
tercio del General y present casa, de la malaltia
ha tingut han quedat uns dolors universals molt
dificultosos de curar y per lo menos de fàcil curació, axí que de present és inútil per continuar
lo real servey en dit tèrcio.
Dimecres, a XII. En aquest die és tornat en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim //349r //
y fidelíssim senyor don Anthoni Berenguer, oÿdor real, que era fora la present ciutat des de
vint-y-sinch de agost proppassat, per negossis y
afers seus propris.
En aquest matex die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich.
En aquest matex die són anats ab embaxada, per
orde de sa senyoria, al molt il·lustre bras militar
lo senyor don Francisco Sans y Puig y Joseph
Catà y Bertran per a representar a dit molt il·lustre bras militar quant deteriorats estavan los
drets del General y bolla respecte segons se entén de entrar moltas robas y mercaderias ab los
cotxes y recullir aquellas en casas de perçonas
militars, defreudant los dits drets, suplicant a dit
molt il·lustre bras militar fos servit no permètrer
semblans coses tant en detriment de dits drets,
perquè sentiria molt sa senyoria que, anant regoneixent los officials del General los puestos a
hont se tindria intel·ligència haver-i alguna casa
de què se aguessan fraudats los drets al General
fos en alguna casa de personas militars, que tan
interessan en la conservació de dits drets. Al
qual respongué lo molt il·lustre protector del
dit il·lustre bras militar feria la representació
convenient a las perçones companian aquell y
que tornaria resposta a sa senyoria, segons relació per dits embaxadors feta en lo concistori de
sa senyoria.

En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.

Dijous, a XIII. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
347v i 348r del dietari.

En aquest matex die, de orde de sa senyoria,
són anats ab embaxada los senyors don Francisco Sans y de Puig y Joseph Catà y Bertran al ex-
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cel·lentíssim senyor duch de Tursis, general de
las galeras de // 349v // Gènova, per representar
a dit excel·lentíssim senyor la deterioració tan
gran patian los drets del General y bolla, lo que
se ocassionava per vèndrer ab molta publicitat
los de ditas galeras diferents robas y mercaderias, suplicant a dit excel·lentíssim senyor duch
de Tursis fos servit manar a las perçonas de ditas
galeras se abstingan de comprar y vèndrer en la
platja de la present ciutat. Al que dit excel·lentíssim senyor respongué que creya era permès
als de ditas sas galeras lo passar y vèndrer públicament en qualsevol platja o port on se troben
aquellas, en virtut de espacial gràcia de sa magestat. Emperò, que sempre que se li fassa constar de prohibir-ho la present ciutat, servirà ab
gran gust a sa senyoria, segons la embaxada de
dits embaxadors feta en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cusís e insertàs en lo present dietari un memorial imprès treballat per los magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats acerca de
haver los assentistas despatxats als drets de la
Generalitat junt ab los papers següents. Primo,
un orde real del sereníssim senyor rey don Jayme, datat a setse de las chalendas de maig mil
tres-sents y set, contenint que manava se pagàs
drets de copi als [...] blat del senyor rey. Ítem,
una sentència treta del archiu de la Batllia General, feta a deu de juliol del any mil tres-sents
setanta vuyt, ab la qual fonch condemnada la
muller del sereníssim infant don Martí agués de
pagar lo dret de la quartera del blat propi que
dita senyora manava vèndrer en Barcelona.
Ítem, una sèdula o carta real del sereníssim senyor reya // 351r //b don Felip, de data de dos de
setembre mil sis-cents setanta-dos, treta de dit
archiu de la Ballia General, ab la qual mana als
del concell de dita Ballia General que fassan pagar lo dret de còpia als factors y conductors sens
que·ls puga sufragar lo ser assentistas. Ítem, una
certificatòria del albaraner de la taula del General de Barcelona en orde a la forma dels despaigs
de propris usos. Ítem, altra certificatòria dels
credensers de la taula del General en orde al mateix, lo qual memorial imprès y papers són assí
a. a continuació: Compendio de las reales munificencias con
que los sereníssimos reyes dignaron incluirse en pagar los derechos de la Generalidad de Cataluña, dirigido al rey nuestro señor de orden de los ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de
cuentas del principado de Cataluña. Barcelona. Rafael Figueró. 1691. 55 fulls. (ACA, Generalitat, dietari, N-86, entre
els ff. 349v i 351r, mal numerat), i també els esmentats reial
ordre, sentència, carta reial, i dues certificatòries, transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1403.
b. foli mal numerat: 351 per 350.
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cussits signats de números dos-(c)ents vint-yset, dos-(c)ents vint-y-vuyt, dos-(c)ents vint-ynou, dos-(c)ents y trenta, dos-(c)ents trenta-hu
y dos-(c)ents trenta-dos.
Divendres, a XIIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, absent lo excel·lentíssim
senyor deputat eclesiàstich, los demés senyors
concistorials anaren ab cotxes, ab los verguers
ab massas, acompanyats dels officials de la present casa, en la iglésia de Sant Joan de la present
ciutat, a la qual se selebrava la festa de la Exaltació de la Santa Creu, en acció de gràcias de haver deslliurat y presservat Déu Nostre Senyor lo
barri y veÿnat de la Riera de Sant Joan de la hostilitat de las bombas tiradas a la present ciutat
per la ermada de mar francessa los dias deu y
onsa de juliol proppassat. Anaren per la plaça
Nova, plaça de Santa Anna, carrer Condal y,
arribats devant lo portal de dita igléssia, foren
exits a rèbrer per sinch cavallers, los quals acompanyaren a sa senyoria fins dins lo presbiteri. Y,
feta oració en lo altar major, se assentaren ses
senyories en las cadiras de vallut a la part de l’Evangeli y los officials baix, als banchs. Se selebrà
lo offici ab molta [...] // 351v // lo qual selebrà
don Anton Sayol, canonge de la seu de Barcelona, ab la assistència de altresa capitulars, predicà
lo molt reverent mestra fra Ramon Costa, del
orde de Predicadors. Y, acabat dit offici, fou sa
senyoria acompanyat per los matexos cavallers
fins al portal forà de dita iglésia y torna-se’n en
la present casa per lo matex camí eran anats.
En aquest matex die, a las sinch oras de la tarda,
és vingut en la present casa de la Deputació lo
excel·lentíssim senyor duch de Tursis, capità de
las galeras de Gènova, a tornar la vissita per sa
senyoria lo fonch feta com a grande de Espanya.
És estat rebut al venir per lo [...] y demés officials de la present casa al capdevall de la escala
de aquella, per los magnífichs assessors en lo
primer replà de dita escala y per los molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real al
capdemunt de dita escala, ab los verguers ab
massas altas, y, possant dit senyor duch al mitx
de dits senyors oÿdors, és entrat en la capella
xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada. Y, després de haver fet un rato de oració, se
són encaminats dits senyors deputats y oÿdors,
ab los verguers devant ab massas altas, en lo terraplè dels Tarongers. Y a la porta de la sala dels
Reys, que ix al dit terraplè, aguardavan los senyors oÿdors eclesiàstich y deputat real. Possant
dit senyor duch al mitx, se encaminaren a la sala
a. a continuació ratllat officials.

del concistori, a hont aguardava lo senyor deputat militar. Y en dita sala se assentaren sota lo
dosser, estant en lo mitx lo senyor duch, a la mà
dreta los senyors deputat militar, oÿdor eclesiàstich y oÿdor real. Y, després de haver conversat
un rato, se despedí sa excel·lència y lo acompanyà tot lo concistori fins al replà de la escala, a
hont se despedí de sa senyoria y demés officials.
Y luego fou rebut per los senyors del bras militar, a hont anava a fer visita.
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vertent entra Theresa Vila, víuda, de una, y de
don Joseph de [...], de l’altra, notari, per tenir
interès en dita causa [...] del General. Al que li
ha respost que enviaria a cercar lo procés y, si
veya que lo General y tenia interès, lo faria entregar.
En aquest matex die dit síndich del General,
constituhit perçonalment en dit concistori, ha
fet relació de com se era conferit ab lo secretari
del excel·lentíssim senyor duch de Tursi per a
vèurer la resposta donava sa excel·lència al recado que se li envià per part de sa senyoria lo dia
de ahir, y que dit secretari, en nom de sa
excel·lència, ha respost que se havia mirat la còpia del real decret y tenia sentit que, al matex
temps ho poch després, lo excel·lentíssim senyor [...]natín Dòria, general que era de ditas
galeras, havia rebut orde de sa magestat que no
se impedís las prerrogativas que tenian las galeras de poder vèndrer sas marcaderias, y que tenia [...] se havia fet conveni que puguessen vèndrer fins a las [...] fins a ellas arribava la marina.
Y que, si sa senyoria [...] a sa excel·lència del senyor virrey, que ell, tàcitament, ja [...] la pretenció de sa senyoria, si no contradiu a la obligació [...] a General de defensar las
prerrogativas de las galeras.

Dissapte, a XV de setembre MDCLXXXXI. En
aquest matex die, constituhit perçonalment en
lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació a sa senyoria
com se era conferit ab lo reverent canceller a
efecte de solicitar-li la declaració de la contrafacció del llochtinent de prothonotari, archiver
reial y escrivans de registre, y que dit reverent
canceller li ha respost que procuraria mirar-se lo
procés quant antes fos possible.
En aquest mateix die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Dilluns, a XVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
com lo die de dissapte proppasat, que comptàvam a quinsa del corrent, de orde de sa senyoria
se era conferit ab lo excel·lentíssim senyor duch
de Tursis, general de las galeras de Gènova, y ha
possat en sas mans còpia de un real decret acerca de las galeras arriben en lo port o moll de la
present ciutat no vengan en la platja de aquella
sens manifestar las robas y mercaderias aportan
y pagar los drets deguts de ellas a la Generalitat,
ordenant y manant sa magestat al llochtinent y
capità general done tota la assistència necessària
per la prohibició de las paradas de ditas galeras y
per la exacció dels drets deguts al General, lo
qual real decret e o còpia de aquell se troba incertat en lo dietari del trienni mil sis-cents setanta-set, sots jornada de vint-y-vuyt de juny
mil sis-cents setanta-nou, // 352v // y que dit excel·lentíssim senyor duch ha respost que tornaria resposta a sa senyoria per medi de son secretari.
Dimars, a XVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com se era conferit ab lo
noble senyor doctor de la Real Audiència don
Joseph Pastor y Móra per a que fos servit entregar lo procés de la causa en dita Real Audiència
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Dimecres, a XVIIII. En aquest die és vingut en lo
concistori de sa senyoria Francesch Marut, natural de Borrasar, forsat de las galeras de Espanya, a efecte de donar las gràcias a sa senyoria
per haver estat alliberat lo die present per medi
de sa senyoria.
En aquest matex die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich.
Dijous, a XX. En aquest die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
Divendres, a XXI. En aquest die és partit de la
present ciutat per la de Girona lo molt il·lustre y
fidelíssim senyor doctor Narcís Camps, per negocis y afers seus propris.
Dissapte, a XXII. En aquest dia lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor fra don Benet Ignazi de Salazar, bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

353v
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Dimars, a XXV. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria.
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Dimecres, a XXVI. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.
Dijous, a XXVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició de Romualdo
Escapa y Guitart, receptor de la bolla, ha durat
fins lo die present y persevera de la matexa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
modo que li impedex la servitut de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com
la indisposició de Pau Mitjà, albaraner del General, ha continuat y persevera de la manera que
té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo
que li impedeix la servitut perçonal de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Casas, guarda del portal del Àngel, ha continuat y persevera de la manera que
té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo
que li impedeix la servitut perçonal de son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Jacintho Alabau, guarda del General, ha
perseve-// 354r // rat fins lo die present y persevera de la matexa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix la
servitut perçonal de son offici.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Moya, andador de la confraria de
Sant Jordi, ha continuat y persevera de la matexa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix la servitut de
son offici.
En aquest matex die, constituhit personalment
en dit concistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició del doctor Jacintho Gibert, receptor dels
fraus y fogatges del General, ha perseverat fins
lo die present y continua de la manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li
impedex la servitut perçonal de son offici.

Més, aquest die no és vingut en lo concistori de
sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Més, en aquest die los magnífichs assessors y advocat fiscal del General han fet relació en lo
concistori de sa senyoria del estat de las causas
se vertexen en lo concistori de sa senyoria.
Més, en aquest matex die, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich, ha fet relació en lo concistori de sa senyoria com se era
conferit ab lo reverent canceller a instar-li la declaració de la contrafacció del llochtinent de
protonotari, archiver real y escrivans de registre,
y que dit reverent canceller ha respost que procuraria fer-ho quant antes.
Divendres, a XXVIII de setembre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, // 354v //a deputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest matex die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se és conferit en la casa del General y en lo aposento a hont fa sa residència lo
magnífich defenedor, ab assistència de mi, scrivà
major, y del magnífich racional, a efecte de pèndrer en inventari los fraus apressos en lo present
mes de setembre, y no s’i ha trobat frau algú.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die se és ajuntat lo
il·lustre concistori de sa senyoria y no és vingut
en ell lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.
Diumenge, a XXX. En aquest die, a las set horas de
la nit tocadas, constituhit perçonalment, lo doctor en quiscun dret Francisco Catà, procurador
de Joan Mitjà, mercader, albaraner del General de
Catalunya, com de sa procura consta en poder
de Francisco Cortés, notari públich de Barcelona,
als vint-y-quatra de janer mil sis-cents vuytantatres, la qual és assí cusida signada de número dos(c)ents vint-y-tres, devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor doctor Miquel Joan Bosch,
oÿdor eclesiàstich del dit General, perçonalment
trobat en la casa de sa pròpria habitació, cituada en
la present ciutat, en lo carrer dit Banys [...], en dit
nom, ha renunciat lo dit offici de albaraner en mà y
poder de sa senyoria en favor y en cap del reverent
Jaume Castanyer, prevere, residint en Barcelona,
per ser altra dels oficis antichs y que poden alienarse. E dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich ha acceptat la dita renunciació sí y en quant
per capítols y actes de cort li és lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph [...], estudiant
en gramàtica, y Pere Pau Puyol, scrivent.
a. a continuació repetit bisbe de Barcelona.
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En aquest matex die, entra las set y las vuit horas de la nit, lo doctor Catà, en dit nom, constituhit perçonalment devant laa // 354r //b presència del il·lustre y fidelíssim senyor compta de
Plasència, deputat militar, perçonalment trobat
en la casa de sa pròpria habitació, que és en lo
palau real, ha renunciat lo dit offici de albaraner
del General en favor y en cap de dit reverent
Jaume Castanyer, y sa senyoria ha admès aquella sí y en quant per capítols y actes de Cort li és
lícit y permès, essent presents per testimonis dit
Pere Pau Despujol, scrivent, y Issidro Riba, de
família de dit senyor compte.
Successivament, dit dia, a las tres quarts per las
vuit horas de la nit, dit doctor Catà, en dit nom,
constituhit perçonalment devant y en presència
del il·lustre y fidelíssim senyor don Joan Vivet,
oÿdor militar, perçonalment trobat en casa de sa
pròpria habitació, cituada en lo carrer prop lo palau de la comptessa, ha renunciat lo dit offici de
albaraner del General a favor y en cap de dit reverent Jaume Castanyer, y sa senyoria ha acceptat
dita renunciació sí y en quant per capítols y actes
de cort li és lícit y permès, essent presents per testimonis Pere Pau Pujol, scrivent, y Magí Lladrera, de família de dit senyor don Juan.

Dimars, a II. En aquest die se ajuntà lo il·lsutre
concistori y lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és
vingut en ell.
Dimecres, a III. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dijous, a IIII. En aquest die són anats ses senyories, ab massas altas, acompanyats del scrivà major y demés officials de la present casa, a visitar
al il·lustre senyor duch de Medina Sidònia,
llochtinent y capità general en lo present Principat, qui és novament vingut en la present ciutat
per haver-se ja plegada la campanya, a efecte de
donar-li la benvinguda, lo qual los és exit a rèbrer al portal de son apossento. Y, després de
haver arrahonat un rato, se són despedits de sa
excel·lència y los ha acompanyat fins al portal
del mateix apossento, a hont se són despedits, y
són tornats en la present casa a peu, del modo
que hi són anats.
En aquest matex die lo il·lustríssim y reverendíssim senyor deputat eclesiàstich no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.

Y consequutivament, dit dia, tocadas las vuit
horas de la nit, constituhit perçonalment dit
doctor Catà, en dit nom, devant y en presència
del il·lustre y fidelíssim senyor doctor Anthoni
Berenguer, oÿdor real, personalment trobat en
sa casa, cituada en lo carrer de la Mercè, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit offici de albaraner del General a favor y en cap de
dit reverent Jaume Castanyer, y sa senyoria ha
admès dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de Cort li és lícit y permès, essent
presents per testimonis dits Pere Pau Pujol, scrivent, y Joseph Anglada, de família de dit oÿdor
real. Y fetas totas las ditas cosas, jo, Gerònim
Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de sacretari y scrivà major del dit
General, serca de dos quarts de las nou de la nit,
me só conferit en la casa de dit Joan Pau Mitjà y
en lo apossento a hont aquell geia, a hont
// 354v // he vist viu y he ohit parlar aquell, essent presents per testimonis Pere Pau Pujol y
Joseph Vinyes, corredor de orella.

Dissapte, a VI. En aquest die lo il·lustríssim y fidelísim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

Dilluns, al primer de octubre MDCLXXXXI. En
aquest die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich.

Dilluns, a VIII de octubre, MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1406.
b. foli mal numerat.

En aquest matex die, havent primer obtinguda
hora per medi del síndich del General y present
casa, tocadas las quatre horas de la tarda, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y
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Divendres, a V. En aquest die, a las quatra horas
de la tarda, és tornat en lo //355r // concistori de
sa senyoria lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex dia és vingut en lo concistori
de sa senyoria Manuel Adema, natural de la Vall
de Aran, forsat de las galeras de Espanya, en una
de las quals estava detingut en virtut de sentència feta en Pamplona als catorsa de juny mil siscents noranta-hu, ab la qual dit Adema fou condemnat en servir en ditas galeras al rem per
temps de sis anys, lo qual Adema ha conseguit la
llibertat a petició y interposició del molt il·lustre
concistori de sa senyoria, y dit Adema ha donat
las degudas gràcias a sa senyoria.
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oÿdor eclesiàstich són anats, de part del il·lustre
concistori, ab embaxada al excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present Principat, a efecte de representar-li
de com en lo any passat, a petició dels concellers
de la ciutat de Vich, per no haver cortels en dita
ciutat per los soldats hauran de invernar en ella
y per lo ahogo en // 355v // què per dita causa se
trobavan dits consellers, se prometé que la
guarda principal arrimàs en la casa del General
de dita ciutat de Vic, del que se ha experimentat
grandíssim dany y perjudici a la Generalitat, dexant-se de manifestar y despatxar moltas mercaderias y no pagar-se los drets del General per
rahó de haver-se de conti[...] junt a dita casa. Y
que, com est any se hajan ja fets quartels per dits
soldats y, no obstant axò, se haja continuat en
arrimar lo cos de guarda principal a dita casa del
General, suplican per ço a sa excel·lència sia servit escríurer al sargento general de batalla, don
Thomàs de Ariés, governador de dita ciutat de
Vich, ordene es tregue dit cos de guarda principal de dit puesto y aquell fasse anar en altre part.
Al que sa excel·lencia respongué que desitjava
dar gust al il·lustre concistori, que de bona gana
escriuria com se li demana.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari dos reals decrets despedits
en deguda forma de Cancellaria, contenints lo
un la nominació feta per lo excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, a favor del reverent doctor Miquel Joan de
Taverner y Rubí, del consell de sa magestat y
son canceller en dit present Principat, perquè
per aquella vegada tan solament pugués fer y
ordinar tot lo convenient a las ensiculacions del
present y corrent any dependents y emergents
de aquellas, y ab lo altra mane sa excel·lència sie
insiculat, en lo lloch que vaca de la bolsa de receptor de la bolla per renunciació del doctor
misser Narcís Camps, de present deputat real, lo
doctor misser Honorat Riu y Navarro, no obstant lo memorial de las insiculacions diga lo
doctor misser Honorat Riu(s) y Navarro, per
ser estada esta la real mente de sa magestat, com
de dits reals decrets és llargament de vèurer, que
són assí cussits signats de números dos-(c)ents
trenta-quatra y dos-(c)ents trenta-sinch y del
thenor següent:

comptas del General de Catalunya en Barcelona
ressidints. Attenent que per part vostra nos és
estat // 356r // representat que, per trobar-nos
en campanya governant lo real exèrcit y apartat
en distància gran de exa ciutat de Barcelona, seria contingent no poder per altra persona ordenar lo convenient a la formalitat de les insiculacions de aquexa casa en lo present any,
suplicant-nos fassam nominació de alguna persona per a què en aquest cas pogués facilitar les
dificultats que·s podrien esdevenir en dites insiculacions. Nós, tenint concideració al referit, la
havem feta del reverent doctor Miquel Joan de
Tavarner y Rubí, del Consell de sa magestat y
son canceller en lo present principat de Catalunya, per la plena esperiència tenim de son zel
y lo que en totes ocasions ha tingut en dirigir les
matèries tocants al real servey y benefici públich,
lo qual nombrament per nós fet y manat despatxar per Cancilleria lo die present y avall escrit és
a fi y efecte de per esta vegada tant solament, en
nom nostre y com a representant nostra persona, puga fer y ordenar tot lo que convinga y
conduesque a ditas insiculacions y dependent y
emergent de aquelles. Y en esta conformitat vos
diem y manam que, en orde a tot lo sobredit y
expressat en aquest nostre despatx, observeu la
formalitat vos serà donada y ordenada per lo dit
reverent don Miquel Joan de Tavarner y Rubí
com si per nós vos era manat y ordenat, per
convenir al real servey de sa magestat y ser esta
nostra determinada voluntat. Datat en la vila de
Ripoll, als III de agost de MDCLXXXXI. Ilustre de
Medina Sidonia.
Vidit de Calderó, regens.
In [...] locumtenentis, II, folio LXXXI. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Catalunya pongan
en exequusión la orden arriba expressada.»
356v

«Reverenta en Christo Pare. Egregis, nobles,
magnífichs, amats y fahels de la real magestat
los il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
a. l’original d’aquests dos reals decrets es troba intercalat entre els folis 355v i 356r del dietari.
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«Lo duch de Medina Sidònia, lochtinent y capità general, etcètera. Reverent en Christo Pare.
Egregis, nobles, amats y fahels de sa magestat
los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptas del General de Catalunya en Barcelona
ressidents e o los insiculadors de dita casa. Per
part de misser Honorat Riu y Navarro nos és estat representat que, en la abilitació que se ha de
fer per a insicular las perçonas per sa magestat
anomenadas, farian reparo que en un lloch que
vaque de la bolsa de receptor de la bolla per renunciació del doctor misser Narcís Camps, de
present diputat real, està anomenat lo doctor
misser Onorat Rius Navarro, havent de dir lo
doctor misser Onorat Riu y Navarro, y que, per
no estar bastantment expressada la dita paraula

«Riu» per la equivocació, dúptan abilitar-lo en
lo dit lloch. Y, com la ral intenció de sa magestat
sie estada que lo sobredit lloch de receptor de la
bolla per renúncia del doctor Narcís Camps
ocupàs lo mencionat doctor misser Honorat Riu
y Navarro, diem-vos per ço y manam que, attès
és estada aquesta la real mente de sa magestat,
encontinent, en virtut de aquest nostre orde,
abiliteu al dit doctor misser Onorat Riu y Navarro corregint dita equivocació en les parts a hont
menester sie, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Datat en Barcelona, als XXIIII
de juliol del any MDCXCI. Ilustre de Medina Sidonia. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.»
Dimecres, a X. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die ha manat sa senyoria convidar, per medi dels verguers de la present casa,
una Novena de perçonas dels tres estaments,
// 357r // los quals se són ajuntats a las quatra
horas de la tarda. Ço és: per lo estament eclesiàstich los doctor don Ramon Sans, ardiacha y
canonge de la seu de Barcelona; lo doctor Joseph Romaguera, canonge de la seu de Barcelona; fra don Francisco Ferrer y Desgüell, prior
del imperial monestir de Sant Cugat. Per lo estament militar don Narcís Descallar, don Francisco Sans y de Puig. Per lo estament real
mossèn Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat
de Barcelona; doctor misser Joseph Copons;
mestre Joan Soler. Als quals senyors de la Novena és estat proposat per sa senyoria que, conciderant lo misserable estat a què és arribat aquest
Principat de pochs anys a esta part y que lo die
present solament resta ab la defensa de las plaças
marítimas Rosas, Palamós, Barcelona y Tarragona, que essent totas a la llengua de la aygua
cubren poch paýs. Y que, encara que rèstan
també Gerona, Lleyda, Castellfullit, Cardona,
Berga y Castellbó, Gerona y Lleida, que podrian fer alguna resistència, estan tant desprevingudas que se podria tèmer sa perdició sempre que lo enemich [...] possàs siti formal de las
tres últimas. No·s pod esperar [...] esperansa alguna, per ser totas de curta [...] la frontera ni tenir-i una almena que impedesca la entrada al
enemich. Per exa causa se veu que domina tota
la montanya, majorment las plaças de Puigcerdà, Camprodon y la Seu de Urgell y [...]
València. Y que, a més de tenir lo enemich tant
franch lo pas, se farà [...] en Bellver, paratge de
a hont senyorea ya tota la Serdanya y de a hont
ha de causar grans molestias a tota la montanya.
Ha aparegut de la precisa obligació de sa senyoria convocar la present Novena y posar en llur
notícia que, per // 357v // poder conseguir lo remey de tants mals, ha fet la [...] per [...] la coro213

na o bé [...] Aragó y València, perquè [...] Aragó, València y Catalunya anàs un embaxador
natural de Catalunya a fer eficaç representació al
rey nostre senyor, Déu lo guarde, de estos conciderables treballs que pateix esta província. Y
que, encara que ha temps que·s veu no·s té probabilitat de que Aragó se unesca, per ocassió de
[...] primàcia, volent fos aragonès lo embaxador, de València es té alguna esperansa, encara
que no certa, de que se unirà ab lo Principat, tot
lo que ha donat motiu a sa senyoria per a convidar-los a efecte de que sian servits discórrer lo
que deuhen fer [...] en negossi en què tant se
interessa, a efecte que ab major acert puga sa senyoria cumplir a sa obligació en ocassió tan urgent y de la conveniència del real servey y benefici públich no sols de la província, sinó de tota
la monarchia, que se done prompte remey perquè no se acabe de pèrdrer Catalunya.»
«Ressolució de dita Novena, los quals són estats
de parer que, attès que repetides vegades per
medi de representacions se ha representat al rey
nostre senyor, los grans progressos feia lo enemich en esta província, los perills en què es troba
y la summa aflicció de sos naturals, lo que no
obstant no ha conseguit alívio algú, ans bé, se ha
experimentat que de dia en dia se augmentan los
treballs, que per ço està en térmens sa senyoria de
procurar en que los regnes de Aragó y València
se unescan a lo present Principat y que units, per
medi de embaxada, se fassa individual y eficàs representació al rey, nostre senyor, del infeliç estat
del present Principat y dels perills tan inminents
amenaçan los regnes de Aragó y València. Y que,
en cas que per alguna rahó no se puga conseguir
la unió ab dits regnes de Aragó y València, sia sa
senyoria servit, a gastos de la Generalitat, enviar a
sa magestat dit embaxador a efecte de fer dita individual y eficaz representació del infeliz estat y
perill tan gran en què se troba dit Principat y los
molt major(s) li amenaza(n). Y que, a efecte de
formar lo memorial o representació se presentarà
a sa magestat, ins- // 358r // truccions per lo embaxador y altres papers sian necessaris, sa senyoria, junt ab tres o quatre perçonas de la present
Novena a sa senyoria benvistas, sie servit tenir las
conferèncias sien menester fins al total [...] de dit
fet format. Lo qual memorial o representació, y
fetas ditas instruccions y demés papers necessaris, sie servit sa senyoria manar ajuntar la present
Novena y aportar·o tot en ella.
Dijous, a XI de octubre MDCLXXXXI. En aquest
die no és vingut en lo concistori de sa senyoria
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
En aquest die lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
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casa, constiuhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria, féu relació de que se era conferit
ab lo molt reverent canceller solicitant-li lo despatx y expedició de la contrafacció del llochtinent de prothonotari, escrivans de manament,
archiver real y escrivans de registre, y que dit reverent canceller ha respost que la occurrència de
molts y diferens negosis no li donava lloch per
dita declaració y expedició, emperò que procuraria quant antes despatchar-lo.
Divendres, a XII de octubre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe
de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
Dissapte, a XIII. En aquest die no és vingut en
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.
Diumenge, a XIIII. En aquest die se ajuntà lo
concistori de sa senyoria y no vingué en ell
// 358v // lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dilluns, a XV. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimars, a XVI. En aquest die, constituhit(s)
perçonalment en lo concistori de sa senyoria
lo(s) magnífichs assessors ordinaris y advocat
fiscal del General y present casa y consulents
aplicats acerca de la contrafacció instada per lo
síndich del col·legi de notaris reals col·legiats
contra los escrivans de registre, ha(n) fet relació
de paraula a sa senyoria.
Dijous, a XVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo
reverent Gerònim Cassanovas, prevere beneficiat en la parroquial iglésia de Sancta Maria del
Mar de la present ciutat, obtenint lo offici de altra de las guardas de la bolla de la present ciutat,
ha renunciat lo dit offici en mà y poder de sa senyoria y en favor de Pere Courer, de dita present ciutat, per ser altra dels officis antichs que
se podan alienar. E sa senyoria ha acceptat la
dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès, presents per testimonis Jacintho Morató y Joseph Palegrí, verguers dels concistori de sa senyoria.
Divendres, a XVIIII. En aquest die lo reverent Gil
Pes[...] Gibert, prevere, benefi-a //359r // ciat en
la iglésia parroquial de Sant Pere de las Puel·las
de la present ciutat, com a procurador dels revea. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1406.
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rents domers y comunitat de preveres de dita parroquial iglésia, com de sa procura consta en poder de Francisco Coxet y Soler Ferran, notari
públich de Barcelona, als tretsa del present y corrent mes de octubre, còpia autèntica de la qual
és assí cussida signada de número tres-sents
trenta-sis, en dit nom, obtemperant a la deliberació per sa senyoria feta als nou del corrent acerca la solta del preu de aquell censal de preu y
propietat cent quaranta-set lliures, setsa sous y
de ànnua penció quaranta-set sous y quatra, pagadors a vint-y-vuyt de juny, en què dits domers
y comunitat sortejaren en la extracció de censals
feta per los antecessors de sa senyoria als trentahu de juliol mil sis-cents vuitanta-sis, lloha,
aproba, ratifica y confirma las obligacions fetas
per Julià de Navel, fermansa que fonch de don
Bernat de Cardona y de Paulo Pla, deputat y oÿdor ecclesiàstich que foren en lo trienni mil siscents ...a y dos, debitors del General en subsidi
de don Ugo de Tamarit, deputat militar que
fonch en lo mateix trienni, en dos mil sis-sentas
vuitanta-y-vuyt lliuras, sens, emperò, prejudici,
novació ni derogació de las primeras obligacions
en lo acta de dita fiansa continuada, ans bé,
aquellas ajustant y acumulant, convé y en bona
fe promet, en dit nom, als il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptas que vuy
són y per temps seran que, sempre y quant tinga
lloch la execució de dita fermansa feta per dit Julià de Navel, possessor que fonch del dit censal,
dits domers y comunitat, sos principals, donaran
y pagaran al General las ditas cent quaranta-set
lliura, setsa sous, lo que promet en dit nom
attèndrer y cumplir, tenir y servar ab obligació
dels béns, drets, rèddits y emoluments de dita
comunitat com a deutes fiscals y reals llargament, no entenent, emperò, per ditas cosas obligar sos béns propris ni los propris de dits domer
y comunitaris, principals seus, per tractar negocis aliens, y ab jurament, essent presents per testimonis lo doctor en quiscun dret Pere Format y
Joseph Fornaguera, estudiant en lleis.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich, ha fet
// 359v // relassió de haver-se ell conferit ab lo
reverent canceller a efecte de sol·licitar-li la declaració de la contrafacció contra lo llochtinent
de prothonotari, escrivans de manament, archiver real y escrivans de registre, y lo dit reverent
canceller ha respost que procuraria quant antes
la expedició de la declaració.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich,
no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
a. manquen xifres a la data.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joan Duran, mitjensant jurament, ha fet
relació de com Francesch Pujol, soldat que és
de la companyia de don [...] Bru, altra de las del
tèrcio de la present casa, se troba desganat per
unas vehements torbas de cap, de manera que
és inútil per la continuació del real servey en dit
tèrcio.

offici de albaraner del General, al qual és estat
anomenat per los dits arrendataris, se haurà bé y
llealment, observant los capítols de Cort y ordinacions de sa senyoria, tant fetas com fahedoras,
subjectan-sa en tot y per tot a la visita del General y present casa, lo que promet ab obligació de
tots y sengles béns y drets seus mobles e immobles, aguts y per haver, com a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder de Francesc
Payssà, altre dels verguers del concistori de sa
senyoria, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Joseph Palegrí, verguers del concistori de sa senyoria.

Dissapte, a XX de octubre MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de secretari y escrivà major del General y present casa, cussís y
continuàs en lo present dietari un bitllet que sa
senyoria ha rebut de sa excel·lència lo senyor
virrey de data del dia present, ab lo qual dit excel·lentíssim senyor participa a sa senyoria lo haver donat orde al govenador de Rosas perquè licensie los soldats dels destacament del tèrcio
per sa senyoria fet durant la campanya passada,
donant sa excel·lència a sa senyoria moltas gràcias per la fineza disposa [...] y servey, com més
llargament és de vèurer de dit bitllet, lo qual és
assí cussit signat de número tres-sents trenta-set
y del thenor següent:

Diumenge, a XXI. En aquest die se ajuntà lo
concistori de sa senyoria y lo ill·lustre y fidelíssim senyor bisbe, deputat eclesiàstich, no és vingut en ell.
Dilluns, a XXII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
360v

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació de com lo reverent Pere Traver, prevere, guarda del General y escrivà del magnífich
defenedor, pateix una distil·lació salada que li
cou en lo pit, tenint imminent perill de tornar-se
[...], la qual desgana y impediment li impedeix la
perçonal residència y servitut de son offici.

«Haviendoa dado orden al governador de Rosas
para que licensiase los soldados que aumentó vuestra senyoría durante la campanya al tercio con
que se sirve a su magestad y se halla de guarnición
en aquella // 360r // plaça, respecto de haverse
concluido y tenido aviso de estarlo ya, con motivo
de dar a vuestra senyoría esta noticia le repito las
gracias por la fineça con que dispuso este servicio,
quedando cierto de su celo de que en las ocasiones
que se ofrecieren del real servicio se an de experimentar iguales demonstraciones de su afeto, en
continuación del que siempre a manifestado
vuestra senyoría, a quien guarde Dios muchos
anyos. Barcelona, a 20 de octubre, mil sis-sents
noranta-hu. Ilustre de Medina Sidonia.»
En aquest mateix die Anthon Tallender, corredor de orella, ciutadà de Barcelona, elegit y
anomenat per los arrendataris dels drets del General, ussant de la facultat y poder a ell donat ab
un capítol resultant de la taba a ells entregada
en lo temps se’ls lliurà dit arrendament, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, convé y en bona fe promet als il·lustres y fidelíssims senyors deputats que en lo exercici del

Dijous, a XXV de octubre MDCLXXXXI. En aquest
die no és vingut en lo concistori de sa senyoria
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.

Divendres, a XXVI de dit. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de
sa senyoria.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo ofici de síndich, ha fet
relació de com se era conferit ab lo reverent
canceller solicitant-li lo despaig y declaració de
la contrafacció del llochtinent de prothonotari,
archiver real y escrivans de registre, y que dit reverent canceller li ha feta resposta que, per causa dels molt(s) afers, no tenia lloch per declararla y que procuraria quant antes de despatxar-la.
361r

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
359v i 360r del dietari.
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Dissapte, a XXVII de dit. En aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona,
deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
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En aquest matex die, havent obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, són anats
ab embaxada a sa excel·lència don Francisco
Sans y de Puig y Joseph Catà y Bertran, ciutadà
honrrat de Barcelona, suplicant-li de part de sa
senyoria se efectuassen las treguas o canges dels
officials del tèrcio de la present casa se troban
presoners en França, en atenció de la gran falta
fan en dit tèrcio. A què ha respost sa excel·lència
que axò estava en mà de sa magestat, Déu lo
guarde, y que ell ho solicitaria vivament, sentint
en gran manera que no dependesca de sa mà,
perquè ab més prestesa se efectuassan, de què
han fet relació dits senyors embaixadors a sa senyoria en concistori.

Diumenge, a IIII. En aquest die se és ajuntat lo
concistori y no és vingut en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
362r

Diumenge, a XXVIII. En aquest die se ajuntà lo
concistori de sa senyoria y no vingué en ell lo
il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona,
deputat eclesiàstich.
Dimars, a XXX de octubre MDCLXXXXI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria.
Dimecres, a XXXI de octubre MDCLXXXXI. En
aquest die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se és // 361v // conferit en la casa
del General, en lo apossento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, ab assistència del
magnífich racional y escrivà major del General,
y se són trobats los fraus apresos en lo present
mes infraescrits y següents: primo, a vint-y-set
de octubre mil sis-sents noranta-hu, aprehenció
en casa Joan Torroella, corredor de coll en lo
carrer de la Blanqueria, de nou massos de fil, ço
és, tres de fil de crema y sis de filats; ítem, dit
die, aprehenció en casa la confraria dels sastres,
a la davallada de la Pressó, de un vestit de panyo
refí de color musco, és a saber, balons y gambeto, forrat de [.]atina y los balons de tela.
Dijous, al primer de noembre MDCLXXXXI. En
aquest die no vingué en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.

Dilluns, a V de noembre MDCLXXXXI. En aquest
die no és vingut en lo concistori de sa senyoria
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
Dimars, a VI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimecres, a VII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die lo doctor en quiscun dret
Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa de la Diputació,
constituhit perçonalment en lo concistori de sa
senyoria, ha fet relació de com se era conferit ab
lo reverent canceller solicitant-li la expedició y
despaix de la declaració de la contrafacció instada contra lo llochtinent de prothonotari, archiver real y escrivans de registre, y que dit reverent canceller havia respost que quant antes y
procuraria.
Dijous, a VIII de noembre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe
de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut
en lo concistori de sa senyoria.
Divendres, a VIIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament, ha fet
relació de com Emanuel Ferran, soldat que és
de la companya del capità Joseph Bellver, altra
de las del tèrcio de la present casa de la Diputació, pateix una contracció de bras de la qual està
impedit per // 362v // continuar lo real servey en
dit tèrcio.

Divendres, a II. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

Dissapte, a X. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, diputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

Dissapte, a III. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.

Diumenge, a XI. En aquest die se ajuntà lo
il·lustre concistori de sa senyoria y no és vingut
en ell lo il·lustre y fidelíssm senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.
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Dilluns, a XII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, diputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
Dimars, a XIII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, bisbe de Barcelona.

vertència, lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut ni
serà vingut en lo concistori de sa senyoria.
363v

Dijpus, a XV. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria.
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar per causa de una indisposicióa.
363r

Divendres, a XVI de noembre MDCLXXXXI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, bisbe de Barcelona, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria.

Dijous, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se és conferit en la
casa del General, en lo apossento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, ab assitència de
mi, Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici de scrivà major, y del
magnífich racional, y se són trobats continuats
los fraus apressos lo present y corrent mes davall
escrits y següents: primo, en la barraca del patró
Anthoni Clavella fora la present ciutat, a tretse
de noembre, aprehenció de dos-sents setantanou parells de mitjas de cotó grans; ítem, quatra
parells de mitjas de cotó de criatura; ítem, vinty-quatra pessas bordets de llevant; ítem, tressents trenta-vuyt puals de plata; ítem, trentaquatra reals de vuyt y mitg; ítem, tres doblas en
or; ítem, nou pessas enteras de tovallons de
cotó; ítem, un tros de cotó de quinsa canas y
mitja; ítem, altra tros del mateix, que tira tanbé
setsa canas y mitja; ítem, altra tros de cotó de
setse canas y mitja; ítem, altra tros del mateix,
que tira tanbé setse canas y mitja.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com se era
conferit ab lo reverent canceller per a solicitar-li
lo despaig de la declaració de la contrafacció
instada contra lo llochtinent de prothonotari,
arxiver real y escrivans de registre y que dit reverent canceller li havia respost que, per causa de
sa desgana, no la havia poguda enllestir, emperò
que procuraria despatxar-la quant antes.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, Pere Joan Arbossa, traginer y pagès de la parròquia del lloch de
Serinyà, vegaria de Bassalú, bisbat de Girona,
com a procurador de Prim Pujol, negosiant de
la vila de Bassalú, tauler del General de dita vila,
com de sa procura consta en poder de Miquel
Subiràs, notari públic de dita vila de Bassalú, als
vint-y-vuyt del mes de octubre proppassat, còpia de la qual autèntica és assí cusida signada de
número tres-sents trenta-vuyt, en dit nom ha
renunciat en mà y poder de sa senyoria, pure et
liberalment, lo dit offici de tauler del General de
dita vila de Bassalú. Y sa senyoria ha admès dita
renunciació si et in quantum, attès que en dita
sertificatòria feta per lo magnífich racional de la
present casa, la qual és assí cussida signada de
número tres-sents trenta-nou, consta dit Prim
Pujol, tauler sobredit, no ésser debitor al General en quantitat alguna.

Dimars, a XXVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria,
Antoni Pau Bellsolell, scirurgià, mitjensant jurament, ha fet relació de com Ignasi Oris, soldat
de la companya de Joseph Bellver y Balaguer,
altra de las del tèrcio de la present casa, pateix
un corriment o gonarrea de la qual necessita curació per evitar major dany, per la qual curació
és necessari aplicar-li medicines convenients, y
per ço estar dit Orris ab sosiego y dieta, per lo
que judica necessita de un mes de temps, més
// 364r // ho menos.

En aquest mateix die los magnífichs assessors
ordinaris de la present casa feren relació en lo
concistori de sa senyoria del estat de las causas
vertens devant sa senyoria.
364v

Dissapta, a XVII de noembre MDCLXXXXI. En
aquest die y los subsegüents fins se fassa ada. a continuació una procura i una certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 1, pàg. 1407.
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(Desembre MDCLXXXXI)
Dimars, a IIII. En aquest die, per medi de don
Francisco Sans y de Puig y del magnífich Joseph
Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona,
sas senyorias han enviat al il·lustre Capítol de canonjes de la cathedral de la present ciutat y
il·lustre y fidelíssim bras militar lo paper de embaxada que és assí cusit, signat de número tressents quaranta, ab la qual se participa als dits
il·lustres Capítol y bras militar lo haver sa senyoria anomenat en embaxador del Principat al
il·lustre marquès de Rupit, vescompte de Joch,
a fi de que ab més y major individuació que fins
vuy represèntia a sa magestat lo infeliz estat en
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què de present se troba lo Principat y los rezels
se tenen de naufragar a la total ruhina, com ab
dita embaxada és més llargament de vèurer, la
qual és del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. Havent lo il·lustre consistori dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de est Principat repetidas vagades
representat al rey nostre senyor, Déu lo guarde,
los grans progressos feya lo exèrcit del enemich
en esta província, los perills en què·s troba y la
summa aflicció de sos naturals d’estos contratemps, y regoneixent que las instàncias que lo
molt il·lustre Capítol ha fet y las de dit consistori de deputats no·ls han millorat y, antes bé, de
die en die, se augmentan los treballs, y se han
vist molt pesats en la present ciutat y en los que
se suportaren de la armada naval, disparant
bombas a la ruhina de temples, casas y habitants
de ellas, no quedant ya al cuydado de dits deputats y oÿdors altra diligència que fer sinó posarse als reals peus de sa magestat ab embaxada,
han resolt posar-ho en execució elegint, per sas
rellevants prendas y calitat, al il·lustre marquès
de Rupit a fi de que, ab la més viva y major individuació, represèntia en nom de dits depu// 365r // tats y Principat lo infeliz estat en què·s
troba y los rezels que tenen de naufragar a la total ruhina, per lo que suplican a vostra senyoria
los afavoresca acompanyant dita embaxada ab
cartas y solicitant de sa magestat la providència
que per la conservació d’esta província se requereix, com axís ho esperan del recte zel y intenció
de vostra senyoria y que per tant poderosa interposició se lograrà lo fi que tots devem desitjar y
és tant del servey de Déu y del rey, de què faran
dits deputats la estimació deguda y se col·locarà
entre las demés que regoneixen a la fina y bona
correspondència de vostra senyoria.»

la diada de ahir al molt il·lustre concistori dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, suplicant-los així mateix fossen servits tenir a bé acompanyar dita embaxada ab carta. A la
qual embaxada per dits senyors concellers fonch
respost que ab molt gran gust acompanyarian la
embaxada fahedora per lo il·lustre marquès de
Rupit ab carta per sa magestat, majorment essent cosa en què se interessa tant en lo servey de
sa magestat, Déu lo guarde, y utilitat no sols
d’esta ciutat, sinó també de tota la província, y
que dita carta manaren possar-la en mans de sa
senyoria, com aixís dits senyors embaxadors ho
han dit y referit a sa senyoria, tornats que foren
en lo concistori de sa senyoria.
365v

Los quals senyors embaxadors, tornats en concistori de sa senyoria, han dit y referit que los
dits il·lustres Capítol y bras militar donavan moltas gràcias a sa senyoria de haver-se deliberat lo
enviar embaxador al rey nostre senyor, com y
també de la tant acertada elecció y nominació
per sa senyoria feta del dit il·lustre marquès de
Rupit, y que quiscun de ells molt gustosos acudirian en acompanyar ab carta la dita embaxada
fahedora, las quals cartas posaran en mà de sa
senyoria.

Dijous, a VI. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, ha fet relació a sa senyoria mitjensant jurament com la indisposició de Joan
Argila, cavaller, escrivà major del General y present casa de la Deputació, ha continuat y continua fins lo die present en lo mateix modo té referit en altras relacions per ell a sa senyoria fetas,
de tal manera que li ha impedit y impedeix la
perçonal servitut de dit son offici.
En aquest mateix die dit doctor Onofre Monsalvo, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de Erasma de Lana y
Fontanet, donsell, racional del General y present casa, ha continuat y continua lo die present
de la mateixa manera que té dit y se conté en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de tal
manera que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut de son offici. E semblantment, constituhit perçonalment en lo concsitori de sa senyoria, dit doctor en medicina Onofre Monsalvo,
mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Joseph Quintana, exactor, ha continuat y continua fins lo die present, perseverant
de la manera que té dit en altras relacions que té
fetas a sa senyoria, de manera que li impedeix la
servitut perçonal de son offici.

Dimecres, a V. En aquest die, per medi de don
Francisco de Sans y de Puig y del magnífich Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, de part de sa senyoria, fonch reportada en escrits la mateixa embaxada se troba incertada en

Semblantment, en aquest mateix die, dit doctor
Onofre Monsalvo, constituhit perçonalment en
lo concistori de sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Miquel de Masdovellas, síndich del General, ha
continuat y continua fins lo die present y persevera de la mateixa manera se conté en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de manera que
li ha impedit y impedeix la perçonal servitut de
dit son offici.

a. l’original d’aquest paper d’ambaixada es troba intercalat
entre els folis 364v i 365r del dietari.

Y així mateix, en aquest die, constituhit perçonalment dit doctor Monsalvo en lo concistori
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de sa senyoria, mitjensant jurament, //366r // ha
fet relació de com la indisposició de don Miquel
de Pallarèsa ... de racional, ha continuat y persevera fins lo die present del mateix modo que té
dit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria,
de manera que li ha impedit y impedeix la
perçonal servitut de dit son offici.

quès de Rupit, vescompte de Joch, embaixador
del principat de Catalunya, a la cort de sa magestat, Déu lo guarde.
Dijous, a XIII de desembre MDCLXXXXI. En aquest
die, de orde y commissió del il·lustre concistori
de sa senyoriaa, //367r // és anat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real junt ab lo scrivà major
del General y present casa, regent los comptas,
mestre de cassas y fuster de dita present casa de la
Deputació, a la mare de las fonts del General a
efecte de mirar y regonèixer si estava aquella en la
deguda forma, com és estil tots anys.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposicio del doctor Gismundo Bofill,
ajudant tercer de la Escrivania Major de la present casa de la Diputació, ha perseverat y persevera fins lo die present en la mateixa conformitat se conté en altras relacions per ell fetas a sa
senyoria, de tal manera que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut de dit son offici. Y
semblantment, en aquest mateix die, constituhit dit doctor Monsalvo en lo consistori de sa
senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació
com la indisposició de Joseph Blanch, altra dels
verguers del concistori de sa senyoria, a continuat y continua de la mateixa manera té dit en
altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de
modo que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut de dit offici.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, vingué a despedir-se del concistori dels
il·lustres y fidelíssims senyors deputats lo il·lustre don Francisco Bournonville Vilademany de
Perapertussa, marquès de Rupit, vescompte de
Joch, que va a la cort de sa magestat, Déu lo
guarde, per embaxador del principat de Catalunya. Fonch rebut al cap de la escala per los officials de la present casa, anant acompanyat ab
ells fins a la porta de la sala dels Reys, per la qual
se entra al concistori, a hont lo isqueren a rèbrer
los oÿdors ecclesiàstich y militar ab las massas y
verguers, entrant en lo apossento o sala del consistori. Y fonch assentat a la mà esquerra del senyor deputat real, qui pressidia en dit concistori
per no ésser en ell los senyors deputat eclesiàstich y militar, estant los senyors oÿdors assentats
quiscú en sa cadira, quedant vacant la cadira de
dit senyor deputat real. Y, havent // 366v // estat
asssentat en dita forma un bon rato, jurà a Déu
Nostre Senyor y als sagrats quatre sants Evangelis de haver-se bé y lealment en la embaxada per
ell, en nom del Principat, fahedora a sa magestat, fet lo qual jurament se despedí ab molta
cortesia y fonc acompanyat ab la dita forma fins
baix al capdevall de la escala.

Divendres, a XIIII. En aquest die los magnífichs
assessors ordinaris de la present casa de la Deputació han fet relació en lo concistori de sa senyoria del estat de totas las causas vertents devant de sa senyoria.
Dilluns, a XVII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo reverent doctor Joseph Cateis, prevere y beneficiat
en la parroquial iglésia de Sant Pere de las
Puel·las de la present ciutat, com a procuraador
dels reverents domers y comunitat de preveres
de dita parroquial iglésia, com de sa procura
consta en poder de Francisco Cotxet y Soler Ferran, notari públich de Barcelona, als tretse de
dessembre del present any, la qual és assí [...]
autèntica, signada de número [tres-cents] quaranta-hub, en dit nom ha jurat en poder de sa senyoria, en la forma acostumada, de com, haventsa fetas las degudas diligèncias en sercar lo acta
de la original creació de a hont devalla aquella
part de censal de penció quaranta-set sous y quatra, pagadoras als vint-y-vuyt de juny, en la qual
dits domers y comunitat, sos principals, sortejaren en la extracció de censals feta per los predecessors de sa senyoria als trenta-hu de juliol mil
sis-sents vuytanta-sis, no se ha pogut trobar
aquell.
367v

Diumenge, a VIIII. En aquest die se partí de la
present ciutat lo il·lustre doctor Francisco
Bournonville Vilademany de Perapertussa, mara. a continuació un espai en blanc d’uns dos centímetres.
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En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consitori de sa senyoria, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació de com la indisposició de Joseph
Moya, librater, andador de la confraria de Sant
Jordi, ha continuat y continua fins lo die present en lo modo que té fetas altras relacions a sa
senyoria, de modo que li impedeix la perçonal
servitut y exercissi de dit son offici.
Dijous, a XX. En aquest die me ha ordenat sa senyoria a mi, Gerònim Brotons, notari públich
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1408.
b. [...] ... quaranta-hu interliniat al marge esquerre.
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de Barcelona, subrrogat en lo offici de escrivà,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica a sa senyoria enviada per part de Joseph Posas,
ab la qual suplica a sa senyoria sie servit possar-li
en cap lo offici de credenser de las sedas no [havent] la cumplida edad de vint-y-sinch anys,
juntament ab la relació en escrits feta per los
magnífichs assessors ordinaris y advocats del General y present casa, continuada al peu de dita
súplica, la qual és assí cussida signada de número
tres-sents quaranta-dos y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Joseph Posas diu y representa a vostra senyoria que aurà
cosa de sis anys que serveix lo offici de credenser
de las sedas de la bolla d’esta ciutat, donant la
satisfacció que requireix dit offici, del qual se
pot vostra senyoria servir informar-sa ab los demés officials de dita bolla y arrendataris, que
són los que de present tenen més interès,
// 368r // lo qual ofici era de Joseph Roca, mercader, per malaltia del qual fou vostra senyoria
servit posar-lo en cap del reverent Bonaventura
Boxó, prevere, en virtut de renunciació feta per
lo legítim procurador de dit Roca, qui ha disposat de dit offici en favor de una filla de Francisco
Fals, adroguer y corredor de orella, ab la qual ha
casat dit Possas, constituhint-se-li en dot dit ofici. Y, com dit Posas desitge lo cumpliment de
dita constitució dotal, que és tenir lo dit ofici en
son cap, encara que no tinga vint-y-sinch anys,
per ço, ab lo degut rendiment, suplica a vostra
senyoria sie del gust y servey de vostra senyoria
manar possar lo dit offici en son cap, en la forma
acostumada, que dit suplicant ho rebrà a particular gràcia y favor de la generosa y pròvida mà
de vostra senyoria. Altissimus, (et cetera), Joseph Posas en causa pròpria.
Oblata die tercia dezembris MDCLXXXXI in concistorio et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum,
commisserunt predicta magnificis assessoribus
Generalis Catalonie, qui super suplicatis relacionem faciant in scriptis cum intervento nobili advocati fiscalis dicti Generalis. Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriba maior
Generalis Catalonie subrogatus.»

lla, la qual ha constituhit en dot al dit Possas dit
Francesc Fals, y suplica li sie aquell possat en
cap en la forma acostumada, com esta y altras
cosas se contenen en dita suplicació a la qual se
ha relació. Vista la commissió al peu de dita suplicació // 368v // feta als infrascrits assessors y
advocat fiscal; vistos los capítols de Cort disposant sobre la subjecta matèria; vist lo que se havia de vèurer; attès que lo dit Joseph Possas ha
ja servit lo dit offici de credencer de las sedas de
la present ciutat ab tota satisfacció, com ha fet y
actualment continua ab la mateixa conformitat,
ni fa altra dir que no [té] vint-y-sinch anys, per
quant no y ha capítol de Cort que tal disposi, y
fins vuy ha servit dit offici ab tota satisfacció, fan
relació a vostra senyoria il·lustríssima que deu
possar en lo cap de dit Joseph Possas lo dit offici, a fi y efecte que se li constituesca en dot en la
forma acostumada. Y axís ho senten vuy, als [...]
de desembre mil sis-sents noranta-hu. Jofreu,
assessor. Rechs y Gallart, assessor. Don Pedro de
Potau, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.»
En aquest mateix die, estant sa senyoria per anar
a fer la regonexensa general quiscun any fer
acostumada, en las botigues de la present ciutat,
se possà a plòurer, lo que impedí lo poder-hi
anar, per lo que se prorrogà fer aquella per passadas las festas de Nadal, per lo die que lo temps
y afers los donarà lloch.
369r

Dilluns, a XXIIII. En aquest die és tornat a venir
en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per haver ya convalescut de sa indisposició.
Dissapte, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab lo escrivà major y racional, és baixat en la casa del General y
en lo apossento a hont fa sa ressidència lo receptor dels fraus a efecte de continuar en inventari
los fraus trobats en lo present mes, los quals són
los següents: a tretse de dessembre mil sis-cents
noranta-hu, haprehenció en casa de Joan Costa,
manyà en lo carrer Condal, de un taler plantat
de valer, sens haver res texit ni ordit en ell.

369v

«Los assessors y noble advocat fiscal infrascrits,
vista la suplicació presentada per Joseph Possas
en efecte contenint que lo dit Possas ha sis anys
serveix lo offici de credenser de las sedas de la
bolla de la present ciutat ab tota satisfacció y
que lo dit offici fou antes de Joseph Roca, mercader, en proprietat y que aquell llegà a una filla
de Francesch Fals, adroguer y corredor de orea. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
367v i 368r del dietari.
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(Gener MDCLXXXXII)
Dijous, a III. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació com la indisposició del [...] Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General, ha
perseverat fins lo die present y continua de la
mateixa manera que té dit en altras relacions per
ell fetasa a sa senyoria, de modo que li impea. a continuació repetit altras relacions.

Dilluns, a XIIII de janer MDCLXXXXII. En aquest
die lo magnífich racional de la present casa, per
estar ocupats los senyors diputats, és baixat a la
Llotja de la mar y casa del General per continuar
a encantar los drets del General y bollas de la
present ciutat y del present Principat.

deix y ha impedit la perçonal servitut de son offici.
En aquest die mateix die, constituhit perçonalment en lo dit concistori de sa senyoria, dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la malaltia y indisposició de
Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la bolla, ha continuat fins lo die present y continua
de la matexa manera que té referit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de modo que li
impedeix y ha impedit la perçonal servitut de dit
offici.
Semblantment, en aquest mateix die, constituhit perçonalment dit doctor Monsalvo en lo
concistori de sa senyoria, ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de Joseph
Cassas, guarda del portal del Àngel de la present
ciutat, ha continuat y persevera de la manera té
fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que
li impedeix lo exercissi y personal servitut de
son offici. Y així mateix, mitjensant jurament,
ha fet relació dit doctor Monsalvo de com la indisposició de Jacintho Andreu, guarda del General, ha perseverat y continuat fins lo die present, de la matexa manera que té fetas altras
relacions a sa senyoria, de modo que li ha impedit y impedeix lo perçonal exercissi y servitut de
dit offici.
370r

Dimecres, a XVI. En aquest die, per estar ocupats los senyors deputats, lo magnífich racional
de la present casa és baxat en la Llotja de la mar
y en la casa del General a fer continuar lo encantar los drets del Genreal y bolla de tot lo Principat per lo trienni pròxim vinent.
Divendres, a XVIIII. En aquest die, per causa de
estar ocupats los senyors deputats, és baixat en
la Llotja del mar y en la casa del General de la
present ciutat lo magnífich racional de la present casa per fer continuar lo encantar los drets
del General y bolla de la present ciutat y de tot
lo Principat per lo trienni pròxim vinent.
372r

Dilluns, a XXI. En aquest die no se és baixat en la
Llotja del mar de la present ciutat a fer continuar encantar los drets de la Generalitat per fersa la festa del gloriós sant Sabestià.

Dissapte, a V. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, ha fet relació
que Francisco Sauleda, soldat que és de la companya de don Antoni Bru, altra de las del tèrcio
de la present casa, és inútil per lo servey de dit
tèrcio per ser tan de crescuda edad, per tenir
sinquanta-vuyt anys complerts y ser molt curt
de vista.
Dimecres, a XIIII. En aquest die, absent lo senyor deputat eclesiàstich, són baxats ses senyories en la casa del General de la present ciutat
com és acostumat, concistorialment, anant ab
cotxes per causa del gran fanch, acompanyats
dels magnífichs assessors, advocat fiscal y altres
officials de la present casa de la Diputació, per
comensar a fer encantar los drets del General y
bolla per lo trienni pròxim vinent.

En aquest mateix die los magnífichs assessors
ordinaris de la present casa han fet relació en lo
concistori de sa senyoria de las causas vertens
devant de sa sanyoria.

Dimecres, a XXIII. En aquest die lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa, per estar ocupat(s)
ses senyories, baixà a la Llotja del mar y casa del
General de la present ciutat a fer continuar lo
encantar tots los drets de la Generalitat y bolla
per lo trienni pròxim vinent.
En aquest mateix die, havent enviat sa excel·lència lo senyor virrey a cercar lo il·lustre concistori
als tres quarts de las dotsa, sa senyoria ý anà
concistorialment acompanyat dels officials de la
present casa ab cotxes.
372v

Divendres, a XI. En aquest die lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo // 370v //
offissi de racional de la present casa, per estar
ocupats los senyors diputats, és baxat a la casa
del General de la present ciutat y Llotja del mar
a continuar a encantar los drets del General y
bollas de lo present Principat per lo trienni pròxim vinent.
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En aquest die no se és baixat a la Llotja del mar
y casa del General per ser feriat de la Conversió
de sant Pau apòstol.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar ocupats ses
senyories, és baixat a la casa del General y Llotja
del mar de la present ciutat a continuar lo encantar los drets del General y bolla de tot lo present principat de Catalunya per lo trienni pròxim vinent.
En aquest mateix die Anthoni Vives, manyà de
la present ciutat, altre dels obrers de la iglésia
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parrochial del Archàngel Sant Miquel de la present ciutat, com tanbé com a procurador de Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, de Joseph Llaurador, notari públic de
Barcelona, [...] junt ab ell y lo egregi senyor
don Francisco Blanes Centelles y Carrós, compte de Centelles, de dita parroquial iglésia, com
de sa procura consta en poder de Gerònim Brotons, notari públic de Barcelona, als vint-y-quatra de dit mes de janer, còpia authèntica de la
qual és assí cussida signada de número dos-sents
quaranta tres, en dits noms, obtemperant a la
deliberació per sa senyoria feta, als trenta de
juny mil sis-sents noranta-hu, acerca la solta de
aquell censal feta per los predecessors de sa senyoria als onsa de [...] de mil sis-sents vuytantaset, loha, ratifica aproba y confirma la [...] feta
per Magí Joan de Gualbas, fermansa que fonch
de Francesch Malla y de Conanglell, oÿdor militar que fonch en lo trienni mils sis-sents trentasinch, debitor al General en dos-sentas quaranta-tres lliures, sis sous y dos diners, sens
perjudici, novació ni derogació de las permutas
en lo acta de dita fiansa continuadas, ans bé
aquestas ajustan segons convé y en bona fe promet, en dits respective noms, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptas
que vuy són y per temps seran que, sempre y
quant tinga lloch la exequussió de dita fermansa
feta per dit Gualbesa // 372r bisb // a dit Malla y
de Conanglell, la dita obra de dita parroquial
iglésia del archàngel Sant Miquel de la present
ciutat o los obrers de aquella donaran y pagaran
al General las dos-sentas quaranta-tres lliuras,
sis sous y dos diners que són lo preu del demuntdit censal, lo que promet ab obligació dels
béns, drets, rèddits y emoluments de dita obra,
com a deutes fiscals y reals llargament, no entenent emperò, per ditas cosas obbligar sos béns
propris ni dels demés obrers, principals seus, per
tractar negossi alieno, y ab jurament, essent presents per testimonis lo doctor en quiscun dret
Pere Format y Joseph Fornaguera, estudiant en
lleys.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria Anthon Vives,
manyà, tant com a altre dels obrers de la parroquial iglésia del archàngel Sant Miquel de la
present ciutat com tanbé com a procurador de
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, y de Joseph Llaurador, notari públich
de Barcelona, obrers junt ab ell, y don Francisco
Blanes Centelles y Carròs, compte de Centelles
de dita parroquial iglésia, com de sa procura
consta en poder de Gerònim Brotons, notari
a. a continuació un bitllet, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1409.
b. foli mal numerat: 372 per 373.
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públich de Barcelona, als vint-y-quatre del corrent mes de janer, certificatòria de la qual és
assí cussida signada de número tres-sents quaranta-quatra, en dits noms, ha jurat en mà y poder de sa senyoria de com, havent-sa fetas las
degudas diligèncias en cercar lo acte de la original creació de ahont devalla aquella part de censal de penció quatra-sents xixanta-sis sous y
vuyt diners, pagadors a set de abril, en la qual
dits obrers sortejaren en la extracció de censals
feta per los predecessors de sa senyoria a onse de
setembre mil sis-sents vuytanta-set, no se ha pogut trobar aquell.
Dimars, a XXVIIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo
doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha
fet relació com la indisposició de mossèn Pere
Traver, prevere, guarda del General y escrivà del
magnífich defene- // 372v bis // dor, ha perseverat y continua de la manera mateixa que té dit
en altra relació per ell feta a sa senyoria, de
modo que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut de dit offici.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari lo memorial e o representació feta a sa
magestat, Déu lo guarde, per lo marquès de
Rupit, vescompte de Joch, embaxador del principat de Catalunya en la cort del rey nostre senyor, lo qual memorial o representassió és assí
cussit signat de número tres-sents quarantasinch y del thenor següent:
«Señor.a
1. Los diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña dizen a vuestra magestad que
ha muchos años que conozieron con evidencia los
antecessores en sus officios que, según el semblante
que van mostrando las cosas, crecían por instantes los daños y que con este conocimiento, desde sus
principios, puestos a los reales pies de vuestra magestad, con ardiente y fidelíssimo zelo lo representaron a vuestra magestad según la urgencia de
los successos, y con más expreción lo han echo los
que ocupan oy estos cargos, con vista más próxima
de amanessada y cerrada ruhina en diferentes
ocassiones: una en el año mil seyssiento noventa,
en los primeros de noviembre, y otras en el mil seyssientos noventa y uno, en que representaron a
vuestra magestad el aprieto en que se hallava el
Principado, rezelando lo que ofrecía su meditación.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 372v bis i 373r bis (mal numerats) del dietari.

2. Hallaron, señor, en vuestra magestad benigníssimo oýdo su dolor y sus gemidos, en las piadosas y soberanas entranyas de vuestra magestad reconossieron terníssima compassión sus rendidas
súplicas, viendo con la mayor evidencia era vuestra magestad su emantíssimo rey y padre, pues se
dignó vuestra magestad socorrerlos con el remedio
y consolarlos con tan favorecidos decretos de vuestra magestad y tan expressivos de su amor y agrado que no tienen exemplar en otro monarcha ni el
el mundo tan favorecidos vassallos, para cuyo
agradecimiento precissa y gustosa deuda [...] que,
abiertos sus coraçones, se manifestasse el ardiente
y leal zelo que les aciste, sacrificándose con su sangre y hazienda al crédito d·esta verdad y a su único [...], que es // 373r bis // el mayor servicio de
vuestra magestad y bien de la monarquía.
3. Pero es singular desconsuelo del Principado el
ver que ni se logra lo que vuestra magestad tan
eficazmente dezea ni lo que el Princiapdo tan lealmente solicita, pues van cressiendo los danyos y
atropellándose los peligros hasta ponernos en términos en que puede rezelarse fatal desgracia.
4. Referir a vuestra magestad lo que tantas vezes
diximos sería viciosa repetición y no cabe olvido de
ello en la viva memoria de vuestra magestad, y
sólo proponemos a vuestra magestad suscintamente el estado en que se halla el Principado con los
successos de esta campanya para que de ellos vuestra magestad arguia quánto crecen los accidentes
y quánto peligra y se ve arriesgada.
5. Empero, está ya con funestos principios, que
fueron los primeros passos del enemigo engressar
sus tropas en la Cerdanya, y, puesta su plaça de
armas en el lugar de Bellver, destacó un partido
de su exército para el sitio de la Seo de Urgel, a
donde llegó el día quatro de junio, començando
desde este día a disparar la plaça y el enemigo a
trabajar y abrir los ataques, cuyo combate duró
hasta el die diez, en que, llegando la artillaría y
morteros haziendo su fuego, la obligaron a que se
rindiesse el día onse.
6. Siguiose de esta pérdida el orroroso estrago que
hizo la armada de Francia en la ciudad de Barcelona los diez y onze de julio, con tanto fuego de
bombas que pudo quedar provada la constancia
de los naturales.
7. Mientras obrava Francia por mar, prosseguía
sus conquistas por tierra, occupando con summa
seleridad el castillo y villa de Sort, y, dexándole
competente guarnición, passó a la expugnación
del castillo de Valencia y, haviéndolos demolidos a
entrambos, dió principio a la fortificación de
Bellver, en dominio de vuestra magestad, cuia fábrica, según vulgares noticias, se haze muy fuerte
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y difícil a la expugnación, proporcionándola al
nuevo modo de guerrear, pues la defienden en su
disposición y planta muros y baluartes que pueden
resistir a las baterías, dificultar los ataques y hazer una poderosa y durable defensa, fabricándole
fuertes y robustas bóvedas en los quarteles para
resguardar la guarnición de las bombas, comprando las casas para que los habitadores de ellas,
desocupando la // 373v bis // fortaleza y fabricando en otra parte, tenga lugar el enemigo servirse
del terreno para formar una capaz plaça de armas y los almazenes de que necessita, todo con diligencia tan rara que la tiene ya en defensa. Y,
hallándose con nueve piezas, governador nombrado y en la continuación de la actividad del
enemigo, presto se ha de rezelar el que concluya
con esta fábrica y la perfeccionará, y no le falta
guarnición competente, y, sin malograr el tiempo
y no estorvándolo el frío, se trabaja.
8. En muchas campanyas no havía obrado un
exército enemigo lo que en sólo la passada hemos
visto, y, corriendo a este passo, muy en breve se
teme la conclusión. Y el mayor sentimiento es el
verse expuestos los vassallos de vuestra magestad al
jugo enemigo y fuera del justo y amable dominio
de vuestra magestad, y lo que se haze ponderable
es la facilidad con que lo consigue, sin pérdida de
gente, ha exequutado sus designios sin tener que
disparar un mosquetasso en la campanya.
9. Si damos una vista a nuestro exército, sobre
confessarnos obligados a rendir a vuestra magestad las devidas gracias por las assistencias y socorros que se ha dignado remitirle, que han sido
conciderables, hallaremos que se ha conservado sin
operación.
10. No duda el concistorio que los generales de
vuestra magestad habrán tenido vivos dezeos de
dar crédito a las armas, pero no ha permitido
nuestra fortuna los lograssen con luzimiento.
11. No puede ser dudable, señor, que tiene la guerra sus accidentes y que se sujeta a la inconstancia
de la fortuna la reputación de las armas, y que los
más bien governados dessignios pueden parar en
muy funestos successos, pero puede no siempre cargarse la culpa a la fortuna y haver otro numen
que influia a la desgracia.
12. No pretende el concistorio averiguar la causa
de estos efetos, pues esto es únicamente de vuestra
magestad y de los leales vassallos el sufrimiento,
pero sí interessa el servicio de vuestra magestad en
que se averigue la causa, puestos a los reales pies
de vuestra magestad el concistorio se lo suplica y
más si de su [...] depende el bien de la monarquía
y la mayor concervación del Principado.
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13. Más gente ha perdido vuestra magestad sin
haver obrado el exército de la que huviere perdido
en una batalla, pues si contamos la guarnición de
la Seo de Urgel que passó pressionera a Francia y
la que por ociosa ha desertado de las reales banderas, hazen tan crecido número que muerta en
una batalla parecería increible. Consume más la
floja ociossidad de un exército que la continua
apliación a su militar exercissio, porque el valor
que obliga a los soldados a senyir el síngulo militar está violento quando no se desahoga en las
ocassiones y batallas.
14. Evidente ha sido esto en la última campaña,
pues el universal desconsuelo del exército, viendo
mal templados los ardimientos de sus valientes espíritus, ha sido tan auténticamente público que
ha podido poner en gran cuydado al enemigo, reconossiendo que es vuestra magestad un monarca
que se sirve de los más animosos soldados, pues llegaron a su término que pussieron al cielo sus vozes
y en lo más sagrado sus quexas viendo que se les serravan las puertas a su fortuna para dar a vuestra magestad un felicíssimo día. Bien público, señor, es lo que ha passado en esta parte y se le abre a
vuestra magestad camino para averiguar qual
sea la causa de que aya estado tan ozioso el valor.
15. La armada marítima, que con tantas expensas de los reales erarios de vuestra magestad mandó venirse a estas costas de Cathaluña, de que no
menos se recognosce obligado el concistorio en su
rendimiento dar a vuestra magestad las devidas
gracias, llegó en tiempo que havía la Francia llovido sobre Barcelona su indignación, quedando
sólo el consuelo del desquite de la hostilidad enemiga, y, para mayor crédito de las armas de vuestra
magestad, culpa será de los vientos el no conseguirse. Pero desgracia que llora toda esta corona,
que no puede averiguar que actos influian sobre
ellos. Hágalo, señor, vuestra magestad, para consuelo de sus vassallos y para el crédito de que es
vuestra magestad un monarca tan sabio que domina los astros.
16. El exército enemigo no ha zido muy poderoso
ni su gente muy // 374v // escoxida. El de vuestra
magestad quando no le haya sido superior por lo
menos le habrá sido igual, y, aunque huviere sido
algo menor, las ventajas de hallarse en su proprio
dominio, acistido de naturales de Catalunya, podía impedir facilmente los passos que iva dando el
enemigo por tan fragosas montanyas, y ver que no
se le hayan disputado el passo, haviéndolos corrido
en tantas leguas y con tanta seguridad, augmenta entranyablemente el dolor y haze suspender el
juizio.
17. Queda, señor, Cataluña expuesta a la invasión del francés. Dominadas las montanyas, lo
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que le falta es el llano y, siendo fragoso, consigue
con facilidad la conquista. Poco ha de costarle lo
que le falta y mayormente quando va levantando
su plaça de Bellver y puede levantar otras muchas
para assegurar lo que domina y adquirir más, y
el real exército de vuestra magestad, en tantos
años, no ha allado forma de resistirle ¿cómo es possible dexe de contrastar este estado y más quando
cobran nuevas fuerzas los males?
18. Pensar que hemos de expugnar a Bellver otro
año que esté la fortaleza acabada es idearse venturas, pero no es creherlo moralmente possible,
pues si quando se hallava con poca o ninguna defensa fue imposible a dicho exército impedirla
¿cómo será posible el recobrarla quando ya esté
acabada y guarnecida? Entonces sí que tendrá
lugar lo dudoso quando el impedirlo en los principios no fue provable.
19. Ha ganado en esta plaça el francés mucha
contribución y poderosa renta a sus cofres, y forçados vassallos a su dominio en las obediencias que
toma, haziendo escarmientos crueles a la lealtad
que resiste, con que desmayan los ánimos, se enflaquese el valor, se imposibilita la resistencia porque
van creciendo los daños.
20. Esta plaça de Bellver es un centro donde tira
el enemigo las líneas a sircunferencia muy dilatada para azerse duenyo de lo que le falta de Cataluña, pues tiene abiertos los passos para sus designios.
21. Puede bajarse con summa facilidad al valle
de Ribas, que está expuesto al arbitrio del enemigo, o ya obligándole a su obediencia o a la contribusión, // 375r // y de aquí a la villa de Ripoll,
que ya la paga de Ripoll a la ciudad de Vique,
que no tiene fortaleza que la defienda ni hallará
otra en el camino que se lo dificulte.
22. Si llegare el enemigo a ver que recabará con
su poder tantas obediencias en el país que Barcelona quedará expuesta a summa necessidad, pues le
quedará poco de que socorrerse en los víveres sobre
las contingencias de que a cada instante no diere
sobre ella, y la poca seguridad en sus sercanías.
23. Si desde Vique se quisere extender la lealtad
de Manresa, podría hazerlo con toda facilidad y
obrar quanto quisiera por aquella parte.
24. Si no quisiere assí echarse a esse partido, podría hazerlo sobre Hostalrique, donde tiene ya
cortada Gerona a Castellfullit y Barcelona, como
bloqueada y con arto trabajo la plaza de Rosas y
la de Palamós para socorrerla nossotros, con que
puede el enemigo dando estos passos señorear toda
esta grandíssima parte de Cataluña, cortarse las

más importantes plazas y hazerse duenyo de casi
de todas las haziendas de la nobleza.
25. Si estos caminos no parecieren a propóstito al
enemigo para sus dessignios, puede desde Bellver
bajarse a Bagá, expugnar los castillos de Berga y
de Cardona, y en esso dominar la ciudad de Solzona, Lusanés y irse a la ciudad de Vique y a la de
Manresa.
26. Si no quisiere caminar por estos parajes, puede desde Bellver por la Seu de Urgel, que queda ya
demolida, ponerse en Erganyá, desde donde puede
baxarse a Oliana, Pons, toda la Segarra y con camino real franco a la ciudad de Balaguer, con
que tendrá toda la Plana de Urgel y despossición
para poner citio a Lérida, única llave del reyno
de Aragón.
27. Podría también de Organyá baxarse a la
Conca de Orcau, riberas de Tremp y entrarse sin
plaça ni resistencia dentro del reyno de Aragón, y
assí mismo desde Tremp puede encaminarse a Baleguer y a Lérida, o desde la Seo de Urgel baxarse
a Sort y correr hasta Castell León, que, demolido
como lo está ya el de Valencia, tiene otro passo
// 375v // muy al propósito para aquel reyno. Todo
esto sin las entradas que le ofrecen los passos de
Prats de Molló para Camrredón, villa de Olot y
Plana d’en Bas hasta ponerse sobre Gerona y los
que tiene para el Empurdán.
28. Esta es la gran conveniencia que logra el enemigo de la nueva plaça que ha fabricado en Bellver. Puede campear en Catalunya como mejor le
paresca, quédele passo libre sin topar fortaleça
que se lo estorve dentro el reyno de Aragón, poniendo al de Valencia en continuo cuydado, no
quedando Castilla muy más segura, y ha llegado
con esto a ser tan extrema muestra necessidad.
29. Esta libertad que se considera en el obrar del
francés pone en gran desconsuelo a todo el Principado, y, viendo quán poco le resiste el exército,
teme los castigos crueles que experimenta en los
pueblos que se le ressisten al enemigo. Y, por más
que obran constantes en la fidelidad y se exponen
al riesgo, queda amedrentada la resolución. Y,
tomando tantas fuerças el mal, queda la esperança sólo de la salud en vuestra magestad, dignándose resolver en la soberana inteligencia de
vuestra magestad los poderosos remedios de que
más se necessita.

embaraze las avenidas del enemigo, pues unas torras que en aquella cituación podían tener importancia para resguardar aquell passo y dar algún
calor a esta villa y a toda la vesindad de aquell valle, que se compone de algunos provechossos lugares,
como todo lo demás ceden a la demolición.
32. El año passado continuaron los vezinos de esta
villa con fidelidad, // 376r // de forma que passando los franceses a pedirles la obediencia, viendo su desabrigo, consultaron el capitán general de
vuestra magestad antes de resolverse en darle. Y,
haviéndoles mandado no lo diezen, estuvieron
constantes en negársela. Y, no obstante que se les
embió unos tressientos hombres, micaletes y infantes, exequutó su dessinio el enemigo y tomó aquella
obediencia, dexando los vassallos castigados, dándoles un saque terrible, sin perdonar al recato de
las mujeres ni a lo sagrado del sacerdocio. Tan horroroso ha zido el golpe que ha sufrido esta gente
que tiene Ribas en muchos años que llorar en lo
mucho que le ha sido forçoso sufrir.
33. Este exemplar de Ribas, no lo permita el Cielo, puede ocassionar el que se cubra de [.]elo parte
de los miembros del Principado, viendo que el negar la obediencia ha de costarle tan caro y haun
que la fidelidad esté en su punto discorriendo de
que por difícila o impossible la resistencia al exército enemigo, y que por más que lo intenten los
pueblos fronterissos es exponerse a la major ostilidad enemiga sin esperança de logro. Y, no haziéndolo el exército de vuestra magestad aunque
se halle cerca, es, señor, desconsuelo del Principado
ver que los vassallos de vuestra magestad se vean
expuestos al ultraje de sus majores enemigos. Y,
por más que arde el zelo de los vassallos, ha de estar atado y suspenso el valor y combatida la ressolución, disponga vuestra magestad en estos brazos
del Principado los remedios más oportunos para
que conozca el mundo como vuestra magestad defiende a sus vassallos.
34. Hallarse Francia en Catalunya venciendo
sin la necessaria oposición, llenó de dudas nuestro
exército y el del contrario con hozadía se adelanta
en nuestro paýs, con ressolución conquista y edifica sin resistencia, venciendo impossibles quando a
nosotros los passos se mallogran.

30. El successo de la villa de Ribas trahe consigo
conseqüencias desdichadas que, si se atendían sus
sircunstancias, piden alguna reflección.

35. Es constante que necessitamos de remedio,
pues todo se conjunta contra nosotros, los vientos
no dexan mover nuestra armada y llenan las velas de las del enemigo, los montes son inaccessibles
a las armas de vuestra magestad y son llanos a las
contrarias, las fortalezas propias han // 376v //
ambarazado a los generales de vuestra magestad

31. Esta villa de Ribas es un lugar abierto entra
las fragosas montanyas, sin defensa ninguna que

a. difícil: fidelidad en el text, seguim el document original.
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y las demuelan, y sus ruinas dan materia al enemigo para adalentar sus dessinios, tal es el estado
de nuestra frontera, amenazando la ruina de
Cataluña y la major seguridad de la monarchía.
36. Que sepa el mundo que parecemos marecernos
la compasión, pero si queda escrito que se nos adchaque a nosotros la causa será querer borrar lo
que Cataluña ha merecido siempre en servicio de
de sus reyes.
37. Con las operaciones de muchos años a esta
parte se siente el que se exponga y se pierda un solo
vassallo de vuestra magestad en Cataluña y augmente el desconsuelo a que, con la pérdida, se tire
a quedar Cataluña infamada. Cirve Cataluña
y se les disluce el servicio, padece y no se cree conquista la Francia, y áy voces en el exército que es
bien haga ésta campaña para castigo de Cataluña y para que eternamente quede sugeta y esclava, quando lo es ja líberamente de vuestra magestad. Años ha que toman cuerpo estas vozes y son
muchos los testimonios que levantan a Cataluña,
y, aunque se despreció por hablilla, puede ja el
tiempo no permitir se dexen sin ponderación para
que se forme el más verdadero juizio.
38. Con este, que es en sí tan sensible, llenan más
nuestro dolor las vozes que corrieron el año passado y no cabrían en el sufrimiento si no fuere tan
leal la constancia de Cataluña. Hasse publicado
que el no haver obrado el exército real de vuestra
magestad ha zido por los continuados rezelos en
que le tenía el paýs.
39. Dan mucho cuerpo a esta voz los auctores de
la calumpnia, ponderando con afectación lo que
ha sucedido este año en los lugares de la cercanía
de Barcelona, que algunos de sus vezinos se incorporaron al enemigo y otros trataron de entregarle
el castillo de Cardona, de qué se levantan concideraciones fantásticas.
40. Si alguna vez ha merecido, señor, Cataluña
en los ojos de sus monarcas es ésta, pues merece en
lo que sufre y en lo que calla, y, a no discurrir que
puede ser culpa el silencio, también ahogará estas
quexas. Pero deve ahora hazer mérito de publicarlas y de no // 377r // dexarlas en el arxivo en
que conserva las otras, por no padecer con tan infame descrédito, y para que llegando a los sagrados oýdos de vuestra magestad su innegable satisfazión quede patente su lealtad.
41. Esto mismo que da motivo a la calumnia, con
evidencia la desvanece. Si no se mire más de lo
que se ve de su cuerpo, tiene algún fundamento de
duda, pero si examinamos la materia de que se
compone, hallaremos que es únicamente cuerpo
compuesto de ayre.
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42. Verdad es, señor, que se passaron algunos al
enemigo, pero, averiguada la causa y el modo, se
alla que no fue levantamiento como se ha esparcido, sino que vino de Francia un hombre bandido
de los que, perseguidos de la justicia, se havían
allá emperado, y esto corta el rezelo a que sus delitos le obligavan, iva persuadiendo a algunos que
se passasen con él a Francia y lo recabó de muy
corto número y de muy viles sujetos.
43. Ni el que vino a convencerles ni los que con él
se passaron al enemigo son gente de alguna supossición, aún en la más ínfima gente, ni áy entre
ellos quien tenga un palmo de tierra, gente de la
más desechada y la más vil en el vulgo. Su número llegará a quarenta y algunos de ellos son facinerosos.
44. El que quiso entregar a Cardona es un labrador que lograva alguna conveniencia en su casa
de Castelltallat, en el ducado de Cardona, y ha
llevado su merecido castigo.
45. ¿Cómo, pues, señor, es possible que materia
como ésta pudiesse servir de pretexto para no haver obrado el exército quando tanto importava a
toda la monarquía?
46. Nada más acredita la fineza de Cataluña que
estos successos, siendo tan público que ha procurado
la Francia con espaciosos y manifiestos pretextos solevar los pueblos de Cataluña en repetidas y continuas ocasiones, ofressiéndoles tales partidos que
jusgava se acomodarían a su convenien- //377v //
cia, quando todo se les subministrava con el pretexto de la oportunidad que nunca más se les ha ocorrido que en estos años en que ha estado el exército
francés tan dentro del paýs sin fortalesa de [...].
Pero nada d·esto ha podido ni podrá mover, ni
puede bastar mucho más, porque está en su sentro
Cataluña en la obediencia de vuestra magestad y
es violencia qualquier cosa que le aporte.
47. Los mismos paysanos son los que descubren a
los ministros de vuestra magestad qualesquiera
sospechas que se les ofresca en esta parte y por sí
mismos, con ressolución, ponen los delinqüentes en
manos de la justicia solicitando su castigo, como
ha sucedido el anyo passado con todos los que han
reconossido con este género de delitos.
48. La promptitud con que sirven, sobre haverla
echo tantos años innegable, el año passado ha permitido Dios que la pussieren en términos de evidente. Bajó el enemigo a la Seo de Urgel y, sin otro
[...] que la de su natural inclinación, se dispussieron por la defensa todas aquellas populosas montañas para que, en llegando la orden, no les faltasse que prevenir. Y de la comarca de Trem, de
Pallás, y aquellas montañas y llanos se juntaron

ciento y sinqüenta infantes para dar favor a estos
pueblos, y fueron en este tiempo entrando algunas
compañías que havía levantado el reyno de Aragón, pero fue el socorro mucho después del trabajo,
permitiéndolo assí Dios para que se deviesse a los
paysanos de Cataluña tan importante servicio y
se disminuyessen con él las vozes de la Cataluña
que finge, entre tanta fineza, recelos.

más de tres mil hombres con proprias municiones
y armas para coadjuvar el socorro que se aguardava. Y se pussieron en un paraje que, por su importancia militar, los pudo cortar el francés y,
viéndose sin cabo de experiencia ni milicias algunas que los abrigasse, a vista del riesgo, los obligó a
retirarse la misma necessidad, y más sabiendo el
rendimiento de la Seo de Urgel.
49. Pidió el enemigo la obediencia a Gerri y Pallás, que la negaron con valiente ressolución, y
guarnecieron el passo de Abella con quatrocientos
hombres pagados de su dinero.

378v

50. Entendióa el capitán general de vuestra magestad que quería el enemigo invadir la valle de
Arán y el marquesado de Pallás, y lo participó por
medio del doctor Bertrán, juez de la Règia Cort
de vuestra magestad, a las justicias y balles de
aquellas comarcas para que juntaran un buen
número de paysanos de los más // 378r // escogidos
armados, municionados y socorridos, y que se juntasse toda esta gente a la villa de Sort. Y se exequutó con puntualidad y fineza mui exemplar,
gastando en ello considerables summas.
51. Con un destacamento considerable ocupó el
enemigo con tanta seleridad el castillo de Sort con
su villa que apenas pudieron entenderlo sus comarcanos, pero tuvieron tan a rraia la guarnición que dexaron en el castillo que nunca se atrevió a salir de él un paso, impidiendo los bagajes y
víveres que podían facilitarle el conservarse. Y, en
una sortida que hizo, estos paysanos, con trenta
micaletes, la cargaron de forma que con pérdida
importante la obligaron a retirarse.
52. Ganó el enemigo el castillo de Valencia y, conociendo que la opposición que le hazían los paysanos no le permitía el conservarse en aquellos parajes, determinó demolerlo con el castillo de Sort y
la Seo de Urgel, y retirarse una noche con tanto
cuydado que no pudieron advertirlo aquellos pueblos. Y rompió una puente para que al advertirlo
no pudieran darle alcançe, diligencia que le imperió toda su seguridad.
53. Todo esto obraron los paysanos de Cataluña
sólo en demonstración de su zelo, todo fue ardimiento de su valor y todo evidencia de su fidelidad, sin más sueldo ni más pan que el que les suministravan los paysanos, en que consumieron
tanto como suele consumirse la desprevención de
un todo en el aprecio de la urgente necessidad.
54. Embió el capitán general de vuestra magestad al maestre de campo don Joseph Boneu con
a. entendió: extendió al text del dietari, seguim el document
original.
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55. No ha avido en Cataluña rincón que no haja
mostrado su fineza esta campaña: las vegarías de
Cervera, Agramunt, la comarca de Urgel y la ribera de Segra, con la noticia de lo de la Seo de Urgel, levantarse los somatenes de orden de sus justicias con número considerable de gente y gastos
imponderables de aquellos pueblos, pues havía
muchos que davan siete reales de diario todos los
días a cada uno. Y lo hizieron con tanto gusto que
se aplicaron a todo y recobraron las obediencias
que havía tomado el enemigo hasta Orgañá, en
donde hallaron un paysano de Peramola que,
obligado de los rigores de Francia, a quien havían ja dado la obediencia, esparcía unas cartas en
que pedía obediencia y, preso, lo remitieron al
real exército.
56. En tiempo que el capitán general de vuestra
magestad intentó la expugnación de la fortalesa
de Prats, el maestro de campo don Joseph Boneu,
con dos compañías de infantería y más de dos mil
hombres de somatenes del Ampurdán, por la parte de Massanet, entraron en Rossellón, plantando
su plaza de armas en San Llorens de Serdans,
obligando a prestar la obediencia a algunos lugares vezinos para darle la mano con nuestro exército sobre Prats, facilitar nuestros comboyes y molestar los del enemigo, engrosándose a cada instante
el maestro de campo con nuevos somatenes que le
ivan entrando del Empurdán. Y, no obstante que
ja el exército se havía retirado de Prats, se conservó en su plaça de armas guarnecida de somatenes
hasta que tuvo orden de retirarse, y lo exequutó
con orden militar y sin pérdida, a tiempo que el
enemigo entrava ja dentro del dicho San Lorens.
57. En las vegarías de Vique, de Lusanés, Berga,
Plana den Bas, Ripoll y Camrrodón, con ocasión
del sitio de la Seo de Urgel y expugnación de
Prats, se levantaron los somatenes con gasto importantíssimo de los lugares y huvo lugar que no
siendo muy populoso ha gastado esta campaña
más de nueve cientas libras, argumento por donde se puede ver lo infinito que habrá gastado en
servicio de vuestra magestad todo el resto de Cataluña.
58. Pero ni con estos grandes servicios pueden librarse del desprecio. Dizen a vozes en el exército y
sienten los principales cabos, como lo dijeron años
ha, que los somatenes no sirven ni pueden ser de
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provecho. En parte assí lo reconocen los diputados
y da esto nuevo motivo de sentimiento.
59. Si los somatenes son inútiles y tanto como se
pondera ¿de qué // 379r // sirve el levantarlos?
Gastan en ello los pueblos lo que no cabe en la credulidad, falta la gente que se levanta al cultivo
de sus haziendas y, después, viendo que es un desperdicio que lo consume todo y nada remedia,
acuden gustosos y se retiran muy despechados,
viendo que con lo que sirven no sirven y que se les
mallogra el zelo con que se exponen al riesgo.
60. O no levantarlos o levantarlos con qüenta y
razón. Levantarlos sin caudillo ni disposición es
valerse de una gente briosa pero confusa, que la
multitud mesma es su mayor confussión. Menos
gente con más orden consumiría menos y valiere
más, y serviera a vuestra magestad para un buen
día, punto que varias vezes lo han repressentado
los diputados y nunca se ha echo ponderación. Ello
se ha visto el año passado que, si no sirven de mucho, por lo menos no sirven de poco, pues haún ellos
solos han impedido al enemigo y lo han obligado a
retirarse de Sort.
61. Lo que ha servido Cataluña este último anyo
en bagajes excede la ponderación y se sacará en
guarismo lo que en todas maneras ha servido esta
última campanya, admirara y agora se luce poco.
No ha avido lugar, aun de los más remotos, que
no haya cooperado a este mérito. Pagávanse los
bagajes, pero era un precio que no correspondía al
mero alimento y suplían los pueblos lo que faltava
a la paga. Del partido del Ampurdán y obispado
de Girona, dexando en las eras sus trillas, acarrearon a sus costas al exército diez mil quarteras de
granos. Tanto es el gusto con que han servido a
vuestra magestad y la promptitud con que lo tienen exequutado.
62. La constancia de Barcelona en el estrago con
que la afligieron las bombas no puede ser mayor
en quantos vassallos componen el orbe. La quietud
en que estuvo aquella ciudad, la ressignación con
que aquellos vassallos sufrieron el azote, el valor
con que la noblesa se expuso a recibir aquell fuego,
sin más utilidad //379v // que la de manifestar su
fineza, puede ser exemplo en las istorias y este solo
sucesso es la mayor confusión de los émulos y crédito de la nación cathalana.
63. Pues, señor, con tan innegable evidencia, ¿qué
género de rezelo ha podido ocasionar el paýs? No
llegan a quarenta los hombres que persuadidos
del enemigo se le han passado, ni entre ellos ha
avido uno tan sólo que haya tenido ni el menor
género de suposición, gente toda vagabunda y
perdida. Todo el resto de los pueblos ha resistido
constante la sugestión y la mayoría gastan con li228

beralidad, sirven con promptitud, se convocan
briosamente para resistir, obligan solos al enemigo a retirarse. Si esto, que basta para desvanecer
las más voluntarias sospechas, infunde rezelo al
real exército, cierto es, señor, que es mirar con antojo, que muda el semblante a las cosas y que es
muy corta la suerte de Cataluña.
64. Muchos son los émulos de Cataluña, pero queda consoladíssima y padesse con ressignación porque concidera que las vozes que se intentan para
su descrédito no entran en los reales oýdos de vuestra magestad, lo que acreditan los reales decretos
con que vuestra magestad honrra y ha honrrado
el Principado. Y son los que muestran con evidencia nuestra fidelidad, pues el passo que condensan
orrorosos vapores los desvanece con ellos vuestra
magestad y serena nuestro emisferio, a pessar de
la obscuridad de las sombras que quiere introducir la malicia.
65. Sin pretenderlo el concistorio, ha sido vuestra
magestad servido en estos días, atendiendo a su
buen obrar, honrrar las perçonas que lo componen
con el título de ilustres y fidelíssimos, sólo con el
motivo de la grandeza de vuestra magestad y el
de que han sabido mercerlo en estos lances, prosiguiendo el exemplo de sus majores.
66. El braço militar ha conseguido de vuestra
magestad, con los mesmos motivos, igual título de
ilustre y fidelíssimo, y la ciudad de Barcelona la
singular prorrogativa de cobrirse sus conselleres
delante de vuestra magestad, cuia circumstancia, siendo la única entra todas las que componen
// 380r // esta dilatadíssima monarquía, la acredita de ser la que más se señala en merecerlo. Y finalmente, señor, en carta de vuestra magestad de
vintyseis de julio del año passado, fue vuestra magestad servido honrrar el concistorio diciendo que
sus servicios son tantos, palabras son formales de
vuestra magestad: «Que me han puesto en obligación de daros las expressivas gracias, de que deven
hazerse acreadores los vassallos que saben, como
vosotros, sacrificar con tan immutable exemplo de
constancia sus vidas y haziendas por su rey y señor
natural». Salta el coraçón por los ojos viéndose
tan estremadamente favorecido, ya no cabe en
donde le collocó la naturalesa y dezea dilatarse
para que sea digno de las majores empressas que
cedan en gloria del major monarca que han conocido los siglos.
67. Esto es el estado de Cataluña: un enemigo
que la conquista y una emulación que la afrenta.
Pero, señor, espera humilde y confiada, puesta a
los reales pies de vuestra magestad, que con su
llanto riega y con su amor adora, que ha de mejorarle la fortuna y que ha de llegar aquel día en
que venciendo dificultades buelva al estado que se

mereció en otro tiempo, tomando vuestra magestad (con) briossa ressolución su remedio.
68. Queda Cataluña toda senyida al enemigo,
pues la tienen sercada sus armas desde Collibre
hasta Castillo León, distancia de Conca sinqüanta leguas de largo, que la franquean muchíssimos
passos para entrar a invadirla sin que le quede a
vuestra magestad plaça alguna para defenderlos,
como queda ja ponderado, y tiene reducido al
exército de vuestra magestad haver de estar siempre observándole sus dissinios y ha haver de estar
siempre en una continua y trabajosa fatiga, acabándose Cathalunya con haver de sustentar dos
exércitos después de haver tantos años que los sustenta sobre la esterilidad de los tiempos.
69. El remedio, señor, únicamente consiste en que
se le aga al enemigo una poderosa guerra ofensiva, entrando el exército de vuestra magestad dentro // 380v // su paýs, pues con esto se aliviará Cathalunya del peso de dos exércitos, cobrarán los
descaeçidos ánimos nuevo valor, desmaiará el
enemigo viendo la opposición en su cassa y, ganando allá alguna plaça, cobrará vuestra magestad mucho de lo perdido. Y sabrá el mundo
que manejan armas ofensivas los exércitos espanyoles, en cuyo crédito consiguió gran parte de las
vitorias.
70. Para esto es menester el que mande vuestra
magestad muy en tiempo el que se disponga un
gran exército en Cataluña, con soldados y cabos
de conocida y acreditada experiencia militar,
pues el exército que se compone de levas dificultosamente puede ser provechoso y sólo los exércitos veteranos merecen estimación.
71. A los primeros de março es menester que quede
ja junto y prevenido de todo lo necessario, pues
qualquiere cosa que le faltasse sería una rémora
que detuviesse el curso, que tanto importa se emprenda con movimiento veloz.
72. Unos almazenes importa que se agan en la
montaña y en los parajes que el capitán general
pareciessen prevenidos en el invierno con abundancia. Con esto ahorrará vuestra magestad infinito, podrá el capitán general obrar ressoluciones exequutivas, estará el exército abundante y el
paýs mucho mejor defendido.
73. Con estas prevenciones la guerra ofensiva
puede emprenderse con summa facilidad, siendo
constante que el enemigo no puede tener exército
importante que lo embaraze, porque están muy
divididas sus fuerças y podrá vuestra magestad
prometerse muy gloriosos successos, pues siempre la
resistencia ha de ser poca, porque le será precisso al
enemigo tener guarnecidas sus plaças.
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74. La armada marítima suplica el concistorio a
vuestra magestad, con el mayor rendimiento y encarezidas veras, se halle por lo menos en los últimos de março en estas costas, pues con ella nos veremos libres del susto en que quedamos de la
hostilidad de las bombas que, según noticias pro// 381r // bables, las previene el enemigo para
echarlas muy con tiempo en Barcelona, con major
número de balandras para que con esta puedan
ponerse muy cerca. Y si el año passado tres de ellas
han echo un estrago tan orroroso, ¿qué será, señor,
el que viene? Que por lo que vemos será igual la
desprevención, pues nos hallamos sin la que importa para que se funda el número de la artillería de que necessitan los baluartes y todas las
plaças marítimas.
75. Teniendo la armada a tiempo, no sólo se defienden las costas, pero haún puede socorrer con
gente al capitán general de vuestra magestad y
poder sacar guarnición de las plaças marítimas y
reforsar con esto el real exército de vuestra magestad, y oponerse y ofender el enemigo.
76. Puesta en estos mares se allará como en sentro
para tirar líneas a toda la circunferencia de los
reales dominios: si emanassa el enemigo a Italia
desde estos mares, puede observar sus dessinios y
impedirle al que los vaja exequutando; si a las islas, puede con facilidad socorrerlas; si amenesare
al poniente y a las costas de Valencia y Castilla,
podrá salirle al enqüentro. Y, últimamente, se
discurre, consiste la major falisidad en los successos de esta armada de mar. Siempre que los gloriosos agüelos de vuestra magestad la tuvieron,
fueron temidos de toda Europa y fueron los árbitros de la guerra o de la paz. Y, desde que ella falta, se ha conocido el danyo en que le falta el mayor
y més efectiva fuerça.
77. Si algo, señor, de lo que humildes suplicamos
para la campaña que viene falta, no será faltar
algo, sino faltarnos el todo, porque cada falta que
aia impedirá todo lo prevenido, reduziéndose a
inútil el todo, porque nos falta una parte.
78. Si esto no sea previene con tiempo, también la
prevención és inútil, pues llega a tiempo que no
aprovecha. Si el exército de vuestra magestad no
entra a los primeros de abril en el paýs enemigo
porque le falta alguna prevenci- // 381v // ón, ja
la guerra no tiene echura, pues el exército enemigo, que siempre, para nuestra desgracia, está tan
bien prevenido, entrará en Cataluña por donde
major le paresca, y, ocupándose en alguna operación, ya será difícil al exército de vuestra magestad passar a ofender quando le llame Francia a
defenderse. Y en esto, señor, ja es infalible estar a
a. no se: al text del dietari nos, seguim l’original.
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gran riesgo el Principado, por ser un paýs habierto y sin ninguna defensa.
79. Las voces que se han esparcido y los xismes que
se han fraguado necesitan, señor, de remedio. Sepúltanse de una vez y creamos todos que es vuestra
magestad un monarcha que sin distinción nos govierna, que con paternal amor nos abraça y que
con igual lealtad la servimos. Y con esto se mirarán igualmente hijos los que no pueden ser tratados como estraños. Ate vuestra magestad con
fuerte vínculo las voluntades de todos, tratémonos
como hermanos los que igualmente somos hijos de
tan amantíssimo padre; meresca, señor, Cataluña, como humilde suplica, la dichaa de ver a vuestra magestad calentarse de los ardientes rayos del
sol y, viniendo vuestra magestad a favorecerle, experimentará de más serca la benignidad del influjo y verá vuestra magestad por sus ojos que son
muchas las equivocaciones que corran y igual es el
zelo de Cataluña para el major servicio de vuestra magestad, cuyo mayor bien es el mirar el
principal interés del Principado.
80. Mucho es, señor, lo que suplican los diputados
sea vuestra magestad servido de mandar se disponga corto el plasso para tanta disposición, pero
la soberana comprehensión de vuestra magestad
basta para vencer estos que parecieren impossibles
en qualquier otro monarcha, pues nada es imposible a vuestra magestad, que reyna sobre los coraçones de todos y que impera en una monarchía
tan grande. Todo se puede quando eficazmente se
manda. Mándelo así, señor, vuestra magestad,
para que con esto nada le sea a vuestra magestad
impossible para terror de los enemigos y consuelo
de Cataluña, que tanto dezea y solicita conservarse en el justo dominio de vuestra magestad y
para crédito de la corona espanyola, que lo recibirán los diputados a senyalado favor y gracia de
lab grandesa de vuestra magestad.»
382r

feta per los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General acerca de com <se> ha y deu obrar
dit diputat local en fer regonexensas per lo dret
dels safrans, la qual carta y relació és assí cussida
signada de número tres-sents quaranta-sis y del
thenor següent:
«Il·lustríssimsa senyors. Altra tinch escrita a vostra senyoria il·lustríssima acerca de la guarda
que lo batlla d’esta vila me posà a la pressó y no
me’l volgué entregar may, ni menos lo senyor
assessor me volgué tornar resposta, ab què, com
lo offici que jo tinch de diputat local no pod estar sens guarda, me aparegué lo escríurer·o a
vostra senyoria il·lustríssima, y dita guarda, vista
la dilació, se traçà i buscà modo per a fugir de la
pressó, ab què no se atreveix venir a esta vila per
temor que té de dit batlla.
També escriguí acerca de un home que portà sal
a vèndrer sens albarà de guia y fiu aprehenció de
dita sal, y lo acessor me la féu tornar, y lo homa
me amanesà dient que la pagaria si me trobava
en alguna part, //382v // y també acerca dels sastres, valluters y altras que han de prestar jurament, (que) diuhen que no ho acostuman, y,
axís, que no volen fer. Y com tot això és del llibre de Corts que vostra senyoria il·lustríssima
me féu mercè de enviar-me, jo·u volia fer observar, y no he gosat, ja per això i ja també perquè
no sé lo que se ha de fer pagar per dit jurament,
ab què vostra senyoria il·lustríssima vege<n> lo
que jo tinga de obrar, perquè me veig ab las
mans lligadas.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, Gerònim Brotons, notari públic de Barcelona, subrrogat en escrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta de data de setse
de dezembre proppassat a sa senyoria escrita per
lo magnífich deputat local del General de Monblanch y sa col·lecta, junt ab la relació en escrits

Estant succehint assò que tinch referit, rebí una
de vostra senyoria il·lustríssima manant-me que
fes diligèncias en saber la cullita del safrà y luego
possí en obra lo que vostres senyories il·lustríssimes me manaren, y me viu ab lo senyor assessor
y me digué que est any ý ha agut mitja cullita, y
que may ne han denunciat gens, que és gran
perjudici del General, ab què, si vostra senyoria
il·lustríssima vol<en> que jo isqui a vèurer si ý
aurà alguns fraus, que sens dupte n’i haurà
molts, ha de ser junt ab lo assessor, notari y
guarda, donant-los lo salari o dieta que·ns toca
o que·ns paguem de dits fraus que·s trobaran. Y
també me an de donar facultat per poder perdonar a alguns pobres alguna cosa, perquè seria
llàstima y tal vegada nos alçarian algun motí, y
també seria ocassió perquè los anys següents pagaran de millor gana. Espero la resposta ab brevedad perquè se passa la ocassió per dit efecte,
encara que ara per festas se trobaria molta cosa.
Lo Senyor los guarde a vostres senyories il·lustríssimes molts anys com desitjo y he menester.

a. la dicha: manca al text del dietari, seguim l’original.
b. de la: al text del dietari y, seguim l’original.

a. l’original d’aquesta carta i relació es troba intercalat entre
els folis 382v i 383r del dietari.

Dimecres, a XXX de janer MDCLXXXXII. En aquest
die lo magnífich racional de la present casa, per
ocassió de estar ocupats ses senyories, és baixat
a la casa del General i Llotja del mar de la present ciutat per fer continuar lo encantar tots los
drets de la Generalitat.
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Montblanch y desembre als XVI de MDLXXXXII.
Il·lustríssims senyors, prostat als peus de vostra
senyoria il·lustríssima lo més mínim dels súbdits
de vostres senyories il·lustríssimes, Joseph Saurina, diputat local de la col·lecta de Monblanch
y comptat de Prades.
383r

Oblata X januarii MDCLXXXXII in consistorio. Et
domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, comisserunt huiusmodi
epistolam magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui cum intervencione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis quo ad ultimum capitulum
eiusdem epistole relacionem faciant in escriptis.
Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Vista la sobradita suplicació y lo en ella contingut a vostra senyoria il·lustríssima presentada
per Joseph Saurina, deputat local de la col·lecta
de Montblanch; vista la commissió al peu de
aquella continuada als assessors y advocat fiscal
infrascrits; vist los capítols de Corts sobre la subjecta matèria concernents; vist lo demés que se
havia de vèurer, diuhen y fan relació a vostra senyoria il·lustríssima que de present pot ordenar
y manar a dit deputat local fasse la everiguació
dels fraus dels sefrans en lo modo y forma se ha
estil·lat fer en la dit col·lecta altres vegadas, entenent, emperò, que la satisfacció de las dietas
de dits deputat local y demés officials que isquen per dita averiguació <la satisfacció> aya de
procehir que se deja cobrar dels fraus se trobaran, que altrament la casa no pagarà ditas dietas.
Y, en cas se troben fraus, no pod donar facultat
lo consistori a dit deputat local de remètrer ni
ajustar lo frau ni la pena, per ésser prohibit per
capítols de Cort. Y axí ho sentan, etcètera. Jofreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor. Don Pedro
de Potau, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.»
Dijous, a XXXI de janer MDCLXXXXII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab
assistència de mi, scribà major, y del magnífich
racional, se són conferits en la casa del General y
en lo apossento a hont fa ressidència lo receptor
// 383v // dels fraus a efecte de continuar los
fraus se són trobats en lo present mes de janer,
los quals són los següents: primo, a quatra de janer MDCLXXXXII, haprehenció feta a Damià Recorder, adroguer de Vilassar, trobat en lo camí
de Mataró, de una pessa de tela divuytena cap-icua; ítem de una cana y set palms neta; ítem, a
vuyt de dit, hapreenció feta en una faluga que
estava a la vora del mar de quatra pessas cotonina blanca de las netas; ítem, sis pesas bordets de
llavant; ítem, catorsa papers de [...] embolicats
ab un mocadó de bordets de tela viada, que
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junts, encamarats, han pessat onsa lliuras, deu
onsas.
Divendres, al primer de fabrer MDCLXXXXII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina
Jaume Pujadas, mitjensant jurament, ha fet relació com Joan Montaner, cap de esquadra que
és de la companyia del capità Pere Joan Sanxo,
altra de las del tèrcio de la present casa, pateix
malaltia per la qual necessita de fer-se remeys
continuats, axí que li impedeix lo poder exir en
campanya y fer la servitut en dit tèrcio.
En aquest matex die, per causa de estar ocupats
ses senyories, lo magnífich racional és baxat a la
casa del General y Llotja del mar de la present
ciutat a fer continuar en encantar los drets de
General y bolla de tot lo present Principat per lo
trienni pròxim vinent.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria, lo noble don Miquel de Clariana y Leva, procurador de Marcià
Borrell, ciutadà honrrat de Barcelona, en la vila
de Vich populat, altre dels taulers del General
de la vila de Granollers, com de sa procura consta en poder de Salvador Golorons, notaria
// 384r // col·legiat de la present ciutat, als vinty-set de janer mil sis-sents vuytanta-set, còpia
de la qual autèntica és assí cussida signada de
número tres-sents quaranta-set, en dit nom, ha
renunciat en mà y poder de sa senyoria lo dit offici de altre dels taulers del General de dita vila
de Granollers en favor y en cap de Anthon Alberch y Puyol, mercader de la ciutat de Vich,
per ser altre dels officis antichs y que·s poden
alienar. Y sa senyoria, attès de la relació en escrits feta per lo magnífich racional del General y
present casa, la qual és assí cussida signada de
número tres-sents quaranta-vuyt, consta dit
Marcià Benetb no ésser debitor al General en
quantitat alguna, ha acceptat dita renunciació sí
y en quant (etcètera), essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesch Payssà, altres dels verguers de sa senyoria.
Dilluns, a IIII de fabrer MDCLXXXXII. En aquest
die, per causa de estar ocupat sas senyories, lo
racional del General y present casa és baxat a la
casa del General y de la Llotja del mar de la present ciutat a fer continuar en encantar los drets
del General y bolla de tot lo present Principat
per lo trienni pròxim vinent.

a. a continuació aquesta procura i una fe, transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1409.
b. Benet: probablement per Borrell, com se l’anomena anteriorment.
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Dimars, a V. En aquest die, obtinguda primer
ora per medi del síndich del General, los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar (han) anat ab cotxes, ab los verguers
y ab les mases, y acompanyats dels officials de la
present casa a vissitar y donar la benvinguda a
esta ciutat al excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, grande de Espanya, que possava en son
palàcio, // 384v // que·l té en lo carrer de la Portafarrissa. Foren rebuts per dit senyor marquès
al cap de la escala de dita casa y, al despedir-se,
digué dit excel·lentíssim senyor marquès que se
apreciava molt de cathalà y que haver de servir a
sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat li eparexia que [...] assentar plaça en altra
part que en lo tèrcio de la present casa. Y se despediren sas senyorias de dit excel·lentíssim senyor marquès, lo qual los acompanyà fins baix al
últim escaló de la escala, de a hont se despedí ab
moltas cortesias.
Dimecres, a VI. En aquest die és baxat lo racional de la present casa, per estar ocupat sa senyoria, en la casa del General y Llotja de mar de la
present ciutat a efecte de continuar lo encantar
tots los drets del General y bolla del present
Principat per lo trienni corrent.
En aquest mateix die són anats, de part de sa senyoria, don Francisco de Puig y lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, ab lo senyor marquès de Aytona, donant-li moltas gràcias de haver assentat plaça de
soldat ras en lo tèrcio ab lo qual la Deputació
serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en
defensa del present Principat. Al que dit
excel·lentíssim senyor marquès respongué que
era molt de sa obligasió lo haver·o així fet, pressiant-se tant com se precia de català, que estava
molt prompte en tot lo que fos del gust de sa senyoria, com ne han fet relació dits senyors en
concistori.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament, ha
fet relació de com Miquel Solà, soldat que és de
la companyia de Jayme Alemany Descallar, altra
de las del tèrcio de la present casa, pateix uns
dolors universals y, en particular, en lo bras
dret, per los quals necessita de aplicar remeis
nessessaris per sa curació, que ha de ser molt
llarga, impedint-li lo poder assistir al servey de
dit tèrcio.
385r

Divendres, a VIII. En aquest die lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional de la present casa de la Deputació, és
baxat en la casa del General y Llotja del mar de
la present ciutat, per causa de estar ocupat sa se232

nyoria, a fer continuar a encantar los drets del
General y bolla de tot lo present Principat de
Catalunya per lo trienni pròxim vinent.
Dilluns, a XI. En aquest die, per causa de la ocupassió de sa senyoria, és baxat en la casa del General y Llotja del mar de la present ciutat lo
magnífich racional a fer continuar lo encantar
los drets del General y bolla de tot lo present
principat de Catalunya per lo pròxim vinent
trienni.
Dimecres, a XIII de febrer MCLXXXXII. En aquest
die Francisco Agulló, cirurgià, constituhit personalment //385v // en lo concistori de sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació de com
Joseph Ugo, soldat que és de la companyia del
capità Pere Sanxo, altra de las del tèrcio de la
present casa de la Deputació, pateix una úlsera
ab tres bubons gàl·lichs, de manera que li impadex la servitut en lo tèrcio, necessitant de dar-se
remey per lo temps de un mes y mitx, abans més
que menos.
En aquest mateix die los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstic y real són anats a sa
excel·lència lo senyor virrey per haver-los enviat
a cercar, als quals sa excel·lència ha entregat una
real carta de sa magestat y excel·lentíssim senyor
duch de Ossuna.
Dijous, a XIIII. En aquest die, a las deu horas del
matí, és vingut en la present casa de la Deputació lo excel·lentíssim marquès de Aytona a tornar la visita que per ses senyories li fonch feta en
jornada de sinch del corrent com a grande de
Espanya, y és estat rebut al venir per lo scrivà
major y demés officials de la present casa en lo
pati, y per los magnífichs assessors en lo primer
replà de la escala, per los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar al capdemunt de dita escala, ab
verguers ab massas altas, possant a dit senyor
marquès en lo mig, y dits senyors oÿdors són
entrats en la capella xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada. Y, després de haver fet
un rato de oració, anaren dits senyors marquès y
oÿdors, ab los verguers devant ab massas altas,
al terraplè dels tarongers, y a la porta de la sala
dels Reys, que ix al terraplè, aguardavan los demés senyors consistorials s’i trobavan, possant
lo dit senyor marquès a la mà dreta, [...] il·lustre
senyor compte de Plasència se encaminaren a la
sala del consistori, fent entrar ab las acostumadas (cortesies) primerament, en quiscuna porta,
a dit senyor marquès. Y, entrats en la sala del
concistori, se assentaren baix del doser, estant
en lo mig lo senyor marquès, lo dit senyor deputat militar a mà dreta per no ésser-s’i los senyor deputat ecclesiàstich, y los demés senyors
consistorials quiscun en sa cadira. Y, després de

mento de essos tercios al número de seiscentos hombres efectibos, y assegurando a vuestra señoría el
rey lo pressiente que tiene las mayores assistencias
para esse Principado, como también tengo orden
de dessírselo assí al marqués de Rupit, a quien me
ha mandado su magestad que, demás de la precissión de ohirle como pressidente de Aragón, lo haga
también como consejero de estado en todas las dependencias y negocios de la mayor combeniencia
de esse Principado. Y, concurriendo en mí la circunstancia de solicitar su logro con especialidad,
por el singular afeto que conserbo a vuestra señoría y experimenté de su fineza hallándome virrey
de esse Principado, que por [...] a essos comunes la
formaciòn de los tercios en número muy crecido,
no dudo la continuación de su fineza hasta más
allá de lo possible, como lo merece a vuestra señoría
mi confianza y yo se lo ruego muy encarecidamente, y con la seguridad de que la respuesta que vuestra señoría me diere será haver concedido este servicio, de manera que los seissientos hombres de
cada tercio sean tan efectibos como yo he experimentado en otras ocassiones la fineza de vuestra
señoría, pudiendo assegurarle que aunque siempre he sido buen agente de las dependencias de esse
Principado, oy, con la ocasión de haver puesto el
rey a mi cuydado la pressidencia de Aragón, podré
tener más ocasiones //387r // de mostrar a vuestra
señoría mi buena voluntad en su mayor conservación y augmento, como vuestra señoría lo experimentará en todas occassiones y yo se lo offresco assí.
Dios guarde a vuestra señoría en su mayor lustre.
Madrid, a II de febrero de MDCLXXXXII. El duque,
marqués.

haver con- // 386r // versat un rato, se despedí sa
excel·lència y lo acompanyà tot lo consistori fins
al indret del cap de la escala, a hont fou rebut
per lo il·lustre bras militar.
Divendres, a XV. En aquest die és baxat lo magnífich racional, per ocassió de estar ocupats sas
senyorias, en la Llotja del mar y casa del General
de la present ciutat a fer continuar lo subast de
la generalitat de tot lo present principat de Catalunya.
Dissapte, a XVI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General y present
casa de la Deputació, cussís y continuàs en lo
present dietari dos cartas, ço és, una de sa magestat, Déu lo guarde, y altra del excel·lentíssim
senyor duch de Ozuna, las quals foren entragadas a sa senyoria per lo excel·lentíssim llochtinent y capità general als tretse del corrent, las
quals són assí cussidas signadas de números
tres-cents quaranta-nou y tres-sents sinquanta y
del thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. La experiencia que tengo del celo y fineza con que esse consistorio à acudido siempre a mi real servicio, particularmente en la guerra presente, manteniendo
durante ella un tercio de infantería, me assegura
que no sólo lo continuaréis en adelante, sino que
procuraréis augmentarle al número de seiscientos
hombres, por lo mucho que conviene, por todos lo
medios possibles, crecer el de la infantería del exército de esse Principado para afiansar su defensa.
Y assí he querido significaros de quànto agrado
me será el que deliberéis este servicio y dispongáis
su cumplimiento muy a tiempo para poder anticipar la próxima campaña con las demás prevenciones de gente y assistencias efectivas que han de
embiar d·estosb reynos, en que no se omitirá diligencia alguna de que podáis estar ciertos, por lo
que deseo se assegure el mayor resguardo y consuelo
de // 386v // de tan buenos y fidelíssimos vassallos,
en cuya conseqüencia hallará en mi real ánimo
esta deliberación el apressio que es justo, y lo tendré
presente para honrraros y favoreceros, como podéys
creerlo de mi paternal amor y os lo significará el
duque de Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general, que os entregará ésta. Datada en
Madrid, a II de febrero MDCLXXXXII. Jo, el rey.
Dux presidens. Don Joseph de Haro y Lara, secretarius. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit Comes
y Torro. Vidit Oscaroz, regens.»

Ilustres diputados del principado de Cataluña.»
Dimars, a XVIIII. En aquest die los magnífichs
assessors han fet relació en consistori de las causas vertents en lo consistori de sa senyoria.
Divendres, a XXII. En aquest die, per ocassió de
estar ocupats ses senyories, lo magnífich racional del General y present casa és baxat en la casa
del General y Llotja del mar de la present ciutat
a fer continuar lo encantar tots los drets de la
Generalitat del present Principat.
387v

«Muy ilustres señores. Remito a vuestra señoría el
despacho adjunto de su magestad sobre el auga. els originals d’aquestes dues cartes es troben intercalats entre els folis 385v i 386r del dietari.
b. destos: al text del dietari de los, seguim l’original.
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Dilluns, a XXV. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria cusís y continuàs un bitllet de lo senyor
virrey, ab lo qual insinua al il·lustre consistori lo
real orde de sa magestat, Déu lo guarde, acerca
de la mayor forma y disposició en què deuen
servir los somatens quant vinga lo cas de alçarlos, com més llargament és de vèurer de dit bitllet, lo qual és assí cussit signat de número trescents sinquanta-hu y del thenor següent:
«En un despacho que (he) rezivido de su magestad, en fecha de ocho del corriente, se sirve man-
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darme que, para la mayor forma y disposición
que pueden servir los somatenes siempre que llegare el caso de levantarlos, oyga a vuestra señoría. Y,
dezeando yo dar luego cumplimiento a la orden
de su magestad, me avissará vuestra señoría si le
pareciere nombrar diputados [...] quiere venir
junto el consistorio para señalar día y ora, para
que no se pierda tiempo en materia que tanto importa. Dios guarde a vuestra señoría. Barcelona,
a XXIIII de febrero de MDCLXXXXII. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimios señores diputados de este
Principado.»
Dimecres, a XXVII. En aquest die, per causa de
las ocupacions de sa senyoria, lo // 388r // racional del General y present casa és baxat en la casa
del General y Llotja del mar de la present ciutat
a fer continuar en encantar tots los drets del General y bollas de tot lo present Principat.
Dijous, a XXVIII. En aquest die són anats ab embaxada, de part del il·lustre consistori, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y
real al excel·lentíssim senyor duch de Medina
Sidonia, llochtinent y capità general del rey nostre senyor, Déu lo guarde, participant-li com lo
consistori, en consideració de la real carta que sa
excel·ència fou servit entregar, acompanyada de
altra del senyor duch de Osuna, respecte de
augmentar lo tèrcio ab què lo consitori serveix a
sa magestat, ha resolt que la lleva està ya aprincipiada se acabaria quant se puga, perquè dit
tèrcio tinga son cumpliment, y després de tenirlo se augmentarà a tot lo que puga bastar las
forsas del concistori, encara que sia passar más
enllà del possible, que, com per les pèrduas que
ha suportat en las campanyas passadas lo Principat y, per consegüent, disminuÿda la hazienda
de la Generalitat y no saber las que podan esdevenir, per trobar-se lo Principat tant ubert, no
pot discórrer per ara lo concistori fins a quant
arribaran sas forsas y possibilitat, però que sa excel·lencia pot assegurar-se que lo consistori no
ometerà instant y que se aplicarà ab tota vivesa
perquè fasse lo mayor servey del rey nostre senyor. Així mateix, ha possat en mans de sa excel·lència còpia del paper que és assí cussit signat de número tres-sents sinquanta-dos y del
thenor següent:
«Excelentíssimoa señor. Para inteligencia de los
particulares servicios que se han solicitado en este
principado de Cathaluña se refieren algunos
para que con esto se puede elegir modo y forma y
reglar a los somatenes en disposición de milicias,
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
387v i 388r del dietari.

234

para menor gasto de los comunes, mayor servicio
del rey // 388v // nuestro señor, Dios le guarde, y
defensa de esta provincia. En el año 1653, hallándose su altesa el señor don Juan de Austria,
lugarteniente y capitán general por su magestad
en Cataluña, por medio de los ministros de la
Real Audiencia, se levantaron diferentes tercios
de naturales pagados de los comunes que componen a este Principado, y su magestad se servía
darles el pan de munisión, de que fueron maesses
de campo don Joseph Bru, don Baptista Planella,
don Fadrique Bosch y otros, y estos tercios sirvieron
para el socorro de Gerona. En el año 1663, siendo
lugarteneinte y capitán general de su magestad el
marqués de Castelrodrigo, por medio de cavalleros, se ajustó un donativo voluntario considerable
para fortificar Puigcerdán. En el año 1674, ocupando el cargo de lugarteniente y capitán general de Cataluña el duque de San Germán, por
medio de los ministros de la Real Audiencia, se
levantaron algunos tercios que pagavan las provincias para entrar en Rossellón, de que fueron
maesses de campo don Emanuel de Sentmenat,
don Joachím Grimau, don Joseph Armengol, Rafel Capsi y otros a quienes se servía también su
magestad dar el pan de monición. En el año
1676, hallándose lugarteniente y capitán general
por su magestad el marqués de Serralbo, vino orden de su magestad para que se formasse junta y
que ésta solicitasse un donativo voluntario, y fueron nombrados para dicha junta el governador
de Cataluña, don Emanuel de Lupián, el canceller, oy abad de San Cugat, don Narcís Descallar, y don Pedro Montaner. Y, después de nombrados, se sirvió su magestad acompañarlos con
reales cartas para las ciudades, villas y lugares pidiéndoles esse servicio. Y, haviéndosse assí conseguido, de dicho donativo se formaron dos tercios,
de que fueron de maestres de campo don Pedro
Rubí, governador de Palamós, y Rafel Capsi.
A vista de lo referido, parece que se podría disponer, de la forma que se dispuso el conseguir este último donativo, el reducir a los somatenes en milicias, dignándose su magestad nombrar sugetos de
toda satisfacción y acompañarles con reales cartas
para todos los comunes de ciudades // 389r // y lugares de Cataluña, para que con esto pudiessen
conseguir el mayor esfuerzo según la possibilidad
de cada universidad.
La forma que parece se podría tomar para reducir a los somatenes en milicias es salir los que su
magestad será servido nombrar por Cataluña y
hir señalando el número de gente que la possibilidad de los comunes podría llevar, y luego pasar a
nombrar capitanes, alférez y sargento en todos los
vegueríos de la provincia naturales de Cataluña,
con patentes de su magestad de infantería española, formando las compañías de cien hombres

«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. El marqués de Rupit, vuestro embiado, ha puesto en mis
reales manos una carta de esse consistorio de seis
de diziembre de el año passado con un memorial
en su nombre refiriendo los progresos que el exército de Francia hizo la campaña passada en esse
Principado y presentándome los eminentes riesgos
a que queda expuesto, y también los reynos de
Aragón y Valencia, sin estar menos seguros los de
Castilla. Con esse motivo ha ponderado el summo
desconsuelo que assiste a essos naturales del peligro en que se hallan de experimentar la última
fatalidad de padezer el jugo enemigo, maiormente a vista de haverse malogrado las asistencias y socorros considerables que yo he remitido a
essa provincia y lo mucho que ha procurado ésta
contribuir por su parte en quanto han permitido

su cortas fuerzas. También expressa el vivo sentimiento en que se halla por lo que se tira a desluzir su gran fidelidad con las vozes que han corrido, y, en particular, con la que se exparció el año
passado de que el no haver obrado mi exército fue
por los continuados [...] con que le tenía el país.
Y, a más de sinceraros de tan manifiesta calumnia con las repetidas experiencias y demonstraciones que se han visto de la lealtad y deseo de
mantenerse en mi obediencia, no obstante las
[...] de la Francia para apartarle de ella, referís
con quanta promptitud ha acudidoa con somatenes y bagajes en las ocasiones que se han producido en tantos años, gastando innumerables sumas
y, muy en particular, la campaña antecedente,
aunque tan grandes servicios tampoco se han librado del desprecio de decir que los somatenes no
son ni pueden ser de provecho. Y proponéys lo mucho que combiene para evitar este desperdicio
mande yo o que no se levanten o que sea con
qüenta y razón, para que con menos gente y más
orden se consuma menos y puede valer más. Concluye disiendo que, aunque el estado de la provincia es el referido, pero que se halla muy confiada
de que ha de mejorarle la fortuna y que llegará el
día en que, venciendo dificultades, buelva al que
logrób en otro tiempo, mediante remedio que me
suplican encarecidamente, que se reduze a que
para // 390r // primeros de marzo se ponga un
grande exército en esse Principado con soldados y
cavos de conocida y acreditada experiencia militar, para que se pueda hacer al enemigo una poderosa guerra offensiva, entrando en su paýs; que
se hagan en la montaña y en los parajes que al
capitán general pareciere unos almazenes prevenidos en el imbierno con abundancia, por el aorro que se conseguirá con esta providencia y lo
que afianzará el tener más armas muy y gloriosos
sucessos; que la armada marítima se halle por lo
menos a los últimos de marzo en essas costas para
libraros del susto y amenaza de volver el enemigo
a hechar bombas en essa ciudad de Barcelona, y
que se sepulten de una vez las vozes que se han
esparcido y los chismes que se han fraguado,
uniendo con fuerte vínculo las voluntades de
todos, insinuando finalmente quánto dezea esse
Principado tener la dicha de verme para que yo
experimente su celo a mi major servicio, añadiendo que aunque reconocéis ser mucho lo que
pedís y corto el plazo para tanta disposición, pero
porque juzgáys se puede todo quando eficazmente
se manda, repetís vuestras instancias para que
me aplique a ello con briosa resolución, para que
nada me sea impossible y logréis el consuelo que
tanto dezeáis de concervaros en mi justo dominio.
Y, haviendo visto y conciderado con singular
atención todo lo que en vuestro nombre me ha re-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
388v i 389r del dietari.

a. ha acudido: al text del dietari cuydado, seguim l’original.
b. rodona: al text del dietari rodona, seguim l’original.

cada una de aquellas que se huvieron senyalado
en lugar de somatenes. Y que esta gente con sus officiales ayan de estar prevenidos para acudir los
que fueren menester, con su cabos, a los parages
que ordenare el lugarteniente de capitán general
en lugar de somatenes, y, quando conviniera assistir al exército estas compañías, que se agregassen a los tercios de la Diputación y demás que dispusiera el capitán general, para que el tiempo
que permanecieran sí fuessen somatenes, y parece
que con esta disposición, dándoles y pagándoles las
universidades un diario moderado a los que serán
nombrados en el tiempo tan solamente que se ocuparán en alguna función del servicio de su magestad. Y, assimismo, como ordinariamente se ha
estilado, que fuesse servido su magestad mandar
se le diesse el pan de munición y que, haviendo
cumplido con la función a que serán llamados y
bueltos a sus casas, que se huviessen de quedar
como antes sin pan ni diario hasa que se llamasen
por otra ocasión, han de ser de más utilidad al
real servicio de su magestad en las operaciones
militares que no en forma de somatenes. Y assí
tendrá noticia el lugarteniente y capitán general
de toda la gente que, en lugar de somatenes, para
una precissa ocassión podrán valerse, ques lo que
se dezea y propone el concistorio de la Deputación
attendiendo siempre al mayor servicio del rey,
nuestro señor, y conservación de esse Principado,
fiando el mayor y más siguro acierto de la dirección, zelo y rectitud de vuestra excelencia.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta a sa magestat
entregada per lo excel·lentíssim llochtinent y
capità general, la qual és assí cusida signada de
número tres-cents sinquanta-tres y del thenor
següent:
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presentado el marqués, he resuelto desiros que conosco quán cierto es el misserable estado a que se
halla reducida essa provincia y la justa afflicción
que os ha obligado a recurrir a mis reales pies,
que todo es muy proprio de vuestro zelo y del entranyable amor con que os interesáys en todo lo
que puede conduzir a mi mayor servicio. Y, en
conseqüencia de lo que dezeo vuestra mayor satisfación, he dado las órdenes necessarias para que
se ponga el remedio conveniente a mi servicio y al
consuelo del paýs en quanto permetiesse la possibilidad; que se dé a entender a los officiales del
exército y, por medio de estos, a los soldados quán
de mi desgrado es que se dé motivo a los paysanos
para la más leve desconfianza y que se establezca
la buena correspondencia que deve haver entre
unos y otros, castigando rigurosamente al que directa o indirectamente incurriesse en este género
de vozes // 390v // offensivas, y que el duque de
Medina Sidonia, mi lugarteniente y capitán general, os oyga sobre la forma en que dezís podrán
ser más útiles y menos costosos a las universidades
los somatenes, y que me dé qüenta de lo que le pareciere para que yo tome ressolución.

la present ciutat a efecte de fer // 391r // lo subast dels drets de General y bollas de tot lo present Principat de Catalunya.

Y en lo que mira a las assistencias que solicitáis,
tengo dada providencia a fuerzas de mar y tierra
competentes a essas importancias y no se alzará la
mano de su disposición y exequusión para que uno
y otro se logre tan a tiempo como conviene y es de
la urgencia. Y en lo tocante a vuestra solicitud de
que yo passe a esse Principado, he querido deciros
que me ha sido muy agradable el celo y lealtad
que en esto manifestáis, pero las gravíssimas ocurrencias y ocupaciones mías me privan del gusto
de ir a ver y consolar a vassallos de quienes tengo
tanta satisfación y tan presentes en mi paternal
amor como si estubiesse ahí mi persona, no perdiendo la esperança de efectuar mi dezeo y condescender al que mostráis en esto. Y, aunque he
mandado al presidente duque de Ozuna participe a vuestro embiado esta mi ressolución, todavía
ha parecido avissárosla por la presente, por lo que
aprecio tan buenos y fidelísimos vassallos y la singular gratitud con que me hallo de tan especiales
servicios, para que estéys ciertos de lo que atiendo
a vuestro consuelo y defensa. Datada en Madrid,
a VIII de febrero MDCLXXXXII. Jo, el rey. Dux presidens. Don Joseph de Haro er Lara, secretarius.
Vidit Marchio de Castellnou. Vidit don Joseph
Rull, regens. Vidit don Franciscus de Aborgia,
regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit Marchio
de Hariza.»

Dilluns, a III. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona y doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició y
impediment de Joan Argila, cavaller, escrivà
major del General y present casa de la Diputació, ha continuat y continua de la mateixa manera y conformitat se conté en altras relacions
// 391v // per ell fetas a sa senyoria, de modo y
forma que li ha impedit la servitut y exercici de
dit son offici.

Divendres, a XXVIIII de fabré MDCLXXXXII. En
aquest die, absent lo senyor deputat eclesiàstich, sa senyoria ha anat ab cotxes, ab los verguers ab massas davant, acompanyat dels officials de la present casa, en la casa del General de
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En aquest matex die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab la assistència del escrivà major y del racional de la present casa de la Deputació, se és conferit en la casa del General y en lo
aposento ahont fa sa ressidència lo receptor dels
fraus a efecte de continuar los fraus apresos en
lo present y corrent mes de fabré, los quals són
los devall escrits y següents: primo, a quatre de
fabré mil sis-sents noranta-dos, en la casa de
Joan Batista March, al carré d’en Jaume Giralt,
haprehensió de una pesa de moqueals; ítem, dit
die, en las casas de Francesch Vergés, corredor
de coll en lo carré de Monserrat, sis rossaris de
<l>ambre, sò és, dos de grans grossos y quatre
de grans mitjans, y nou de grans de dita <l>ambre, petitons (y) de brassalets; ítem, dit die, en
la casa de dit Martí, tres miralls petits guarnits
de pells vermellas.

(Març MDCLXXXXII)

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
dit doctor Monsalvo en lo concistori de sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposició de Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa, ha continuat y continua del mateix modo y manera
que té dit en altras relacions per ell fetas a sas senyoria, de forma que li ha impedit y impedeix lo
perçonal exercissi y servitut de dit offici.
Semblantment, en aquest mateix die, mitjensant jurament, dit doctor Monsalvo ha fet relació com la indisposició de Joseph Quintana,
[...] del General, ha continuat y continua en la
mateixa confomitat té dit en altras relacions per
ell fetas a sa senyoria, de manera que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut de dit son offici. Y, així mateix, dit doctor Monsalvo, constituhit perçonalment en lo consistori de sa
senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposició de don miquel de Masdovellas, síndich del General, ha continuat y conti-

nua en la mateixa conformitat que té dit en altres relacions fetas a sa senyoria, de tal manera
que li ha impedit lo perçonal exercissi y servitut
de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sa senyoria, dit doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de don Miquel Pallerès, [ajudant] de racional, ha continuat y
continua en la mateixa forma que té referit en
altras relacions per ell fetas, de manera que li ha
impedit y impedeix la perçonal servitut de dit
son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sa senyoria dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposició del doctor Gismundo Bofill,
ajudant [...] // 392r // de la Escrivania Major, ha
continuat y continua en la mateixa conformitat
que té dit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de modo que li ha impedit y impedix la
perçonal servitut de dit son offici. Y, finalment,
constituhit dit doctor Monsalvo en lo consistori
de sa senyoria, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori de sa senyoria,
ha continuat y continua en la mateixa manera
que té dit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de modo que li ha impedit y impedeix la
personal servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, per ocassió de estar ocupat sa senyoria, lo magnífich racional del General y present casa és baxat en la casa del General
y Llotja del mar a fer continuar lo subast dels
drets del General y bolla de tot lo present principat de Catalunya.
Dimecres, a V. En aquest die, per ocassió de las
moltas ocupacions de sa senyoria, lo magnífich
racional de la present casa és baxat en la casa del
General y Llotja del mar a fer continuar lo encantar los drets del General y bolla de tot lo present Principat.
392v

Dilluns, a X de mars MDCLXXXXII. En aquest die,
constituhit(s) perçonalment en lo consitori de
sa senyoria, los assessors ordinaris del General y
present casa han fet relació del estat de cosas
vertents devant de sa senyoria.
En aquest mateix die lo magnífich racional és
baxat a la casa del General i Llotja del mar de la
present ciutat a fer continuar lo encantar los
drets de General y bollas de tot lo present Principat, per no haver pogut baxar sa senyoria per
causa de las moltas ocupacions.
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En aquest mateix die lo noble don Francisco
Sans i de Guix y Joseph Catà y Bertran, ciutadà
honrat de Barcelona, havent primer obtinguda
hora per medi del síndich del General y present
casa, són anats ab embaxada de part del concistori de sa senyoria al excel·lentíssim senyor duch
de Medina Sidonia, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Catalunya, repressentant-li lo desconsuelo tan gran se troba de que se lo vulgui
impedir lo conèxer dels delictes perpetrats per
los soldats del tèrcio ab què lo General y present
casa de Deputació serveix al rey nostre senyor, y
que per ço determinava lo concistori [...] y representar·o a sa magestat, y que fos servit sa excel·lència acompanyar dita representació y petició ab carta. Al que sa excel·lència respongué
que ab molt gust sa senyoria escrigués per dit
fet (y que) escriuria a sa magestat, conforme
han representat dits senyors embaxadors a sa senyoria en concistori.
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, són vinguts a [...] a sa senyoria, de part
del concistori dels il·lustres senyors consellers,
don Felip Alegre y lo doctor Onofre Monsalvo,
ciutadà honrat del Barcelona, dient de part del
concistori dels senyors consellers que, per quant
en lo any pròxim passat la present ciutat experimentà las hostilitats enemigas ab la multitud de
bombas que lo francès tirà a la ruhina en los dies
deu y onse de janer, y se rezele que lo present y
corrent any exequute semblants o mayors operacions, se ha discorregut lo prevenir-se ab diferents medios per obrar en quant se puga per
obviar semblants o mayors fatalitats, com llargament consta en lo paper que dits embaxadors
han entregat a sa senyoria, lo qual és assí cussit
signat de número dos-sents sinquanta-quatra,
suplicant a sa senyoria tingués a bé premeditara
//393r // sobre lo dit paper y de lo que aparega a
sa senyoria haver-se’n de llevar ho ascusar sie
servit participar·o a dits senyors consellers. E sa
senyoria, ohida dita embaxada y acceptat dit paper, digué a dits senyors embaxadors que estimavan molt als senyors consellers lo agasayo los
feian y que se miraria attentament dit paper y
tornarian resposta a dits senyors consellers. Segueix-se lo paper entregat per dits senyors embaxadors.
«Molt il·lustreb y fidelíssim senyor. Havent experimentat la ciutat de Barcelona en lo any pròxim passat las hostilitats de la armada enemiga,
ab la multitud de bombas que en los dias de deu
a. a continuación una súplica i un bitllet transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1409.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del dietari.
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y onse de juliol tirà a la ruhina de sos edificis, y,
rezelant que lo present y corrent any execute
tan exacrables operacions, ha discorregut prevenir-se ab diferents y proporcionables disposicions per obviar esta fatilitat, com són:

pugan obrar ab la continuació que la experìencia demanarà, així en lo número de artilleria y
artillers com lo demés dependent y precís per a
la operació. Y sa excel·lència és estat servit assegurar a la Ciutat que se exequtarà ab tot efecte.

Lo valer-se de las esquadras de fusters y mestres
de cases, donant-los salari condecent, ab asistència dels gremis que componan esta ciutat y governadas per la noblesa, a efecte de que se assigura la quietat y se obvie tot desorde.

Que havent, axí mateix, representat a sa
excel·lència de quanta conveniència seria se disposasen alguns puestos més avansats, així a la
part de llevant com de ponent, de a ont se pugués ofèndrer la armada enemiga, impedint
no·s pugués tant acostar per ofèndrer ab bombas esta ciutat, suplicant-li fos servit donar-i la
providència ab la brevedad que la urgència requereix, y havent sa excel·lència respost que li
parexia molt convenient lo que se li representava y que si·s trobava ab medis de sa magestat,
Déu lo guarde, lo exequutaria encontinent,
però que per falta de ells sols podia empèndrer
lo fer formar la bateria a la part de baix de Sant
Bertran. Y que, si la ciutat volia subministrar lo
gasto que importaria la dita part de llevant, seria
fer un gran servey a sa magestat y molt de l’agrado de sa excel·lència, puix redundaria en benefici y defensa d’esta ciutat. Ha pasat a fer la fàbrica en lo puesto que sa excel·lència és estat
servit senyalar, ab la matexa forma que féu la
// 394r // última, que és devant lo baluart de llevant.

També se disposa a que se tinga prevenció de
cubelles y altres vasos per a suministrar aygua a
hont sie menester, y per aquex efecte se tinguen
per las casas los safareixs y picas plens de aygua
per tenir-ne a mà quant convinga; que en ser de
nits se trague llum per las finestras y se posen
graellas per los carrers y plassas per avitar tota
confusió y córrer ab més comoditat a les necessitats.
Que, per obviar furts y altres insults, suplicarà a
sa excel·lència o qui se trobarà tenir en mà la administració de la justícia política y militar, sie
servit manar castigar ab tot rigor y seleritat a
qualsevol perçona se trobarà robar, inquietar o
fer altres insults, perquè lo exemplar sie medi
que semblans desordes no conduescan a més
augment.
Que, quant lo perill fos imminent y pròxim, se
manarà que de las casas y quartos de la marina y
de aquell districte a hont se ha experimentat alcansavan las bombas se traguen aquellas cosas
que estan més subjectas // 393v // a incendis,
com són pólvora, palla, garbons, llenya, llana,
cotó y altres cosas de aquest gènero y se retiren
a las parts més distants, com són lo Raval y altres
menos exposadas al perill.
Que previndrà forns en lo Raval per a podersa’n valer per lo abast del pa dels ciutadans y en
los paratjes lluny del perill distribuirà las taulas
per a vèndrer aquell. Y, així mateix, fora los portals Nou, Àngel y Sant Antoni perquè las personas que, per son resguart, seran fora esta ciutat
tingan la providència serà menester, y per dit
efecte previndrà també quantitat de farina competent y procurarà que los arrendataris ne tingan abundància per a subvenir a la necessitat.

Que ha disposat armar alguns carros o barcos ab
gent de la marina, ab son cabo y vint hòmens en
cada hun salariats, a efecte de estar en roda y
exequutar las operacions que la occurrència
podrà offerir.
Que ha publicat edictes offerint dos mil pessas
de vuyt a qualsevol persona que ab sa indústria
cremarà, pendrà o portarà a fons en vista d’esta
ciutat a qualsevol de las balandras o embarcacions de a hont se tiran las bombas de la armada
francesa y per quiscuna de ellas.

Que la mateixa providència donarà en lo abast
de las carns, axí ab la abundància com ab la distribució de las taulas en los llochs més segurs,
tant dins la present ciutat com fora, en los suburbis de aquella.

Y com sempre haye experimentat la Ciutat en
vostra senyoria tant uniforme correspondència
y la haya afavorida vostra senyoria en totas ocassions, posa en la notícia de vostra senyoria las
referidas prevencions, suplicant a vostra senyoria sie servit premeditar y discórrer si altres prevencions li aparexerà se podrian fer, així per lo
resguart com per lo polítich d’esta ciutat, servint-se de elles donar-li intel·ligència per a qué
pugue disposar lo del mayor asert, assegurant a
vostra senyoria que la Ciutat tindrà molt present esta honrra que espera de vostra senyoria,
anyadint-la a las moltas que regoneix dèurer a la
grandesa y generositat de vostra senyoria.»

Que ha suplicat a sa excel·lència sie servit manar
tenir previngut lo necessari per a què las baterias

Dimars, a XI de mars MDCLXXXXII. En aquest die
me ha ordenat sa senyoria a mi, scrivà major del
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General y present casa, cussís y continuàs en lo
present dietari una real carta de sa magestat,
dada en Madrid als vint-y-nou de fabré proppassat, junt ab un bitllet de sa excel·lència, la
qual real carta de sa magestat y bitllet de sa excel·lència són assí cussits signats de números
tres-sents sinquanta-sinch y tres-sents sintquanta-sis y del thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por
vuestra carta de XVI de éste he visto la finessa con
que respondéis a la que os escriví en dos del mismo
pidiéndoos augmentáseis el tercio con que me sirve esse consistorio hasta el número de seissientos
hombres, y me dáis qüenta de que, no obstante que
<no> os halláis tan exaustos de medios, havéis deliberado no omitir diligencia alguna //394v // en
continuar la leva de la recruta del tercio, procurando crecerlo todo lo que pueden llegar vuestras
fuerzas, aunque sea passar de los límites de la possibilidad. Y, siendo esta deliberación y todo lo demás que con motivo de ella expressáis tan propia
de vuestro zelo y amor a mi servicio, he resuelto
daros las gracias que tan justamente merecéis por
tan particular demonstración, pues al passo que
me asseguro de ella vuestra fidelidad podéis estarlo también del cuidado con que mi paternal amor
atiende a vuestra defensa y a quanto sea de la
mayor conveniencia de esse Principado. Datada
en Madrid, a XXVIIII de febrero MDCLXXXXII. Jo
el rey. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.
Don Joan Baptista Pastor, regens. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit marchio de [...].»
«Remito a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad se sirve responder a la de vuestra señoría de XVI del pasado y de dar grazias a
vuestra señoría por la fineza com que ha ofressido
augmentar su tercio al mayor número que pudiere vuestra señoría, y con este motivo repito las veras de mi afecto con que siempre me hallará.
Vuestra señoría guarde Dios muchos años. Barcelona, a X de marzo MDCLXXXXII. Ilustre de Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado.»
Dijous, a XIII. En aquest die se féu la regonexensa general per sa senyoria per les fonts de la
present ciutat y altres parts en la forma acostumada, la qual, per rahó // 395r // de las moltas
ayguas y fanchs, no se era poguda fer antes de
las festas de Nadal, com és costum, y per sa senyoria fonch perrogat per lo die a sa senyoria
ben vist.

a. els originals d’aquesta carta i bitllet es troben intercalats
entre els folis 393v i 394r del dietari.
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Divendres, a XIIII. En aquest die lo magnífich
racional és baxat a la casa del General y Llotja
del mar de la present ciutat a fer continuar a encantar tots lo drets de la Generalitat.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, Joseph Riera, sirurgià de la present ciutat, mitjensant jurament
ha fet relació a sa senyoria com Barthomeu Reynalt, soldat que és de la companyia de don Anton Viladomar, altra de las del tèrcio del General y present casa de la Diputació, pateix una
malaltia gàl·lica en las parts genitals, de la qual
lo ha curat un mes y mitg bastant y encara necessita de curar-se.
Dissapte, a XV. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major, cusís y continuàs en
lo present dietari una còpia de un memorial, per
sa senyoria remès a sa magestat, Déu lo guarde,
y per medi del síndich de la present casa posat
en mans de sa excel·lència, acerca de la jurisdicció pretén tenir sa senyoria de conèxer dels delictes perpetrats poer los soldats del tèrcio del
General, lo qual memorial és assí cussit signat
de número tres-sents sinquanta-set y del thenor
següent:
«Señora. El consistorio de la Diputación de Cataluña dize y representa a vuestra magestat la observansa que ha tenido la casa de la Diputación
sobre el castigo que se ha de dar a los soldados que
levanta en servicio de vuestra magestad según sus
delitos. Es el usar de la jurisdicción de castigarles
por medio del tribunal que tiene eregido dicha
casa de la Deputación y que no están // 395v // sugetos sino al capitán general y a dicho consistorio,
y que, <es> en prueva del dominio que tiene en dichos soldados, provehe todos los puestos vacantes
dende sargento arriba, y no menos las plaças de los
aventajados. Pero, no obstante estas perrogativas
y observansas, el auditor general y sus ministros
pretenden la jurisdicción de castigarlos, por tener
exemplo de haverlo exequutado assí el auditor general d·este exército de Cataluña, y esto no repara
el consistorio hallándose en campaña pero sí hallándose donde reside el consistorio, retirada la
campaña en guarniciones en donde pretende poder castigar independiente de qualquier ministro
según la observansa de dicha casa. Y como esto sea
ocassión de muchas disputas, para salir de una
vez de estos inconvenientes, suplica a vuestra
magestad con todo rendimiento sea servido declarar en esto el real ánimo de vuestra magestad, esperando el concistorio de la benignidad de vuestra magestad que ha de mandar a todos los
ministros, assí de la Real Audiencia como Audia. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 394v i 395r del dietari.
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toria General, que dexan al conocimiento del
concistorio de la Diputación el castigar a los soldados de dicha casa, por haverse estillado assí y
porque, siendo todos naturales de Cataluña, llevan con más tollerancia el castigo de mano de dicho concistorio que de qualquier otro ministro, lo
que suplica a vuestra magestad y lo recibirà a
particular gracia de la real mano de vuestra magestad.»
Diumenge, a XVI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Anthon Bor[...], oÿdor
real, ab llicènsia del consistori, se és partit de la
present ciutat a la de Lleida per negosis y afers
seus propris.
Dilluns, a XVII. En aquest die lo magnífich racional és baxat en la casa del General y Llotja de
la present ciutat a fer continuar lo encantar los
drets del Genral y bollas de tot lo present Principat.
396r

Dimars, a XVIII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria lo doctor
Francisco Orriols, doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació com Francisco Barrera, sargento reformat del tèrcio de la present
casa, ha molts dias està desganat, patint un grave
dolor de cap y altres mals per los quals necessita
de remeys, y aquells li han comensat a tretse del
corrent mes y necessita de continuar-los.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, Joan de las Casas
ha renunciat en mà de sa senyoria la plassa de
ajudant reformat tenia en lo tèrcio del General y
present casa y lo puesto que exercia de ajudant
dragó de aquell, la qual renunciació per sa senyoria és estada admesa, essent presents per testimonis Francesc Payssà y Jacintho Morató, verguers del concistori de sa senyoria.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller per a solicitar la declaració de la contrafacció del llochtinent de protonotari, archiver real y escrivans de
registre, y que dit reverent canceller li ha respost
que procuraria quant antes despatxar-la.

396v

casa del General y Llotja del mar a fer continuar
lo encantar los drets de General y bolles de tot
lo present Principat.
Divendres, a XXVIII. En aquest die és baixat lo
magnífich racional del General y present casa a
la casa del General y Llotja del mar a fer continuar lo subastar los drets de General y bolla de
tot lo present Principat.
Dissapta, a XXVIIII. En aquest die me ha ordenat
sa senyoria a mi, scrivà major del General y
// 397r // present casa de la Deputació, cussís y
continuàs en lo present dietari una carta del excel·lentíssim marquès de Aytona de data de
vint-y-hu del corrent, ab la qual sa excel·lència
participa a sa senyoria lo haver ell rebut per lo
correu passat lo despaig de mestre de camp del
tèrcio de Aragó, com més llargament és de vèurer de dita carta, la qual és assí cussida signada
de número tres-sents sinquanta-vuit y del thenor següent:
«Ilustrísimo señora. Señor mío. Con particular
apressio logro la ocassión de besar la mano a vuestra señoría ilustrísima con motivo de darle qüenta de que he recivido (con) este correo los despachos
de maestre de campo del tercio de Aragón, y como
en este empleo se me facilita la dicha de continuar
a servir al Principado, me deve la mayor satisfacción que puede assegurarse vuestra señoría ilustrísima tendré siempre que se ofrescan occasiones
en que pueda lograr el desempeño de mi obligación, pues en todos tiempos manifestaré quan presente y estimable me es el carácter de soldado del
tercio de vuestra señoría ilustrísima, que suplico
se sirva acreditar dándome repetidos empleos de
su agrado para que mi obediencia tenga el exercissio que solicita. Dios guarde a vuestra señoría
ilustrísima muchos años como deseo. Blanes, XXI
de marzo MDCLXXXXII. Ilustrísimo señor, besa la
mano de vuestra señoría ilustrísima su mayor servidor. El marqués de Aytona.»

Dilluns, a XXIIII. En aquest die és baxat en lo
General y Llotja del mar de la present ciutat lo
magnífich racional a fer continuar lo encantar
los drets de la Generalitat y bolla del present
Principat.

En aquest mateix die, a las tres hores de la tarda,
don Francisco Sans y de Puig y Joseph Catà y
Bertran, de part del concistori, són anats ab embaxada al concistori dels molt il·lustres senyors
consellers per tornar resposta de la embaxada a
sa senyoria per part de la ciutat feta als deu del
corrent, los quals senyors embaxadors, de part
de sa senyoria, han dit a dits senyors concellers
que sa senyoria estimava molt la // 397v // attenció de la Ciutat y que lo concistori de sa senyoria sempre ha estat y estarà molt prompte per
tot lo que conduesca al mayor servey del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, utilitat y benefici

Dimecres, a XXVI. En aquest die lo magnífich racional del General y present casa és baxat a la

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
396v i 397r del dietari.
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y conveniència de la present ciutat. Al que dits
senyors concellers han respost que estava la
Ciutat molt certa del zel de sa senyoria, y que·n
donava moltas gràcias a sa senyoria, segons relació feta per dits senyors embaxadors en concistori.
Dilluns, a XXXI. En aquest die és tornat de la
ciutat de Lleyda lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Anthon Berenguer, oÿdor real, a hont era
anat per afers seus propis.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de
Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició de [...] Escapa y Guitart,
receptor de la bolla de la present ciutat, ha continuat y continua en la mateixa conformitat que
té dit en altras relacions fetes a sa senyoria, de
modo que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut y exercici de dit son offici. Semblantment, lo mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament ha fet relació de com
la indisposició del doctor Jacintho Gibert, receptor dels fogatges del General, continua y ha
continuat de la mateixa manera que té dit y referit en altras relacions, de modo que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut del exercici
de son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposició del reverent Pere Traver,
prevere, guardia y escrivà del // 398r // racional
defenedor, ha continuat y continua de la matexa manera té dit en altras relacions per ell fetas a
sa senyoria, de manera que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut de son offici.
En aquest mateix die, dit doctor Monsalvo,
mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de Joseph Cassas, guarda del portal
del Àngel de la present ciutat, ha continuat y
continua de la mateixa manera té dit en altres
relacions fetas a sa senyoria, de modo que li ha
impedit y impedeix la perçonal servitut de dit
son offici. Finalment, mitjensant jurament, dit
doctor Monsalvo ha fet relació de com la indisposició de Jacintho Alabau, altra de las guardas
del General, ha perseverat y persevera de la matexa manera que té dit y referit en altras relacions fetas a sa senyoria, de manera que li ha impedit y impedeix la personal servitut de dit son
offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sa senyoria, dit doctor Mon241

salvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com
la indisposició de Joseph Moya, llibrater, andador de la confraria del gloriós Sant Jordi, ha
continuat y continua de la mateixa manera se
conté en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de tal manera que li ha impedit y li impedeix
la perçonal servitut de dit son offici.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se és conferit en la casa del General y en lo apossento a hont té sa residència lo
receptor dels fraus y s’i han trobat los fraus avall
escrits y següents, apressos en lo present mes de
mars. Primo, als sinch de mars mil sis-sents noranta-dos, en casa Pere Pau, sastre als Cotoners,
tres canas, sis palms bayeta negra del conxer,
sens sera de bolla. Ítem, a deu de dit, en casa de
Joan Serra, valluter en la plassa de la Llana,
aprehenció de una pessa de tafetà dobla cap-ycoa. // 398v // Ítem, a catorsa de dit, haprehenció feta fora la present ciutat a un home
in(c)ògnit, trobat en lo carrer per lo qual se va
de la present ciutat a la creu de Sant Francesc,
de dos trossos de estamenya de montanya, que
tíran [...] canas y un palm. Ítem, haprehenció
en casa de Pere Vilella, als Flassaders, de sinquanta onsas y mitja, pes de march, de granats,
en los quals y ha trenta massets. Ítem, de deu
onsas de pes de march de lambra, que són uns
rossaris, dos brassalets y unas comàndolas.

(Abril MDCLXXXXII)
Dijous, a V. En aquest die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor
en medicina Sabastià Padrós, mitjensant jurament, ha fet relació de com don Luýs Sabater,
avantatjat de la companyia del mestre de camp
del tèrcio de la present casa, pateix una indisposició corporal per la qual necessita de llarchs remeys, per la qual rahó està impedit de possar-se
en camí y per fer perçonal servitut en dit tèrcio.
En aquest mateix die és vingut en lo concistori
de sa senyoria lo procurador general del monestir y convent de Nostra Senyora de la Mercè de
la present // 399r // ciutat junt ab don Narcís
Descatllar, los quals suplicaren a sa senyoria
il·lustre fos servit assistir consistorialment al
Te Deum se ha de cantar en la iglésia de dit monestir y convent de Nostra Senyora de la Mercè
en acció de gràcias de haver-se dignat Sa Sanctedat declarar la canonització de sancta Maria
de Cervelló, altrament anomenada del Socós. Y
que, perquè lo poble se pugués alegrar de
aquest júbilo, desitjava lo prior y convent se
obrís la caixa a hont està recòndit lo cos de dita
sancta, de la qual caixa té sa senyoria il·lustre
una clau, a fi de que dit poble pugués vèurer las
ditas relíquies. Y que per dit efecte se conferís
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en dita iglésia un consitorial, tant del il·lustre
consistori de sa senyoria il·lustre com de la Ciutat, sens ninguna cerimónia, lo dia antes se cantarà dit Te Deum. A tot lo què per sa senyoria
il·lustre fonch respost que restava ab lo contento se pugés crèurer de que sa sanctedat se agués
servit canonitsar y dar culto a dita sancta, de què
donava la norabona a dit prior y convent, y que
se la prenia per a si com a tant a las glòrias de
dita sancta, per ser filla de est Principat.
Y que respecte de conferir-se un consistorial de
quiscú dels concistoris sens ninguna serimònia
per obrir dita caixa se exequutaria aixís, anomenant-lo lo il·lustre consistori a est fi, y que ab
molt gust asistiria sa senyoria il·lustre concistorialment a la funció de cantar lo Te Deum, però
que dessitjava sa senyoria il·lustre saber lo lloch
y puesto havia de tenir en la concurrència de la
Ciutat, que precehint sa senyoria il·lustre al
concistori de la Ciutat y asistiria, però que en
cas que la Ciutat tingués alguna dificultat, encara que sa senyoria il·lustre no creya la pugués tenir, que en eix cas sa senyoria il·lustre, per ressacar tot gènero de disputa y mostrar son efecte al
culto y reverència de la sancta, que quiscun dels
dits consistoris podria tenir una diada, en cada
una de las quals se canta(ria) un Te Deum. Lo
que ohit per dit procurador general y don Narcís Descallar digueren que estimavan molt a sa
senyoria il·lustre la honrra y mercè los feya y que
tractarian dita matèria y tornarian resposta a sa
senyoria il·lustre.
399v

Dilluns, a VII. En aquest die és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo prior del monestir y convent de Nostra Senyora de la Mercè
de la present ciutat y ha dit a sa senyoria il·lustre
que, havent participat als molt il·lustres senyors
consellers de la present ciutat lo referit en lo die
sinch del corrent acerca de la assitència en la
funció del Te Deum se ha de cantar en acció de
gràcias de la canonització de sancta Maria Cervello, altrament dita del Socós, y havent-sa trobat lo exemplar de quant se [...] la caixa <de> a
hont estan custodidas y recòndidas las relíquias
de dita sancta (y) asistiren a dita funció los dos
consistoris, y que, trobant [res] contrari del que
sa senyoria il·lustre vol, no creyhen apertar-se
de ell en quant a anar un consistorial de quiscun
concistori sens cerimònia alguna a obrir la dita
caixa, tanpoch podian los senyors consellers venir-i bé, pues en concurrència de dos concistoris
en aquella y lo acte se llevà diu no poder-sa
obrir sens la mateixa concurrència. A què respongué sa senyoria il·lustre que, essent com és
[...] si molt grave, per ser de prerrogativa, era
molt breu lo temps per a poder deliberar en
prompte, pues deya dit prior estar aplaçada per
cantar dit Te Deum lo die de demà, y que així li
242

[...]rer si se podria dilatar y allargar la diada per
poder deliberar lo que més importaria, a fi de
no pèrdrer cosa de sas prerrogativas. Y ohit per
dit prior se despedí de sa senyoria il·lustre dient
que li [...].
Dimars, a VIII. En aquest die se cantà lo
Te Deum en acció de gràcias de la canonització
de sancta Maria Cervelló, altrament anomenada
del Socós, y se obrí la caixa en la qual estan las
relíquias de ella en la iglésia // 400r // y convent
de Nostra Senyora de la Mercè de la present
ciutat ab assistència del excel·lentíssim senyor
duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present principat de Catalunya, y dels molt
il·lustres senyors consellers tant solament, no
emperò del consistori de sa senyoria il·lustre, lo
que ha causat admiració a sa senyoria il·lustre,
pues se ha passat a dita funció sens tornar resposta dit prior ni per part de dita cutat. Y havent-se premeditada la matèria a fi de tornar
resposta de la ressolució se havia de pèndrer en
cas se solicitàs, o per part de dit prior o de dita
ciutat, en rahó de la concorrència dels consistoris, y havent-se mirats alguns exemplars, encara
que en la ocassió se tancaran ditas relíquias y se
féu la entrega de las claus se troba que lo consistori de la Ciutat estigué en la part del evangeli y
lo de sa senyoria il·lustre en la de la epístola,
emperò, (en) la concurrència que tingueren dits
dos consistoris en la funcció que·s cantà lo
Te Deum en la cathedral de esta ciutat per la canonització de sant Olaguer lo consistori de sa
senyoria il·lustre tingué la pressidència al de la
Ciutat y no se pod discórrer rahó congruent ni
que conclogui que la haya de tenir lo consistori
de dita Ciutat, pues est sols representa la Ciutat
y, així bé, una part del tot que és Cathalunya, y
lo consistori de sa senyoria il·lustre és innegable
que representa tot lo principat de Catalunya. Ni
equival la rahó que·s dóna per part de dita Ciutat dient que és casa pròpria, pues lo consistori
de sa senyoria il·lustre, encara que en qualsevol
part de Catalunya sie en casa pròpria, la peculiar
y més pròpria és dita present ciutat, pues té en
ella la sede principal y habitació, tribunal ab jurisdició erigit, prerrogativa que no la gosa lo
consistori de la Ciutat, pues lo maneig de confrarias y altres dins dita ciutat sols és econòmich
y té lo mateix qualsevol altra ciutat de Catalunya, ni li pod sufragar a dita ciutat lo dir que lo
conseller en cap és lo cap del bras real, així que,
com los deputats sols són procuradors del rey y
de la cort, té més prerrogativa lo Principat que
lo procurador, perquè lo consistori de sa senyoria il·lustre no sols se compon de bras real, sinó
de ecclesiàstich y mi- // 400v // litar, y qualsevol
de estos és més preheminent que lo real sols tot
junt, sinó etiam lo cap de quiscú de ells, pues lo

Dilluns, a XXI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria a mi, scrivà major del General y present
casa, cussís y continuàs en lo present dietari una
súplica a sa senyoria il·lustre pressentada per
part de don Francisco Sans y de Puig, ab la qual
suplica sia sa senyoria il·lustre servit manar al
procurador fiscal del General y present casa se
assumesca la defensa de la causa vertent en la
Real Audiència entre dona Catharina Ninot y
Nagrell, víuda de don Josep Ninot, de una, y dit
don Francisco Sans y de Puig, de part altra, a relació del magnífich Joan de Colomer y, per sa
absènsia, de don Francisco de Rius y Bruniquer,
atrahent aquella al tribunal de la present casa
per tenir procurador fiscal interès en dita causa,
junt ab la relació en escrits feta per los magnífichs assessors ordinaris y noble advocat fiscal al
peu de dita súplica continuada y lo recado en
escrits per medi del [...] inseguint lo vot y parer
de dits magnífichs assessors y advocat fiscal.

del eclesiàstich és lo senyor archebisbe de Tarragona y lo militar lo duch de Cardona. Y si forsan
se trobavan alguns exemplars [...] per la facilitat
dels consistorials que actualment se trebaven en
els quals se perjudicàs las prerrogativas que tant
a notòrio competeixen a sa senyoria il·lustre, no
han de ser motiu perquè los presents y esdevenidors no cuyden de conservar y explear las majors prerrogativas y auctoritat del consistori de
sa senyoria il·lustre.
Divendres, a XI. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sa senyoria
Hierònim Fornells, que obté plassa de alfèrez
reformat en lo tèrcio de la present casa, ha renunciat en mà y poder de sa senyoria il·lustre la
dita plassa de alfèrez reformat, suplicant a sa senyoria il·lustre sie servit admètrer-li en atenció
dels molt(s) atxaques pateix, y en particular de
la [...] per la qual contínuament és molestat, la
qual renunciació y dexació per sa senyoria il·lustre és estada admesa, essent presents per testimonis Francisco [...] y Jacintho Morató, verguers del consistori de sa senyoria il·lustre.

402r

Dissapte, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria // 401r //
don Jayme Vicens Alemay Descallar, altre dels
capitans del tèrcio de la present casa, ha dit y representat a sa senyoria il·lustre que per quant sa
magestat, que Déu guarde, li ha fet gràcia del
excerssisi de regent la Real Thesoreria en lo present principat de Catalunya en cas de ausèncias
y enfermedats de don Lluýs Descallar, son pare,
no li era possible continuar lo servir en dit tèrcio, que per ço renunciave pure et líberament lo
puesto de capità que ocupa en ell, suplicant a sa
senyoria il·lustre sie servit admètrer-li aquella. E
sa senyoria il·lustre ha admesa dita renunciació y
dexassió, essent presents per testimonis Joseph
Palegrí y Jacintho Morató, verguers.
Dilluns, a XIIII. En aquest die lo magnífich racional del General y present casa és baixat en la
casa del General y Llotja del mar de la present
ciutat a fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de la Generalitat.
Dimecres, a XVI. En aquest die és baixat lo magnífich racional de la present casa en la casa del
General y Llotja del mar a fer continuar lo encantar los drets de General y bollas de lo present
Principat.
401v

Divendres, a XVIII. En aquest die és baixat en la
casa del General y Llotja del mar de la present
ciutat lo magnífich racional a fer continuar lo
subast de tots los drets del General y bolla de
tot lo present Principat.
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«A instànciaa de la noble donya Catharina Ninot y Negrell, víuda deixada del noble don Joseph Ninot, quòndam, son marit, se ha introduhit causa contra lo noble don Francisco Sans
y de Puig en la Real Audiència a relació del
magnífich Joan de Colomer, de dita Reial Audiència, y, devant sa absència, del noble don
Franc(isc)o de Rius y Bruniquer, notari, demanat-li trenta-tres pencions de un censal de preu
mil lliuras y penció anual mil sous que, segons
se assereix, veneren y originalment crearen
Lluýs de Puig, donsell, la noble donya Magdalena Puig y Quintana, cònjugues, y Raymunda
de Puig, de dits cònjugues filla, a favor de Joan
Ninot, menor, ciutadà de Barcelona, en espesial
obligació del qual y tanbé per facilitar la cobransa de la penció y pencions de aquell li insolutum
donaren y consignaren mil lliures en preu y mil
sous en pensió de aquel censal ja creat de preu
tres mil lliuras y pensió annual tres mil sous, que
dits cònjugues Puigs y de Quintana rebian tots
anys sobre la Generalitat del present Principat,
com apar del trasllat de dita causa, que·s posa en
mà de vostra senyoria il·lustre. E com dita insolutum dació sia no sols acceptada per los predecessors de dita noble donya Catharina Ninot
però encara hayan aquells firmat la concòrdia
que té la Generalitat del present Principat ab sos
acreedors, a vista del que és notori que té interès en la present causa lo procurador fiscal de
la casa de vostra senyoria il·lustre, ya per venir
impugnant dita noble donya Catharina la firma
de dita concòrdia, com també perquè, en cas de
subcumbència de esta noble part, hauria de ser
condemnat lo dit procurador fiscal de la dita
a. els originals d’aquesta súplica i de la relació i el vot següents es troben intercalats entre els folis 402v i 403r del dietari.
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casa de vostra senyoria // 402v // a pagar a dita
esta part quid quid pati contingerit ovassione
presentis litis, y sie cert que lo fisch atrau a si y a
son tribunal las causas en què té algun interès,
per tant, com altrament dit molt noble don
Francisco Sans y de Puig, possant en notícia de
vostra senyoria lo sobredit, suplica a lo dit procurador fiscal de la casa de vostra senyoria se assumesca la defensa de la present causa y atregue
aquella a si y a son tribunal, y per dit effecte té
fetas las provissions oportunas segons estil omni
modo meliori. Officio, et cetera.

ni faran instar exequucions algunas, contra lo
General ni contra altres debitors, per rahó de
dits censals, ab motiu que lo General no·ls pagui las ditas pencions, y que los que no firmaran
la present concòrdia no solament no gaudiran
del contengut en ella, però també no pugan instar exequussions contra lo General ni altres personas debitoras per rahó de dits censals ab lo
mateix motiu que lo General no paga las ditas
pencions, per lo que suplicaran los dits deputats
de present a sa excel·lència mane ordenar no se
admeten ditas exequussions.»

Oblata die XIIII aprilis MDCLXXXXII in concistorio. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, commisserunt ipsa
magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui
super suplicatis relacionem faciant in scriptis
cum intervento nobilis advocatus fiscalis dicti
Generalis. Hieronimus Brotons, notarius publicus, scriva maior Generalis Catalonie subrrogatus.»

Y encara que dita concòrdia sia firmada per més
de la mayor part dels acreedors, estar aquella en
viril observança y exequussió y sens contradicció
de perçona alguna, ab tot no se ha duptat, per
part de la noble dona Catharina Ninot y Negrell,
víuda del noble don Joseph Ninot, molestar a
don Francisco Sans y de Puig en la Reial Audiència, a relació del magnífich Joan de Colomer y,
en la ausència, del noble don Francisco de Rius y
Bruniquer, notari, canals contra //403v // lo thenor y sèrie del dit pacte, lo que resultaria en gran
dany de la utilitat pública y de la intenció de sa
magestat, Déu lo guarde, y seria la ocassió que
los demés acreedors intentarian lo mateix, y en
conseqüència restaria fraudada la dita concòrdia,
restant així impossibilitat lo General de poder
acudir a las occassions se oferirian del mayor servey de sa magestat, per lo que suplícan a vostra
excel·lència sie servit donar providència y remey
per a què ab tot efecte sia puntualment observat
lo dit capítol de dita concòrdia, lo que rebran a
singular gràcia de vostra excel·lència.»

«Vista la suplicació pressentada, desobre referida, per don Francisco Sans y de Puig; vist lo
contingut en ella y lo que se deurà attèndrer, los
infrascrits assessors y noble advocat fiscal relació
a vostra senyoria il·lustríssima fan que lo que
pot vostra senyoria il·lustríssima fer y obrar en
orde al contengut en dita súplica és enviar un
recado a sa excel·lència suplicant-li sie servit manar se observe la concòrdia feta entra vostra senyoria il·lustríssima y sos acreedors, y que se
done tota la providència per a que aquella sie
observada per los nobles y magnífichs doctors
del Real Consell, suposat que dita concòrdia se
troba decretada auctoritate regia per los antecessors de sa excel·lència. Y que per dit efecte sie
donat lo recado en la forma acostumada, sí y
conforme se féu als dotse de janer mil sis-sents
vuytanta-tres, primer de setembre mil sis-sents
vuytanta-sinch y tretse de febrer mil sis-sents
vuytanta-set. Y aixís ho senten, // 403r // salvo
semper. Jofreu, assesor. Rechs y Gallart, assessor.
Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis
Catalonie.»
«Excel·lentíssim senyor. Los deputats y oÿdors
del General de Catalunya diuhen que en la
concòrdia feta per lo General ab sos acreedors
als nou de agost mil sis-xents setanta, decretada
per lo excel·lentíssim alesores llochtinent general, fou expressament convingut ab lo capítol
vuyt de aquella lo següent: «ítem, que tots los
acreedors, tant per rahó de sas pencions cessadas de pagar fins al die de la concòrdia com los
altres acreedors, tant de la proprietat com de las
ditas pencions que aniran cahent, hagen de firmar la present concòrdia si volan gaudir del
contingut en ella y los tals prometen no instaran

En aquest mateix die, essent absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, ses senyories, concistorialment, ab verguers y masses
altes, anant ab cotxes, són baixats a la casa del
General y Llotja del mar de la present ciutat a
fer continuar lo subast de tots los drets del General y bolla de Barcelona y bollas foranas del
present Principat.
Dimecres, a XXIII. En aquest die del gloriós
màrtir sant Jordi, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich, ses senyories, concistoralment ajuntats al apossento dels magnífichs assessors, anant ab verguers ab massas altas
devant, hisqueren a ohir missa en la capella petita de la present casa, la qual estava molt ben
adornada. Y, oÿda la missa, se’n tornaren ab la
mateixa forma en dit apossento, a hont se disgregàran.
404r
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Dissapte, a XXVI. En aquest die, per medi del
síndich del General y present casa de la Deputació, de part de sa senyoria il·lustre fonch aportat
un recado al excel·lentíssim senyor duch de Me-

dina Sidonia, llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya, en resposta del contengut en
lo bitllet que dit excel·lentíssim senyor virrey
envià a sas senyorias il·lustres lo die present a las
sis horas de la tarda, lo qual bitllet se troba insertat en lo llibre de Deliberacions en la present
jornada, contenint dit recado que lo consistori
desitja en tot lo que puga caber baix la possibilitat, no faltant a la obligassió del offici y dispossicions de capítols de Cort, servir y donar gust a
sa excel·lència, però que, essent la matèria de
molt pes y conseqüència per la conservació dels
drets de la Generalitat, que tant importa al servey de sa magestat, Déu lo guarde, pues ab ell
serveix lo General en quant bàstan sas forsas a
las occurrèncias del mayor servey del rey nostre
senyor, és precís consultar la matèria y preponderar-la a fi de poder assertar al que sie més del
real servey de sa magestat. Y respecte de donar
llibertat als dos patrons de las caravelas, ja ha
dos dias que per part dels patrons se féu entèndrer al concistori que donaran fiansas, y ditas
temps ha que las espera lo concistori per possarlos en llibertat. Però, attenent a la interpossició
de sa excel·lència, se ha deliberat possar-los
dende luego en llibertat, donant per dit effecte
los ordes necessaris als officials.
404v

dita renunciació sí y conforme per capítols de
Cort li és lícit y permès, essent presents per testimonis Francesc [...] y Jacintho Morató, verguers del consistori de sa senyoria il·lustrea.
405r

Dilluns, a XXVIII. En aquest die lo magnífich racional del General y present casa de la Diputassió és baixat a la Llotja del mar y casa del General de la present ciutat a fer continuar lo subastar
tots los drets del General y bolla de Barcelona y
foranas de tot lo present Principat.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor
en quiscun dret Pere Serra, com a procurador
de Jaume Monfajas, candeler de cera de la present ciutat, altre dels taulers del General de la
ciutat de Lleyda, com de sa procura consta en
poder de Carlos Grau, notari públic de Barcelona, als [...] de noembre mil sis-sents norantahu, còpia de la qual és assí cussida signada de
número tres-sents xixanta-hu, en dit nom, ha
renunciat lo dit offici de altre dels taulers del
General de la ciutat de Lleyda en mà y poder de
sa senyoria il·lustre a favor de [...] Monfages,
candaler de cera de la present ciutat, per ésser
altre dels officis antichs y que·s poden alienar. E
sa senyoria il·lustre, restant cerciorat que dit
Jaume Monfages no és debitor al General en
quantitat alguna, com apar de la certificatòria
ne fa lo magnífich racional Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa, la qual és assí cussida signada
de número tres-sents xixanta-dosa, ha admès la

Dimecres, a XXX. En aquest die lo magnífich racional del General y present casa és baxat en la
casa del General y Llotja del mar de la present
ciutat a fer continuar lo encantar los drets de la
Generalitat, així del General com de la bolla de
Barcelona y bollas foranas de tot lo present
principat de Catalunya.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se és conferit junt ab mi, scrivà
major, y lo magnífich racional del General y
present casa en la casa del General y en lo apossento a hont té sa residència lo receptor dels
fraus de dit General a efecte de continuar en inventari los fraus apressos en lo present mes, y se
han trobat los següents. Primo, a nou de abril
mil sis-sents noranta-dos, en casa de dona Alemanda Junyent, al carrer de Moncada, dins de
un baül, tres trosos de xamallots de difarent
pessa quiscun y demunt de una cadira sis palms
de estamenya escotina sens plom ni cera ni senyal de haver-n’i agut. Ítem, dit die, en lo carrer
de la Esgrima, a Pere C[...], sastre, set palms de
estamenya negrilla sens plom. Ítem, a vint-y-hu
de dit, en casa Pere Prades, a las voltas dels Encants, un gipó sens mànegas de cotonina. Ítem,
a vint-y-sis de abril, en la caravela anomenada
Nostra Senyora del Roser y Sant Anthoni de Pàdua, trobada en lo moll de la present ciutat, patró de ella Lluýs Manso, de nació portuguès,
cent y dos capsetas de confitura de codony de
sucra, a modo de capsa de codonyat de la terra.
// 405v // Ítem, deu capsetas de dita confitura,
las quals eran dins de una [...]lla. Ítem, xexantaun tinter de banya ab son caragol. Ítem, quinse
grossas de botons blanchs de fil blanch. Ítem,
un parell de mitjas de seda negre sens plom de
General ni senyal de haver-n’i agut. Ítem, sexanta parells de civellas de plom. Ítem, dos pessas de tela cap-y-cua. Ítem, dit die, en la caravela anomenada Nostra Senyora del Coll i Sant
Anthoni, en lo moll, patró Francisco Gomis López, de nació portuguès, vint-y-sis pessas de
vuyt maxicanas. Ítem, deu pessas de vuyt y mitja del Pilar o columnas. Ítem, sis dobles de quatra en or. Ítem, dos dobles sensillas. Ítem, nou
doblas y mitja en or. Ítem, en un paperet, deu
doblas en or. Ítem, vuytanta-sis pessas de vuyt y
un real de dos entra [...]cans y segovians, que
eran y són dits vuytanta-sis reals de [...]. Ítem,
quaranta pesas de vuyt y un real de dos ab las
marcas de las columnas, las quals foran trobadas
a. a continuació aquesta procura i certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 1, pàg. 1410.

a. a continuació uns mots ratllats.
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ab reals de vuyt y de quatra, y reals de dos, tots
de dita marca de las columnas. Ítem, norantavuyt pessas de vuyta ab la dita marca del Pilar o
de las columpnas. Ítem, onse pessas de vuyt ab
marca del nom de Maria. Ítem, sinch pessas de
vuyt y un real de [quatra]b comp[...] moneda de
reals de dos y un real de quatra. Ítem, quaranta
reals de plata del Pilar o columpnas. Ítem, xixanta-dos reals de plata castellana y tres sous de
las columpnas. Ítem, dit dia, en dita caravela de
dit patró Francisco Gomis, [...] //406r // massos
de tabaco de Brassil. Ítem, un parell de mitjas
de seda negras. Ítem, sis balas de telas nombradas ab nombres un, dos, tres, quatra, sinch y sis.
En la bala de número un se ha trobat cent pessas de tela bretannas. En la bala de número dos,
noranta-nou pessas de ditas telas. En la bala de
número tres, cent y dos pessas de ditas telas. En
la bala de número quatra, noranta-nou pessas
de ditas telas. En la bala de número sinch, sinquanta pessas de ditas telas. En la bala de número sis, sinquanta pessas de ditas telas. Ítem, una
pessa de tela ab cap-(i)-cua molt prima. Ítem,
los embollos de tela crua qui enbolcavan las ditas telas, Ítem, vint-y-una cana, quatre palms telas ditas llinets y cru[sos]. Ítem, altre tros de la
dita tela <de> dita llinets qui ha tirat dos canas,
sis palms. Ítem, dos pessas enteras de ditas telas
ditas llinets, la una de la quals és molt tacada y
casi podrida. Ítem, quatre balas de xamallots ordinaris dits de Flandes en las quals balas n’i ha
cent noranta-nou ab cap-y-cua.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa,
cussís y continuàs en lo present dietari una carta
de sa magestat per lo consell de guerra junt ab
un bitllet de sa excel·lència lo senyor virrey, la
qual carta y bitllet de sa excel·lència lo senyor
virrey y de sa magestat són assí cussits signats de
números tres-sents xixanta-tres y tres-sents xixanta-quatra y del thenor següent:
«El reyc. Amados y fieles nuestros. En carta que escrivís tenéis por el // 406v // Consejo de Aragón
respondéis al despacho que se os envió sobre el aumento de vuestro tercio al número de seiscientos
hombres para servir esta campaña, diciendo el
gusto con que os aplicaréis a ello y a esforsarlo a lo
más que vuestras fuerças alcançaren. Y, en vista
de ello, he resuelto que por aquella vía se os den las
grasias y assí mismo á parecido repetíroslas
por<a>que, siendo muy propio de vuestro zelo y
amor lo que insinuáis, que tendré muy presente
para favoreceros. De Madrid, a VII março anyo
a. a continuació repetit pessas de vuyt.
b. mot rectificat, il·legible.
c. els originals d’aquesta carta i bitllet es troben intercalats
entre els folis 405v i 406r del dietari.
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de MDCLXXXXII. Jo el rey. Don Antonio Lopez de
Zeraque.»
«Haviendo reuelto su magestat, Dios le guarde,
que, sin embargo de que por la vía de Aragón se
dieron a vuestra señoría las gracias por la oferta
del augmento de su tercio, se repitiesen a vuestra
señoría por la de guerra, se ejecutaa assí en la adjuntab real carta, que paso a manos de vuestra señoría, a quien guarde Dios muchos años. Barcelona, a VI de abril MDCLXXXXII. Ilustre de
Medina Sidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General d·este Principado.»
Dijous, al primer de maig MDCLXXXXII. En
aquest die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a
mi, scrivà major del General y present casa, cussís y continuàs en lo present dietari un bitllet de
sa excel·lència ab lo qual participa a sa senyoria
il·lustre lo partir-se per la ciutat de Girona dissapte propvinent, y que, en cas que sa senyoria
il·lustre tinga que dir-li alguna cosa, podrà conferir-se ab ell lo die de demà a las onse, //407r //
com de dit bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit signat de número tres-sents xixanta-sinch y
del thenor següent:
«Desseandoc adelantar mi salida a campaña, he
resuelto encaminarme a Gerona el sávado por la
manyana para juntar en aquella plaça las tropas
que huviere y aplicarme con ellas a la parte que
tubiere por conveniente. Y para que vuestra señoría se halle con esta noticia se la participo, advirtiendo a vuestra señoría que si tubiere algo que
comunicarme podrá venir a verme el viernes a las
onse de la mañana. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, al primer de mayo
de 1692. Ilustre de Medina Sidonia.»
Divendres, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo doctor Jospeh Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació com per orde de sa senyoria il·lustre se és
conferit ab lo senyor don Thomàs Aries, general
de la artillaria, dient-li de part de sa senyoria
il·lustre que havia pervingut a notícia del il·lustre concistori que Anthoni Rull, cap de esquadra de la companyia del mestra de camp del tèrcio del General y present casa, està en son servey
y que per ço fos servit restituir a dit Rull per a

a. se ejecuta: en el text del dietari se asegusta, seguim l’original.
b. adjunta: en el text del dietari la de juntas, seguim l’original.
c. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
406v i 407r del dietari.

que continue lo real servey en lo dit tèrcio. Y
que dit senyor don Thomàs Aries ha respost ésser veritat que dit Rull està en son servey des del
ivern passat, del que té molta satisfacció, y que
estimaria molt tinga a bé lo il·lustre concistori
aborrar-li la plassa, que quant no hi age medi ell
lo farà tornar al servey de dit tèrcio.
En aquest mateix die, a las onse horas de la matinada, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
ecclesiàstich y militar són anats, de part del
il·lustre concistori, al excel·lentíssim senyor virrey offerint-se que, en tot lo que conduesca y
sia del mayor servey del rey nostre senyor, Déu
lo guarde, y de sa excel·lència, estarà lo il·lustre
concistori en tots temps y ocassió molt
//407v //a prompte, com y també en suplicar a la
Divina Magestat concedesca a sa excel·lència feliz viatge y pròsperos successos, en la que sa excel·lència queda molt gustós y ab gran agrahiment, donant especials gràcias al il·lustre
concistori, conforme dits il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors han dit y referit en concistori.
Dissapte, a III de maig MDCLXXXXII. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un paper format
per pressentar a sa excel·lència lo senyor virrey
acerca lo que per sa excel·lència fonch demanat
a sa senyoria ab carta de vint-y-sis del passat, ab
la qual diu sa excel·lència que seria del real agrado de sa magestat, Déu lo guarde, se prengués
algun expedient en orde al desambarch de las
robas, diners y mercaderias hapressas en las caravelas portuguessas, ponderant ab dit paper ho
súplica las rahons assisteixen a sa senyoria il·lustre per no poder assentir al desembarch de ditas
robas. Lo qual paper, per medi del síndich del
General y present casa, lo die de [...] és estat
presentat a sa excel·lència, lo qual és assí cussit
signat de número dos-sents xixanta-sis y del
thenor següent:
«Excelentísimob señor. Aviendo consultado los diputados y oydores de qüentas del principado de
Cataluña la carta con que vuestra excelencia se
sirvió honrarles el veinteyseis del passsado y presente año de MDCLXXXXII, en la qual se dignó participarles que sería del real agrado de su magestad
que se tomasse algún expediente en orden al desembargo de las ropas y dinero haprehendido sobre
unas caravelas portuguessas y, assí mismo, que se
pusiessen en libertad los patrones de ellas a fin de
evitar las quexas que podían nacer de la inobservancia de los tratados entre las coronas de Espana. a continuació repetit molt.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
407v i 408r del dietari.
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ya, Gran Bretanya y Portugal, passan a // 408r //
poner en la grande comprehensión de vuestra excelencia lo que se sigue.
Que, no hallándose nadie más deseoso de servir a
su magestad y de obedecer los órdenes de vuestra
excelencia que los diputados y oydores, luego que
tuvieron noticia de lo que vuestra excelencia les
advertía consultaron sus obligaciones, medio indispensable sobre materias de justicia, por el juramento que tienen prestado y de otra suerte piden
las operaciones del puesto que ocupan.
En cuya conformidad, dieron orden luego a los
officiales de la Generalidad que soltaran a los
patrones portuguesses detenidos, como se exequutó. Y, en orden a las ropas comissadas y otras
mercaderías, por no haver sido manifestadas
como disponen los capítulos de corte, se hallaron
sin medio por los mismos capítulos para el desembago, que vuestra excelencia se sirve insinuar,
por dos razones. Una porque el fiscal tiene hecha
su denunciación y se ha tomado la depossición a
los patrones, con que, hallándose la pretención
del comisso en tela de juyzio, no puede el consistorio proceder extrajudicialmente, sino que precissamente ha de dexar corer este negociso por los
términos judiciales con la brevedad que, por no
entretener a los forasteros, ya se halla prevenido.
Otra, que aun extrajudicialmente se ofrecen
grandes reparos al concistorio en persuadirse que
los tratados de las pazes comprenden los derechos
de la Generalidad.
Haze evidencia de los reparos el mismo tratado de
la paz con el señor rey de la Gran Bretanya, a
quien se refiere el del señor rey de Portugal, el
qual no trata de formalidad alguna en la exacción de los drechos de la Generalidad, y assí es visto que en dichos tratados no extendieron los señores reyes comprehenderlos.
Fúndase esto en el drecho y observancia en el drecho, porque supponiendo que los drechos de la Generalidad se hallan por disposición de los señores
reyes en cortes separados de la real disposición y
destinados pro pace et justicia tenende y, de otra
parte, ser regla generalísima y admitida por todos los doctores y también por los de Portugal sobre
estas mismas paces que los príncipes, en todos sus
//408v // contratos, siempre se pressume que disponen y convienen a sus interesses proprios, como
nunca entienden perjudicar a tercera perçona,
por lo que tampoco entendieron alterar algo en
perjuizio de las generalidades, que se hallan
exemplos de real facultad [...] la grande clemencia de los reyes nuestros señores.
Esta regla tan general y admitida no tiene excepción alguna sino pública utilidad o como otros ex-
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plicando las especies de ella la aplican al bien de
la paz, cuia limitación, omitiendo no poco que se
podría discurrir respeto de los reinos de la corona
de Aragón cismarinos, se haze dificultosa en la
aplicación a la presente contingencia, porque en
dicho tratado de la paz no se abla de los derechos
ni de la formalidad de [...]ción de aquellos, que
son enegenados de la real corona, y se hallan otros
comunes y particulares, ni de aquellos que de su
institución hicieron declaración immune de
qualquier diminución extrínseca. Y, pudiéndose
verificar los tratados de las paces con Inglaterra y
Portugal, en los derechos que cobra su magestad
en Cathalunya y otras partes es assí mismo regla
general y sin excepción y, particularmente, seguida de los doctores del reyno de Castilla y conforme
sus leies que la excepción de los derechos y sus formalidades y disposiciones acerca de ellas hechos
por los reyes, nuestros señores, no comprehenden los
que se hallan en poder de una tercera persona
quando se puede practicar lo dispuesto en los derechos reales, de las quales solamente se entiende
aver tratado.
Lo que se dexa discurrido mucho más procede
para dezirse que en la general excepción de derechos y formalidad de su exacción no vienen comprehendidos los antecedentemente enagenados,
sino que algunos d·estos se hallan en poder de tercera perçona pero igualmente privilegiada, que el
tratado de la paz nunca incluirá derecho no menos favorecido.

Y en el individuo del tratado de la paz con la corona de Inglaterra de el anyo de MDCLXXXXIIa,
sin embargo que se ajustó en el capítulo onze del
dicho tratado que no sean obligados a dar manifiesto ni pagar derecho de otros bienes o mercaderías que de aquellas que descargaren, con todo, según la relación hecha por los officiales del
General desde dicho año de xixanta-set hasta el
día de oy, todas las embarcaciones inglesas que
han aportado a Cathalunya han dado el manifesto al General dentro las veinteyquatro horas de
todas las mercaderías, sin exceptuar las de tránsito, como disponen los capítulos de corte. Y si algunas pretenciones se han ofressido al cónsul de los
ingleses en orden a las generalidades, se han regulado por lo que sobre estas se ha dispuesto.
Los mismos portugueses lo han entendido d·esta
suerte, porque los patrones de las caravelas dieron
manifiesto de sus mercaderías en llegando a este
puerto y no sólo de las que venían destinadas para
esta ciudad, sino también de otras cargadas por
tránsito. Y esto consta del manifiesto que entregaron, lo que haze evidencia que los portugueses entendieron que el tratado de la paz no comprehendía los derechos de la Generalidad ni las
formalidades de su exacción.
409v

Esto sucede en el caso presente porque las generalidades, como queda dicho, fueron erigidas para
conservar el Principado en paz y justicia, palabras son formales del senyor rey don Alonso en las
cortes que celebró, según refiere el regente Vinnes
en el primero de sus discursos contra los deputados, página dos, con que, siendo privilegiadas
como las mismas pazes, necessitava de especial
mención // 409r // para prejudicarlas, sin que
ahora tenga lugar declaración contraria salva la
real clemencia, por ser perfeto el contrato.
De esta suerte se ha observado de tantos siglos
como gosan las generalidades, porque, en tantas
centurias y tratados de pazes como en ellas han
ocurrido, los derechos de la Generalidad siempre
han corrido uniformemente sin alterarse un ápice la forma de su exacción, aunque en algunas de
ellas se haya innovado respeto de los derechos que
inmediatamente cobran los officiales de su magestad. Argumento claro que en los tratados de
las pazes no vienen comprehendidos los derechos de
la Generalidad, assí por no allarse antecedente en
manos de su magestad como también por causa
no menos privilegiada que la misma paz que
acompanya las generalidades.

Constará assimismo que en Portugal y, particularmente, en Lisboa a las embarcaciones cathalanas luego que llegan les piden el manifiesto y, éste
dado, de todas las mercaderías aunque sean de
tránsito algunas, les toman el juramento de que
no traen otras, les ponen una guarda a qüenta de
la embarcación, haciéndose pagar dos bestones por
díe, que son nueve sueldos y quatro dineros de esta
moneda. Y persevera la guarda hasta que dize el
patrón que ha acabado de desembarcar. Y sin esperar tiempo, la guarda real de la aduana, con
otros officiales, recorren la embarcación y si hallan algo que no sea denunciado o manifestado
commissan aquellas, aunque sean por tránsito.
De que se infiere que el tratado de la paz con el
rey de la Gran Bretanya, a quien se refiere, con la
corona de Portugal sólo se observa en orden al libre commercio entre los vassallos de su magestad
con ingleses y portugueses recíprocamente, no empero respeto de las prerrogativas y formalidades
que se refieren en los ajustes, y fuere cosa muy sensible se diere lugar a alguna innovación por la
desigualdad entre los vassallos de las coronas que
concordaron, a más de la particular razón que
asiste a los derechos de la Generalidad. Y es que,
por lo referido, el rey, nuestro señor, no entendió
comprehenderlos, ni tampoco regulándolo por el
derecho lo entendieron de otra suerte los señores
reyes de Bretaña y Portugal.

a. al document original 1667.
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Prométense los deputados que vuestra excelencia
se dará por servido de las razones que assisten al
concistorio, que son por mayor las que son referidas, persuadiéndose que en la grande comprehensión de vuestra excelencia no se necessitará de otra
diligencia, particularmente constando a vuestra
excelencia en que se empleen las generalidades y
que, si se abría la puerta a que en su exacción se
las alterare la forma, sería el mayor perjuizio que
hasta oy han recibido, pues fuere extinguirlas del
todo, lo que representan a vuestra excelencia con
todo rendimiento, esperando será de su agrado
que se prossiga el pleyto sobre el commisso.»
410r

Dilluns, a V de maig MDCLXXXXII. En aquest die,
a la tarda, són anats los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real, havent primerament obtinguda hora per medi del síndich del
General y present casa, ab los verguers ab massas altas, acompanyats dels officials de la present
casa, a visitar i donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Veragues, grande y general de las galeras de Espanya, qui possava en lo
carrer dit dels Mercaders, en casa del molt reverent canonje Fos. Foren rebuts dits il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors de sa excel·lència al
cap de la escala de dita casa, acompanyant-los al
despedir-se fins baix al portal del carrer, essent
ell molt cerca del estribo del cotxe fins foran
embarcats en ell, no volent-sa apartar de la porta de dita casa fins a partir lo cotxe.
En aquest die és tornat a venir en lo concistori
de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, lo
qual havia molt temps no hi era vingut.
En aquest matex die, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, és
baixat sa senyoria il·lustre concistorialment, ab
cotxes, en la casa del General de la present ciutat a fer continuar lo subast dels arrendaments
dels drets del General y bollas de tot lo present
principat de Catalunya.
Dimars, a VI. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.

410v

Dimecres, a VII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustríssima.
En aquest mateix die és tornat en lo concistori
de sa senyoria il·lustríssima lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per haver convalescut
de sa indisposició.
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En aquest matex die és baixat sa senyoria il·lustre concistorialment, ab cotxe, acompanyat de
officials, en la casa del General de la present ciutat a fi de fer continuar lo subastar los drets del
General y bollas de tot lo present principat de
Catalunya.
Dijous, a VIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria
il·lustre.
Divendres, a VIIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre, lo reverent fra Joseph Pi, en filosophia doctor, monjo
y cambrer del monestir y convent de Sant Esteve, del orde claustral de sant Benet, en la vila de
Banyoles, bisbat de Gerona, com a procurador
dels clavaris de la caixa comuna de dit monestir
y convent, com de sa procura consta en poder
de Lluýs Boïgues, notari y escrivà de la notaria y
escrivania públicas de dita vila y abadiat de Banyolas, als tres del mes de fabrer proppassat, de
la qual ha feta ocular ostensió, ha jurat en la forma acostumada com, havent fet las degudes
// 411r // diligèncias en sercar lo acte de la venda
y original creació de a hont devalla la part de
censal de pensió cent y deu sous que tots anys,
al primer de abril, dits clavaris e o dita caixa comuna rebia sobre lo General, extrets en sort en
la extracció de censals feta per los predecessors
de sa senyoria il·lustre en jornada de trenta-hu
de juliol mil sis-cents vuytanta-sis, no se ha pogut trobar.
En aquest matex die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, és baixat sa senyoria il·lustre concistorialment, anant ab cotxes, en la casa del General de
la present ciutat a efecte de fer continuar lo subast del arrendament dels drets de General y
bollas de tot lo present Principat.
Dissapte, a X. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria
il·lustre.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa, y, en
dit nom, vehedor y comptador del tèrcio ab què
dit General y present casa serveix al rey nostre
senyor, Déu lo guarde, en defensa del present
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que lo dit excel·lentíssim senyor duch de Veragues, després de haver-lo acompanyat lo il·lustre
concistori fins al indret del cap de la escala de la
present casa, com és costum, al tornar-se’n se és
encaminat des de dit puesto a la sala de Sant Jordi a tornar la vissita al molt il·lustre bras militar.

Principat, obtemperant a la deliberació feta per
sa senyoria il·lustre als setse de febrer proppassat, ha fet relació de com, per lo cumpliment
dels quatra-sents hòmens de que ha de constar
dit tèrcio, tan solament faltan sis hòmens.
Dilluns, a XII de maig MDCLXXXXII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàsticha, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre.
411v

En aquest die mateix sa senyoria il·lustre, anant
concistorialment ab cotxes, és anat a la casa del
General de la present ciutat a efecte de fer continuar lo fer encantar tots los drets del General y
bollas de tot lo present Principat, y han fet
arrendament de dits drets de General, bolla de
Barcelona y bollas foranas, los tres junts, ab lo
modo y pactes contenguts en las tabbas de quiscun dels drets per lo trienni que comensarà a
córrer lo primer dia del mes de juliol propvinent
y finirà lo darrer dia del mes de juny del any mil
sis-sents noranta-sinch a Francisco Rigalt, veler,
abonat per [...] Maymó, botiguer de telas, per
preu de cent catorsa mil lliures quiscun any, ab
mil lliuras de axaus y sis mil de mitjas [...] per
una vegada tan solament, com a més donant en
lo encant públic, segons relació ne ha(n) fet Joseph Iglésias y Francisco Balada, corredors de
coll públichs y jurats, ministres del General, lo
qual Rigalt ha jurat sagrament y homenatge en
mà y poder de Jacintho Morató, altre dels verguers del concistori de sa senyoria il·lustre, essent presents per testimonis, Joseph Payssà y
Francesc Lluscà, parayres, servints lo offici de
altre dels verguers del dit concistori de sa senyoria il·lustre.

Divendres, a XVI. En aquest die lo doctor en
quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre, ha presentat a dit il·lustre concistori
la perçona de Alonso Conde, natural de la ciutat de Andújar, del regne de Andalussia, al qual
instant dit síndich, de orde del il·lustre concistori, se ha donat llibertat y tret de la galera capitana de Espanya als catorse del corrent, per haver dit Conde cumplert lo temps de deu anys
per los quals fonch condemnat a servir al rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, en ditas galeras
en la ciutat de Zaragoza, per lo que fonch aportat a las reals pressons de la present ciutat y de
ellas aportat a dita galera.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vingut en lo concistori
de sa senyoria il·lustre.
Dissapte, a XVII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre.
412v

Dimars, a XIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria
il·lustre.
Dimecres, a XIIII. En aquest die no és vingut lo
il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona,
deputat eclesiàstich, <no> en lo concistori de sa
senyoria il·lustre.
En aquest matex die, a las onse horas de la matinada, és vingut en la present casa de la Deputació lo ecel·lentíssim senyor duc de Veragues, general de las galeras de Espanya y grande de
Espanya, a tornar la visita que per part de sa senyoria il·lustre li fonch feta, // 412r // y se ha ussat ab sa excel·lència las mateixas cortesias y cerimònias se acostuman ussar ab los demés
grandes de Espanya, conforme estan notadas en
lo present dietari y en lo principi de ell, acceptat
a. a continuació repetit bisbe ... eclesiàstich.
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Diumenge, a XVIII. En aquest die se és ajuntat lo
concistori de sa senyoria y no són vinguts en ell
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die se és ajuntat lo
concistori de sa senyoria il·lustre y no són vinguts en ell los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real.
Dimars, a XX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre.
Dimecres, a XXI. En aquest die lo il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria il·lustre.
Dijous, a XXII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.
Divendres, a XXIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria il·lustre.

Dissapte, a XXIIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y
fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.
Dimars, a XXVII. En aquest die, havent primer
obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, los molt il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y real, a las quatra
horas de la tarda, ab cotxes, ab los verguers davant ab massas altas, acompanyats dels officials
de la present casa, són anats a visitar y donar la
benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de
Nàjara, grande de Espanya y general de las galeras de Nàpols, qui possava en lo palàcio nou del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general. Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor
ab molt agassajo dalt al capdemunt de la escala,
acomapnayant-los al despedir-se fins baix al
replà de la escala, estant en ella fins a tant que
dits il·lustres y fidelíssims senyors foren encotxats.
En aquest mateix die se és partit de la present
ciutat per anar a trobar a sa excel·lència en campanya lo síndich del General y present casa a
efecte de entregar-li los memorials de las perçonas proposadas per als llochs vacants de deputats y oÿdors dels tres estaments y dels officis de
la present casa fins lo die present, còpia dels
// 413v // quals memorials són assí cussidas, signadas de números tres-sents xixanta-set et tressents-xixanta-vuyt.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General y present casa,
cussís en lo present dietari quatre decrets despedits en forma de Cancellaria contenints lo un
que Anthon de Vilaplana ha renunciat los rodolins de oÿdor militar y de assessor; altre que lo
doctor en medicina Jaume Elias ha renunicat lo
rodolí de diputat real; lo altre que lo doctor
Francisco Berenguer y Novell ha renunciat lo
rodolí de regent los comptas y lo altre que Francisco Torras, notari públich de Barcelona, ha renunciat los rodolins de ajudant tercer de la escrivania major y de sos ajudants de la visita, com
de dits decrets és de vèurer, que són assí cussits
signats de números tres-sents xixanta-nou, tressents setanta, tres-sents setanta-hu y tres-sents
setanta-dos.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori per
causa de indisposició de puagre.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die, havent primerament obtinguda hora per medi del servint lo offici de síndich del General y present casa de la
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Deputació, anaran ab embaxada de part de sa senyoria il·lustre los senyors Francisco Sans y de
Puig y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de
Barcelona, al excel·lentíssim senyor duch de Nàjara, general de las galeras de Nàpols, suplicantli donàs providència ya // 414r // de que se observàs lo ordenat y manat per sa magestat, la
reyna governadora, ab son real decret de onse de
juny mil sis-sents setanta nou acerca del dassembarcar y vèndrer robas y mercaderias los de las
galeras, en observança dels capítols de Cort y
constitucions de Catalunya, possant dits senyors
embaxadors en mans de dit senyor general còpia
de dit real decret, que·s troba continuat en lo
dietari del trienni mil sis-sents setanta-set sots
jornada de vint-y-tres de juny mil sis-sents setanta-nou. Al que dit senyor general respongué
que tenia molt que replicar als reals decrets y que
en manera alguna volia se manifestàs cosa ni pèrdrer lo dret tenia de poder vèndrer en qualsevol
part que arribava baix lo estendart real, segons
així ho han dit y referit dits senyors embaxadors
en lo concistori de sa senyoria il·lustre.
Divendres, a XXX. En aquest die, havent primerament obtinguda hora per medi del servint lo
offici de síndich del General y present casa de la
Deputasió, són anats ab embaxada de part de sa
senyoria il·lustre los senyors don Francisco Sans
y de Puig y Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, al excel·lentíssim senyor duch
de Nàjara, general de las galeras de Nàpols, representant-li que, per rahó del offici de sa senyoria il·lustre, no·s podia apartar del que sa
magestat ordenava, attenent als capítols de
Cort, y que estimaria sa senyoria il·lustre procuràs dit excel·lentíssim senyor duch a que los
drets de la Generalitat y bolla no patissan lo tant
gran dany se experimentava per no voler-se
obeir lo que sa magestat, Déu lo guarde, se ha
dignat ordenar y manar, possant en sas mans
còpia del real decret del rey, nostre senyor, de
data de dos de setembre mil sis-sents vuytan// 414v // ta dos, ab lo qual se troban insertats
dos altris, lo un de quatra setembre mil sis-sents
xixanta-sinch y lo altre de sinch de agost mil sissents xixanta-sis, lo qual real decret se troba
continuat en lo dietari del trienni mil sis-sents
vuytanta, sots jornada de setse setembre mil sissents vuytanta. A la qual embaxada respongué
dit senyor general que [...] en lo mateix havia
dit en resposta de la embaxada féu lo dia de aÿr,
per quant los reals decrets no anaven dirigits
sinó als llochtinents y capitans generals, y no als
generals de las galeras, com així dits embaixadors ho han referit en lo consistori de sa senyoria il·lustre.
a. a continuació dos memorials i quatre reials decrets, transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1410.
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En aquest mateix die los dits senyors don Francisco Sans y de Puig y Joseph Catà y Bertran
anaren de part del consistori de sa senyoria
il·lustre a portar una embaxada en escrits al
il·lustre y fidelíssim bras militar, ab la qual se suplica sie servit proposar-se lo gran menoscabo
dels drets de General y bolla per introduir-se en
cotxes dels particulars del dit bras militar robas
y mercaderies sens manifestar-se ni pagar-se los
drets, com més llargament en dita súplica e o
embaxada és de vèurer, las qual és assí cussida
signada de número tres-sents y del thenor següent:

il·lustre bras militar, y que se havia ressolt se
ajuntàs lo bras militar perquè tots los individuos
estiguessen noticiosos del que per sa senyoria
il·lustre era demanat y se puguessen millor evitar los inconvenients en la dita embaxada en escrits ponderats.
415v

«Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Los deputats
y oÿdors de comptas del General de Catalunya,
per rahó dels grans fraus que·s fan als drets de la
Generalitat introduint-se en la present ciutat
moltas y difarents robas sens pagar los drets de
General y bolla, y que los majors són occasionats per part de las perçonas militares y del gremi de vostra senyoria, los quals per [...] altres
no escusan entrar robas de conciderable valor,
segons [...] // 415r // donadas per los arrendataris instant se done per tots camins lo más eficas
y prompte remey. Y, sent de la obligació de sos
officis lo evitar semblants excessos, desitjant
continuar tota bona unió y correspondència ab
vostra senyoria, suplíccan a vostra senyoria sie
servit manar juntar lo molt il·lustre y fidelíssim
bras militar y proposar-li lo gran menoscabo
dels drets de General y bolla per introduhir-se
ab los cotxes robas sens manifestar, esperant
serà bastant medi per a conseguir lo remey que
solicita y los arrendataris ínstan, prometent donar propri ús franch de tots drets per tot lo que
sia per servey dels individuos del gremi de vostra senyoria, per lo que té respecte al dret del
General. Y, per lo de bolla, fer la cortesia que
serà de la satisfacció de cada hu de vostra senyoria a fi de que queda vostra senyoria y sos individuos servits y gustosos, que es lo que·s desitja,
quedant sempre promptes a cohoperar a tot lo
que sia de son major agrado y servey de vostra
senyoria.»
A la qual embaxada lo il·lustre protector del
il·lustre bras militar respongué que se tractaria
ab los officials lo contengut en dita embaxada y
que se tornaria resposta a sa senyoria il·lustre,
conforme aixís ho han dit y referit dits senyors
embaxadors en lo concistori de sa senyoria
il·lustre.
En aquest mateix die los senyors don Miquel
Clariana y Leva y doctor Onofre Monsalvo vingueren en lo concistori de sa senyoria il·lustre,
de part del il·lustre y fidelíssim bras militar e o
del protector de aquell y en resposta de la embaxada reportada aquella ab los officials de dit
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Dissapte, a XXXI de maig. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria il·lustre lo doctor en quiscun dret Miquel Salamó, ciutadà honrrat de Barcelona, servint lo
offici de síndich del General y present casa de la
Deputassió en lloch y per absència del doctor
Joseph Orlau, subrrogat en dit offici, ha fet relació de com lo die present, de orde de sa seyoria,
se era conferit ab lo senyor governador de la
plaça de [...]at y li ha dit, de part de sa senyoria
il·lustre, que per la quietut [...] havia resolt lo
il·lustre concistori que los officials del General
[...]issan arrimats a las portas del mar de la present ciutat a efecte de regonèixer als naturals
compravan en las galeras, per evitar los fraus
tant grans se cometen a la Generalitat. Y que,
per ço, estimaria sa senyoria il·lustre que dit senyor governador ordenàs al capità de [...] donàs
tota assistència, ajuda y favor a dits officials en
quant fos menester. Y que dit senyor governador havia respost que le alegrava molt que sa senyoria il·lustre hagués pressa tant acertada resolució y que ell donaria los ordes convenients per
a què sa senyoria quedàs servit en tot.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo magnífich Onofre Monsalvo, doctor en medicina, ciutadà honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joan de Argila, cavaller y escrivà major del General y present casa de la Deputació, ha continuat y continua en la mateixa conformitat que
té dit y referit en altras relacions fetas a sa senyoria il·lustre, de tal manera que li ha impedit y
impedeix lo perçonal exercissi y servitut de dit
son offici.
En lo mateix die, constituhit perçonalment dit
doctor Monsalvo en lo concistori de sa senyoria
il·lustre, mitjensant jurament, ha fet relació de
com la indisposció de Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional del General y present casa
de la Deputació, ha continuat y continua
//416r // fins lo die present en la mateixa conformitat que té dit y referit en altras relassions per
ell fetas a sa senyoria il·lustre, de tal manera que
li ha impedit y impedeix lo exercissi perçonal y
servitut de dit son offici.
En lo mateix die dit doctor Monsalvo, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria ill·lustre, mitjensant jurament, ha fet relació

de com la indisposició de Joseph Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, exactor del General,
ha continuat y continua fins lo die present en la
mateixa conformitat que té dit y referit en altras
relacions per ell fetas a sa senyoria il·lustre, de
tal manera que li ha impedit y impedeix la
perçonal servitut y exercissi de dit son offici.
Semblantment, dit die, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre, dit
doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la inidisposició de don Miquel
de Masdovellas, síndich del General y present
casa, ha perseverat y persevera fins lo die present, de tal manera que li ha impedit y impedeix
lo perçonal exercissi y servitut de dit son offici,
sí y conforme té dit y referit en altras relacions.
En aquest matex die dit doctor Onofre Monsalvo, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria il·lustre, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la indisposició del doctor
Gismundo Bofill, ciutadà honrrat de Barcelona,
ajudant tercer de la Escrivania Major, ha continuat y continua fins lo die present en la matexa
conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria il·lustre, de tal
manera que li ha impedit y impedeix lo perçonal
exercissi y servitut de dit son offici.
Semblantment, dit doctor Monsalvo, constituhit perçonalment en lo concistori de sa senyoria il·lustre, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició y impediment de don
Miquel de Pallarès, ajudant de racional de la
present casa, ha continuat y continua de la ma//416v // teixa manera té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria il·lustre, de tal
manera que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut y exercissi de dit son offici.
Així mateix, dit doctor Mosalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Blanch, altre dels verguers del concistori
de sa senyoria il·lustre, ha perseverat y persevera
en la mateixa conformitat que té dit y referit en
altras relacions per ell fetas a sa senyoria il·lustre,
de tal manera que li ha impedit y impedeix la
perçonal servitut y exercissi de dit son offici. Y,
finalment, dit doctor Monsalvo, mitjesant jurament, ha fet relació de com la indisposició de
Joseph Moia, llibrater, andador de la confraria
del gloriós Sant Jordi, ha perseverat y persevera
de la mateixa manera que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria, de manera que li ha impedit y impedeix la perçonal
servitut y exercissi de dit son offici.
En aquest mateix die lo ll·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab lo escrivà mayor y racional del General y present casa de la Diputa253

ció, se és conferit en la casa del General y en lo
apossento a hont té sa residència lo receptor
dels fraus a efecte de pèndrer inventari dels trobats en lo presnt y corrent mes de maig, y se han
trobats los infrascrits y següents. Primo, a dos
de maig mil sis-sents noranta-dos, en casa Ferran [...], veler al carrer d’en Tarascó, haprehenció de dos canas y sinch palms tafetà doble
negra y una tela de seda negra ordida per fer
sa[...]. Ítem, a nou de dit, en lo hostal d’en Llopis, al carrer d’en Bartolí, a Joseph Mateu, de la
vila de Mataró, apprehenció de un masset de
[...] blancas enfiladas, que n’i ha vint-y-sis fils,
ab unas borlas de seda carmesina texidas ab
unas perletas petitas. Ítem, a vint-y-dos de dit,
aprehenció de un parell de mitjas escuras tretas
del aigua del mar, las hi tirà en // 417r // Pera
Llopart, fuster, que està al carrer del Carma.

(Juny MDCLXXXXII)
Dilluns, a II. En aquest die no és vingut en lo
present consistori de sa senyoria il·lustre lo
il·lustre y fidelíssim senyor bisbe, deputat eclesiàstich, per causa de sa indisposició.
Dimars, a III. En aquest die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputassió, continuàs en lo
present dietari un recado en escrits de part de sa
senyoria il·lustre reportat a don Joseph de Borja
Lanzol, governador de la plaça d’esta ciutat de
Barcelona, per medi del doctor en quiscun dret
Miquel Salamó, ciutadà honrrat de Barcelona,
exercint lo offici de síndich del General y present casa de la Deputassió en lloch y per absència del doctor Joseph Orlau, subrrogat en dit
offici, lo qual recado és assí cussit signat de número tres-sents setanta-quatra y del thenor següent:
«Lo síndich del General del principat de Catalunya se conferirà ab lo senyor governador de
la plassa, don Joseph de Borja, y de orde del
il·lustre y fidelísim concistori dirà que, havent
vist lo modo desusat y força ha demonstrat fer
lo general de las galeras de Nàpols en impedir
los drets de la Generalitat sens attèndrer als
capítols de Cort y decrets reals, los quals, per
medi de dos cavallers, se han posat en mà de dit
general ab embaxada de dit concistori, a fi de
mirar lo frangent en que·ns trobam, y que lo
usar de medis prudencials y no exterioritats que
pugan ser danyosas a la quietut pública y servey
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, // 417v // a
ressolgué dit concistori que sos officials se estiguessan arrimats a las portas per a regonèixer los
a. l’original d’aquest «recado» es troba intercalat entre els folis 416v i 417r del dietari.
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naturals que·s regonexeria fraudassen a la Generalitat, demanant a dit governador donàs assitència en cas necessari, al que apar podia ya
cessar la referida exterioritat.
Y, com veja dit concistori que fins vuy continua
la exterioritat de fer estar ab quadrillas soldats
de galera ab partisanas, xussos y a las paradas
arrimadas carabinas, pistolas y altras armas de
foch, donant a entèndrer que de esta manera se
impedeix lo cullir dits drets, lo que redunda en
perniciós exemplar per los naturals y demés
perçonas, majorment mirant qui és qui mana
ussar dits medis quant ne devia procurar de altras. Y, essent ab la circumstància dels dias festius de Corpus, qui abunda més de gent, lo qual
obliga al concistori, que desitja lo summo sosiego y quietut y que no·s dònia medis y camins
per no cullir dits drets, posar·o en la notícia de
dit senyor governador per medi de son síndich,
perquè dònia la providència necessària a fi de
que se eviten ditas exterioritats, que altrament
serà precís acudir als peus del rey, nostre senyor,
donant-li rahó del que passa sobre est particular, admirant que, en ausència de sa excel·lència,
qui té de mirar la quietut pública y sosiego és
dit governador de la plassa, que no hage procurat se eviten medis que provocan al dessosiego.»
Dimecres, a IIII de juny MDCLXXXXII. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a mi, escrivà major del General y present casa de la Deputassió, cussís y continuàs en lo present dietari
(una) resposta en escrits del recado per sa senyoria il·lustre lo die de ahir, per medi del síndich del General, enviat a don Joseph de Borja
Lansol, governador de la plassa de la present
ciutat, [...] entregada dita resposta a dit síndich,
la qual és assí cussida signada //418r // de número tres-sents setanta-sinch y del thenor següent:
«Don Josepa de Borja Lansol, governador de Barcelona, respondiendo al papel que de orden del
ilustre y fidelíssimo concistorio del General del
principado de Cataluña le ha conferido su síndico, dize que podrá comunicarle el dicho síndico al
ilustre concistorio lo que se sigue:
Que el díe veinteyseis de maio por la manyana
dieron fondo a este puerto las capitanas de Nàpoles y de Cicília para esperar las ditas galeras de
ambas esquadras que fueron a transportar la
gente de Italia a Rosas. Puso ministres y officiales
la Diputación a la lengua de la agua, en la ribera del muelle, para que los que ivan a comprar a
galera, desenbarcando los reconossiesen, dando
por fraude lo que trahían, sin mirar si estraviaa. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 417v i 418r del dietari.
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van el camino, haciéndoles impossible el manifestar la ropa en la puerta de la mar, que es el puesto destinado y jurídico a donde incurran en las
penas, si passando por él no la registran, siendo
esto una novedad tan desussada que en quinse
años que ha que govierna esta plaza no le he visto.
Y, viendo que de esso resultaron algunos embaraços, como sucedió con Pedro Llopart, vezino d·esta ciudad, y otros, le pareció al señor duque de
Nágera, general de las galeras de Nápoles, que
haviendo buelto las galeras de Rosas y estando en
la pocessión de sacar las tiendas debajo del estandarte real en el muelle, en donde assí mismo, estan establecidas las mesas del juego, assí de las galeras como del sargento mayor d·esta plaça,
previno con el governador de común acuerdo se
echasen rondas de la plaça y de las galeras, sin
otro fin ni otro orden que la de poner paz y quietud en qualquiera pendencia que se ofreciere,
como asta aora se a conseguido com summa tanquilidad, no haviendo sucedido la menor diferencia ni disgusto.
Y el día primero de junio, que fue el que sacaron
las tiendas, fue servido el ilustre concistorio de imbiar al governador el síndico acordándole la obligación que tenía de mandar al capitán de guardia de la puerta de la Mar abrigase y favoreciesse
a las guardas de las aduanas para que no se defraudasse nin- // 418v // guna cosa que fuese en
perjuissio de los derechos, porque ha resuelto dicho
concistorio que sacaren las tiendas los marineros
de las galeras para vender, como siempre se ha
echo en el muelle. A que respondió el governador,
con la atención que siempre, que estimava mucho
la advertencia, aunque nunca se le podía olvidar
lo que era tant del servicio de su magestad, que
Dios guarde, conveniencia de dicho concistorio y
quietud pública. Y que el señor duque de Nágera
estava con ressolución de castigar a qualquiera de
los súbditos con rigor el menor desorden que sucediere contra las guardas del General, y que quedava el governador con el mismo intento con los
de la guarnición de la plaça. Y, no haviendo hasta aora motivo que aia obligado a dar qüenta al
governador de la minor difarencia sobre lo referido, admira la novedad de que el consistorio le
diga dé providencia para que se escussen las exterioridades dessusadas que conducen al fraude de
los derechos, siendo assí que el haver echado rondas
el general de las galeras y el governador ha sido en
esta ocassión más precisso, assí por no allarse aquí
el señor duque de Medina Sidonia como por haver
començado a bajar los segadores con armas de
fuego y con el desaogo que acostumbran todos los
años, por lo que devieren esperar al general y governador que el ilustre concistorio quedara en
gratitud d·esta acción, y no quejoso. Y, si no fuere
de este dictamen, el ilustre concistorio podrá ponerse a los reales pies de su magestad, a donde

piensan allar [...] y governador de su real justificación el consuelo del [...] solicitan.»
En aquest die me ha ordenat sa senyoria il·lustre
a mi, scrivà major del General y present casa de
la Deputació, cussís y continuàs en lo present
dietari un recado en escrits per sa senyoria
// 419r // enviat, per medi del servint lo offici de
síndich del General y present casa de la Deputassió, a don Joseph Borja Lanzol, governador
de la plaça de esta ciutat de Barcelona, lo qual
recado és assí cussit signat de número tres-sents
setanta-sis y del thenor següent:
«Lo síndicha del General del principat de Catalunya se conferirà ab lo senyor governador d’esta plaça, lo senyor don Joseph de Borja Lansol,
y li dirà que la pretenció del il·lustre concistori
dels il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors és
tant justificada que lo rey nostre senyor, Déu lo
guarde y prospere, diu en son real decret de
onse de juny mil sis-sents setanta-tres «He querido repetiros la preinserta orden para que, siendo tan puesta en razón, se observe lo dispuesto en
ello, como os lo encargo y mando, en que me serviréys». Y la preincerta orde que referix sa magestat és de la reyna, nostra senyora, trobant-se governadora, y diu: «Y porque como sabéis el rei, mi
señor, que haya gloria, considerando el danyo que
por el abuso que hoy recibe la Generalidad en sus
derechos, fue servido encargar y mandaros por su
real carta de el año passado de mil sis-sents xixanta-sinch, cuya copia os remito, que por los medios más eficaces que se ofrecieren procurásedes el
remedio para que se eviten éste y otros inconvenientes que de su motivo pueden resultar, y es justo que assí se haga y que no se dexe esto a la contingencia ni al conocido perjuissio que la
Generalidad recibe en este abusso, me ha parecido
repetíroslo en ésta para que, teniendo la mano en
su cumplimiento, os lo encargo y mando, ni se dé
lugar a este excesso ni se permita que la Deputación tenga motivo de bolver a hazer instancia a
más de las hechas, en que seré servida.»
Y lo que suplicavan los ilustres y fidelíssims deputats y oÿdors serà de que se menifestàs tota la
roba que pòssan en terra los de las galeras y que
de la que venen se pague lo dret del General,
com ho disposan los capítols de Cort, y molt en
particular lo capítol vint-y-set de las Corts del
any mil quatra-sents vuytanta-hu y lo capítol
tretse de las Corts del any mil sinch- // 419v //
cents quaranta-set, en los quals se veu clarament
que no denunciant dita roba cau en frau y ha de
ser comissada al instant que se possa en terra,
sens ser necessari aguardar que se entre dita
a. l’original d’aquest «recado» es troba intercalat entre els folis 418v i 419r del dietari.
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roba en lo portal, pus, venent-se en lo moll, allí
és a hont la han de denunciar los mercaders de
las galeras, y no denunciant-las deuehen comissar y fer haprehenció de ellas los officials del General. Y que per eix efecte estavan dits officials y
guardas a la riba del moll, no pretenent lo il·lustre concistori ab esta demostració sinó cumplir
a la obligació de son offici y que se observen los
reals ordes y capítols de Cort que dònan la dispossició en semblant. Però, havent reportat al
general de las galeras, lo senyor duch de Najara,
per medi de embaxada de dos cavallers de part
del concistori, còpia dels reals ordes, esperant
de que, preciant-se de bons vassalls de sa magestat, no havia de faltar en obeir lo que sa magestat ordena y mana perquè se donàs providència a que no se fraudessin los drets de la
Generalitat, se experimentà molt al contrari,
pues [ce]sant de absoluta lo dit senyor general,
ab acort del senyor governador de la plaça, lo
die primer de aquest mes féu desembarcar part
de la guarnició de las galeras armats ab xuxos y
alabardas, prenent sos puestos, perquè los oficials de la Generalitat no puguessen executar lo
que de sa obligació devian. Y luego desanbarcaran los mercaders de las galeras las robas en lo
moll, possant tendas y prevenint-se tots ab las
armas los eparegué, com són carabinas, pistolas
y altres armas. Y, conciderant lo il·lustre concistori que ussant de son dret y jurisdicció se podia
sussitar algun notable disturbi e inquietut,
manà retirar a tots los officials del General al
portal de Mar, attenent que era molt del servey
de sa magestat conservar la quietut y sossiego y
recórrer a la real clemència de sa magestat, encara que dit senyor general de las galeras y governador de la plassa donavan motiu al il·lustre
consistori per a qualsevol attentat ab molt justa
causa, que se podia apoyar ab reals decrets y ab
los capítols de Cort, que són los que guian las
ope- // 420r // racions del il·lustre concistori,
pues tocan al mes sagrat de la jurisidicció de la
casa de Deputassió, que és lo privar la cobransa
y exacció dels commissos y drets del General.
Ha dissimulat lo il·lustre concistori esta vexació
per conciderar que qualsevol inquietut havia de
ser molt contra lo real servey de sa magestat, a
que no han tingut attenció dits senyors, acordant-sa los dos senyors general de las galeras y
governador de esta plaça exequutant lo possar
esquadras ab xuxos y alabardas per tots los
puestos de la marina del moll fins contra lo portal de Mar, y permetent tenir carabinas, pistolas
y altres armas en las tendas dels que venian públicament y contra la exacció y cobransa dels
dits drets que tant justificadament, per reals decrets y capítols de Cort, pertanyen a la Generalitat de Catalunya, advertint al dit senyor governador que luego que se possa en terra qualsevol
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roba de las galeras no essent manifestada cau en
commís y en frau de las demés embarcacions,
sens possar-la en terra sinó sols no manifestantla, y que no es necessari aguardar los officials del
General que passe dita roba per los portals, ni
deuhen limitar-se a estar en [...], pues la jurisdicció la tenen amplíssima en tots y qualsevols
districtes de Catalunya, sens restricció ni excepció de perçonas, antes contra qualsevol perçona
que impedeix la cobransa y exacció de dits drets
poden y deuhen declarar-li torp y fer-li pagar lo
dany al doble que per aquell impediment ha patit y pateix la Generalitat, com succeheix lo die
present, que los senyors generals de las galeras y
governador d’esta plaça pertúrban dits drets
violentament ab esquadras de soldats de las galeras, a las quals han manat ocupar los puestos
del moll, y no menos ab las armas de carabinas,
pistolas y altres que permeten tenir en las tendas
dels que venen, acordant-sa per est fi y no per
altre, segons se dexa vèurer lo senyor governador ab lo senyor general de las galeras, lo senyor
duch de Nàjara, quant lo senyor governador de
esta plaça hauria y deuria donar tota assistència
als officials del General en aussència // 420v //
del llochtinent y capità general per cobrar los
drets y poder fer aprehenció de las robas que
cauhan en commís, com són totas las que(·s)
posan en terra sens manifestar los mercaders de
las galeras. Y espera lo il·lustre concistori que sa
magestat, quan assí no se’n done providència,
ab sa acostumada clemència y real justificació,
ha de remediar danys tan grans, ya que sos ministres donen la mà a que tant pública y violentament se frauden los drets de la Generalitat
contra lo servey del rey nostre senyor y defensa
d’esta província, antemural de tota Espanya,
pus, no cobrant-sa, se la priva al que se puga
mantenir lo tèrcio que en temps de guerra pàgan los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors, los salaris dels doctors de la Real Audiència, governador de Catalunya y de altras officials reals, y la paga dels oficials que per dita
cobransa y bona administració de dits drets ha
creat sa magestat, y sols redunda lo benefici de
no cobrar-sa en conveniència de quatre mercaders y del general de las galeras, opposant-sa de
esta manera al major servey del rey, nostre senyor, y benefici públich de esta província.»
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe, deputat eclesiàstich, no és vingut en
lo concistori de sa senyoria il·lustre per trobarse indispost de puagre.
Divendres, a VI de juny MDCLXXXXII. En aquest
die, constituhit perçonalment en lo concistori
de sa senyoria il·lustre lo doctor en quiscun dret
Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació com el
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dia trenta-hu del mes de maig proppassat, a las
set horas de la matinada, possà en mans del excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia,
// 421r // llochtinent y capità general en lo present principat de Catalunya, que se trobava en
lo lloch de Agullana governant lo real exèrcit,
los memorials de las proposicions de personas a
sa magestat, Déu lo guarde, per als llochs vacants de deputats y oÿdors y officials de la casa
de la Deputassió fins al die vint-y-set de dit mes
de maig, per causa de trobar-sa sa excel·lència
en campanya, còpia dels quals memorials se troban en lo dietari present sots jornada de vint-yset del passat.
Dilluns, a VIIII. En aquest die lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional del General y present casa, és baixat en la
casa del General y Llotja del mar de la present
ciutat a fer continuar lo subastar los drets de
moneda y dels safrans, per no estar aquells
arrendats.
Dimars, a X. En aquest die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a mi, escrivà major del General y
present casa de la Deputassió, cussís y continuàs
en lo present dietari un procés original contenint una súplica presentada per lo procurador
fiscal a efecte fos manat a Joseph Iglésias y a
Francisco // 421v // Balada, corredors públichs y
jurats de la present ciutat, ministres del General,
fessen relació en escrits del que succehí als dotsa
de maig proppassat en la casa del General en la
occasió se arrendavan los drets del General y
bollas, ab totas las sircunstàncias su[...] lo mandato despedit a dits corredors perquè fesan dita
relació, [...] relació per dits corredors feta, tot lo
que és assí cussit signat de número tres-sents setanta-set y del thenor següent:
«Originalea processus relacionis facte, instante
procuratore fiscale, per Josephum Iglesias et
Franciscum Balada, curritores colli Generalis
Catalonie.
Il·lustríssim y fidelíssim senyor. A certs fins y
efectes a este part del procurador fiscal útils y
necessaris importa que Joseph Iglésias y Francisco Balada, corredors públichs y jurats de la
present ciutat y ministres del General, mitjensant jurament en la forma acostumada y que de
dret millor se puga y dega, fassan relació del que
succehí als 12 de maig proppassat en la casa del
General y en la ocasió que vostra senyoria il·lustríssima arrendava los drets de General y bolla
ab totas las circunstàncias que succehiren en
orde a las ditas que s’i trobaren y perçonas que ý
a. l’original d’aquest procés es troba intercalat entre els folis
421v i 422r del dietari.

digueren, per ço, suplica ésser-los manat que
dita relació fassan y que aquella sia continuada
en dietari en forma públicha y fe fahent omni
(modo) meliori juribus fisci semper salvis. Oficio,
et cetera. Altissimus, et cetera. Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.
Oblata die VIIII junii MDCLXXXXII in concistorio
et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, // 422r // dixerunt et
declararunt quod mandetur dictis curritoribus,
ut petitur et suplicatur, et quod pro his expediantur eisdem mandata oportuna. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior
Generalis Catalonie subrrogatus. Vigore et cetera.
De part dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptas del General del principat de Catalunya, en virtut de la declaració per
sa senyoria il·lustre feta al peu de una súplica lo
die present y avall escrit, en concistori presentada per lo procurador fiscal del dit General, al
peu de la qual és estat decretat que sia manat,
com és demanat y suplicat, y despedits los mandatos oportuns, segons estil fets, y manament,
com ab thenor del present se fa, diu y mana a
Joseph Iglésias y Francisco Balada, corredors de
coll públichs y jurats de la present ciutat, ministres del dit General de Catalunya, que encontinent lo present los serà presentat, sens mora ni
tardança alguna, mitjensant jurament en la forma acostumada, fassan relació del que succehí
als dotse del mes de maig pròxim passat en la
casa del General de la present ciutat en la ocassió se arrendavan los drets del General y bollas,
ab totes las sircumstàncias succehiren en orde a
las ditas se trobaren y perçonas ý digueran, e
açò fassan attès axí és estat per sa senyoria il·lustre decretat y manat. Lo qual manament se fa a
instància del procurador fiscal del dit General,
dat en Barcelona y en la Escrivania Major de la
casa de la Deputassió als VIIII del mes de juny de
MDCLXXXXII. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus. Deinde, et cetera.
422v

Obtemperant nosaltres, Joseph Iglésias y Francisco Balada, corredors de coll públich(s) y jurats de la present ciutat y ministres del General
del present principat de Catalunya, al que per
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del dit General nos és estat manat ab mandato en escrits a nosaltres y a quiscú
de nosaltres presentat lo dia de aïr, instant lo
procurador fiscal del General, contenint en
efecte que mitjensant jurament en la forma
acostumada féssem relació del que succehí als
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dotse del mes de maig proppassat en la casa del
General de la present ciutat en la ocassió se
arrendavan los drets del General y bolla, ab totas las circunstàncias succehiren en orde a las ditas se trobaren y perçonas que ý digueren, constituïts perçonalment en lo concistori de dits
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors,
prestat primerament per nosaltres y per lo altre
de nossaltres jurament a Nostre Senyor y a sos
sants quatre Evangelis, corporalment tocats, en
mà y poder de dits il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors, de dir la veritat, fem la relació següent, ço és: que dit die dotse de maig
proppassat, estant nosaltres dos subastant y encantant los drets de General, bolla de la present
ciutat y bollas foranas y demés drets de la Generalitat, al que devian ésser entra las deu y las
onse horas de la matinada, poch més o menos,
arribaren concistorialment en las casas de la Generalitat de la present ciutat, construïdas entra
lo palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present principat de Catalunya y la
llotja del Mar de la present ciutat, dits il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors.
Y, arribats que foren en ditas casas, se’n pujaren
en lo apossento a hont té lo tribunal lo magnífich defenedor y, al cap de un rato que estigueren en dit apossento, continuant nosaltres dos
en encantar y subastar dits drets, jo, dit Joseph
Iglésias, vaig ésser avissat per un dels verguers
del concistori de sa senyoria il·lustre, en virtut
del qual avís, jo, dit Joseph Iglésias, pugí dalt en
dit apossento y me conferí en lo concistori de sa
senyoria il·lustre, a hont me fonch preguntat si
tenia ningunas ditas en las bo- // 423r // llas y
drets del General, al que jo, dit Iglésias, responguí que tan solament tenia la dita de vuit-centas
lliuras per la bolla de Manresa y sa col·lecta, y
que en las restans bollas y drets de General no
tenia dita alguna. Lo que oÿt per sa senyoria
il·lustre, manà a mi, dit Joseph Iglésias, que
continuàs en subastar dits drets y que publicàs
que a qui se possaria en dita de cent y sinch mil
lliuras quiscun any, per lo temps de tres anys,
per los drets de General, bollas de Barcelona y
bollas foranas se li donarian tres mil lliuras de
axaus una vegada tan solament. Donat lo qual
orde a mi, dit Joseph Iglésias, me’n baxí abaix y
diguí a dit Francisco Balada lo orde tenia del
concistori, y que axí publicàs que qui volgués
axaus que se acostàs, lo que jo, dit Balada, fiu
rodant la casa del General, com és costum, publicant que qui vulgúes axaus que se acostàs. Lo
que fet axís com està dit per mi, dit Francisco
Balada, nos posàrem tots dos en las portas de
ditas casas, que és a la part de la Llotja, y tornant
a repetir lo dit Joseph Iglésias publicant que tenia orde de donar axaus y que qui·n volgués que
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se acostàs, y, volent lo dit Joseph Iglésias publicar lo orde tenia del dit il·lustre concistori, al
que comensí a dir qui·s posara en dita, sens passar a publicar altra cosa ni dir més paraules que
las referidas, de qui·s posara en dita, a un mateix
temps, sens poder ningú de nosaltres dissernir
ni dir qual fou primer, quatre difarents perçonas
digueren a mi, dit Joseph Iglésias, «Mia sia!». Y
coneguí que dels que en dita ocassió me digueren «Mia sia!» era lo un Pere Guix, altre anava
ab hàbits clericals, que no li sabem lo nom, si bé
lo coneixem de vista, un valer que tampoch no
li sabem lo nom, si bé també lo coneixem de
vista, y altre vestit de guerra, que no sabem qui
és. Y vehent nosaltres la confusió havia per a publicar dita dita, no la publicàrem ni un ni altra,
//423v // sinó que jo, dit Iglésias, me’n pugí dalt
en lo concistori de sa senyoria y verbalment fiu
relació del que havia succehit, y aleshores sa senyoria il·lustre me digué y manà a mi, dit Iglésias, que no publicàs dita alguna, sinó que continuàs en subastar y encantar los drets fins y a
tant se tingui altra orde. Y axò és lo que succehí
en lo intermedi de que se estavan subastant y
encantant dits drets, y aquexa és la relació que,
obtemperant al que ab dit mandato nos és estat
manat fem, la qual conté en si tota veritat en virtut del jurament tenim prestat, com dessobre se
ha dit, la qual escrita de mà agena y firmada de
las nostras pròprias en Barcelona, als X del mes
de juny del any de la Nativitat del Senyor
MDCLXXXXII. Joseph Iglésias, corredor de coll.
Francisco Ballada, corredor de coll.»
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat real per causa de sa indisposició.
Dissapte, a XIIII. En aquest die Joseph Cassi,
sastre de la present ciutat, filla // 424r // de Salvador Cassi, corredor de coll de dita present
ciutat, ha restituït y entregat al magnífich Joan
Ribes, ciutadà honrrat y notari púlich de Barcelona, subrrogat en lo offici de regent los comptas del General y present casa de la Deputació,
las cosas infrascritas y següents: primo, sis timbalas de aram, ço és, dos iochs de grans y un de
petits ab los ormeitgs y requissits; ítem, tres cotas de domàs blanch y carmesí dolentas; ítem,
tres sombreros de dit domàs dolents; ítem, sis
banderillas per ditas timbalas de domàs carmesí,
ab lo escut de las armas de la present casa de la
Deputació; ítem, sis tocados de fusta; ítem, una
clau de ferro per a templar ditas timbalas. Totas
las quals cosas tenia en son poder dit Salvador
Cassi mentres vivia, per ser cabo mestre de ditas
timbalas, y aquellas dit magnífich Joan Ribes,
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1414.
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subrrogat predit, confessà haver hagudas y trobadas en sas respective espècies realment y de
fet, en presència del scrivà major del General y
present casa y de Aleix Fornaguera, doctor en
drets, y de Joan Aldabo, fuster.
Diumenge, a XV de juny MDCLXXXXII. En aquest
die lo noble don Francisco Miquel y Descallar,
tan en nom seu propri com també com a procurador general ab líbera y general administració
de don Gerònim de Miquel, son pare, com de
sa procura consta en poder de Ramon Vilana
Perles, ciutadà honrrat y notari públich de Barcelona, als tres de desembre mil sis-sents vuitanta-tres, còpia del qual autèncticha és assí cussida
signada de número tres-sents setanta-vuit, en
dits noms, obtemperant a la deliberació per sa
senyoria il·lustre // 424v // feta als set del mes de
maitg mil sis-sents noranta-hu acerca de la solta
de aquellas dos-sentas xixanta lliuras, un sou y
un diner a dit pare y fill de Miquel revoltadas a
solta del escrivà major del General y present
casa de la Deputassió per lo administrador del
col·legi y capellà de Sant Sever de la present ciutat, als quals los foran ditas y escritas a solta del
dit escrivà major del General y present casa de la
Deputassió als dos de octubre mil sis-sents setanta-tres, per lluició de aquell censal de consemblant preu que tots anys, a onse de janer, rebien sobre lo General, lo qual censal antes rebia
dona Emerenciana de Miquel, en lo qual censal
dits administradors sortejaren en la extracció de
censals feta als dos de maitg mil sis-sents setanta-tres, en dits noms, li haproba, retifica y confirma las obligacions fetas per Paulo Pla, oÿdor
que fonch en lo trienni mil sis-sents setanta-dos
y per don Joan de Llordat, pocessors que foren
del dit censal, respective debitors al General com
fermanses que foren de difarents concistorials
en la quantitat de tres mil [quatre]-centas sis
lliuras, catorsa sous, y sis, sens emperò perjuici,
novació ni derogació de las primeras obligacions continuadas y fetas per dits Paulo Pla y
don Joan Llordat, tant en [...]ta de la fiansa
com altrament en dits respective noms, concent
y en bona fe promet als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes qui vuy són
y per temps seran que sempre y quant tinga
lloch la exequussió de la fermanasa feta per dits
Pla y Llordat, pocessors de dit censal, ells, dits
Gerònim Miquel y don Francisco Miquel y
Descallar, donaran y pagaran al General las cent
xixanta-set lliuras que de ditas dos-sentas xixanta-vuit lliuras, un sou y un diner los tocan y espectan, lo que prometan en dits noms // 425r //
attèndrer y cumplir, tenir y servar ab obligació
del béns y drets de ell, dit Francisco Miquel y
Descallar, y de dit son pare y principal, y del altre de ells a soles com a deutes fiscals y reals, ab
totas renunciacions oportunas y necessàrias,

llargament y ab jurament, essent presents per
testimonis Fèlix Amat, mercader, y Pere Llossas, notari públic de Barcelona.

En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo senyor bisbe de
Barcelona, deputat ecclesiàstich.

Dilluns, a XVI de juny MDCLXXXXII. En aquest
die és tornat en lo concistori de sa senyoria
il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, per haver convalescut de sa indisposició.

Dissapte, a XXVIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe
de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre cussís e incertàs en lo present dietari un
memorial imprès fet per los magnífichs assessors
ordinaris, procurador fiscal del General y present casa y consulents aplicats acerca dels procehiments fets per los officials del General en la
haprehenció feta de difarents mercaderias trobadas en dos caravelas portuguesas, per no ésser
estadas ditas mercaderias manifestadas, en lo
qual memorial se manifesta dits procehiments
no contravenir als tractats de las paus entra las
coronas de Espanya, Gran Bretanya y Portugal,
com de dit memorial és llargament de vèurer, lo
qual és assí cussit signat de número tres-sents
setanta-nou.

En aquest mateix die, per estar ocupats ses senyories, és baixat lo magnífich Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional del
General y present casa, en la llotja del Mar y
casa del General de la present ciutat a fer continuar lo subastar y encantar los drets de safrans y
de monedas, per no ésser aquells arrendats.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, absent lo senyor deputat eclesiàstich, ses senyories, concistorialment, ab cotxes, ab los verguers ab massas
altas devant, acompanyats de officials de la present casa, són baxats en la casa del General a fer
continuar lo subast dels drets de monedas y de
safrans que no són arrendats.
426v
425v

Divendres, a XX. En aquest die lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional, és baixat en la casa del General de la ciutat a fer encantar los drets de safrans y monedas.

Dilluns, a XXX de juny MDCLXXXXII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre.

Divendres, a XXVII. En aquest die lo magnífich
Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de
racional, és baixat en la casa del General y Llotja
del Mar de la present ciutat a continuar lo fer
encantar los drets dels safrans y de las monedas.

En aquest mateix die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, al enfoscar, a hora de ca y llop, és baixat sa
senyoria concistorialment, anant a peu, ab los
verguers devant ab massas, acompanyats dels officials de la present casa y dels del General y bolla,
a la casa del General de la present ciutat, com és
acostumat, a effecte de reconèixer los encunys y
demés arreus per al ministeri dels drets de General y bolla de dita presnet ciutat de Joan Regàs,
paller, arrendatari que és de ells en lo trienni que
fineix lo die present, y donar pocessió de dit dret
de General y bolla de Barcelona a Francisco Rigalt, veler, de dita ciutat, com a arrendatari que
és de ells. Y en primer lloch se ha trobat de dit
Regàs las cosas infrascritas y següents. Per lo dret
de General: primo, una enclussa ab un piló de
fusta y un martell; ítem, una famella; ítem, un encuny dit de cap de moro; ítem, altre encuny per
telas; ítem, altre encuny de cap de moro per picar
mitjas; ítem, altre encuny per picar galons, puntas de plata y orfonas; ítem, altre encuny per picar
galons y puntas de or y plata; ítem, unas estanallas de picar los ploms.

a. a continuació: Procedimientos de los oficiales del ilustríssimo
y fidelíssimo concistorio de los ilustríssimos y fidelíssimos señores
deputados y oydores de qüentas del General del principado de
Cataluña en la aprehención de diferentes mercaderías halladas sobre dos caravelas portuguesas, por no aver sido manifestadas. Barcelona. Rafael Figueró. 1692. 41 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-86, entre els folis 425v i 426r).

Per la bolla de Barcelona. Primo, una enclussa
per picar lo manifest; ítem, altra anclussa per picar los <r>rams; ítem, altra enclusa per picar
ploms de guarda; ítem, un martell de ferro ab
mànech de fusta; //427r // ítem, un encuny anomenat pich de manifest; ítem, un altre encuny

Dilluns, a XXIII. En aquest die, per las ocupacions grans de sas senyorias, lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional, és baixat en las casas del General y Llotja
del mar de la present ciutat a fer continuar lo
encantar los drets de safrans y monedas.
Dimecres, a XXV. En aquest die lo racional és
baixat en la casa del General y Llotja del Mar de
la present ciutat a fer continuar lo encantar los
drets dels safrans y de monedas.
Dijous, a XXVI de juny MDCLXXXXII. En aquest
die és tornat lo il·lustre y fidelíssim senyor
bisbea // 426r // de Barcelona, deputat eclesiàstich, en lo concistori per haver convalescut de sa
indisposició de poagre.
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anomenat pich de rams; ítem, altre encuny anomenat pich de guarda, ab dos famellas, la una
per picar rams y altra per picar manifest; ítem,
altre encuny dit de guarda per picar botigas ab
famella, un pich y un martell; ítem, altre encuny
ab son pich y famella per los texidors de llana ab
son martell; ítem, dos tanallas per posar sera y
altra tenalla per arrevar los ploms; ítem, duas
llumaneras de còurer possadas demunt del taulell per bollar; ítem, altre encuny ab son pich y
famella per als vellectors; ítem, altre encuny de
paga, mascle y famella; ítem, altre encuny de
manifest de la roba que ve de fora; ítem, un encuny sense famella per la roba de defora; ítem,
un piló de fusta ab duas famellas del manifest y
guarda; ítem, un encuny de manifest; ítem, un
encuny per guarda; ítem, dos encunys, mascle y
famella, per plom de paga; ítem, un encuny, la
famella sola; ítem, duas tanallas per possar sera y
altre per arrencar ploms. Totas las quals cosas,
aixís com està dit, recobradas y tretas de mà y
poder de dit Joan Regàs, foran entregadas a dit
Francisco Rigalt, arrendatari sobredit, en senyal
de pocessió, lo qual Francisco Rigalt acceptà
aquellas y prometè a la fi del trineni de son
arrendament restituhir aquellas ab totas y senglas, obligant-ne per ço sa perçona y béns com a
deutes fiscals y reals llargament y ab jurament,
prestant-ne sagrament y homentage en mà y
poder de Francisco Payssà, altre dels verguers
del concistori de sa senyoria il·lustre, // 427v //
essent presents per testimonis Jacintho Morató
y Francesc Lluscà, servints lo offici de verguers
del concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor (oÿdor) real se és conferit junt ab mi,
scrivà major y magnífich racional del General y
present casa, en lo apossento del magnífich defenedor, a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus, a efecte de continuar en inventari los fraus
atrobats en lo present mes de juny, y se trobaren
los infrascrits y següents. Primo, a dos de juny
mil sis-sents noranta-dos, haprehenció en casa
de don Miquel Rojo, devant la plassa de Jonqueras, de nou canas, tres palms de rubielos encarnats; ítem, dit die, en casa de Ramon Roitg,
peller a las voltas dels Encants, haprehenció de
sinch palms escasos de fil y pel de camell color
carmesí; ítem, a deu de dit, en casa Anthon Bartran, vidrier al carrer de las Portadoras, haprehenció de deu canas y un palm escarlatat; ítem,
a catorsa de dit, en casa Francesch Paris, sastre a
la Tapinaria, haprehenció de un gipó de moqueals colors sens mànegas, no és acabat de fer,
de una cana set palms xemallot negre ordinari y
de unas calsas y gipó de xamallot sa color, que
sols és tallat; ítem, a vint-y-sis de dit, a las voltas
dels Encants, a un moro de las galeras de Cicília, haprehenció de set parells de mitjas de cotó.
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Dimars, al primer de juliol MDCLXXXXII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe
de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut
en lo concistori de sa senyoria il·lustre.
Dimecres, a II. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, // 428r // bisbe de Barcelona, no és vingut en lo concistori
de sa senyoria il·lustre.
En aquest matex die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre, Joseph
Riera, cirurgià, mitjensant jurament, ha fet relació de com Maurici Bordas, soldat de la companyia del capità Joseph Bellver y Balaguer, altra de
las del tèrcio del General y present casa, pateix un
humor cerós, lo qual està conjunct a la articulació del colso esquerra y junt al homòplato, de
manera que li impedeix lo servir en dit tèrcio.
Dijous, a III. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre lo senyor deputat eclesiàtich, bisbe de Barcelona.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre, lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha
fet relació com la indisposició del doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General, ha perseverat y persevera de
la matexa manera que té dit y referit en altras relacions per ell fetas, així que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut y exercissi de son offici. Semblantment, constituhit perçonalment
en lo dit concistori de sa senyoria il·lustre dit
doctor Onofre Monsalvo, mitjensant jurament,
ha fet relació de com la indisposició de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la bolla de la
present ciutat, ha continuat y continua de la
matexa manera que té dit y referit en altras relacions per ell fetas, de manera que li ha impedit y
impedeix lo exercissi perçonal y servitut de dit
son offissi. Y així mateix, mitjensant jurament,
ha fet relació dit doctor Onofre Monsalvo com
la indisposició y malaltia de Jacintho Alabau, altra de las guardas del General, ha continuat y
conti- // 428v // nua en lo mateix modo y manera se conte en altras relacions per ell fetas en
concistori, de modo que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut y exercissi de dit son
ofici. Y finalment, mitjensant jurament, dit doctor Onofre Monsalvo, ha fet relació de com la
indisposició, impediment y malaltia de Joseph
Casas, guarda del General en lo portal del Àngel
de la present ciutat, ha perseverat y persevera en
la matexa conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell fetas en concistori, de tal
manera que li ha impedit y impedeix lo perçonal
exercissi y servitut de dit son offici.

En aquest die, vacant una de las trompetas petitas del General y present casa de la Deputassió y
volent sa senyoria il·lustre provehir aquell a
perçona pràtica, són estats nomenats en exeminadors Joseph Iglésias, Mariano Roitx y Francsico Balada, corredors de coll públichs y jurats
de la present ciutat, ministres del General, los
quals així anomenats han jurat a Déu Nostre Senyor y als seus sants quatre Evangelis haver-se
bé y llealment en la examinatòria de las perçonas que pretenen dita trompeta. Y encontinent
se prossehí en fer dit examen devant de sas senyories il·lustres en esta forma, ço és, que sas senyorias il·lustres estavan ab cadiras en lo terraplè
dels Tarongers, en lo qual transportà’s lo aposento del concistori, y en lo dit apossento, en lo
qual trau portas lo apossento de la sala dels
Reys, estavan los examinadors y altras corredors
ab las trompetas y examinaren per bon rato als
pretensors de dita<s> trompeta petita. Y, havent acabat, dient ab alta veu si hi havia ningú
que pretengués o volgués ésser examinat, dits
exeminadors entraren en concistori y feren relació de com a dita trompeta petita tan solament
era apossat Benet Vergés, corredor de coll, al
qual ells havien examinat, y que lo han trobat
ésser hàbil y idòneu.
429r

Divendres, a IIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa
senyoria il·lustre.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General y present
casa, cussís y continuàs en lo present llibre de
dietari una carta escrita per los pahers de la ciutat de Balaguer acerca de no poder ocupar lo
lloch de oÿdor real de la vegaria de Balaguer lo
doctor misser Joseph Arcidet, per no habitar en
ella, y la relació feta al peu de dita carta per los
magnífichs assessors ordinaris y noble advocat
fiscal del General y present casa y una súplica
presentada a sa senyoria il·lustre per part de
Joan Cassasús, soldat de la companyia del mestre de camp del tèrcio del General y present
casa, junt ab la relació feta per dits assessors y
advocat fiscal al peu de aquella, las quals carta y
súplica són assí cussidas signadas de números
tres-sents vuitanta y tres-sents vuitanta-hu y del
thenor següent:
«Il·lustresa y fidelíssims senyors. Rebèrem la
carta que vostra senyoria il·lustríssima nos féu
favor de onse del corrent y, en resposta, diem
que est vegueriu sols té un lloch de oÿdor real,
que segons nostra intel·ligència ocupa lo senyor
a. els originals d’aquesta carta, relació y súplica es troben intercalats entre els folis 428v i 429r del dietari.
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Arcidet, fill de la ciutat de Çolsona, que vingué
a esta ciutat de edad de infànsia, y, no essent fill
ni habitant d’esta vegaria, concorre ab alguna
admiració y desconsuelo dels ciutadans de ell
aptes per a dita concurrència. Y aixís estimarem,
com suplicam a vostra senyoria i·lustríssima,
done providència per a què los reals d’esta ciutat y vegueriu no desmeresque, contra lo institut de vostra senyoria il·lustríssima, los beneficis
y li(b)ertats que gossan los ciutadans y bras real
dels altres.
Remetem junt ab esta los recibos de la palla que,
ab la diligència y concurrència nos és estat possible, havem fet subminis- //429v // trar, pues vostra senyoria il·lustríssima aixís tingue gust, al
trosso de Milau, al qual des de sis de octubre fins
lo die present se’n ha distribuhit set mil sinchcents setanta-tres quintars, tres robas y mitja,
com conste ab los dotse recibos van inclussos,
que a quatre sous lo quintar, que és lo preu s’és
poguda concertar, ab adnecció de vuitanta-sis
reals de vuit per vuitanta-sis reals de vuit, per
vuitanta-y-sis jornals de covro, per a aportar-la
fins als primers de janer, que fou precís, fan suma
de mil sis-sentas trenta-sinch lliuras, tres sous y
sis diners, diem: mil sis-sentas trenta-sinch lliuras, tres sous y sis diners. Tenim rebut dels
col·lectors del donatiu del vegueriu vuit-centas
sinquanta-sinch lliuras, desset sous, per les quals
havem satisfet. Y, ab los aogos dels excessius
gastos se nos han ofert, estam per a satisfer lo demés de la resta, que és set-sentas setanta-nou
lliuras, sis sous y sis diners, diem: set-sentas setanta-nou lliuras, sis sous y sis, junt ab quatre officials se han ocupat en la compra, compte, distribució y pes de dita palla, per als quals vostra
(senyoria) il·lustríssima librarà lo que serà de son
gust. Sols supliquem mane donar providència
per la dita resta per a què pugam acudir a nostra
obligasió ab la satisfacció nos incumbeix, quedant ab este segur de vostra senyoria il·lustríssima, com ab continuats desitgs de tenir repetidas
ocassions per a emplear-nos en tot lo que sia del
agrado de vostra (senyoria) il·lustríssima, que
Nostre Senyor guarde y prospere ab tota felicitat. Balaguer y abril, als vint-y-tres de mil sissents noranta-dos. Il·lustríssims y fidelíssims senyors, besen les mans de vostra (senyoria)
il·lustríssima sos més certs servidors los pahers
de la molt leal ciutat de Balaguer.
Oblata die XXX aprilis MDCLXXXXII in concistorio et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus compotorum, // 430r //
commisserunt huiusmodi epistolam magnificis
assessoribus Generalis Catalonie qui quo ad primum capitulum ipsium epistole relacionem faciant in escriptis cum intervencione nobilis advocatis fiscalis, in qua contineatur quid faciendum
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Oblata die XXVI junii MDCLXXXXII in consitorio
et cetera. Et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui super suplicatis relacionem faciant in
scriptis cum interventione nobili advocati fiscalis
dicti Generalis. Hieronimus Brotons, notarius
publicus Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus.»

sit per suam dominacionem et quid respondendum sit dicte civitatis Balaguerii. Hieronimus
Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba
maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
«Vist lo primer capítol de una carta escrita per
los pahers de la ciutat de Balaguer de data de
vint-y sinch de abril del corrent any mil sis-sents
noranta-dos, dirigida al il·lustríssim y fidelíssim
concistori de vostra (senyoria) il·lustríssima,
continent que la vegaria de Balaguer solament
se troba tenir només que un lloch de oÿdor real,
lo qual ocupa lo doctor Joseph Arcidet, natural
de la ciutat de Solsona, y que, segons capítols de
Corts, sols lo pod obtenir subjecte que tenga
domicili actual en dita ciutat o vegaria; vista la
commissió als infrascrits feta per a que relació
fassan del contengut en dit capítol primer de la
tras dita carta; vist així mateix altre carta per dits
pahers de dita ciutat escrita als vint-y-vuit de
maig prop passat, enviada a Joseph Monfar,
procurador fiscal del General de Catalunya; vist
lo capítol vint, Corts mil sinch-cents quarantados; vist lo batisma de dit Joseph Arcidet, del
qual fa fe Gerònim Aster, prevere, canonge y archiver de la iglésia col·legiata de dita ciutat de
Balaguer; vist finalment tot lo que se havia de
vèurer; attès que de la fe de batisma consta ésser
dit doctor Joseph Arcidet originari de dita ciutat de Balaguer; attès així mateix que de dita
carta de vint-y-vuit de maig consta també ésser
nat dit Arcidet en dita ciutat de Balaguer y, per
consegüent, tenir lo domicili originari, lo qual
és bastant, puix no disposa altra cosa lo dit capítol vint que en térmens de la ciutat de Balaguer
sols reguireix la // 430v // qualitat de ciutadà ho
burgès, la qual se verifica en los originaris, y esta
intelligència no és contrària a la disposició del
capítol trenta-dos de las ditas Corts, com d’ell
mateix és de vèurer, per lo que y altrament relació fan a vostra senyoria il·lustríssima dient no
tenir lloch la pretenció de dita ciutat de Balaguer. Y aixís ho sentan salvo semper, et cetera.
Jofreu, assesor. Rechs y Gallart, assesor. Doctor
Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis Catalonie.»

431r

«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Joan Cassassús, soldat de la companyia del mestre de camp
del tèrcio ab què vostra senyoria il·lustríssima
serveix a sa magestat, que Déu guarde, se troba
en las càrcers reals de la present ciutat y allí desganat de grave enfermetat, per lo que suplica a
vostra senyoria il·lustríssima sie servit manar donar-li los socorros y assistèncias acostumadas
donar als demés soldats de dit tèrcio en cas de
desgana, que ademès que serà una obra de caritat lo suplicant ho rebrà a singular mercè y gràcia de la liberal mà de vostra senyoria il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus Franciscus Dou.
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«Vista la suplicassió pressentada a vostra (senyoria) il·lustríssima fidelíssima per Joan Casasús,
soldat del tèrcio ab què vostra (senyoria) il·lustríssima serveix a sa magestat, que Déu guarde,
y lo en ella contengut; vista la commissió feta als
infrascrits y demés que se havia de vèurer; attès
que per part de dit Cassasús no se ha fet constar
fins vuy la causa per la qual està pres en las càrsers y poder ésser (tret) de aquellas, que vostra
senyoria il·lustríssima no deuria socórrer-lo, per
lo que apar que pod vostra il·lustríssima y deu
escusar lo manar se li paguen los socorros fins
que conste a vostra il·lustríssima de la veritat de
dita captura. Y aixís ho senten salvo semper (et
cetera). Jofreu , assesor. Rechs y Gallart, assesor.
Don Pedro de Potau, advocatus fiscalis Generalis
Catalonie.»
Dissapte, a V de juliol MDCLXXXXII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest matex die, contituhit perçonalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre, lo doctor
en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació de com Benet Sastra, flaquer, receptor del
General, patex una úlsera en lo coll de vexiga y
via de la orina que li impedeix lo poder servir
perçonalment dit son offici de receptor del General.
En aquest mateix die, havent tingut notícia que
lo il·lustre don Francisco de Bournonville Perapertussa Vilademany y Cruïlles, marquès de Rupit, vascompte de Joch, embaxador que fonch
enviat a la cort del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, era arribat en la present ciutat, sa senyoria il·lustre li envià la benvinguda per medi de
don Jacintho Sagrera // 431v // y Xifré y de Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, los quals tornats en lo concistori de sa senyoria il·lustre digueren y referiren que dit
il·lustre senyor marquès donava moltas gràcias a
sa senyoria il·lustre de las repetidas mercès li feia
y que procuraria quant antes venir en lo concistori a fer individual relació de la commissió li era
estada donada en la embaxada.

Diumenge, a VI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest matex die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa a
las quatra horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real, anant
ab cotxos, ab los verguers davant ab massas altas
y acompanyats de oficials de la present casa, són
anats a fer visita y donar la benvinguda a esta
ciutat al excel·lentíssim senyor duch de Veragues, grande y general de las galeras de Espanya, lo qual possava en lo carrer dels Mercaders,
en casa del canonge Foix. Foren rebuts per dit
excel·lentíssim senyor duch ab molta cortesia y
agassajo al cap de la escala, entrant-se’n en una
sala, y després de haver-li donat la benvinguda y
conversat un rato se despediren, acompanyant
dit excel·lentíssim senyor duch a ses senyories
fins baix a la porta principal de dita casa, no volent-sa apartar d’ella fins foren ses senyories encotxats y pertits ab lo cotxe.
Dimars, a VIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo consistori de sa senyoria
il·lustre.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General, cussís en
lo present dietari las proposicions de subjectes
per la provisió de las sinch deputacions locals
compresas en la real reserva, las quals, per medi
del síndich del General, se enviaren aa // 432r //
sa excel·lència en campanya y són assí cussidas
signadas de lletras B y C.
Dimecres, a VIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar són anatsb fora
de la present ciutat per negossis y afers seus propris.
En aquest matex die no és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dijous, a X. En aquest die no és vingut lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, en lo concistori de sa senyoria
il·lustre.
Divendres, a XI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclea. a continuació dos memorials, transcrites a l’Apèndix 1,
pàg. 1416.
b. són anats per és anat.
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siàstich, no és vingut en lo concistori de sa senyoria il·lustre.
Dissapte, a XII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat
eclesiàstich.
Diumenge, a XIII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat real y oÿdor militar, a las onsa horas,
anant ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas y ab acompanyament de officials de la
present casa, són anats a fer visita y donar la
benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de
Nàjara, grande de Espanya y general de las galeras de Nàpols, lo qual possava en lo palàcio del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat. Foren rebuts per dit<s> excel·lentíssim senyor duch ab molt agasajo y cortesia. Estigueren conversant un rato, al cap del
qual // 432v // sas senyories se despediren. Y dit
excel·lentíssim senyor los acompanyà fins als últims escalons de la escala de dit palàcio, no volent-sa apartar fins a tant foran ses senyories entrats en lo cotxe.
Dilluns, a XIIII de juliol MDCLXXXXII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo
consistori de sa senyoria il·lustre.
En aquest matex die és tornat en lo concistori
de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, qui era anat fora de la present ciutat per negossis y afers seus propris.
En aquest matex die, a las sinch horas de la tarde, és vingut en la casa de la Deputassió lo il·lustre don Francisco de Bournonville de Perapertussa Vilademany y Cruÿlles, marquès de Rupit,
vescompte de Joch, embaxador que fonch enviat en nom del present Principat al rey nostre
senyor, Déu lo guarde, a fer relació en concistori de sa senyoria il·lustre de sa embaxada. Vingué ab grandíssim acompanyament, tant de
dignitats eclesiàstiques com de perçonas titulars
y cavallers particulars. Fonch rebut al peu de la
escala per lo escrivà major, racional y officials de
la present casa; al capdemunt de la escala per los
magnífichs assesors ordinaris del General y present casa, y entrà a la capella a fer oració, que estava per dit [...] molt ben adornada. Y, després
de haver fet un rato de orasió, se encaminà envers los Tarongers, en la porta dels quals fonch
rebut per lo il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, qui anavan ab los verguers
devant ab las massas altas, y se encaminaren envés dits Tarongers. Y, al arribar a la porta de la
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sala del Reys y a dits Tarongers, lo isqueren a rèbrer en dita porta tots los demés concistorials.
Y, possant al mitx dit il·lustre marquès dels
il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y
real, junt ab tot lo exemp[...], entraren en lo
concistori, a hont se assentaren ses senyories, ço
és, lo il·lustre senyor marquès sota del doser, en
las cadiras de vellut, posant-se y assentant-se dit
il·lustre senyor marquès en la cadira a mà esquerraa// 433r // de dit il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar, qui pressidia en concistori per
no ésser-hi lo senyor deputat eclesiàstich. Y dit
il·lustre senyor marquès féu larga relassió a sa
senyoria il·lustre del obrat en lo discurs de sa
embaxada, entregant aquella junt ab difarents
papers a sa senyoria il·lustre. Y feta relació, com
està dit, al cap de un rato se despedí dit il·lustre
senyor marquès, y tot lo concistori lo acompanyà fins a la porta dels Tarongers, qui ix als
corredors de la present casa, a hont, fetas moltas
cortesias, se despediren. Y després fonch dit
il·lustre senyor marquès acompanyat per los dits
officials de la present casa fins baix al pati, al cap
devall de la escala.
En aquest matex die y casi encontinent, me ha
ordenat sa senyoria il·lustre a mi, scrivà major
del General y present casa, cussís e insertàs en lo
present llibre de dietari la relació en escrits per
dit il·lustre senyor marquès de Rupit, vescompte de Joch, embaxador predit, entregada a sa senyoria il·lustre junt ab tots los demés papers
mensionats en dita relació, la qual és assí cussida
signada de número tres-sents vuitanta-dos, y
dits papers signats de lletras A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M y N.
Dimars, a XV de juliol MDCLXXXXII. En aquest
die és vingut en lo concistori de sa senyoria
il·lustre don Joan Baptista Aloy, escrivà de manament y secretari de província, y ha entregat a
sa senyoria il·lustre un despaitx de sa excel·lència en deguda forma de Cancellaria despatxat,
dat en lo camp de Pons de Molins als nou del
corrent mes de juliol, ab què se ha servit elegir y
fer nominassió del molt reverent senyor doctor
Miquel Joan de Taverner y Rubí, regent la Real
Cancelleria en lo present principat de Catalunya, per a què, en nom de sa excel·lència, per esta
vegada tan solament, // 433v // puga fer y ordenar tot lo que sia convenient y tocant en las insiculacions y dependents y emergents de aquellas
per la extracció fahedora de deputats y oÿdors y
offisis de la present casa, com en dit despaitx
llargament és de vèurer, lo qual és assí cussit siga. a continuació una relació del marquès de Rupit, ambaixador del Principat a la cort del rei, i catorze documents relacionats amb la dita ambaixada, transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1416.
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nat de número tres-sents vuitanta-tres y del thenor següent:
«Lo ducha de Medina Sidònia, llochtinent y capità general. Reverent en Christo pare. Egregis,
nobles, magnífichs y amats de la real magestat
los il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptas del General de Catalunya en Barcelona
ressidents. Attenent que per vostra part nos és
estat representat que, per trobar-nos en la campanya ab lo real exèrcit de sa magestat, que Déu
guarde, governant aquell y apartats en distància
gran de eixa ciutat de Barcelona, seria contingent no poder per nostra perçona ordenar lo
convenient en la formalitat de las insiculacions
se han de fer aquest any per a què se exequute la
extracció de pròxim fahedora de diputats y oÿdors y demés officis de aquexa casa en lo dia
acostumat, essent pochs los que mèdian d’equí
el die assenyalat y no haver-i temps per recórrer a
nós, en consideració del referit, havem feta elecció y nomenació de la perçona del reverent doctor Miquel Joan de Taverner y Rubí, del concell
de sa magestat y son canseller en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Serdanya, per la plena satisfacció y esperiència tenim del zel ab què en totes ocassions ha dirigidas
las matèrias tocants al real servey y benefissi públich. Lo qual nombrament per nós fet y manat
despatxar per Cancelleria lo die present y avall
escrit és a fi y efecte de, per esta vegada tan solament, en nom nostre y com a representant de
nostra perçona, puga fer, ordenar y disposar tot
lo que convendrà tocant a ditas insiculacions y
dependent y emergent de aquellas, y puga fer la
extracció de pròxim fahedora de diputat y oÿdors y demés offissis de aqueixa casa en lo die
acostumat. Y, en esta conformitat, vos diem y
manam que, en orde a tot lo sobredit y expressat
en aquest nostre despaitx, observeu la formalitat
vos serà donadab // 434r // y ordenada per lo dit
reverent canceller com si per nós era manat y ordenat, per convenir axís al real servey de sa magestat y ser esta nostra determinada voluntat.
Dat en la campanya de Pons de Molins als IX de
juliol MDCLXXXXII. Il·lustre de Medina Sidonia.
Vidit don Miquel de Caldero, regens. Don Joan
Batista de Aloy, secretarius. In curia locumtenentis II, folio CVIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña pongan en exequussión lo contenido en
la sobredicha orden.»
a. l’original d’aquest despatx es troba intercalat entre els folis
433v i 434r del dietari.
b. a continuació dos reials decrets i un memorial de proposició
de subjectes, transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1439.

En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General, cussís en
lo present dietari las insiculacions dels llochs vacants de deputats y oÿdors de comptes y officis
de la present casa, los quals són estats entregats
a sa senyoria il·lustre per medi de don Joan Batista Aloy, escrivà de manament y secretari de
província, los quals són assí cussits signats de
número tres-sents vuitanta-quatra y tres-sents
vuitanta-sinch.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, dit scrivà major, cussís en lo present dietari lo memorial de la propossició de subjectes per
als llochs vacants de deputats y oÿdors des de
dos de maig proppassat, en què fonch tramesa a
sa magestat, Déu lo guarde, la propossició de
subjectes dels llochs vacants de deputats y oÿdors fins dit die, lo qual memorial és assí cussit
signat de número tres-sents vuytanta-sis.
Dimecres, a XVI. En aquest die me ha ordenat sa
senyoria il·lustre a mi, scrivà major // 434v // del
General y present casa, cussís y continuàs en lo
present dietari las nominacions de llochs vacants de deputats y oÿdors des de vint-y-set de
maig proppassat fins lo die present, las quals nominacions ha rebut sa senyoria il·lustre per medi
de don Joan Baptista Aloy, escrivà de manament y secretari de província, y los memorials
de aquellas són assí cussidas signats de número
tres-sents vuitanta-set y tres-sents vuitanta-vuit.
«Lo ducha de Medina Sidònia, llochtinent y capità general. Reverent en Christo Pare. Egregis,
nobles y amats de la real magestat los il·lustres y
fidelíssims deputats y oÿdors de comptas de la
casa de la Deputassió del principat de Catalunya
en Barcelona ressidents. Venerables, nobles y
amats de la real magestat los inseculadors que
vos trobau presents en dita casa per la insiculació y extracció de pròxim fahedora sobre la nominació que sa magestat, que Déu guarde, és
estat servit manar fer en esta nova insiculació
dels llochs vacants en las bolsas de deputats y
oÿdors de comptas de aqueixa casa y Generalitat
y haver vist la propossició de subjectes per los
llochs que han restat vacants dels que venian insiculats y altres que han vacat des de trente de
maig proppassat, que per vostra part nos haveu
pressentat per a cumplir lo número de ells en las
bolsas que se ha de fer la pròxima extracció y lo
demés que en dita propossició representau. Y,
tenint presents los mèrits dels proposats per
vostra part y de altres que són dignas de la gràcia de sa magestat, havem ressolt, ussant de la
facultat a nós concedida, que en lo lloch de dea. els originals d’aquests dos memorials de nominacions es troben intercalats entre els folis 434v i 435r del dietari.
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putat militar de la vegaria de Barcelona, que
vaca per mort de mossèn Pau de Salvador, insiculeu a mossèn Balthassar Bru y Canta, y per un
lloch de deputat militar de la vegaria de Girona,
// 435r // y sotsvegaria de Basselú, que vaca per
mort del molt il·lustre duch de Sogorb, don
Joan Francisco de la Serda y Aragón, compte de
Empúrias, fins y a tant hi hage llegítim pocessor
capàs en dit comptat de Empúries, insiculeu a
don Francisco de Sans y de Miquel. Per un lloch
de diputat militar de la vegueria de Servera, que
vaca per mort del molt il·lustre duch de Sogorb,
don Francisco de la Serda y Aragon, duch de
Cardona, fins y a tant y hage llegítim pocessor
capàs en dit ducat de Cardona, insiculeu a don
Francisco de Grimau. Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de Urgell, que vaca per munta de mossèn Balthassar Bru y Canta de oÿdor a
diputat, ynsiculeu a don Vicens de Magarola.
Per un lloch de oÿdor real de Girona, que vaca
per munta de oÿdor a diputat (de) mossèn Fèlix
Ferrer, insiculeu a mossèn Fèlix Albert Ferrer.
Tots los quals subjectes per nós en los sinch
llochs vacants <per nos> elegits y anomenats, és
la real voluntat de sa magestat y nostra que sian
respectivament insiculats y concorren ab los demés que ja ó estan en ditas bolsas y que solament tingan dret de estar en ellas y de concórrer
en las extraccions durant la real voluntat de sa
magestat y nostra, en conformitat de la reserva
que·s féu lo rey nostre senyor, que gose de glòria, sobre estas y altras inseculacions. Y aixís executareu tot lo demuntdit ab tota puntualitat
para que luego se puga fer la extracció de pròxim fahedora y pugan concórrer en ella tots
// 435v // los sobredits. Datat en Barcelona, als
XV de juliol MDCLXXXXII. Per expressa delegació
de sa excel·lència, doctor Miquel Joan Taverner y
Rubí. Don Joan Baptista de Aloy, secretarius.
(Vidit) idem cancellarius.
In curia locumtenentis, XIIII, folio CCXXXV.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se allan juntos en dicha cassa pongan en execución la orden de vuestra excelencia
arriva expressada.»
«Lo duch de Medina Sidonia, llochtinent y capità general, etcètera. Reverent en Christo Pare.
Egregis, nobles y amats de la real magestat los
il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
ressidents. Venerables, nobles y amats de (la)
real magestat los insiculadors que·us trobau
junts en dita casa per la insiculació y extracció
de pròxim fahedora sobre la nominació que sa
magestat, que Déu guarde, és estat servit manar
fer en esta nova insiculació dels llochs vacants
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en las bolsas de diputats y oÿdors de comptas de
aqueixa casa y Generalitat. Havem vist la propossició de subjectas per los llochs que han
romàs vacants en las bolsas de diputats y oÿdors
de comptas de aqueixa casa y Generalitat, havem vist la propossició de subjectas per los
llochs que han romàs vacants dels que venian
insiculats y altres que han vacat des de trenta de
maig proppassat, que per vostra part nos haveu
presentat per a cumplir lo número de ells en las
bolsas que se ha de fer la pròxima extracció y las
demés que en dita propossició representau. Y,
tenint presents los mèrits dels que propossau
per vostra part y de altres que són dignes de la
gràcia de sa magestat, havem resolt, ussant de la
facultat real a nós concedida, que en lo lloch de
deputat militar de la vegaria de Lleyda y sotsvegaria de Pallàs, que vaca per mort de mossèn
Martí de Borrell, insiculeu a mossèn Miquel de
Cordellasa //436r // y, per un lloch de oÿdor militar de la vegaria de Cervera, que vaca per mort
de mossèn Miquel de Sabater y Lledós, insiculeu a mossèn Thomàs Martí y de Vilanova. Tots
los quals subjectas, per nós en los dos llochs vacants elegits y nomenats, és la real voluntat de
sa magestat y nostra que sien respectivament insiculats y concorren ab los demés que ya ho estan en ditas bolsas y que solament tingan dret
de estar en ellas y de concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y
nostra, en la conformitat de la reserva que féu lo
rey nostre senyor, que gose de glòria, sobre estas y altras insiculacions. Y axís ho exequutareu
ab tota puntualitat per a què luego se puga fer la
extracció de pròxim fahedora y pugan concórrer en ella tots los sobredits. Datat en Barcelona, als XVI de juliol MDCLXXXXII. Per expressa
delegació de sa excel·lència, doctor Miquel Joan
Taverner y Rubí. Don Joan Baptista de Aloy, secretarius. Vidit idem cancellarius.

436v

In curia locumtenentis, XIIII, folio CCXXXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña y insiculadores que se hallan juntos en
dicha casa pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General, cussís en
lo present dietari tretse decrets despatxats en
deguda forma de Cancellaria per a que difarents
perçonas del estament militar nobles pugan ésser insiculats com a mossèn, los quals són assí
cussits signats de números tres-sents vuytantanou fins a número quatra-ssents y hu inclussive.
a. a continuació tretze ordres, transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1442.
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Dijous, a XVII. En aquest die, a las sis horas de la
tarda, ý hagué brassos en la present casa per a
fer extracció de nou perçonas per habilitadors,
tres de cada estament, ço és, ecclesiàstich, militar y real, conforme dispossició de capítols de
Cort, per habilitar las perçonas que podan ser
insiculadas a deputats y oÿdors de comptas, y
serviren de brassos los testimonis següents. Per
lo estament eclessiàstich los senyors: doctor Rafel de Pinyana, canonja de Tortosa; lo doctor
Gabriel Riber, canonja de Barcelona; lo doctor
Joseph Dalfau, ardiacha de la seu de Barcelona.
Per lo estament militar los senyors: don Francisco Sayol, don Francisco Vivet, mossèn Ignassi
Puyol. Per lo estament real los senyors: doctor
mossèn Francisco Ametller, mestre Pere Joan
Soler, mestre Jacintho Blanch. E seguidament,
en pressència de dits braços, estant ses senyories
assentats en las cadiras concistorialment, ab sas
insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de plata
ab las armas del General, feren extracció de nou
perçonas, tres de cada estament, eclesiàstich,
militar y real, en habilitadors, ço és: per lo estament eclessiàstich los senyors doctor fra don
Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basselú;
doctor fra don Benet Sala, abat de Gerri; doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa. // 437r // Per lo estament militar los senyors:
mossèn Carles Pugjaner y de Orís, don Francisco Sans y de Miquel, mossèn Thomàs Pallerès.
Per lo estament real: lo doctor Gismundo Bofill, ciutadà honrrat de Barcelona; Joseph
Thomàs de Tortosa; Jaume Llobateras, mercader de Barcelona.
Divendres, a XVIII. En aquest die, a las deu horas tocadas del matí, se ajuntaran en la present
casa los dalt dits senyors habilitadors novament
extrets per a fer la habilitasió dels que podan
concórrer en la extracció fahedora lo die vint-ydos del corrent de deputats y oÿdors, y han jurat
a Nostre Senyor Déu y a sos sants quatre Evangelis corporalment tocats que se hauran bé y llealment en lo exercissi de dita habilitassió. Y,
després de haver feta la sòlita y acostumada protesta los militars y reals en lo modo de assentarse, oÿren sentència de excomunicació, la qual és
del thenor següent:
«Nos, Simon Fiter, decretorum doctor, offissialis
et vicarius generalis pro admodum illustri et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo,
monemus vos admodum illustris dominos doctores fra don Anthonium de Planella et Cruylles,
abbatem Bissulduni, fra Benedictum Sala, abbatem de Gerri, ordinis dive Benediciti, Raphaellem de Pinyana et Galvany, canonicum Sancte
Eclessie Dertusse pro estamento eclesiastico; dominos Carolum de Puiggener et de Oris, Franciscum Sans et de Miquel et Thomam Palleres, pro

estamento militari; doctore Gismundum Bofill,
civem honoratum Barcinone, Josephum Thomas,
Dertuse civem, et Jacobum Llobateras, mercatorem Barcinone, pro estamento regali, habilitatores iuxta formam capitis octavi nove reformacionis extractos, quatenus bene et legaliter vos
habeatis en exercissio vestre habilitassionis faciende // 437v // de his qui concurrere possunt vel non
in deputatos et auditores computorum eiusdem
Generalis in extraccione facienda, iuxta Deum
et consciencias vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
Diumenge, a XX. En aquest die, estant junts sas
senyorias y perçonas de la Novena, los doctors
en medicina Hyacinto Andreu y Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, constituhits
perçonalment en lo concistori de sa senyoria
il·lustre, mitjensant jurament, han fet relació de
haver-sa ells, de orde de sa senyoria y perçonas
de la Novena, conferit en la cassa de Ignassi Ximenez y Codina, ciutadà honrrat de Barcelona,
a efecte de vèurer y judicar lo estat de sa selut y si
ab ell és hàbil per a concórrer en la extracció de
deputats y oÿdors de pròxim fahedora, y que
han trobat que del quarto dret està casi baldat,
caminant ajudat de una muleta, y que de las
potèncias superiors y sentits corporals està sà y
expedit per qualsevol exercissi, y que, encara
que per al present no pod escríurer ab la mà dreta, emperò escriu ab la esquerra, havent-na fet
experiència en llur presència, com més llargament apar de la relassió en escrits per ells entregada, la qual és assí cusida signada de número
quatra-ssents y dos y del thenor següent:
«Il·lustrea y fidelíssim senyor. Los doctors en
medicina baix firmats diuhen a vostra senyoria
il·lustre //437r bis // se han conferit en casa de Ignasi Ximèniz y Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, a effecte de vèurer y judicar lo estat de sa
salut y si ab ell és hàbil per a concórrer en la extracció de deputat de pròxim fahedora, y han
trobat que, encara que de un quarto, que és lo
dret, està casi baldat, podent-sa valer poch de
ell, però que està en camí de curació, fent-sa actualment remeys, y de present camina ajudat de
una muleta, encara que ab algun treball, y que
de las potèncias superiors y sentits corporals està
sà y exepedit per qualsevol exercissi, y si bé per
ara no pod escríurer ab la mà dreta per rahó de
dit impediment, però ab la mà esquerra escriu,
segons ne havem fet la experiència, havent fet en
presència nostra dos ho tres firmas de son nom
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
436v i 437r del dietari.
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molt llegibles y ab molta distincció de totas las
lletras, del que fem relació a vostra senyoria
il·lustre, la qual firmam de nostras mans pròprias
en Barcelona, als 20 de juliol 1692. Doctor Jacintho Andreu. Doctor Onofre Monsalvo.»
Dilluns, a XXI de juliol MDCLXXXXII. En aquest
die, per medi del síndich del General y present
casa, sa senyoria il·lustre ha enviat al molt reverent senyor canceller, com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor duch de Medina
Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de Catalunya, la propossició de subjectas de tres llochs vacants, ço és
lo un de oÿdor militar de la vegaria de Cervera
per mort del doctor Francisco Moixó, novament
pervingut a notícia de sa senyoria il·lustre, altre
de deputat real de la vegaria de Barcelona, que
vaca per ser mort lo die present mossèn Christòfol Ladó, ciutadà honrrat de Barcelona, y altre de
oÿdor real //437v bis // de dita vagueria de Barcelona, que vaca per haver muntat de oÿdor a deputat mossèn Christòfol Lledó y Carreras, lo
memorial de la qual propossició és assí cussit signat de número quatrassents y tres.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cussís en lo present dietari la nominació dels llochs vacants de
oÿdor militar de la vegaria de Cervera per mort
del doctor Francisco Moixó, de deputat real de
la vegaria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Christòfol Lladó, ciutada honrrat de
Barcelona, y de oÿdor real de Barcelona, que
vaca per munta de mossèn Christòfol Ladó y
Carreras a deputat, la qual nominació ha rebut
sa senyoria il·lustre per medi de don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo memorial de la qual és assí cussit signat de número quatre-<s>sents y sinch.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria a
mi, scrivà major, cussís en lo present dietari un
decret despatxat en deguda forma de Cancelleria
perquè don Enamuel Meca y Berardo puga ésser
insiculat en lo lloch de oÿdor militar de la vegaria
de Cervera, que vaca per mort del doctor Francisco Moixó, com a mossèn, lo qual decret és assí
cussit signat de número quatra-ssents y sis.
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, per medi del doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, canonge de Tortosa, y del doctor
Francisco Sans y de Miquel, altres dels habilitadors extrets per la habilitassió de las perçonas
enseculadas en deputats y oÿdors per la extracció de pròxim fahedora, fonch reportat al molt
il·lustre Miquel Joan de Taverner y Rubí, regent la real Cancelleria en lo present principat
de Catalunya, com a tenint expressa delegasió
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del excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, per trobar-se governant son
real exèr-a // 438r // cit en campanya, un memorial de las perçonas habilitadas per los molt
il·lustres senyors diputats y oÿdors de comptas y
per los senyors de la Novena, lo qual memorial
és assí cussit signat de número quatra-<s>sents
y set, suplicant a dit molt il·lustre senyor canceller lo breu despaitx per a que se puga passar a la
extracció de deputats y oÿdors. E los dits senyors de la Novena han fet relació que lo dit senyor canceller havia fet de resposta procuraria
tan prest com podria despatxar dit memorial.
En aquest matex die, a las sinch oras de la tarde,
se ha feta extracció de insiculadors per insicular
los llochs que de present vàcan, que són un de
oÿdor militar de la vegaria de Cervera, per mort
del doctor Francisco Moixó, y altre de deputat
real de Barcelona, vacant per mort de Christòfol
Lladó, ciutadà honrrat de la present ciutat, qui
és mort lo die present a la matinada. Y, essent
estat tret en altre de dits insiculadors per lo estament real mestre Anthoni Morell, de present
conceller en cap de la present ciutat, venint a assistir en lo acte de dita insiculació, fonch rebut
per los offissials de la present casa al replà de la
escala que puja a ella y per los senyor oÿdors militar y real, ab verguers ab las massas altas, al cap
de dita escala y los demés senyors consistorials
lo reberen a la porta de la sala dels Reys, que ix
al terraplè, possant-lo al mitx dels senyors deputats militar y real, per no ésser-hi lo senyor deputat eclesiàstich. Passaren devant los demés senyors concistorals y tots lo acompanyaren fins a
la porta de la antesala de la del concistori, a
hont se ajuntan los senyors insiculadors, no passaren més avant exeptat los dos senyors oÿdors
militar y real, ab las massas altas, que entraren
fins a la antasala, y los senyors deputats no, per
tenir lo llibra de Ànima en la dita sala dels Reys.
Y al tornar-se’n fonch acompanyat dit senyor
conceller, ab la matexa forma que fonch rebut.
Y, volent-sa assentar lo dit senyor conseller al
cap de la taula ab cadira de vallut, pressidint als
senyors // 438v // eclesiàstichs y demés senyors
insiculadors, inseguint los exemplars de la present casa y, particularment, lo de quinsa de juliol mil sis-sents setanta-hu y lo de deset de juliol mil sis-sents vuitanta-dos, protestaren los
senyors insiculadors eclesiàstichsb que lo present
acte no fos tret en conseqüència, en perjudici
del estament eclesiàstich, aixís en precehir a dit
estament eclesiàstich com en lo votar primer y
sèurer en cadira de vellut, estant assentats en caa. a continuació tres memorials i dos ordres, transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1446.
b. a continuació uns mots ratllats.
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dira de vaqueta de Moscòvia, protestant també
los senyors insiculadors militars per ser dit senyor conseller del estament real, així en lo assiento ab cadira de vallut com en lo votar primer, y los insiculadors del estament real també
protestaren en lo assiento ab cadira de vallut, y
los dits senyors insiculadors militars y reals protestaren als eclesiàstichs que lo present acte no
fos tret en conseqüència, per no estar assentats
interpoladament com pretenen.
Y, seguidament, fonch suscitada qüestió entra
fra don Feliciano Sayol, comenador de Sant
Joan, de una, y fra Rafel de Padellàs, religiós del
orde de sant Benet, de altra, acerca de qui havia
de pressehir en dit acte de insiculasió, y fonch
convingut entre ells que se possàs a la sort la dita
pretensió, conforme se havia fet en altre acte de
insiculació fet en la present casa a deset de juliol
mil sis-sents vuitanta-dos, com en efecte se sortejà dita pressedència. Y tocà la sort al comenador de Sant Joan, en virtut del qui precehí. Y, no
obstant lo dit conveni, lo dit religiós de sant Benet protestà que lo present acte no fos tret en
conseqüència en perjudici de sa religió. Y seguidament los dit dos religiosos de Sant Joan y de
sant Benet protestaren al degà y canonja de Tarragona, doctor Ignasi de Lanuça y de Oms, en
lo present acte no fos tret en conseqüència en
perjudici de ditas sas respective religionsa,
//439r // de totas las quals cosas requeriren a mi,
Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona,
subrrogat en lo offissi de secretari y escrivà major del General y present casa, ne llevàs acte, essent presents per testimonis los doctors en quiscun dret Pere Firmat y Aleix Fornaguera.
Dimars, a XXII. En aquest die, havent sa senyoria
il·lustre rebut per medi de don Joan Batista
Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo decret en orde a las perçonas inabilitadas
que deuhen concórrer en virtut de dit decret, lo
qual és assí cussit signat de número quatra<s>sents y vuyt, lo qual decret és estat llegit a sas
senyorias il·lustres y senyors de la Novena de habilitadors per mi, Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offissi de secretari y scrivà major, com és acostumat, y
encontinent és vingut lo molt reverent official y
vicari general del molt il·lustre y reverent senyor
bisbe de Barcelona per la absolussió que se acostuma després de clos lo acte de la habilitassió.
En aquest mateix die, entra las deu y onse horas
del matí, a la sala de Sant Jordi de la present
casa, fonch feta la extracció de deputats segons
forma del cap de extraccions per al trienni que
a. a continuació un ordre, transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1448.

comensarà a córrer al primer de agost propvinent del present y corrent any mil sis-sents noranta-dos, y serviren de testimonis ço és, per lo
estament eclessiàstich lo doctor fra Benet Sala,
abat de Gerri; don Lluýs de Jossa, ardiacha de
Santa Maria del Mar y canonge de la Seu de
Barcelona; lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa. // 439v // Per lo estament militar mossèn Francisco Sayol, mossèn
Joan Copons y Falcó, mossèn Francisco Vivet.
Per lo estament real lo doctor misser Joseph
Trullols, mestre Jacintho Blanch, mestre Pere
Joan Soler. Y foran extrets en la sòlita y acostumada forma los següents: deputat eclesiàstich,
bisbe de Urgell. Lo qual així extret, encontinent, Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrrat de
Barcelona, com a procurador junt ab Lluýs Fontana, notari públich de Barcelona, y a solas per
estas cosas llegítimament constituhit y ordenat
per lo il·lustre y reverendíssim senyor don Holaguer de Monserrat, bisbe de Urgell, com de sa
procura consta en poder de Francesch Salmell,
notari públich de la vila de Guissona, bisbat de
Urgell, als quinsa del present y corrent mes de
juliol, còpia autènthica de la qual procura és assí
cussida signada de número quatra-ssents y nou,
en dit nom ha renunciat lo dit puesto de deputat eclesiàstich al qual era estat extret dit son
principal y a tot y a qualsevol dret a dit son principal, com a bisbe de Urgell adquirit, pertanyent y expectant en virtut de dita extracció, suplicant dita renunciació ésser-li admesa. Y los
il·lustresa // 440r // y fidelíssims senyors diputats
y oÿdors li han admès aquella si et in quantum,
essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Francesch Paysà, altres dels verguers del concistori de sa senyoria il·lustre. Encontinent fonch
procehit en fer extracció de altre subjecte per
deputat eclesiàstich y fonch extret don Joseph
Anthoni Valls y Penducho, ardiacha de Sant
Llorens y canonge de Tarragona. Feta la qual
extracció, lo doctor en quiscun dret Pere Joan
Llegat, assessor de la Capitania General y auditor dels soldats de guarnició de la plaça de la
present ciutat, com a procurador de dit don Joseph Valls y Penducho, com de sa procura consta en poder de Joan Pau Salines, notari públich
de Tarragona, a sis del present mes de juliol, còpia autènthica de la qual procura és assí cussida
signada de número quatra-ssents y deu, constituhit personalment devant y en presència de sa
senyoria il·lustre, en dit nom, ha renunciat lo dit
puesto de deputat eclesiàstich al qual dit son
principal és estat extret y a tot y a qualsevol dret
a dit son principal spectant en virtut de dita extracció, suplicant a sa senyoria il·lustre admete
aquella si et in quantum, essent presents per tes-

timonis dits Francesch Payssà y Jacintho Morató, verguers del dit concistori. Y consequutivament fonch procehit en fer dita extracció y
fonch extret en deputat eclesiàstich lo infrascrit
fra don: fra don Anthoni de Planella, abat de
Bassalú, del orde de sant Benet. Deputat militar: mossèn Joseph Terré y Granollachs.
// 440v // Deputat real: lo doctor misser Esteve
Serra y Vileta. E, feta la dita extracció, essent ja
onse horas tocadas, se disgregà lo dit acte y després, a las sis horas de la tarda, se tornaren juntar ses senyories il·lustres y testimonis sobredits
y, en lo terraplè del Tarongers, com és acostumat, se féu extracció de oÿdors de comptas per
al dit trienni mil sis-sents noranta-dos, segons la
sobradita forma del cap de extraccions, y foren
extrets, ço és, en oÿdor eclesiàstich: oÿdor eclesiàstich lo doctor Jaume Burguès, canonge de
Gerona. Oÿdor militar: mossèn Pau Aquiles.
Oÿdor real Narcís Bofill, mercader de Girona.
Dimecres, a XXIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
Dijous, a XXIIII. En aquest die semblant ha faltat
de dit concistori de sa senyoria dit il·lustríssim y
reverendíssim deputat eclesiàstich.
441r

a. a continuació dues procures transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1449.
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Divendres, a XXV. En aquest die lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich, no és vingut en lo concistori de
sa senyoria il·lustre.
Dissapte, a XXVI. En aquest die no és vingut en
dit concistori dit reverendíssim senyor bisbe de
Barcelona, deputat eclesiàstich.
Diumenge, a XXVII. En aquest die semblantment no és vingut en lo concistori lo dit molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex die, entra las deu y las onse de
la matinada, se ajuntaren sas senyorias il·lustres
en la sala dels Reys de la present casa ab las insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de de plata ab
las armas del General, y han fet extracció, segons
forma del real decret, dels offissis de altre dels assessors de la present casa en lloch y per acabament de don Francisco Meca y Vilalba, y de advocat fiscal de dita present casa en lloch y per
acabament de don Pere Dimas de Potau, y són
estats extrets a sort de rodolí, ço és, en assessor,
lo doctor Fèlix Molins. Al qual, aixís extret,
fonch possada excepció per lo procurador fiscal
del General y present casa dient no poder·o fer
per ser assessor de la Batllia General del present
principat de Catalunya. Y, encontinent, fonch
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extret en assessor: // 441v // fra don Balthessar
Montaner y Çacosta, abat de Camprrodon. Advocat fiscal: lo doctor don Anthon Potau.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria il·lustre lo magnífich Pere Firmat, doctor en quiscun dret, com a
procurador de don Francisco Vivet, tauler del
General de la vila de la Escala, com de sa procura
consta en poder de Gerònim Brotons, notari
públic de Barcelona, lo die present, certificatòria
autènticha de la qual és assí cussida signada de
lletra B, en dit nom, ha renunciat pure et liberalment en mà y poder de sa senyoria il·lustre lo dit
offici de tauler del General de la vila de la Escala.
E sa senyoria il·lustre, attès de la relació feta per
lo magnífich racional del General y present casa
consta dit don Francisco Vivet no ser deutor en
cosa alguna al General, ha acceptat la dita renunicació si et in quantum, et cetera, essent presents per testimonis Francesch Payssà, altre dels
verguers de sa senyoria, y Joseph Vidalench.
Dilluns, a XXVIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sa senyoria il·lustre lo molt
il·lustre y reverent senyor deputat eclesiàstich.
Dimars, a XXVIIII. En aquest die, semblantment,
dit reverendíssim senyor bisbe de Barcelona no
és vingut en dit concistoria.
442r

Dimecres, a XXX. En aquest die, semblantment,
ha faltat en dit concistori dit il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest matex die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General, cussís y
continuàs en lo present dietari un acte auctèntich, rebut en poder de Pere Moret, notari públich de Barcelona, als sinch de juliol mil sissents y desset, contenint en efecte una entrega
feta per fra March Antoni, del orde de sant
Francesch, a fra Pere Nualarte, de dit orde, comissari de la Terra Sancta de Hyerusalem, de
una part de relíquias per dit fra March Anthoni
aportadas de Hyerusalem de orde y commissió
de fra Pau Anicòcia, vicari y president de tota la
Terra Sancta, com de dit acte és més llargament
de vèurer, que és assí cussit signat de número
quatra-ssents y onse y del thenor següent:

nis sancti Francisci, oriundus civitatis Pavie, per
firmam, validam et solempnem stipulacionem
thenoreque presentis publici instrumenti ubique et
perpetuo valituri et duraturi ex ordine et comissione ac mandato ut assero admodum reverendi
fratris Pauli Anicosia, sacri Montis Sion et tutius
Terre Sancte vicarii et presidentis, trado et libero
vobis fratri Petro Nualarte, dicti ordinis sancti
Francisci, // 442v // comissario dicta Terre Sancte
Hierusalem, his pressenti, partem reliquiarum per
me a dicta civitate Hierusalem, ex ordine et comissione dicti fratri Pauli Anicosia, vicarii et presidentis prefati, apportatarum, que relique, quas
vobis trado et libero, sunt que sequuntur. Primo,
unum lapidem album sanctissimi precepy Domini
Nostri Jesuchristi in duabus partibus divessum
ponderis, quinque argentorum et trium granorum ponderis auri. Item, aliud lapidem sanctissime columne Flagellacionis morada escur, ponderis duorum granorum et duodecim granorum
auri ponderis. Item, aliud lapidem album sanctissimi Montis Calvarii, ponderis turdecim argentorum et viginti octo granorum auri ponderis. Item,
aliud lapidem album valde escur et partim
blanch uncionis Domini Nostri Jessuchristi, ponderis viginti trium granorum cum dimidio auri
ponderis. Item, aliud lapidem album viatum de
groch Sanctissimi Sepulcri Domini Nostri Jessuchristi, ponderis sex argentorum trium granatorum et partim unius argenti auri ponderis. Item,
aliud lapidem partim groch partim album et partim llustros ostii monumenti Domini Nostri Jessuchristi, ponderis trium argentorum et sexdecim
granorum auri ponderis. Item, aliud lapidem
partim album et partim groch, loci ubi venit Spiritus Sanctus, ponderis viginti quinque granorum
auri ponderis. Item, aliud lapidem album y parda
lapidis Betanie, ponderis quatuor argentorum et
decem granorum auri ponderis. Item, aliud lapidem in tribus troceis divissum, album cruet, lapidis Tollite lapidem, ponderis decem octo granorum
auri ponderis. Item, aliud lapidem album y groch
sepulcri sanctissime Virginis Marie, ponderis duorum argentorum. In cuius testimonium presens
fieri jussi publicum instrumentum. Quod fuit actum, et cetera. // 443r // Testes sunt Joannis Vinyals et Joannes Jorda, scriptores Barchinone.

«Dieb quinta mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo decimo septimo,
Barcinone. Ego, frater Marchus Anthonius, ordi-

De premissis aliena manu fideliter scriptis fidem
facio ego, Petrus Moret, auctoritatibus apostolica
atque regia notarius publicus Barcinone, hec propria manu me subscribens et ideo in testimonium
et fidem premissorum ego, idem Petrus Moret, notarius memoratus, hic me subscribo et meum solitum appono sig(+)num.»

a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1450.
b. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
441v i 442r del dietari.

En aquest mateix die, de orde de sas senyories
il·lustres, las demuntditas relíquias mencionades en lo demundit acte, las quals estavan
recòndidas en lo archiu de la present casa ab
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una capsa, dins lo armari a hont està recòndit lo
llibre de la Ànima, embolicadas ab un tafetà
groch, foran col·locadas y possadas en un reliquiari se trobava ja fet en la present casa de plata sobredorat, ab pedras moradas, ab sos vidres,
sens que en ell hi hagués reliquia alguna.
Dijous, a XXXI. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustríssim
y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional de la present casa se és conferit en
la casa del General de la present ciutat y en lo
apossento del magnífich defenedor, a hont té sa
ressidència lo receptor dels fraus, a effecte de
continuar en inventari los fraus apressos en lo
present y corrent mes de juliol, y foren trobats
los infrascrits y següents. Primo, a tres de juliol
mil sis-sents noranta-dos, en casa de Miquel Gispert, veler, en un carreró que travesa de la plassa
del //443v // Oli a la Bòria, prop la Carniseria Mayor, haprehenció de una tela de tafetà negra entre doble, de tir vint-y-vuyt canas, y n’i ha de texit vint-y-dos canas, set palms. Ítem, a nou de
dit, en casa de Joan Barber, sastre al carrer d’en
Amargós, aprehenció de quinsa troços de boqueals color de servo, que junts tíran nou canas,
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sis palms. Ítem, a dotsa de dit, en casa de Jaume
Pons, sastre al carrer del Hospital, haprehenció
de deu palms tafetà negra dobla a dos caps y de
unas calsas de xamellot ordinari. Ítem, a divuyt
de dit, haprehenció a un moro, en los carrers de
la plassa de la Llana, de sinch canas, quatra palms
tela trentadosena, tres canas, tres palms tela cambrellina, dos canas, sinch palms de la mateixa
tela, deu parells mitjas de cotó, dos parells mitjas
de fil, sis monteretas petitas, ço és quatra de cotó
y dos de fil, set escarpidors y sis rossaris de fusta.
Ítem, a vint-y-tres de dit, en casa de Francesch
Roca, sastre a las Samoleras, haprehenció de un
gambeto petit de fil y llana color de pel de
<r>rata, sens cussir, y catorsa palms de fil y llana
color oscur. Ítem, a trenta de dit, a un de las galeras que no volgué dir com se deia ni de quinas galeras era, trobat a Cap de Creus, haprehenció de
set parells de mitjas de seda de difarents colors,
ço és, sis parells de dona, ab sos quadrillos de or y
plata falsa, y un parell de homa llissas. Ítem, dit
die, a un moro al carrer d’en Jansana, aprehenció
de una pessa cap-y-cua de Alamanya cambrallina. Ítem, dit dia, a altre moro de las galeras de
Gènova, anomenat Triplin, trobat a Cap de
Creus, aprehenció de dos pessas cap-y-cua de
tela alemanya cambraÿna y de dos ca- // 444r //
nas de la mateixa tela.
Finis.

[ 1692 ]

1692-1695

[ 1692 ]

1r

Jesús, Maria, Josep.
Divendres, al primer de agost, MDCLXXXXII. En
aquest die fou lo jurament dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma
acostumada y següent:
Entra las nou y deu horas de la matinada arribaren en la present casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors que acabavan, exceptat
lo il·lustre senyor bisbe de Barcelona, per causa
del puagre, y se’n entraren en lo consistori. Vingueren també los magnífichs assessors. Y encontinent de estar junts, donaren orde sas senyories il·lustres als verguers del consistori que
anassan a avisar los senyors deputats y oÿdors
novament extrets, cada hun respective los de
son estament, per venir a prestar son jurament.
Vingueren dits senyors deputats y oÿdors novament extrets cerca las onse horas en la forma
acostumada y següent: primer lo senyor oÿdor
real, després lo militar y seguidament lo ecclessiàstich. Y lo mateix orde servaren los senyors
deputats. Vingueren los senyors deputats y oÿdors novament extrets en forma de bras, acompanyats, ço és, los ecclessiàstichs, al mitx de un
cavaller y ciutadà, los militars, de un ecclessiàstich y un ciutadà, y los reals, de un ecclessiàstich
y un cavaller. Foren rebuts al cap de la escala per
los magnífichs assessors, no essent-hi lo noble
advocat fiscal per no haver vingut, cada hun respective com anavan venint. Y després de haver
feta oració a la capella petita de Sant Jordi, que
estava per dit effecte molt ben adornada, se’n
entraren en lo apossiento a hont fan ressidència
los dits magnífichs assessors y advocat fiscal, dit
lo consistori vell. Y havent tinguda notícia los
senyors deputats que acabavan que ja eren arribats los novament extrets, los enviaren un recado, per medi del síndich del General, dient-los
si gustavan de anar a la capella de Santa Eulàlia
de la Seu de la present ciutat, com era acostumat, a oyr la missa del Sperit Sant. A què respongueren que sempre que ses senyories fossen
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servits anirian. Y feta relació per lo síndich de
dita resposta a sas senyorias, isqueren del consistori los dits senyors deputats que acabavan y
ohidors ab sas insignias y verguers // 1v // ab
massas altas. Y arribats devant la porta del dit
apossento anomenat lo consistori vell, a hont
estaven junts los senyors deputats novament extrets, se detingueren. Y encontinent isqueren y
se ajuntaren los dits senyors deputats nous ab
los que acabavan, quedant-se lo senyor deputat
ecclessiàstich novament extret en la present
casa, per no ésser-hi lo senyor bisbe de Barcelona, deputat ecclessiàstich que acabava. Posarense a la mà esquerra los dits senyors deputats
vells, anant sens las insignias. Y arribats en la
dita capella de Santa Eulària se assentaren com
venian. Y perquè los senyors deputats nous anaven a la esquerra estigueran assentats a la part
del evangeli, y los vells estigueren assentats a la
part de la epístola. Però al anar a offerir, anaran
primer los vells, y també los fou donada primer
la pau. Y acabada la missa, se’n vingueren en la
present casa en la forma que·s trobaven, anant
los novament extrets a la mà dreta y los que acabavan a la mà esquerra. Y arribats en la present
casa, al que arribaren al cap de la escala se posà
en lo mitx dels senyors deputats militar vell y
nou lo senyor deputat ecclessiàstich novament
extret, y se’n entraren en la sala de Sant Jordi, a
hont estava parada una taula llarga ab un cobretaula de domàs carmesí, y al cap de aquella un
missal. Se assentaren dits senyors deputats en
los banchs vanovats de vellut carmesí axí com
venian, y com los nous venian a la mà dreta estigueran assentats a la mà esquerra; al cap de la
taula estava assentat lo veguer de Barcelona, ab
sa cadira, sol, per preténdrer tenir la mà dreta al
reverent vicari general, y lo escrivà major al cantó de la taula, entre lo deputat ecclessiàstich
nou y dit veguer, publicant y llegint lo acte del
jurament fet. Lo qual, y havent los laichs prestat
lo sagrament y homenatje acostumat en mà y
poder de dit veguer de Barcelona, lo dit veguer
se alsà de la cadira, y feta cortesia als dits senyors

deputats, se’n anà. Y encontinent arribà lo reverent vicari general y publicà sentència de excomunicassió. La qual publicada, fet per dit vicari
general lo degut acato y reverència a sa senyoria, se’n anà. Y acabat totalment lo dit jurament
ab la forma demunt dita los senyors deputats y
oÿdors vells, aprés de haver entregat als nous las
claus del arxiu, se despediren, precehint moltas
cortesias. Y los nous se encaminaren consistorialment, //2r // ab los verguers ab las massas altas, a la sala del consistori, assentant-se quiscun
de ells sota del dosser a la cadira que los tocava,
conforme sos predecessors havian acostumat. Y
després de haver tractat algunas cosas que se
oferiren se disgregaren, anant-se’n cada hun en
sa casa.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, a las sinch horas de la tarda, anaren sas senyorias il·lustres a
visitar lo senyor bisbe de Barcelona, tantsolament per trobar-se sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en campanya. Anaren sas senyorias
il·lustres consistorialment, a peu, ab sas insignias y los verguers davant ab massas, acompanyats dels officials del General, tant de la present
casa com altres. Y per boca del senyor deputat
ecclessiàstich se offeriren a sa excel·lència en tot
allò que fos servit emplear lo consistori que fos
de conveniència de sa senyoria, y per benefici
del present Principat. Foren rebuts de dit senyor bisbe ab molta demostració de contento. Y
després de haver conversat un rato se despediren de sa senyoria, qui estava molt impedit del
puagre en los peus, y se’n tornaren ab la mateixa
forma y acompanyament que eran anats a la
present casa de la Deputació.
Dissapte, a II de agost MDCLXXXXII. En aquest
die, tocadas las sinch horas de la tarde, se féu extracció de visitadors en la forma acostumada,
conforme diposa lo capítol primer del nou redrés del General de las Corts del any mil sinchcents noranta-nou, en lo terraplè dels Tarongers, en presència de nou testimonis, que foran
los següents:
Per lo estament ecclessiàstich: don Lluís de Jossa, ardiacha de Santa Maria del Mar, canonge
de Barcelona; // 2v // lo doctor Narcís Burgués,
canonge de Girona, lo doctor Ignasi Burgués,
canonge de Girona. Per lo estament militar:
Francesc Nicolau de Santjoan, don Joseph
Emanuel Tarré y Paguera, mossèn Anthoni
Moxiga. Per lo estament real: mestre Onofre
Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona; lo doctor micer Pau Roma; lo doctor micer Domingo
Pinyol.
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Los quals testimonis assentats, ço és, en primer
lloch los eclessiàstichs, després los militars y reals, los militars y reals feren las sòlitas y acostumadas protestas de què per no estar assentats
interpoladament en lo present acte ab los senyors del estament ecclessiàstich no·s fassa prejudici algú en sa pretenció, ni pugui ésser tret en
conseqüència en ningun temps. Y encontinent,
en presència de dits braços, fonch, per lo escrivà
major del General, llegit lo dit capítol ab alta y
inteligible veu. Y llegit aquell, fonch feta extracció en la forma que se sol fer la de deputats y oÿdors. Y foren extrets en visitadors del General
los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor fra Benet Sala, lo doctor Pau Castanyer, fra don Feliciano Sayol.
E antes de procehir a fer la extracció de las tres
perçonas per visitadors per lo estament militar,
fonch suscitat dupte y facultat sobre si podien
concórrer en sort mossèn Lluýs Sayol y Francisco Sayol, per haver sortejat dit don Feliciano Sayol, llur // 3r // germà, en un dels del bras ecclessiàstich. Y havent sas senyories il·lustres
enviat a Jacintho Morató, altre dels verguers del
il·lustre consistori, a dit don Feliciano Sayol, per
saber si exceptava o no, lo qual Morató tornà
resposta a sas senyorias il·lustres que dit don Feliciano Sayol dèia volia ussar del benefici li competeix en virtut de la disposició del capítol primer de las Corts del any mil sinc-cents
noranta-nou, en virtut del qual té temps fins lo
die setse del corrent per deliberar si exceptarà o
no, y que aixís per al present no·s determinava
de una ni altra de ditas cosas. Tot lo que per sas
senyories il·lustres fonch consultat als magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General
y present casa, per los quals és estat fet vot en
escrits, en y ab lo qual diuhen y són de vot y parer que dits mossèn Lluýs y mossèn Francisco
Sayol han y deuhen concórrer en la sort de visitadors per lo bras militar, així com si dit fra don
Feliciano Sayol no fos estat extret per lo bras ecclessiàstich, conforme en dit vot és més llargament de véurer, lo qual ordenaren sas senyories
ésser cusit y incertat en lo present dietari per si,
scrivà major del General y present casa, que és
assí cusit, signat de número 1 y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General
de Catalunya als assessors y noble advocat fiscal
infrascrits, sobre lo dubte suscitat en lo acte de
la extracció de visitadors, vuy, als dos de agost,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
2v i 3r del trienni 1692-1695.
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mil sis-cents noranta-dos, si per haver sortejat
don Feliciano Sayol en un dels visitadors del
bras ecclessiàstich quedan incapassitats y exclosos don Francisco y don Lluís Sayol de poder
concórrer en la sort de visitadors militars, vist
y premeditat tot lo que se havia de premeditar y
véurer, attès que en las personas de don Lluýs
y don Francisco no concorra rahó alguna per a
incapassitar-los en la dita extracció, attès axí mateix que lo trobar-se extret lo dit don Feliciano
no pot acte incapassitar a dits don Lluís y don
Francisco, sos germans, per quant encara //3v //
que, segons observansa de la present casa, se suposa que era un per mà en sort de visitador o altre offici son incapasos los altres germans de
concórrer, ab tot, attès que, segons disposició
literal del capítol primer, Corts mil sinc-cents
noranta-nou, número quatra, lo qui és extret en
visitador té termini per deliberar la acceptassió
de dit offici y prestar son jurament fins als setse
del present mes de agost, y de la resposta que
dit don Feliciano Sayol consta voler ussar del
benefici de dit terme, així mateix, estas y altres
rahons que per la brevedad del temps se omiteixen attessas, són de vot y parer que los dits dos
germans, don Lluýs y don Francisco Sayol, han
y deuhen concórrer en la sort de visitadors per
lo bras militar, així com si don Feliciano Sayol
no fos estat extret per lo bras ecclessiàstich. Y
axís ho sentan, etcètera. Jofreu, assessor. Rechs
y Gallart, assessor. Don Anthoni de Potau, advocatus fiscalis Generalis Catalonia.»
E després, encontinent, se procehí en fer la extracció de visitadors militars y reals. Y foran extrets
los infrascrits:
Per lo estament militar: mossèn Joan de Semmanat y de Toralla, mossèn Joan de Boixadors
y Soler, mossèn Joan Nicolau de Santjoan. Per
lo estament real: mossèn Joan Batista Reverter, lo
doctor micer Anthoni Ortiga, lo doctor micer
Joseph Costa.
4r

E seguidament, així mateix, se féu extracció de
las novas bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant de assessor, ajudant de advocat fiscal, escrivà major, ajudant primer y ajudant segon de
dit escrivà major y de procurador fiscal del General del present principat de Catalunya, conforme lo orde y decret de sa magestat, en los
quals officis dalt mensionats són extrets los següents, ço és: per assessor de la visita, lo doctor
micer Lluís Massart.
E feta la extracció de assessor de dita visita se
prosseguí en fer extracció de advocat fiscal per
la visita. Y fou extret lo doctor micer Isidoro
Pi.
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Y així mateix se féu extracció de ajudant de assessor per dita visita. Y fonch extret lo doctor
Joseph Romaguera, canonge de Barcelona.
E semblantment fonch procehit en fer extracció
de ajudant de advocat fiscal per dita visita. Y
fonch extret lo doctor micer Francisco Asprer.
E així mateix se féu extracció de escrivà major
de dita visita. Y fonch extret Joseph Güell, notari públich de Barcelona.
Y així mateix fonch feta extracció de ajudant
primer de escrivà major de dita visita. Y fonch
extret Melchior Cortès, notari real col·legiat.
Y després se prossehí en extracció de ajudant segon de // 4v // dit escrivà major de dita visita. Y
fonch extret Lluýs Cortès y Mercer, notari real
col·legiat.
E finalment se féu extracció de procurador fiscal
per dita visita. Y fonch extret mestre Pere Joan
Soler.
Al qual, així extret, fonch per lo procurador fiscal del General y present casa possada excepció,
dient no poder ser-ho per faltar-li las qualitats
requeridas per poder ser insiculat en la bolsa de
dit offici de procurador fiscal de dita visita.
Dissapte, a VIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori // 5r // sa senyoria
il·lustre Fèlix Rovira, sirurgià de la present ciutat, mitjensant jurament, ha fet relassió a sa senyoria il·lustre de com Francisco Serra, soldat
que és de la companyia del capità Joseph Bellver, altra de las del tèrcio del General y present
casa, pateix una èrnia intestinal que li impedeix
lo poder fer exercici algú, així que és impedit
per continuar lo real servey en dit tèrcio.
Dilluns, a XI. En aquest die lo doctor en quiscun
dret Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, de orde de ses
senyories il·lustres ha reportat al molt reverent
canceller com a tenint special delegasió del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present principat de Catalunya, un
paper a modo de súplica contenint las rahons tenia lo procurador fiscal del General per posar la
excepció a mestre Pere Joan Soler, extret en procurador fiscal de la visita. Lo qual paper és assí cusit, signat de número dos y del thenor següent:
«Molta il·lustre y reverent senyor.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
4v i 5r del trienni 1692-1695.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya diuhen a vostra senyoria que, havent-se passat a fer extracció en lo die de dos del
corrent, segons disposició dels capítols de Cort,
de visitadors y demés officials de la visita, sortejà
en procurador fiscal de aquella mestre Pere Joan
Soler, al qual, per part del procurador fiscal
// 5v // de la present casa de la Deputació, se li
oposà excepció de no poder obtenir dit offici
per no poder obtenir las qualitats expressadas
ab los reals decrets de data de divuyt de juliol
mil sis-cents sexanta-sinch y de tres de agost del
mateix. En lo primer dels quals, que dóna forma
a la elecció de la visita y creació de sos officials,
fou sa magestat servit disposar que en la bolsa
de procurador fiscal de dita visita fossen insiculats nobles, militars y ciutadans tantsolament.
En lo segon, fou expressat lo mateix, declarant
més avant que la paraula ‘ciutadans’ se havia de
enténdrer restreta y limitada a ciutadans de privilegi o de matrícula, y que no trobant-se en dit
mestre Pere Joan Soler alguna de las sobreditas
qualitats de noble, militar, ciutadà de matrícula
o de privilegi, queda literalment repel·lit de poder exercir lo dit offissi de procurador fiscal de
la visita, segons lo thenor y sèrie de dits reals decrets.

llochtinent y capità general del rey, nostre senyor, que Déu guarde, en lo present principat
de Catalunya, qui de present se troba ab lo real
exèrcit en campanya. Y que aixís estimarà que lo
il·lustre consistori no passa a fer nova extracció
de procurador fiscal de dita visita fins y a tant ý
haje altre orde de sa excel·lència.

Per lo que los dits deputats y oÿdors, representant tot lo sobredit, en justificació de dita excepció per dit procurador fiscal del General oppossada, suplican a vostra senyoria sie de son
servey, en observansa de dits reals decrets, declarar que proceheix dita excepsió y que se passe
a fer nova extracció de dit procurador fiscal de
la visita.»

En aquest mateix die, a las onse horas de la matinada, són vinguts en la present casa de la Deputació los molt il·lustres senyors visitadors novament extrets als dos del corrent mes per a
visitar los senyors diputats y oÿdors de comptes
del trienni proppassat de mil sis-cents vuytantanou y demés officials del General, conforme
disposa lo capítol primer del nou redrés de las
Corts del any mil sinch-cents noranta-nou. Y
essent arribats y estant presents en lo apossiento
a hont fan la ressidència los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal de la present casa de la
Deputació, dit lo consistori vell, los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de
comptes, exint del consistori, són vinguts a la
sala dels Reys de la dita present casa de la Diputació, a hont se acostuma fer lo jurament de dits
senyors visitadors. Y arribats en ella, manaren
avisar a dits senyors visitadors per medi del síndich del General per lo effecte sobredit. Los
quals, junts, exceptat mossèn Joan de Semmanat y Toralla, altra dels visitadors novament extrets per lo estament militar, lo qual no ha comparegut, arribats que foran en la presència de sa
senyoria il·lustre, fetas las degudas cortesias, se
són assentats en los banchs de colxats de vellut
carmesí en la forma següent, ço és: los senyors
deputats y oÿdors conforme estan assentats
quant ý ha braços, tenint la tauleta ab lo juratori devant lo senyor deputat ecclessiàstich; seguint-se després de ells los magnífichs assessors
noble, advocat fiscal y scrivà major de la present

Dimecres, a XIII. En aquest die, a las onse horas
de la matinada, sa senyoria il·lustre és baixat a la
casa del General, consistorialment, ab cotxes y
los verguers ab las massas devant, acompanyat
dels officials del General y present casa, a effecte
de fer continuar lo arrendar los drets de moneda y safrans.
6r

Dijous, a XIIII. En aquest die lo doctor en quiscun dret, Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, constituhit
personalment en lo consistori de sa senyoria
il·lustre, ha dit y referit que lo molt reverent senyor canceller li havia dit que, encara que era
veritat que segons la observansa de la present
casa podia ell passar en virtut de la delegassió té
de sa excel·lència a declarar si la excepció possada per lo procurador fiscal del General y present
casa al doctor en medicina Pere Joan Soler, extret en procurador fiscal del General y present
casa, procehïa o no. Emperò, que per certs respectes y causas se havia aquella participada al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
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Dissapte, a XVI de agost, MDCLXXXXII. En aquest
die lo doctor en quiscun dret, Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa de la Deputació, constituhit perçonalment en lo offici de síndich consistori de sa
senyoria il·lustre, ha fet relassió de com lo molt
reverent senyor canceller lo havia enviat a sercar
y li havia dit participàs al il·lustre consistori com
ell havia rebut carta de sa excel·lència, lo senyor
virrey, ab la qual li dèia participàs a sa senyoria
il·lustre de què la excepció opposada // 6v // per
lo procurador fiscal del General y present casa al
doctor en medicina Pere Joan Soler, extret en
procurador fiscal de la visita, se és participat al
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y que aixís se
suspengue en passar a fer nova extracció de dit
offici de procurador fiscal de dita visita fins y a
tant sa magestat se servesca ordenar lo fahedor
acerca de dit fet.
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casa; després, a mà dreta del senyor deputat ecclessiàstich, de espatllas devés la paret que dóna
al carrer de Sant Honorat, lo molt reverent vicari general; després de ell, consequutivament, los
tres senyors visitadors ecclessiàstichs, seguint-se
los militars, y últimament los reals. Y estant assentats en la dita forma, lo doctor Pau Castanyer, canonge de la Santa // 7r // Metropolitana
Iglésia de Tarragona, altra de dits visitadors per
lo estament ecclessiàstich, ha protestat al il·lustre y reverent doctor fra Benet Sala, abat de Gerri, del orde de Sant Benet, que lo acte no sia
tret en conseqüència en perjudici del dret li
competeix de precehir. Y lo senyor fra don Feliciano Seyol, altre de dits senyors visitadors per
dit estament ecclessiàstich, ha protestat tant a
dit il·lustre doctor fra Benet Sala, abat de Gerri,
com a dit doctor Pau Castenyer que lo present
acte no sia tret en conseqüència en perjudici de
la religió de Sant Joan. Y los senyors visitadors
militars y reals han protestat que lo present acte
no sie tret en conseqüència ni puga danyar-los
en la pretenció tenen de estar assentats interpoladament ab los senyors del estament ecclessiàstich, ço és, un ecclessiàstich, un militar y un
real; volent que llur dret los reste salvo y sens
que li sia fet perjudici per a poder deduhir de
aquell en las primeras Corts o en altra parts a
hont més convinga. Y fetas las ditas protestas, lo
scrivà major del General, ab altra y intel·ligible
veu, ha llegit lo capítol primer del nou redrés de
ditas Corts de mil sinch-cents noranta-nou. Lo
qual llegit, los senyors visitadors han protestat
lo acostumat jurament, sagrament y homenatge
en mà y poder de sa senyoria il·lustre, ço és, lo
ecclessiàstich posant-se las mans en los pits y los
militars y reals alsant-se cada hu per son orde y
posant la mà en lo juratori devant de sa senyoria
il·lustre. Y després de prestat lo dit jurament, lo
molt reverent official y vicari general los publicà
la sentència de excomunicació, estant los dits
senyors visitadors en peus, en la forma següent:
«Nos, Simon Fiter, presbiter decretorum doctor in
spiritualibus et temporalibus officialibus et vicarius generalis pro admodum illustris et reverendo
domino Barchinonensis Episcopo, monemus vos,
admodum illustres doctorem fratrem Benedictum Sala, abbatem Gerri, ordinis divi Benedicti,
doctorem Paulum Castanyer, canonicum Sancti
Metropolitani Ecclessie Tarraconensis, fratrem
doctorem Felicianum Sayol, commendatore ordinis Sancti Joannis // 7v // Hierosolimitensi, doctor Joannem de Boxados et Soler, Franciscum Nicolau de Sant Joan, domicellum, Josephum Costa,
Joannem Baltassari Reverter, utriusque iuris
doctor civesque honorator Barchinone, et Anthonius Ortega, utriusque iuris doctor, persona iuxta formam capituli primi nove reformacionis extractis in visitatores Generalis principatus
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Catalonie pro triennio proxime dimisso, hic presentes, pro primo, secundo, tercio et peremptorio
terminis et monicionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu munere visitatores quo vis hebere et tenere postpossitis secundum
Deum et conciencias vestras et pro arditis excomunicacionis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes
in canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
La qual sentència de excomunicació publicada,
se despedí lo dit reverent vicari general de sa senyoria il·lustre y senyors visitadors. Y encontinent és estada feta extracció en presència axís de
dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors com dels dits senyors visitadors y demés
officials sobredits, a sort de rodolins, ab la urna
de plata, llegint primer aquells los molt il·lustres
y fidelíssims senyors deputats, magnífich senyors y advocat fiscal y després los senyors visitadors, per son orde, de jutjas de procés. Y foren extrets per medi de un minyó menor de
vuyt anys, ço és, per lo estament ecclessiàstich,
lo doctor fra Benet Sala. Lo qual extret, per negosis y afers, segons digué, renuncià. Y encontinent fonch extret lo doctor Pau Castanyer. Per
lo estament militar, mossèn Francesch Nicolau
de Santjoan. // 8r // Per lo estament real,
mossèn Joan Baptista Reverter.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, Gerònim Brotons, notari públic de
Barcelona, subrrogat en lo offici de secretari y
escrivà major del General de Catalunya, a
instància de sa senyoria il·lustre y de dits senyors
visitadors. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesc Paÿssa, verguers del
consistori de sa senyoria il·lustre.
E fet tot lo sobredit, se són despedits de sa senyoria il·lustre los dits senyors visitadors y se’n
són anats a la sala a hont acostuma tenir lo molt
il·lustre consistori de la visita, que és una de las
salas contiguas a la de Sant Jordi de la present
casa, dita lo consistori de la visita.
En aquest mateix die, y poch aprés, present lo
dit scrivà major del General en lo dit consistori
de la visita, Joseph Güell, notari públich de Barcelona, novament extret en escrivà major de la
visita, segons forma del real decret, ha jurat en
mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors
de haver-se bé y llealment en lo exercici de dit
offici y servey de la visita. Y ha prestat sagrament
y homenatge en mà y poder de Francesc Llussià, subrrogat en lo offici de altre dels verguers
del consistori de sa senyoria il·lustre. Y per lo
que és tingut y obligat ha ohit sentència de excomunicassió en la forma següent:

«Nos, Simon Fiter, presbiter decretorum doctor in
spiritualibus et temporalibus officialibus et vicarius generalis pro admodum illustris et reverendo
domino Barchinonensis episcopo, monemus te, Josephum Guell, nottarium publicum Barchinone,
noviter extractum in scribam maiorem visite Generalis Cattalonia, hic presentem, pro primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et monicionibus quatenus teneas sub regido et stricto secreto
cuncta negocia in dicta visita per tractanda et
altris in exercicio, et regimine dicti tui officii
bene, fideliter et legaliter te habeis quovis // 8v //
amore, odio et rencore postpossitis et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam sich contrafacientem nunch pro tunch trina canonica
monicione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis.»
E fet lo sobredit, los dits senyors visitadors militars y reals, en presència de mi, dit scrivà major,
protestaren que per rahó de no séurer y votar
interpoladament ab los del estament ecclessiàstich, a saber, és un ecclessiàstich, un militar y un
real, no·ls sia fet perjudici algú en llur pretenció
ni lo present acte sie tret en conseqüència.
En aquest mateix die, al cap de un bon rato,
vingué en lo consistori de sas senyorias il·lustres, de part del il·lustre consistori dels senyors
visitadors, Joseph Güell, notari publich de Barcelona, scrivà major de la visita. Y ha dit y referit
a sa senyoria il·lustre que, després de haver jurat
los officials de dita visita, han regonegut los
molt il·lustres senyors visitadors faltavan en dita
visita lo ajudant de assessor y lo procurador fiscal de ella. Y que per ço, sas senyories il·lustres
fossen servits véurer lo que·s devia obrar. Al que
per sas senyories il·lustres fonch respost que ja
se havia donat orde se fossen servits véurer lo
que·s devia obrar. Al que per sas senyories il·lustres fonch respost que ja se havia donat orde se
fessen las diligències per la extracció de altre
dels visitadors militar qui falta, y que després se
procuraria en fer-se extracció de ajudant de assessor de dita visita. Y que en quant al procurador fiscal de aquella, que lo dupte ho excepció
se possà al doctor en medicina, Pere Joan Soler,
qui en la extracció feta sortejà en lo dit offici, estava en mà de sa magestat, Déu lo guarde, y que
fins que sa magestat haja pres ressolució sobre
dit dupte o excepció no·s pot innovar cosa. Y
que perquè en lo entretant la dita visita no estiga sens procurador fiscal, apar // 9r // podria lo
molt il·lustre consistori dels senyors visitadors
subrrogar subjecte en lo dit offici de procurador
fiscal.
Diumenge, a XVII. En aquest die, a las sinch horas de la tarda, se féu extracció de altre dels visitadors per lo estament militar en la forma acos277

tumada, segons la disposició del capítol primer
del nou redrés del General en las Corts del any
mil sich-cents noranta-nou en lo lloch y per no
haver comparegut lo dia de ahir, a setse del corrent, mossèn Joan de Semmanat y Toralla, extret en lo dit offici lo dia dos del corrent, a prestar lo jurament que per rahó del dit offici era
obligat. Y serviren de testimonis, ço és, per lo
estament ecclessiàstich, los senyors: lo doctor
fra Benet Sala, abat de Gerri, lo doctor Narcís
Burguès, canonge de Girona, lo doctor Joseph
Ramon y Puig, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: mossèn Anthoni Moxiga y Ginebreda, mossèn Joseph Emanuel Terrés de Paguera, mossèn Joseph Pons. Per lo estament
real: lo doctor micer Joseph Orlau, lo doctor
Pau Roma, lo doctor micer Joseph Cormelles.
// 9v // Los quals testimonis feren la solita y
acostumada protesta, ço és, los militars y reals
de que per no estar assentats interpoladament
en lo present acte ab los senyors del estament
ecclessiàstich no·ls sia fet perjudici algú en sa
pretenció ni puga ésser tret en conseqüència en
ningun temps. Y encontinent fonch feta extracció dels visitadors militars. Y sortejà en ella
mossèn Magí de Vilallonga.
Dilluns, a XVIII de agost, MDCLXXXXII. En aquest
die, avissat primerament lo molt il·lustre consistori de la visita per medi del síndich del General
perquè fos servit de venir a la Sala dels Reys de
la present casa, a hont estava aguardant lo molt
il·lustre consistori de sa senyoria il·lustre, a efecte de fer extracció dels officis de ajudant de assessor de la visita en lloch y per no haver acceptat y jurat lo dit offici lo doctor Joseph
Romaguera, canonge de Barcelona, en lo qual
fonch extret lo die dos del corrent, en lo qual acte de extracció acisteix juntament ab lo molt
il·lustre consistori dels senyors diputats de la
visita. Y se féu dita extracció en la dita Sala dels
Reys ab concurs de dits senyors visitadors, los
quals estigueren assentats en la mateix lloch y
de la mateixa manera que estigueren lo dia del
jurament de dits senyors visitadors. Y fonch feta
la mateixa protesta per los senyors doctor Pau
Castanyer y fra don Feliciano Sayol que feren lo
dit die del jurament per precehir-los lo il·lustre
doctor fra Benet Sala. Y per dit fra don Feliciano Sayol per precehir-li també lo dit don Pau
Castanyer. Y per los senyors visitadors militars y
reals, per no estar assentats interpol·ladament
ab los senyors visitadors del // 10r // estament
ecclessiàstich. Y tots los dits senyors visitadors
protestaren també que lo passar la membrana o
rodolí, llegint primer aquell en dita extracció los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del General que dits senyors visitadors, no puga
ésser tret en conseqüència, en perjudici de la
pretenció tenien dits senyors visitadors de llegir
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antes que dits assessors y advocat fiscal dita
membrana o rodolí. Y fetas ditas protestas, se
prossehí en fer dita extracció de ajudants de assessor en lloch de dit doctor Joseph Romaguera, canonge de Barcelona. Y fonch extret lo
doctor micer Francisco Asprer. Y per trobar-se
de present ajudant de advocat fiscal de dita visita y no trobar-se present en lo acte de dita visita
li fonch enviat a dir per un verguer de la present
casa. Lo qual dit Asprer digué que no volia
obrar sino que estava content ab lo que tenia, y
que se podia passar a extràurer-ne altre, segons
de ditas cosas ha fet relació en consistori Francesch Lluscà, subrrogat en lo offici de altre dels
verguers. Per lo que fonch procehit a fer extracció de altre subjecte. Y fonch extret lo doctor
Joseph Delfau, ardiaca major de Barcelona.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, Hiacintho Morató, subrrogat en lo offici de altre dels
verguers del consistori de sa senyoria il·lustre,
ha fet relació de com ell, lo die present, se era
conferit ab lo molt reverent doctor Joseph Dalfau, ardiacha major de la Seu de Barcelona, participant-li com en la extracció feta lo die present
del offici de ajudant de assessor de la visita del
General y present casa havia ell, // 10v // doctor
Joseph Delfau, sortejat. Al que dit doctor Delfau li ha respost que no exceptava dit offici y
que podia sa senyoria il·lustre servir-se en fer extracció de altre subjecte.
Dimecres, a XX de agost MDCLXXXXII. En aquest
die és vingut en la present casa y consistori de sa
senyoria il·lustre mossèn Magí Vilallonga, novament extret en altre dels visitadors per lo estament militar. Y ha prestat lo jurament de haverse bé y llealment en lo exercissi y servey de son
offici, en mà y poder de sa senyoria il·lustre. Y
per lo que és obligat, ha ohit sentència de excomunicació. La ha oïda en la forma següent:
«Nos, Simon Fiter, doctor presbiter officialis et vicarius generalis pro admodum illustris et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus te, admodum illustrem domnum
Maginum Vilalonga, persona iuxta formam capituli Curie primi nove reformacionis extracto in
visitatorem generalis principatus Catalonie proprii trienio proxime dimisso, hic presentem, pro
primo, secundo, tercio et peremptorio terminis et
monicionibus quatenus bene et legaliter te habeas
in tuo officii seu munere visitatoris quovis amore,
odio et rencore postpossitis, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quam in te contrafacientem trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
Poch aprés, avisat primer lo molt il·lustre consistori de la visita, per medi del síndich del Ge278

neral, per a que fos servit venir a la Sala dels
Reys de la present casa, a hont estava aguardant
lo //11r // molt il·lustre consistori de sa senyoria
il·lustre, a efecte de fer extracció del offici de
ajudant de assessor per no haver acceptat lo dit
offici lo doctor Joseph Delfau, ardiacha major
de la Seu de Barcelona, vingueren dits senyors
visitadors en dita Sala dels Reys. Los quals estigueren assentats en lo mateix lloch y de la mateixa manera que estigueren lo dia del jurament
de dits senyors visitadors. Y foren fetas las mateixas protestas que feren lo dit dia del jurament
y lo de divuyt del corrent en altra extracció de
ajudant de assessor, continuada en lo present
dietari, volent aquellas assí per expresadas y repetidas, com si de paraula a paraula hi fossan incertadas. Se procehí en fer dita extracció de ajudant de assessor de dita visita per no haver
exceptat lo dit doctor Joseph Delfau. Y fonch
extret lo doctor micer Balthezar Fitor y Roure.
Dijous, a XXI de agost MDCLXXXXII. En aquest
die constituhit personalment en lo consistori de
sa senyoria il·lustre lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en
medicina, mitjensant jurament, ha fet relació de
com Gaspar Pontallà, guarda de la Bolla de la
present ciutat, ha onse dias que està detingut en
lo llit de malaltia de eminents perills de la vida,
de tal manera que li impedeix la servitut perçonal de son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, lo doctor
en quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
fet relació com de orde de sa senyoria il·lustre se
havia conferit ab lo excel·lentíssim senyor
// 11v // duch de Nàjera, general de las galeras
de Nàpols, a effecte de solicitar-li fos servit manar restituhir y posar en llibertat a Miquel Trillas y a altres minyons de poca edad, que ab
violència se troban detinguts en ditas galeras de
Nàpols y de Cicília. Y que dit excel·lentíssim senyor duch de Nàjera li ha respost que dit Trilla
no·s trobava en las galeras y que no tenia notícia
que en ellas hi hagués detingut ningú ab violència.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General y present
casa de la Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari quatra súplicas a sa senyoria il·lustre
presentadas perquè fos sa senyoria il·lustre servit
exir a la oppressió se fa no volent restituhir difarents minyons que violentment estan detinguts
en las galeras, com de ditas súplicas és de véurer.
Las quals són assí cusidas, signadas de numeros
tres, quatra, sinch, sis y del thenor següent:

«Molta il·lustre i fidelíssim senyor.
Havent arribat a notícia de la noble y egrègia
donya Theresa de Boxadós y de Pinós, comptessa de Gavella, que en una de las galeras de la
esquadra de Nàpols, anomenada dels Tres Reys,
se trobaria Joseph Aymerich, de edad de catorsa
o quinse anys, natural del lloch de Gavella, altre
dels vassalls de la suplicant, junt ab differents altres que en número seran de setse fins a divuyt
personas, y que tant dit Joseph Aymerich com
los demés altres foren cautolossament enganyats, fent-los entrar en dita galera ab difarent
pretext, y que immediatament que en ella foran,
ab violència y amanasas, los feren assentar plaça
de soldat, y ab menor engany en lo llibre de las
llistas los mudaran los noms y cognoms, continuant noms diferents, y molt en partcular al dit
Joseph Aymerich, se veu precissada, complint a
la obligació com a senyora jurisdiccional que és
del dit Joseph Aymerich, son vassall, possar a la
consideració de vostra senyoria fidelíssima lo
notori dany y perjudici que se ocasiona als nacionals de tot lo // 12r // present Principat de
semblants violèncias y estranyas operacions, essent axí que aquellas directament se opossan a la
llibertat de cada hu. Y que com a fets que són
restituhits de la llibertat no poden no deuhen
ésser permesos, que contradir-se de directo a las
generals constitucions del present Principat, y
assenyaladament a las col·locadas baix lo títol
«De violència y restitució de despullats». Y
com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, no·y
hage causa ni rahó alguna per la qual se dega
permètrer ni tolerar semblants excessos y
violèncias, y de la sana, justa y recte intenció de
vostra senyoria fidelíssima se permetra lo suplicant lograr lo alívio que solicita, ab lo poderós
medi de vostra senyoria fidelíssima, per tant, suplica que a dany tan nociu se apliquen los medis
més proporcionats, perquè tant lo dit Joseph
Aymerich, com los demés nacionals que estan
injustament detinguts y opressos en dita galera,
sien restituhits a sa pristina llibertat, lo que espera lograr lo suplicant de la pietat y notori zel
de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et cetera.
Altissimus, Pi.»

anomenada dels Tres Reys, de la esquadra de
Nàpols, per ignorada causa se’l han detingut y
han fet repressàlias de aquell, en grave desconsuelo de dit son pare. Y suplicant y per judici de
las franquesas y inmunitats que las constitucions
y actes de Cort gozan los cathalans, y com semblants detencions y represàlias no·s degan
permètrer, per tant, acudint dit Joseph Serra al
cert emparo de vostra senyoria, humilment suplica sia de son servey manar a son síndich se
conferesca en dita galera y fassa restituhir al dit
Joseph Serra, menor, en la pristina llibertat. Y
en cas de recusació, lo que no·s creu, ésser passat a las represàlias de la gent de dita galera que
en semblants casos estil·la fer la casa, que ho
rebrà a singular favor de la piadosa // 12v // attenció de vostra senyoria, com ho espera. Officio, et cetera. Altissimus, don Josephus de Cancer.»
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Maria Serena, viuda, representa a vostra senyoria que los officials o soldats de la galera nomenada Los Tres Reys, de la squadra del regne de
Nàpols, ab persuacions y enganys aportaran en
dita galera a Joseph Serena, fill de la suplicant,
que és de edad de tretse anys. Y després de tener-lo en ella no·l ha volgut dexar tornar en terra. Y lo que més és que, havent anat algunas
personas a dita galera per tornar-lo en terra,
no·ls han volgut dexar entrar dins. E com lo sobredit fet, a més de ésser violència y contra tota
rahó y justícia, y sent contra ab lo disposat en
nostras generals constitucions, y així deu vostra
senyoria ordenar se fassan las diligèncias estil·ladas y que són menester perquè los de dita galera
o altre en cas le·y aguessen posat li restituescan y
tornen a terra lo dit son fill, que a més serà molt
propri del ministeri y bon zel de vostra senyoria
lo suplicant ho rebrà a particular mercè. Officio.
Altissimus. Roma.»
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.

Joseph Serra, jove sombrarer, ciutadà de Barcelona, té un fill de edat de deset anys, poch més o
menos, també nomenat Joseph Serra. Lo qual
Joseph Serra, menor, havent lo die dotsa de corrent entrat per pasejar o altrament a la galera

Joan Badia, bastaix, ciutadà de Barcelona, representa a vostra il·lustríssima que té un fill anomenat Gaspar Badia, lo qual falta de sa casa des
de dilluns pròxim passat per haver fet haprehensió de aquell alguns particulars de las galeras de
Nàpols. Y com se tinga notícia que estiga detingut dit Gaspar Badia, fill del suplicant, en la galera de dita esquadra anomenada dels Tres
Reys, y estigan ditas galeras per a anar-se’n, suplica lo dit Joan Badia sia del servey de vostra
senyoria il·lustríssima donar prompta remey,

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
11v i 12r del trienni 1692-1695.
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providència per a què lo dit Gaspar Badia sia
posat en llibertat, que lo suplicant ho rebrà a
singular //13r // gràcia de la mà de vostra senyoria il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus.»
Divendres, a XXII de agost MDCLXXXXII. En
aquest dia, a las quatra horas de la tarda, obtinguda primerament dita hora per medi del síndich del General y present casa de la Diputació,
lo noble don Joseph Galceran Castellà, y Sabestida y lo magnifich Miquel Carreras y Bertran,
ciutadà honrrat de Barcelona, són anats ab embaxada, de part de sa senyoria il·lustre, al
excel·lentíssim senyor duch de Nàjara, general
de las galeras de Nàpols, a efecte de instar-li fos
servit manar donar llibertat a alguns minyons y
hòmens que en difarents galeras de la esquadra
de Nàpols y la de Cicília y ha violentas, als quals,
ab engany y trassas, han fet anar en ditas galeras,
no volent, després, deixar-los exir de ellas, dient
que volian fossan soldats y servissen en ditas galeras. Al que dit excel·lentíssim senyor duch ha
respost que desitjava en tot donar gust a sa senyoria il·lustre y que manarà ab tota puntualitat
restituhir y posar en llibertat als minyons de
poca edad se trobaran en las galeras de la esquadra, y que tots los que fosan en ditas galeras que
violentment, ab engany, se’ls haja fet assentar
plaça o aportats en ellas, los manarà restituhir. Y
així mateix, entregarà a sa senyoria il·lustre los
soldats hi haja del tèrcio de la present casa, y
que per ço sia sa senyoria il·lustre servit enviar lo
síndich ab la llista dels que se insta per a que se
puga fer la averiguació. Y los que hauran anat a
assentar plaça en ditas galeras voluntàriament
ha de permètrer sa senyoria il·lustre queden en
ditas galeras en servey de sa magestat, Déu lo
guarde, y que en quant a las altras esquadras, ell
no·y té mando ni hi pot ordenar, segons relació
han fet dits senyors embaxadors en lo consistori
de sa senyoria il·lustre.
13v

14r

Dissapte, a XXIII. En aquest die ha fet sa senyoria
il·lustre nominació dels officials mecànichs de la
present casa. Y són los infrascrits y següents:
Primo, per sastre, Honofre Rovira.
Per courer, Joan Ginestar.
Per argenter, Hyacinto Rodoreda.
Per farrer, Joan Tucó.
Per mestre de cases, Jaume Arnaudies.
Per fuster, Joan Aldabó.
Per candeler de cera, Martí Valls.
Per llibrater, Joan Pau Martí.
Per manyà, Miquel Sitjà.
Per boter, Baiona.
Per bastaix del General, Joan Bo.
Per daguer, Pere Màrtir Vergés.
Per esparter, Jacintho Barnada.
Per capser, Francesch Dragó.

Per armer major, Sagimon Montanyola.
Per veler per las velas, Pera Gonima, bastaix.
Per estamper, Rafel Figaró.
Per ortolà, Joseph Vidalench.
Per passamaner, Barnat Miró.
Per matalaser, Joseph Toret.
Per gerrer, Joan Camps.
Per pintor, Martorell.
Per vidrier, Joseph Partegàs.
Per corder, Pera Alsúria, y per sa mort Dionís
Riera.
Per bastaix, Miquel Bassas.
Diumenge, a XXIIII de agost MDCLXXXXII. En
aquest die se és partit de la present casa, ab
llicència del molt il·lustre consistori, lo il·lustre
y fidelíssim senyor Narcís Bofill, oÿdor real per
la ciutat de Gerona, per negossis y afers seus
propris.
Dilluns, a XXV. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich no és vingut
en lo consistori de sa senyoria il·lustre per occassió de sa indisposició.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, lo doctor
en quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa de la
Deputació, ha fet relació de com lo dia de ahir,
diumenge, que contàvam als vint-y-quatra del
present y corrent mes de agost, de orde de sa senyoria il·lustre, se conferí ab lo excel·lentíssim
senyor duch de Nàjera, general de la esquadra
de Nàpols, ab la nòmina eo llista dels noms y
cognoms dels que fins dit die ha tingut notícia
sa senyoria il·lustre que involuntàrie y violentment estan detinguts en ditas galeras. Y que dit
excel·lentíssim senyor duch de Nàjara havia ordenat al vehedor de la galera dels Tres Reys, altra de dita esquadra, y al capità que llavantà per
recluta, que junt ab ell, dit síndich, se conferissen. Com en effecte se conferiren los tres, a
efecte de fer la averigüassió en la dita galera dels
Tres Reys. En la qual, examinà ell, dit síndich,
als minyons trobà detinguts en ella, y ne tragué
quatra, que foran: Joseph Rossalt, del lloch de
Llinàs, Joseph Ametller, de Vilafranca del
// 14v // Panadès, Joseph Aymerich, natural de
Çavalla, Joseph Samsó, de Manresa. Y volent
després passar a regonéxer las altras galeras de
dita esquadra no se li permeté sino solament en
la de Sant Genaro, dient que no hi havia orde.
Dimars, a XXVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sa senyoria
il·lustre lo doctor en quiscun dret Joseph Orlau,
subrrogat en lo offissi de síndich del General y
present casa, ha fet relació com lo dia de ahir,
dilluns, a vint-y-sinch del corrent, de orde de sa
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senyoria il·lustre, se conferí ab lo excel·lentíssim
senyor duch de Santjoan, general de las galeras
de Cicília, a efecte fos servit dit senyor general
manar restituhir y possar en llibertat alguns
minyons se troban en ditas galeras, los quals,
enganyats y ab seduccions, són estats aportats
en ellas y després no·ls han volgut deixar eixir,
volent que assenten plaça de soldat. Y que dit
excel·lentíssim senyor duch de Santjoan havia
respost que desitjava donar gust a sa senyoria
il·lustre, y que fos sa senyoria il·lustre servit enviar-li una nòmina o llista dels noms y cognoms
dels minyons se troban detinguts en ditas galeras, que trobant-sa en ellas, encontinent los manarà restituhir y possar en llibertat. Al que dit
síndich replicà dient que lo il·lustre consistori
no podia passar en possar en sas mans o llista o
nòmina demanava, per no voler deixar entrar en
ditas galeras. Y que sa excel·lència respongué
que sa senyoria il·lustre fes anar a ell dit senyor
duch las personas interessadas que ell donaria
orda perquè las dexassen entrar en ditas galeras.

se hagen fetas moltas y vàrias diligèncias. Al que
dit reverent canceller ha respost que no podia
donar la assistència se li demana per quant primerament se ha de acudir a sa excel·lència. Emperò, que sa senyoria il·lustre sie servit entregarli un memorial de tots los noms y cognoms y de
la edad de tots los que se té notícia se troban detinguts en ditas galeras, que ell ho representarà
a sa excel·lència a efecte se servesca ordenar y
manar se done dita assistència, offerent-se
acompanyar la representació farà sa senyoria
il·lustre a sa excel·lència per dit effecte.
15v

Y semblantment, ha fet relació com dit die de
ahir se era conferit ab don Joan Baptista Rosete,
governador de la esquadra de Gènova, per lo
mateix demuntdit y referit efecte, y que dit senyor governador li havia fet de resposta que ell
no tenia ningun mando en los capitans de la infanteria de ditas galeras, emperò, que se //15r //
li entregàs una llista o nòmina dels que ab
violència y involuntàriament se troban detinguts en ellas, en tot lo que ell puga procurarà
donar gust a sa senyoria il·lustre.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, lo magnífich Onofre Monsalvo, doctor en medicina,
ciutadà honrrat de Barcelona, mitjansant jurament, ha fet relació com la indisposició del reverent Pere Traver, guarda del General y scrivà del
magnífich defenedor, persevera y continua fins
al dia vint-y-sinch de abril proppassat inclussive
en la mateixa conformitat se conté en altras relacions per dits fetas.
Dimecres, a XXVII de agost, MDCLXXXXII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria il·lustre lo doctor en quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa de la Deputació, ha fet relació de com lo die present se és
conferit de orde de sa senyoria il·lustre ab lo
molt reverent senyor canceller a effecte de suplicar-li fos servit manar donar la assistència oportuna y necessària per a què fossan restituhits en
llibertat difarents minyons y perçonas que violentment estan detinguts en las galeras de Nàpols, Cicília y Gènova, sens voler-los restituhir,
no obstant que per part de sa senyoria il·lustre
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Dissapte, a XXX de agost MDCLXXXXII. En aquest
die me ha ordenat sa senyoria il·lustre a mi,
scrivà major del General y present casa de la Deputació, cussís y continuàs en lo present dietari
una real carta del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, la data de la qual és en Madrid, als
quinsa del corrent, la qual és la resposta de què
sa senyoria il·lustre escrigué a sa magestat a dos
de dit present y corrent mes de agost participant-li la nova extracció de deputats y oÿdors; y
altra carta del excel·lentíssim senyor duch de
Medinasidònia, llochtinent y capità general de
sa magestat en lo present Principat, ab la qual
remet a sa senyoria il·lustre dita real carta. Com
tot més llargament és de véurer de ellas, las
quals són assí cusidas, signadas de números VII
y VIII y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Por vuestra carta de dos del corriente he entendido los que havéys sido extractos en diputados y oydores de qüentas del General de esse Principado
para el triennio que empezó en primero del mismo. Y he tenido particular complassensias de saverlo, fiando con razón de vuestras atenciones y
celo que cumpliréis // 16r // con vuestras obligaciones en lo que se offresciere de mi servicio, y también en mirar por el bien común de essa provincia. Dada en Madrid, a XV de agosto
MDCLXXXXII. Yo, el rey.
Don Joseph de Haro y Lara, secretarius. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Felix de Marimon. Vidit marchio de Tamerit. Vidit don Joanes Baptista Pastor, regens. Vidit, Marchio de
Hariza.»
«Enb la adjuncta real carta se responde a la de
vuestra señoría ilustrísima en que dio qüenta a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
15v i 16r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
21v i 22r del trienni 1692-1695.
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su magestad de su extracción, y yo la remito a
vuestra señoría repitiendo con esta ocasión las veras de mi afecto con que me hallará vuestra señoría para todo lo que se offressiere de su agrado y
satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo de pont de Molins, a XXVI de
agosto, MDCLXXXXII. Duque de Medinasidonia.»
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Jaume Burguès, canonge de la Santa Iglésia de Gerona, oÿdor eccessiàstich, se és
conferit junt ab mi, scrivà major y magnífich racional de la present casa de la Deputació, en la
casa del General de la present ciutat y en lo appossento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus a effecte de continuar en inventari los
apressos en lo present mes de agost. Y foran trobats los infrascrits y següents:

16v

Primo, als V de agost, mil sis-cents noranta-dos,
a un home incògnit trobat en la Bòria, haprehensió de tres parells de mitjas de cotó.
Ítem, dit die, en casa Francisco Vidal, mercader
al carrer Ample, aprehensió de sinch pessas de
tela cap y cua ditas groguets de llevant.
Ítem, a XI de dit, a la Devallada de la Pressó, a
un home incògnit, aprehenció de nou parells de
mitjas de fil dolentas y brutas, ço és, sis parells
de estrivilla y tres parells ab poni.
Ítem, a XXII de dit, en casa de Joseph Gual, negociat en la vila de Mataró, haprehensió de deu
manguitos comuns petits, que dels demés se’n
cau la pell.
Ítem, a XXIII de dit, en casa de Joseph March,
botiguer de telas, a la plassa del Àngel, al cantó
de la Bòria, devant de la porta de la carnisseria,
haprehensió de sinch massos de perlas fines ab
alguns fils sobrers, part de ellas molt menudes, y
part un poch més avensadas, juntas de pes encaramadas ab los fils de deu onsas y sinch argensos; y las més avensadas de sinch onsas, sinch argensos y trenta grans y de sis grossas; tres
dotsenas y mitja botons de llautó ab pedras engastadas eo partida de ellas verdas y partida de
blancas.

Setembre
Dilluns, al primer de setembre MDCLXXXXII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich // 17r // és tornat en lo consistori
de sa senyoria il·lustre per haver convalescut de
sa indisposició.
Dimars, als II de setembre MDCLXXXXII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria il·lustre lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona y
doctor de medicina, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la indisposició de Joan de Argila,
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cavaller, escrivà major del General y present casa
de la Deputació, ha perseverat y persevera en la
mateixa conformitat que té fetas altras relacions
a sa senyoria il·lustre, de tal manera que li ha
impedit y impedeix la personal servitut y exercissi de dit son offici.
En aquest mateix die dit doctor Monsalvo,
constituhit perçonalment en lo consistori de sa
senyoria il·lustre, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, racional, ha perseverat
y continuat fins lo de present sí y conforme té
dit y referit en altras relacions, de tal manera
que li ha impedit y impedeix la perçonal servitut
y exercissi de son offici, sens iminent perill de sa
salut.
Més, mitjensant jurament, dit doctor Onofre
Monsalvo ha fet relació de com la indisposició
del magnífich Joseph Quintana, exactor del General y present casa, ha continuat y continua en
la mateixa conformitat que està contengut en
altras relacions fetas a sa senyoria il·lustre, axís
que li ha impedit y impedeix lo poder servir personalment dit son offici.
Semblantment, mitjensant jurament, dit doctor
Monsalvo //17v // ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de Masdovellas, síndich
del General y present casa, ha continuat y continua de la mateixa manera que té dit y referit en
altras relacions de la manera que li ha impedit y
impedeix lo perçona exercissi y servitut de dit
son offici.
En aquest mateix die dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha feta relació de com lo impediment y indisposició del doctor micer Gismundo Boffill, ajudant tercer de scrivà major de
la present casa, ha perseverat y persevera de la
mateixa conformitat y encara pitjor del que té
dit y referit en altras relacions per ell fetas. Així
que li ha impedit y impedeix lo personal exercissi de dit son offici y la servitut de aquest.
Més, mitjansant dit jurament, ha fet relació dit
doctor Monsalvo de com lo impediment y indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant
de racional de la present casa de la Deputació,
ha continuat y continua de la mateixa conformitat se conté en altras relacions fetas a sa senyoria
il·lustre, axí que li ha impedit y impedeix la personal servitut y exercissi de dit son offici.
Més, mitjensant jurament, dit doctor Onofre
Monsalvo ha fet relació de com la indisposició
de Joseph Blanch, altre dels verguers del consistori de sa senyoria, ha continuat y continua en
lo mateix modo y manera que té dit y referit en

altras relacions per ell fetas en lo il·lustre consistori de sa senyoria il·lustre, així que li ha impedit
y impedeix la personal servitut y exercissi de dit
son offici.
Y finalment, mitjensant jurament, dit doctor
Monsalvo ha fet relació de com la indisposició y
impediment de Joseph // 18r // Moja, llibrater,
andador de la confraria de Sant Jordi, ha perseverat y persevera en la mateixa conformitat,
modo y forma que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sa senyoria il·lustre, així que
li ha impedit y impedeix lo personal exercici y
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, havent primer obtinguda
hora per medi del síndich del General y present
casa de la Deputació, a las onse horas de la matinada, los senyors don Joseph Galseran Cartellà
y Sabestida y Miquel Carreras y Bertran, ciutadà
honrrat de Barcelona, són anats ab embaxada,
de part del il·lustre consistori, al excel·lentíssim
senyor duch de Veragues, general de las galeras
de Espanya, a efecte de representar-li que per
occassió de las moltas instàncias de diversas
perçonas, tant de la present ciutat com de fora
ella, que tenen fills y parents detinguts violentment y ab engany en las galeras que de present
se troban en lo port de esta ciutat, era estat precís al il·lustre consistori escríurer per correu de
peu al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat
de Catalunya, suplicant-li fos servit donar los
ordes concernents en què los detinguts en ditas
galeras en la demuntdita forma fossen restituhits y tornats en llibertat, y que essent estat
servit dit excel·lentíssim senyor virrey tornar
resposta al il·lustre consistori dient havia escrit
molt encaridament a tots los generals de las esquadras de ditas galeras donassen los ordes necessaris per lo demuntdit efecte als capitans y
demés officials de ditas galeras, essent ell, dit excel·lentíssim senyor duch de Veragues, lo que
de present governa ditas esquadras. Suplica per
ço, lo il·lustre consistori, sie servit donar dits ordes perquè se logre ab tot cumpliment la llibertat de dits oppresos y detinguts ab engany y
// 18v // violència en ditas galeras, y per consegüent lo consuelo de sos pares y parents. Al que
dit excel·lentíssim senyor duch de Veragues ha
respost que estimava en molt tenir esta ocassió
per poder demonstrar en part lo que dessitjava
servir al il·lustre consistori y que sent no se li
haja participat antes de escríurer-ho al excel·lentíssim senyor virrey, perquè ab tota puntualitat
agués pogut donar gust a sa senyoria il·lustre en
cosa que és de tanta equitat y rahó, sens haverse menester constitució alguna, dictant-ho la
lley natural. Y que procurarà per tots medis se
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tenen lo que lo il·lustre consistori demana. Per
lo qual efecte, dit excel·lentíssim senyor duch
de Veragues, ha demanat a dits senyors embaxadors una llista o nòmina, la qual per ells li fou
entregada encontinent, offerint axí mateix dit
excel·lentíssim senyor duch de Veragues que si
lo il·lustre consistori volia manaria publicar un
bando general, contenint que no se assentàs
plaça a ningun català ni que ab ellas se n·i aportavan minyons ni minyonas, que en tot faria lo
que lo il·lustre consistori tindria gust. Al que
per dits senyors embaxadors, després de haver
donat moltas gràcias, fonch respost que lo tocant a fer publicar dit bando de no assentar plassa a ningun cathalà en las galeras y aportar-sa’n
ellas minyons ni minyonas no podian respòndrer cosa alguna sens primer reportar·o y participar·o al il·lustre consistori, conforme de tot
dits senyors embaxadors han fet relació a sa senyoria il·lustre.
Dimecres, als III de setembre MDCLXXXXII. En
aquest die és vingut en lo consistori de sa senyoria il·lustre // 19r // un ajudant del excel·lentíssim senyor duch de Veragues, general de las galeras de Espanya. Y ha dit, de part de dit
excel·lentíssim senyor duch de Veragues, que sa
excel·lència haurà donats los ordes als capitans
de las galeras per a què restituhissen los que se
trobavan detinguts en ellas ab violència y enganys, perquè dessitjava en tot y per tot, dit excel·lentíssim senyor, donar gust a sa senyoria
il·lustre, com en effecte foren restituhits en llibertat Joan Ginesta, qui estava detingut en la
galera de la esquadra de Nàpols dita «Los tres
reys», Joseph Hagut, Baldiri Ribes, soldats del
tèrcio de la present casa, Joseph Casanovas y
Christòfol Rich, detinguts en la galera de Gènova dita «La capitana», de Serra y Onofra Santacana, detingut en las galeras de Cicília. Al que sa
senyoria il·lustre donà moltas gràcias a dit excel·lentíssim senyor duch de Veragues, per medi
del síndich del General y present casa.
Dissapte, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria il·lustre
Francisco Aduà, negociant, ciutadà de Barcelona, com a procurador de la il·lustre donya Serafina de Oluja y Cordellas, abadessa, y de Theresa de Solanell, sagristana del monestir y convent
de Nostra Senyora de Valldonsella, del orde cistersens de la present ciutat de Barcelona, com
de sa procura consta en poder del magnífich Ramon Vilana Ribas, // 19v // notari públic y ciutadà honrrat de Barcelona, als quatra del mes de
setembre, de la certificatòria de la qual auctènticha ha fet occular ostensió, en dit nom, ha jurat
a Déu, Nostre Senyor, y a sos sants quatre evangelis, per ell corporalment tocats, com no obstant se hagen fetas las degudas diligèncias en
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cercar los actes de la venda y original creació de
aquell censal, de preu cent y vint-y-sinch lliuras
y penció cent y vint-y-sinch sous, que tots anys,
a dotse de setembre, ditas sas principals, en dit
respective nom rebian sobre lo General de Catalunya, lo qual censal fonch extret en sort en la
extracció de censals feta als vint-y-sinch de
maig, mil sis-cents vuytanta-dos, no és estat
possible lo trobar-se aquell.a

scrivà major, y lo magnífich racional del General
y present casa, és baixat en la casa del General per ésser lo últim die del negosi del corrent
mes de setembre, conferint-se en lo aposiento
del magnífich defenedor a la qual fa sa residència lo receptor dels fraus, a efecte de continuar y
péndrer en inventari los fraus trobats y appressos en lo dit present y corrent mes de setembre.
Y se han trobat los infrascrits y següents:

20r

Dijous, als XI de setembre, MDCLXXXXII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria lo il·lustre Francesch Nin,
pagès de la vila del Vendrell, bisbat de Barcelona,
tauler del General de dita vila, ha renunciat pure
y líberament, en mà y poder de sa senyoria il·lustre, lo dit offici de tauler del General de dita vila
del Vendrell, ab tots los drets y pertinensas de
aquell. E sa senyoria il·lustre, attès que de la certificatòria feta per lo magnífich racional del General y present casa, la qual és assí cusida, signada
de número VIIII, consta dit Nin no ésser debitor
en quantitat alguna al General, ha acceptat dita
renunciació sí y en quant. Essent presents per
testimonis Jacintho Morató y Francesch Paÿssa,
verguers del consistori de sa senyoria il·lustre.

20v

Dimecres, a XVII. En aquest die ha faltat en lo
consistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per causa de
estar desganat.

Primo, a sinch de setembre, mil sis-cents noranta-dos, a un home incògnit, lo qual digué era de
las galeras de Cicília, trobat en la vila de Mataró,
quinse canas tafetà negra dobla.
Ítem, dit die, en casa Joseph Baderlas, sastre,
carré dels Metges, haprehenció de tres canas y
quatra palms moqueals li, color de servo, dividit
ab dos trossos de quatra palms, tafetà de ayguas
color de flor de malva de dos canas y un palm
moqueals color de oliva y un tros de estamenya
de llargària de quatra palms y sis de amplària y
de dotse corbatas de tela part de ellas brodadas
y part usadas ab fil blanch.
Ítem, dit die, en dit carrer dels Metges, a un
home incògnit que passava per allí, aprehenció
de un tros de estamenya negrilla ab cap y qua de
tir sinch canas.
Ítem, a set de dit en casa Jaume Pons, sastre, al
carrer del Hospital, aprehenció de unas faldillas
sense acabar de xamellot ordinari de quatra
palms y tres quarts de dit xamellot.
Ítem, a dotse de dit, en casa de Joseph Rosó,
guanter a la Bòria, aprehensió de una pessa de
tela de Gènova cap y cua.

22r

Dissapte, a XX. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria lo il·lustre Haycintho Rodoreda y Joan Nadal //21r // y
Coll, argenters de la present ciutat, mitjensant
jurament, han fet relació de haver ells mirat y
regonegut lo compta de argenter a sa senyoria
il·lustre presentat per part dels hereus y successors de Joan Costa, argenter que fonch del General y present casa en jornada de quinsa del
corrent mes de setembre; y que lo cost de emblanquir y brunyir set candaleros de plata rodons y soldar-ne dos de ells importa set lliures,
deu sous: ço és, per lo emblanquir sis lliuras y
per lo soldar una lliura, deu sous. Y exa és la relació que fan segons la experiència tenen del offici de argenter, la qual conté en si tota veritat
en virtut del jurament tenen prestat.
Dilluns, a XXII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per haver
convalescut de sa indisposició.
21v

Divendres, a XXVI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, junt ab mi,
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1451.
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Dissapte, a XXVII de setembre, MDCLXXXXII. En
aquest die, essent absent de la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, que per quant en lo mes de abril proppassat, en temps dels antesessors de sa senyoria
il·lustre, per lo receptor dels fraus y fogatge y altres officials de la Generalitat fonch feta haprehensió de diferents mercaderies, diners y altres
cosas en frau y comís de la Generalitat, en unas
caravelas portuguesas se trobavan en lo port de
la present ciutat, per no ésser estadas ditas mercaderias, diners y altras cosas apressas manifestadas, segons disposició de capítols de Cort, y que
estant dit fet en matèria de justícia en mà del defenedor de la Generalitat per declarar si ditas
cosas apressadas han incidit o no en frau y commís del General, lo excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Catalunya ab la carta, data de la
qual és en Olot, a set del corrent mes de setembre, és servit insinuar y participar al il·lustre
consistori com lo rey, nostre senyor, se ha servit
manar, entra altras cosas, que las mercaderias y
diners apressos en ditas caravelas fossan resti-

tuhits, no obstant lo procurar justificar ab lo
manifest imprès per part de la Generalitat. Y
que de quí al devant, en semblants casos y dubtes, se elegesca lo medi de la caució que·s practica en lo exemplar del any mil sis-sents vuytantasinch o lo que aparegua més proporcionat, com
més llargament en dita carta se conté. La qual,
junt ab la present, se dóna // 22v // per proposició, que·s assí cusida, signada de número X y del
thenor següent:
«Haviendoa dado qüenta a su magestad de lo susedido sobre los procedimientos hechos por este consistorio con las dos caravelas portuguesas que llegaron al muelle de essa ciudad por el mes de abril
deste año, se sirve demandarme responder, con
despacho de veinte y ocho del passado, ha parecido
que resuelta con evidencia que vuestra señoría
sólo puede mandar reconocer las embarcaciones y
hacer pagar los derechos de las ropas y mercaderías
no manifestadas, pero que está prohivida la pena
del descamino o comisso, sino en caso de omitir el
registro de aquello que se hubiere desembarcado.
De que se infiere ser una notoria infracción de los
tratados de pazes lo que vuestra señoría á obrado,
y muy justo y conveniente a su real servicio que dé
vuestra señoría satisfacción a la que ya que han
dado a su magestad los portuguesses por medio del
embiado de aquella corona, y que restituya vuestra señoría las mercaderías y dinero que se apressaron en dichas caravelas, no obstante lo que vuestra señoría procura justificar sus procedimientos
en el manifiesto impresso, añadiendo que en lo
adelante, en los casos y dudosas que se ofrescan de
esta calidad, elija vuestra señoría el medio de la
caución que se practicó en el exemplar del año de
mil sis-cents vuitanta-sinch o el que pareciere más
proporcionado, a fin de que se eviten estas diferencias para la mayor seguridad y buena fe en el
comercio con las naciones amigas. Y que attendiendo a lo que escriví, de que en los puertos de
Portugal se falta en alguna sircunstancia con las
embarcaciones catalanas, ha mandado su magestad que esto se dé a entender // 23r // en Madrid
al embiado de aquel rey. Y que se participe también a su ministro en Lisboa, para que passe officios en aquella corte al mismo tiempo, a fin de
que se establezca la recíproca en lo que huviere, al
stilo que pretenden portugueses en observancia de
los capítulos de paz, cuya ressolución participo a
vuestra señoría, para que en su intelligencia disponga vuestra señoría ejecute en la forma referida. Quedando con toda confianza de que vuestra
señoría se aplicará al devido cumplimiento de lo
que manda su magestad sin dar motivo a que se
dilate más la conclusión de esta dependencia ni a
entrar en nuebas disputas, respecto de ser materia
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
22v i 23r del trienni 1692-1695.
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vista y premeditada por los consejos, donde toca lo
que estimaré a vuestra señoría. Que guarde Dios
muchos años. Olot, a VI de setembre de MDCLXXXXII. Duque de Medinasidonia.»
Y com, havent-se tractat dit negossi difarents
vegadas en consistori, havent-se discorregut diversos medis sens que en ell fins lo die present
s·i hage pogut péndrer ressolució per no haver·i
conformitat de vot de tots los tres brassos, com
se requereix, per poder-se deliberar, per ço, y
perquè en tot temps conste haver-se fet tot lo
possible per poder posar en exequució lo real
orde participat per sa excel·lència, se proposa
tot lo sobredit, perquè asserca del referit se delibere eo vote lo fahedor.
La qual propossició axí com està dit per lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor fra don Anthon
Planella y Cruÿlles, abat de Bassalú, deputat ecclessiàstich, feta encontinent, se prossehí en votar sobre ella en lo modo y forma següent:
«Lo dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, attès que lo fet proposat moltas vegadas se ha practicat en consistori sobre ell, se
ha pogut péndrer ressolució, y considerant que
no arribant a péndrer-se aquella, no sols és faltar
al real orde de sa magestat, //23v // Déu lo guarde, e insinuació de sa excel·lència, sino també
que en resulta gran perjudici a la Generalitat. Y
perquè en dit temps conste ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, no haver
faltat a la veneració y exequució dels reals ordes
y a la obligació de son offici, attès que dit negoci recau sobre matèria de justícia y que vuy actualment està deduhit, en judici per la qual rahó
los antecessors consistorials lo cometen als
magnífics assessors ordinaris, noble advocat fiscal y consulents, per a què aconsellassen al consistori lo que devia fer, per ço, és de vot y parer
sian també consultats novament sobre dita dependència, partisipant-los la dita carta de sa excel·lència donada per proposició y tot lo demés
que·s dega premeditar, perquè, segons son contengut, calitat y gravetat de dit fet, aconsellen y
digan en escrits si lo il·lustre consistori pot condecendir al que mana sa magestat o bé altrament digan y aconsellen lo que deu dit il·lustre
consistori fer y obrar acerca dit negoci, no faltant a la sempre deguda veneració a sa magestat.
Y en cas no se vulle comètrer dit fet als dits assessors, advocat fiscal y consulents, que siquiera
per atenció se dóna comisió y se fassa nominació de un dels consistorials, donant-li poder y
facultat de conferir y platicar verbo dit fet ab lo
molt reverent conceller conforme se ha fet a la
dependència de las pallas, que d’eixa manera se
ha conseguit tot lo que lo consistori desitjava, sí
y conforme se féu en altra ocassió en semblant
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dependència ab lo any mil sis-cents vuytantasinch ab un embarch de mercaderias foren apresas en una embarcació francessa, que d’eixa manera és molt contingent que, participats y
ponderats ab tota atenció los reparos que fins
vuy han ocorregut // 24r // al il·lustre consistori
sobre dit fet, se allanaran y senaran fàcilment
aquells ab sa magestat, conforme succehí en dit
any mil sis-cents vuytanta-sinch, que per medi
de una bona caució, ab lo vot dels assessors de
la present casa, se obehí al real orde de sa magestat y se ajustà felisment la dependència sobre
la qual era la dificultat. Y no subsistint lo dit
medi de commissió y nominació de un consistorial, és de parer que se estiga al de justíssia en
la conformitat que dessobre se té referit.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré
y Granollachs, acerca de la proposició se ha fet
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich en orde al frau que en lo mes de abril del
corrent any mil sis-sents noranta-dos, en temps
dels senyors deputats antecessors, se acussa en
unas caravelas portuguesas que arribaran en lo
port de la present ciutat, sobre lo que se ha servit sa magestat, Déu lo guarde, per medi del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent en lo present principat, insinuar ésser sa real intenció en lo tractat de las pas ab
Portugal, convenir que los vassalls de una y altra
corona no fossan reconeguts per algun tribunal
en los ports de un y altre regne respectivament,
y que no se averiguassan los càrrechs dels vassos, ara fossan barcos, vaixells, naus o altras
qualsevols embarcacions, cerciorat de esta real
intel·ligència, per participada al il·lustre y fidelíssim consistori, considerant que dita dependència se troba ja entesa de justícia y litigant-se devant lo defenedor, a hont se continua
y a qui toca y pertany vuy únicament la cognició
per las disposicions, ab què fou del real servey
dels sereníssims senyors reys honrrada la cort y
esta província, y singularment per la del capitol
vuytanta-dos, Corts mil sinch-cents norantanou, pàgina cent vint-y-una. Y així mateix se
prohibeix als deputats lo impedir lo // 24v //
exercici al defenedor segons lo capítol setantahu de las Corts mil sinch-cents noranta nou,
número tres, pàgina cent y sis, abdicant los primer lo capítol XXVIIII, número III, pàgina
cent y sis, la facultat de poder tràurer la cosa
fraudada dels deputats locals que en la primera
cognició tingueran atorgada la mateixa potestat
que lo defenedor en las Corts mil sinch-cents
noranta-nou, capítol vuytanta-dos, a la fi. Així,
que en forsa de ditas disposicions, resta totalment abdicada per sa magestat y la cort la potestat y facultat als deputats en lo present estat de
la intervenció y evocació de est negoci, a conciderassió del què no pod ajustar-se al vot y parer
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del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per la precissa obligació li incumbeix,
de observar en forsa del jurament té prestat dits
capítols de Cort. Per lo que és de vot y parer
que per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori se
fasse representació a sa magestat, possant a sa
alta y real comprehensió, lo que ab dits capítols
de Cort està estatuhit, ordenat y disposat, per a
que sia de son real agrado dignar-se elegir y manar. Esta ressolució se participa a sa excel·lència
ab los fonaments que la motivan.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Esteva Serra y Vileta, deputat real, oÿda la proposició feta
en lo il·lustre consistori y de la carta del
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
virrey y capità general en lo present principat de
Catalunya, la data de la qual és de Olot, als set
del corrent mes de setembre, donada per proposició, diu que atessa la gravedad de esta dependència y las malas conseqüèncias podrian resultar de ella, no terminant felizment y ab tota
suavitat, y que és matèria tant sagrada en que tal
vegada podria travessar, si lo interès dels drets o
prerrogativas de la //25r // Generalitat, la observansa o inobservancia de algun o alguns dels capítols de Cort y la dels tractats de alguna parts
fetas entre lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
y altras coronas, y se troba vuy, segons participa
dit excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, en dita carta, haver pres sa magestat en esta
dependència la ressolució que en dita carta de
refereix, no obstant la justificació dels procehiments dels officials de la Generalitat contenguda en lo manifest imprès, y així bé, considerar-se
una de las incumbèncias de major jerarquia se
poden offerir, és de sentir, vot y parer que lo
il·lustre consistori no passe per si sol a repèndrer
matèria tant grave sens aconsellar-se y ohir antes lo sentir de las personas que per estas cosas
ha disposat y li ha assenyalat la Cort, qui són los
magnífichs y advocat fiscal. Y que de son sentir
ne fassan vot en scrits, majorment assent aquesta matèria, no sols de la magnitut que se ha dit
sinó també essent matèria de justícia. Y aixís bé
diu que no sap si pod lo il·lustre consistori
resòldrer-se sens dit vot y parer, y que per consegüent que serà molt de la abtenció y maduresa ab que sempre lo il·lustre consistori obra,
assegurant lo assert de la ressolució, conformant-se ab lo fi que tingueran las Corts quant
eregiren los officis de assessors y advocat fiscal
de la present casa de la Deputació que fou sols a
fi y effecte de que en matèrias graves y de justícia se aconsellàs ab ells de la professió dels quals
és la intelligència literal e intrínseca dels capítols
de Cort, extensió y dispensació que aquells podan tenir en sos casos y per ben fundada, clara y
acertada que aparagués al consistori qualsevol
ressolució se prengués sempra podria tenir la

nota de no ésser estada consultada ab las personas per est effecte donadas per las Corts, de si
encontra o no encontra, si hi ha perjudici o no a
la Generalitat, si los tractats de las parts constituhiren en bona fe als patrons portuguessos per
dexar de ésser caiguts en frau y en la pena del
commís dels mercaders y diners apressos, si lo
real orde y despaitx // 25v // que participa sa excel·lència al consistori ab dita carta donada per
proposició va ab la forma acostumada o no, y altres punts tant jurídichs que en esta tant grave
matèria se travessan.

ria il·lustre Gerònim Llampillas, escrivà de manament, y ha entregat a sa senyoria il·lustre un
real despatx //26v // en forma de Cancelleria, ab
lo qual és servit sa magestat, Déu lo guarde, manar esser posat en pocessió del exercissi de offici
de procurador fiscal de la visita lo doctor en medicina Pere Joan Soler, no obstant la exepció a
ell opossada per lo procurador fiscal del General
de no tenir las qualitats requeridas, com més
llargament de dit real decret és de véurer, lo
qual és assí cusit, signat de número XI y del thenor següent:

Per tot lo que és de sentir, com té dit, que se
aconselle ab los dits magnífichs assessors y noble advocat fiscal de la present casa qui en esta
dependència donen en escrits son vot y parer, a
vista del qual pot lo consistori afiansar lo asert
de la resolució, adherint-se en esta conformitat
al vot y parer del dit il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich.

«Loa duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general.

Octubre

Il·lustres y fidelíssims diputats y oydors de comtas del General de Catalunya en Barcelona residents. Lo rey, nuestro señor, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos un real orde firmat de
sa real mà y despachat en deguda forma de la
Real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó
que és del thenor següent: «El rey. Ilustre duque
de Medinasidonia, primo, gentilhombre de mi
cámara, mi lugarteniente y capitán general.
Haze recivido vuestra carta de quinse del passado
con el papel que acompaña de essa Real Audiencia, juntas las tres salas, sobre aver sorteado el
doctor en medicina Pedro Juan Soler en el offissio
de procurador fiscal de la visita. Y embaressándole los diputados de la Generalidad el entrar en
el exercicio de él con motivo de decir no es ciudadano onrrado por privilegio real y de matrícula.
Y aviendo visto quanto en razón de ello me representáis y considerando que en esta duda le favorece lo dispuesto en diferentes reales órdenes sobre la
formación de las bolsas de los officios de diputados
y oydores de qüentas y otros de la Diputación que
fueren reservadas, en que //27r // han concurrido
y sorteado por el estamento real los que tienen el
grado de leyes y medicina, y que por hallarse esse
sujeto con el último está inseculado en la de oydor
real y por su mérito special li hize esta gracia en la
de procurador fiscal de la visita, con que le capasité para el exercicio deste officio. Por estos motivos
y la facultad que tengo, según la reserva de poder
mandar todo lo que me pareciere combeniente en
materia de insiculaciones y sus dependencias, he
resuelto ordenar y mandaros, como lo ago, déis las
que combengan a los diputados para que admitan al dicho doctor Soler al exercicio del empleo en
que ha sorteado, no obstante la excepción que se le
ha puesto ni otra alguna ni siendo de aquellas
que dimana de capítulos de Corte. Y assí lo exequutaréis, que esta es mi voluntad. Dada en Madrid a IIII de setiembre de MDCLXXXII. Yo, el rey.
Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes

Dimecres, al primer de octubre MDCLXXXXII. En
aquest die és vingut en lo consistori de sa senyo-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
26v i 27r del trienni 1692-1695.

Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Jaume
Burguès, oÿdor ecclessiàstich, ohida y entessa
dita propossició y la carta de sa excel·lència en la
proposició incertada, és del vot y parer del dit
il·lustre y fidelíssim senyors deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor Pau Aquiles, oÿdor militar, en orde a la proposició feta en consistori sobre lo frau de las caravelas portuguessas, attenent y considerant que la aprehenció de
dit frau està comès a justícia, al curs de la qual
no podan impedir los diputats y oÿdors, segons
disposició de difarents capítols de Cort, la observansa dels quals juraren en lo ingrés de son
offici, attenent així mateix que per part de la
casa se ha de fer memorial en dret, a hont se
funda no contravenir també que la matèria és
tan grave, com se dexa considerar, en vista de
ser per una part la observansa dels capítols de
Cort y jurament prestat y de altra lo real decret
que se insinúa, attenent així mateix que en semblants casos àrduos és molt degut y assertat
recòrrer lo vassall al príncep, // 26r // perquè sia
servit donar la verdadera intel·ligència e intenció de las lleys y reals decrets per tots estos motius dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, se ajusta al sentir y parer del dit il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar en què·s fassa
representació a sa magestat, que Déu guarde,
en la conformitat se conté en dit vot y parer, y
que sia esta resolució participada a sa excel·lència ab las rahons ab que·s funda.»
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Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull,
regens, Vidit Comes et Torro. Vidit Fresso, regens.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.» Y perque·s molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que inseguint lo thenor del sobre chalendat poseu en prompta execució son contengut. Dada en Olot, als XVIII de setembre de
MDCLXXXXII. Duque de Medinasidonia. Vidit
don Miquel de Caldero. Don Joan Baptista de
Aloy.

manera que li ha impedit y li impedeix la servitut personal de son offici y exercici de aquell.
Dijous, a II de octubre MDCLXXXXII. En aquest
mateix die, per medi del síndich del General y
present casa, fonch reportada al il·lustre consistori dels senyors visitadors còpia del real decret
entregat a sa senyoria il·lustre lo die de aÿr, ab lo
qual sa magestat és servit manar que lo doctor
Pere Joan Soler sia posat en exercici y pocessió
de procurador fiscal de la visita no obstant la excepció oposada per lo procurador fiscal del General, dient, de part de sa senyoria il·lustre, fossen servits dits senyors visitadors posar-lo en
pocessió. Al que fonch respost que estimaven
molt al molt il·lustre y fidelíssim consistori lo
recado y que procurarian a obtemperar al real
decret.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados del General de Cataluña pongan
en execución la orden de su magestad arriba expresada.»
En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori // 27v // de sa senyoria
il·lustre, lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relassió de com
lo doctor Joan Jofre, altra dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de
la Deputació, pateix una flucció en lo pit ab
imminència de parar en asmàtich, així que lo
continuar lo exercici de dit son offici li seria en
grave perjudici de sa salut perquè augmentaria
lo mal. Y així bé per sa curació y prevenció,
perquè no passe a pitjor estat, necessita de ferse remeys per ser los quals ha menester dos
mesos, ab los quals judica se remediarà del atchacas que de present pateix.
Més, mitjansant dit jurament ha fet relació de
com la indisposició del doctor Jacintho Gibert,
receptor dels fraus y fogatges del General, ha
continuat y continua de la mateixa manera que
té dit y referit en altras relacions per ell fetas, de
modo que li ha impedit y actualment li impedeix
lo personal exercici y servitut de dit son offici.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, sa senyoria
il·lustre, anant consistorialment ab cotxes ab los
verguers devant ab las massas, és anat a visitar y
donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general del present Principat, qui és arribat novament a la present ciutat per haver ja plegada la
companyia, lo qual los és exit a rébrer al portal
de son apossento. Y després de haver arrehonat
un rato se són despedits, y dit excel·lentíssim senyor los ha acompanyats fins al portal de son
apossento, a hont se són despedits y se’n són
tornats en la forma que eren anats.
29r

Dissapte, a XI de octubre, MDCLXXXXII. En
aquest die és tornat en lo consistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor Narcís
Boffill, oÿdor real, que era anat en la ciutat de
Gerona per negossis y afers seus propris.

29v

Dilluns, a XX de octubre, MDCLXXXXII. En
aquest die los il·lustres y fidelíssims deputats ecclessiàstichs y real no són vinguts en lo consistori de sa senyoria il·lustre per causa de llur indisposició.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit consistori dit doctor Onofre Monsalvo,
mitjensant dit jurament, ha fet relació de com lo
impediment y indisposició de Jacintho Alabar,
altre de las guardas ordinàrias del General, ha
continuat y continua en la mateixa manera que
té dit y referit en altras relacions per ell fetas, de
tal manera que li ha impedit y impedeix la
perçonal servitut y exercici de dit son offici.
E més, en aquest mateix die constituhit personalment en lo consistori dit doctor Onofre
Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició y impediment de Joseph
Casas, guarda del General del portal del Àngel
de la present ciutat, ha perseverat y persevera de
la // 28r // mateixa manera y conformitat que té
dit y referit en altras relacions per ell fetas, de tal

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories il·lustres, los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa han fet relació de haver mirat, vist
y regonegut lo real privilegi de procurador fiscal
de la règia cort despedit a favor de Joseph Bataller, notari real, la data de la qual és en Madrid,
als dinous del mes de setembre proppassat, y
han trobat aquell despedit en deguda forma.
30r
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Dimars, a XXI. En aquest die és tornat en lo consistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per trobar-sa millor de
sa indisposició.

Dimecres, a XXII. En aquest die, entra las deu y
las onse horas de la matinada, essent absent los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y real, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor duch de Veragues, general
de las galeras de Espanya, a effecte de despedirse del consistori per voler-se’n tornar prest a Espanya. Y és estat rebut, ço és, per mi, scrivà major, y demés officials de la present casa, al
capdevall de la escala per los magnífichs assessors, en lo primer replà de la escala per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militars y real,
al capdemunt de la escala ab los verguers ab
massas altas. Y dit senyor duch, anant al mitx de
dits senyors oÿdors, és entrat en la capella xica
de Sant Jordi, que estava molt ben adornada. Y
després de haver fet un rato de oració, se són
encaminats dit excel·lentíssim senyor duch y oÿdors ab los verguers devant, ab massas altas, en
lo terraplè dels tarongers. Y en la porta de la
Sala dels Reys que ix a dit terraplè aguardavan
los il·lustres y fidelíssims senyors diputats militar y oÿdor ecclessiàstich, y possant dit
excel·lentíssim senyor duch en lo mitx, se són
encaminats en la sala del consistori, fent entrar
en cada una de las portas primer lo dit excel·lentíssim senyor duch. Y entrats en dita sala del
consistori se assentaren sota al dosser, estant en
lo mitx lo dit excel·lentíssim senyor duch de Veragues, en la mà dreta dits senyors deputats militar y oÿdor militar y a la mà esquerra los senyors oÿdors ecclessiàstich y oÿdor real. Y
després de haver conversat un rato, se despedí
sa excel·lència, y tot lo consistori lo acompanyà
fins al cap de la escala, anant los verguers devant
ab massas altas, a hont lo estavant aguardant los
senyors del bras militar. Y allà se és despedit de
sa senyoria il·lustre y dels demés officials y és estat rebut per los dits senyors del bras militar.
30v

Divendres, a XXIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sas senyories lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich per haver convalescut de sa indisposició.
Dilluns, a XXVII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y present casa, a las sis horas de la nit, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real anaren, de
part del consistori, a sa excel·lència lo senyor virrey a effecte de representar-li com lo deputat local de la ciutat de Vich havia participat al il·lustre consistori com la guarda del General de dita
ciutat, ab assistència de veguer de aquella, havia
fet aprehensió de una partida de fil de seró en
frau de la Generalitat. Y que feta dita aprehensió
se volgué retenir aquella lo dit veguer, estant en
pretenció de que dit fil havia caigut en commís
de la Capitania. Y que havent vingut a notícia de
don Gabriel de Quinyones, governador de dita
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ciutat de Vich, manà a dit veguer li entregàs y
aportàs en casa dit fil per tocar-li a ell per preténdrer ésser de contrabando, a vista del que dit veguer le·y devie entregar. Y com quid quid sie la
dita partida de fil toque y especte directament al
General, per ésser estada primerament feta per
sos officials dita apprehensió, que per ço, fos servit fer y ordenar a dit governador restituhís y entregàs dita partida de fil a dits officials del General de dita ciutat de Vich. Lo que ohit per dit
excel·lentíssim senyor, respongué que manaria
fer la everigüació, y que constant ésser estat primers los officials de la Generalitat manaria restituhir dit fet a dits officials.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat // 31r // militar no és vingut en lo
consistori de sas senyories per estar indispost en
lo llit.
En aquest mateix die me ha ordenat sas senyorias
a mi, scrivà major del General y present casa de la
Diputació, cusís y continuàs en lo present Dietari un bitllet de sa excel·lència de vint-y-quatra del
corrent ab lo qual avissa a sa senyorias il·lustres
disposen se despedesca la gent se levantà per lo
augment del tèrcio ab què lo General y present
casa serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde.
Remetent, així mateix, ab dit bitllet, una relació
dels paratges a hont se ha repartit la cavalleria del
real exèrcit. La qual relació se troba incertada en
lo llibre de dietari de Deliberacions del donatiu
voluntari sots la present jornada, com de dit bitllet és de véurer, que és assí cusit, signat de número XII y del thenor següent:
«Respectoa de que con motibo de haverse concluido
la compañía se hallan ya repartidas las tropas a
las guarniciones y otros puestos donde han de mantenerse este imbierno al cubierto, me ha parecido
avisarlo a vuestra señoría para que disponga se
despida la gente que se lebantó para augmento del
tercio de vuestra señoría, si acaso le tienen, porque
sea menor el gasto que ocassionare su concerbazión
hasta la próxima campaña. Y porque vuestra señoría sepa los parages donde está la cavellaría, le
remito la adjunta relación y quedo deseoso de que
se offrezca, en que vuestra señoría experimente las
veras de mi seguro afeto, como de que guarde Dios
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 24 de
octubre de 1692. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustre y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de //31v // sa senyoria il·lustre lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
30v i 31r del trienni 1692-1695.
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doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació, mitjensant
jurament, de com la indisposició de Romualdo
Escapa y Guitart, receptor de la Bolla de la present ciutat, ha continuat fins lo die present y
persevera de la mateixa manera que té fetas altres relacions a sa senyoria il·lustre, de modo
que li impedeix la servitut personal de son offici.
Dijous, a XXX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en lo
consistori de sas senyories il·lustres.
Divendres, a XXXI. En aquest die no és vingut en
lo consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich junt ab mi, scrivà major y magnífich racional, // 32r // se és conferit
en la casa del General a effecte de péndrer en inventari los fraus apresos en lo present y corrent
mes. Y no se n·i ha trobat continuat ningun.

Novembre
Dissapte, al primer de noembre, MDCLXXXXII.
En aquest die de Tots los Sants se és ajuntat lo
il·lustre consistori y no és vingut en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
Dilluns, a III. En aquest die, per causa de fer-se
la commemoració dels deffunts, no se ajuntà lo
il·lustre consistori de sas senyories il·lustres.
Dimars, a IIII de noembre, MDCLXXXXII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real no és vingut en lo consistori de sa senyoria
per trobar-se indispost.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyories a mi, scrivà major del General y present casa
de la Diputació, cusís y continuàs en lo present
dietari un vot fet per los magnífichs assessors,
advocat fiscal y consulents aplicats, en orde a la
pretensió dels proms dels corredors de orella de
la present ciutat, acerca si la apel·lació per dits
proms interposada de uns // 32v // manaments
fets per lo magnífich defenedor, perquè entregasen en escrits o aransel los noms de tots los
corredors de orella, a fi y effecte de prestar cada
hu de ells lo jurament acostumat deu tenir effecte suspensiu o no, lo qual vot és assí cusit,
signat de número XIII y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat al molt il·lustre, noble y
magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
32v i 33r del trienni 1692-1695.
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aplicats per lo il·lustríssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en orde a una apel·lació interpossada per los proms de la confraria dels corredors
de orella de la present ciutat de Barcelona de
uns manaments fets per lo magnífich defenedor
als dits proms, per a què entregassen los noms
en escrit o aranzel de tots los corredors de orella, a fi y effecte de prestar cada un de ells lo jurament acostumat, com està disposat en lo capítol 110 de las Corts del any 1481, per ésser dits
manaments sens clàusula justificativa y perjudicials y gravatoris al estament de corredor de
orella, per quant lo jurament que se pretén en
dits manaments se deu prestar és de manifestar
y revelar los contractes y contrahents en que entrevenen, lo que diuhen que conté manifesta
impossibilitat, per ésser de la obligació del offici
de corredor de orella servar secret y no relevar
los contractes y contrahents en què entrevenen,
y altrament, en virtut de las ordinacions antiquíssimas y anteriors al al·legat capítol de Cort,
tenen obligació de prestar, com en effecte preste, en lo ingrés de llur offici lo jurament de tenir
secrets los contractes y contrahents a qui entrevenen. Y assí, lo jurament que se pretén aver novament de prestar com a recahent en matèria directament contrària a la que tenen jurada no
pot subsistir ni obligar a prestar jurament contra
lo ja prestat, per reputar-sa impossible lo nou
jurament. Y presentada dita apel·lació jurídicament al fidelíssim consistori, en jornada de vinty-sinch de setembre proppassat, y comesa als assessors sobradits, feren provisió als tres del
present y corrent mes y any // 33r // que fossen
despedits cartells citatoris segons estil. De la
qual provisió no se aquietaren dits proms de
dita confraria, pretenent cartells inhibitoris per
las rahons llargament ponderadas per dits
proms en un paper imprès entregat ab altres documents. Ab la qual pretenció vindrian a suposar y dir que la apel·lació interposada per dits
proms de la confraria dels corredors de orella
deu tenir effecte suspensiu sobre que en la consulta present reparant-se en annuir a la dita pretenció y concedir cartells inibitoris per a imbuir
ab aquells al magnífich defenedor. Vist lo capítol 5 de las cridas fetes sobre los drets de la Generalitat que se troba imprès en lo llibre dels
Quatre Senyals, foli 167, número 5. Vist lo capítol 2 de la crida feta y ordenada sobre lo mateix dret de las generalitats, lo qual està continuat en lo mateix llibre dels Quatre Senyals,
pàgina 176. Y se ligen també tots originalment
en lo registre del número 1.413, en jornada de
onse de juliol, mil quatra-cents y tretse, foli 81,
y en jornada de tretse del mateix mes y any, foli
83. Vist lo capítol 110, número 4 y següents de
las Corts del any 1481, y lo capítol 8 de las
Corts del any 1547, número 23. Vista la consti-

tució setse, del any 1599. Vist lo llibre de Juraments, tant de botiguers com altres persones,
comensat als vint de juny 1683, recòndit en lo
offici del magnífich defenedor del General, en
lo qual se ligen en diferents jornadas, com en la
de quatra de setembre, mil sis-cents vuitantatres, lo jurament de observar lo capítol 110 de
las Corts del any 1481 fet y prestat per quatre
corredors de orella y consemblant jurament als
deu del mateix mes y any per vint-y-set altres
corredors de orella en virtut de manaments fets
a ells respective per dit magnífich defenedor. Y
així mateix, una extracció feta al primer de setembre de dit any 1683 a un corredor de orella
per la pena de sinquanta sous per la renitència
que havia tingut en jurar lo disposat per dit capítol 110. Vistos los manaments fets per lo
magnífich defenedor del General de Catalunya
als proms de la confraria dels corredors de orella. Vista la apel·lació interposada de dits manaments per dits proms. Vista la revocació de dita
apel·lació al dit consistori dels senyors deputats.
Vista la suplicació donada per dits proms dels
corredors de // 33v // orella y los documents ab
ella presentats, és a saber, una ordenació de la
ciutat de Barcelona feta als vint-y-vuit de noembre mil quatra-cents vint-y-sis y una certificatòria treta dels manuals de la escrivania major del
honorable veguer, en orde a la observança de
jurar los corredors de orella las ordinacions de la
ciutat de Barcelona. Vista una al·legació impressa presentada ab dita súplica, ab la qual dits corredors responen als duptes donats per a què no
se·ls concedisen cartells hinibitoris. Vistas moltas disposicions de dret comú, així com civil
com canònich y també municipal. Vist lo que se
havia de véurer.
Attès y considerat que ab lo capítol 5, continuat
en lo llibre dels Quatre Senyals, foli 167, se disposa que tots y sengles corredors hagen y degan
de fer sagrament tota hora que requests ne seran per los compradors del dret del General, y
que denunciaran las cosas que sabran seran fetas
o se faran contra los drets de la Generalitat; y ab
lo capítol 2, continuat en lo llibre dels Quatre
Senyals, foli 175, està disposat que algun corredor de orella no gose véndrer roba tinguda, pagar bolla de plom ne de çera sens denunciar
aquella als cullidors de la Bolla; y lo capítol 110,
número 47 y 48, de las Corts del any 1481, dispose que dits corredors de orella tingan obligació a jurar que no vendran drap ni altres cosas
que sian tingudas a pagar dret de Bolla, sinó
que abans de desaxir-sa de aquellas ho denunciaran als cullidors dels drets, juntament ab lo
verdader preu per lo qual las ditas cosas seran
venudas; y ab lo capítol 8 de las Corts del any
1547, número 23, estiga disposat que los dits
corredors de orella sien tinguts de anar a la casa
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de la Bolla de la present ciutat de Barcelona per
a prestar lo jurament acostumat en poder del
defenedor del General o del receptor de la Bolla
dins la present ciutat y fora de ella en poder dels
deputats locals.
De las quals disposicions, literalment resultan
que los corredors // 34r // de orella tenen obligació de jurar lo contengut en dits capítols, és a
saber, que no entrevindrian en venda de cosas
que no sian tingudas a pagar dret de bolla sinó
que antes de desaxir-se de aquellas lo denunciarian als cullidors de dret del General.
Attès y considerat que los dits capítols de Cort
estan en observansa, com a més que de dret se
pressum, clarament la justifica dit capítol 8, número 23, de ditas Corts del any 1547, ibi: «sian
tinguts en prestar lo jurament acostumat». Y del
llibre dels Juraments, recòndit en lo offici del
defenedor dalt mensionat consta que la major
part dels corredors de orella que avuy són an
prestat consemblant jurament.
Attès que segons disposició de dret de la
sentència o mandato que lo jutja, en exequució
de la lley, no se admet apel·lació, o a lo menos
per la apel·lació no se pot suspèndrer la exequució, per no enténdrer-se que lo exequutor del
dret grave, així com ni la lley majorment quant
en la apel·lació no se offereix disputar fet algun,
com ni tampoch en lo cas pressent, en lo qual lo
defenedor, en exequució dels capítols de Cort
no obté altre que manar en la conformitat que
disposan aquells. Attès que en matèria exequutiva y que altrament requireix prompta celeritat
no se concedeix apel·lació suspensiva, encara
que en alguns casos devolutiva, per la qual rahó
tampoch grave lo defenedor a dits corredors de
orella, fent-los manaments sens clàusula justificativa, com no puguessan alegar o deduhir cosa
que pugués retardar la exequució del que se’ls
manava. Y així, no·ls grava per la omissió de la
clàusula justificativa, ans bé, procehí com devia,
obtemperant y posant en exequució las lleys generals legítimament promulgadas, las quals, a
més que de sa naturalesa no admeten suspenció,
la Cort general previngué aquest effecte en la
constitució 16 del any 1599, ibi: «Per quant»
etcètera. Per tant, statueix y ordena que las
constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort no pugan ésser revocadas, alteradas ni suspesas sinó en corts generals. Y així, essent prohibida la //34v // suspensió fora estada contra dret
la clàusula justificativa y per lo mateix respecte
també ho serian los cartells hinibitoris.
Sens que puga subfragar als corredors de orella
que los dits capítols de Cort contravenen a la
obligació de son offici y se encontran ab altra
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jurament que deuhen y han prestat en virtut de
la ordinació feta als 28 de noembre del any
1426 per los molt il·lustres aleshores concellers
y pròmens de la ciutat de Barcelona, ab la qual
està disposat que tots los corredors de orella
que són ya creats eo aquells que creats seran per
avant sien tinguts de jurar de usar bé y llealment
del dit offici, e segons las presents ordinacions e
de tenir secrets los contractes en què entrevindran en poder del honorable veguer o regent la
vegaria de la dita ciutat. De las quals paraulas no
podan inferir dupte probable per a omitir la
exequució del fet que se·ls mane per lo magnífich defenedor. Perquè a més que no consta que
lo jurar per dita denunciació, segons la disposició de dits capítols, sie contra la naturalesa y
substància del dit offici de corredor, per què
quid quid sit de assó, lo cert és que suposant
que la Cort ha manat que los corredors de orella
y altres en matèrias pertanyents als drets de la
Generalitat primariament concernents la utilitat
pública, així mateix ha pogut sens controvertir
disposar la forma de la exacció per a facilitar-la y
evitar los fraus que altrament podrian succehir.
Y així, deuhen subjectar-sa dits corredors a la
observança de dita disposició com a feta per legítim superior en uns contractes que després
per fets no essent prohibida la mercaderia no hi
pot haver rahó de duptar en manifestar-las y ésser prohibida recauen sobre matèria pecaminosa.
Ni contravenen jurant lo que disposan los capítols // 35r // de Cort, y lo magnífich defenedor
los ha manat en exequució de aquells al jurament que diuhen los corredors de orella que
han prestat, en virtut de la ordinació de la ciutat
de Barcelona, perquè, primo, la obligació de
denunciar als cullidors de la Generalitat los contractes en què entrevindran depenia de capítols
antecedents a la ordinació de la ciutat de Barcelona; secundo, perquè no se té de créurer que la
ciutat de Barcelona estatuint en virtut de sos
privilegis volgués compréndrer lo que se estava
previngut per la Cort y podia en avant disposar
sobre la administració de las generalitats, no
sols per ésser dignas de especial nota y tenir las
vendas o arrendaments de las generalitats especials rahons per a no ser enclosas en las ordinacions de la ciutat, encara que sian generals a tots
contractes, com la Generalitat sempre se dega
restrényer a la facultat y intenció del statuint,
particularment substituint com no se nega subsistir la ordinació de la ciutat respecte dels corredors de orella en tots los negocis en los quals
no interessa lo General de Catalunya, los quals
casos no és verosímil que la ordinació de la ciutat los volgués compéndrer, quant més que ara
los antecedent o subsegüent la ordinació de la
ciutat en orde als corredors de orella de no reve292

lar los contractes en què entrevindran y de prestar jurament de non revelandi no se contrarian
ab lo que disposa los capítols de Cort effectivament, sinó en la apariència per als qui no tenen
notícia individual de la naturaleza del jurament,
lo qual és que en ell sempre se entén exceptuada
la auctoritat del superior. Y com la cort aja manat als corredors de orella que jurasen la denunciació dels contractes celebrats per son medi en
que intereseria la Bolla, dit jurament prestat per
los corredors en virtut de la ordinació de la que
sempre va acompanyat de la tàcita conclusió si
la cort no ha disposat alguna cosa encontrari o
no disposar·o.
Ni reb limitació, per lo que diuhen dits corredors de orella, ser fets dits capítols de Cort gravant cert número de perçonas. En lo qual cas lo
dret permet apel·lació ab effecte suspensiu a las
perçonas que se sentan gravadas, perquè dita limitació no és aplicable // 35v // al present cas,
com dels capítols de Cort, que són infinits y se
poden véurer en lo índice de aquells, verbo, jurament en los llibres de Quatre Senyals y altres,
a hont se imposa consemblant obligació que als
corredors als abaixadors, sastres, retorsedors y
altres, així que no se pot dir cert número de
perçonas quant ha comprès totas las perçonas
que versemblantment poden entrevenir en ditas
operacions de fraudar a la Bolla.
Y en tot cas, la dita apel·lació no podria tenir effecte suspensiu, majorment trobant-sa expressa
la disposició del dit capítol 16 de las Corts del
any 1599, que prohibeix la suspensió de la exequució de las constitucions, capítols y actes de
Cort ab clàusula irritant, ni altrament podria
procehir en lo cas que las matexas perçonas que
pretenen apel·lar virtualment concorren en la
formació de la matexa lley y statut, com succeheix en nostre cas, que tots concorran per medi
de la ciutat en la cort general.
Y estant estos capítols de Cort en observança,
com se ha dit generalment, y en indicació dels
matexos corredors de orella, y en matèria tant
grave, que la Cort ha judicat per tantas centúrias necessaria la prestació de jurament lo ussatja judicam in Curia datum 1, títol «De celebrar
Corts», exclou qualsevol reparo que·s pugués
fer en esta matèria, per tenir ben coneguda la
Cort que la exacció necessitava dels juraments
que ha manat prestar.
Per lo que y altrament, són de vot y parer que
tots devien concedir los cartells inhibitoris que
instan y demanan los dits proms de la confraria
dels corredors // 36r // de orella, no lo suspéndrer la exequució dels mandatos fets a dits corredors de orella ab lo motiu de dita apel·lació. Y

aixís ho senten en Barcelona, als 17 de octubre,
1692. Doctor don Balthezar de Montaner, assessor. Rovira, assessor subrogatus. Dehona, fiscalis
Generalis Catalonia advocatus, subrogatus.
Valencia, consulens. Alos y Ferrer, consulens.
Melchior Prous, consulens.»
Dimecres, a V. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vingut en lo consistori de ses senyories il·lustres per continuar sa
indisposició.
Divendres, a VII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sa senyoria il·lustre lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per haver convalescut de sa indisposició.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General y present
casa de la Diputació, cusís y continuàs en lo present dietari un real despaitx en forma de Cancelleria que és // 36v // estat entregat per don Joan
Baptista Aloy, secretari de província y escrivà de
manament, la data del qual real decret és de dos
del corrent mes de noembre, ab lo qual sa magestat és servit manar que las mercaderias y demés cosas apressas en las caravelas portuguessas
en frau de la Generalitat sien restituhides, com
de dit real despaitg més llargament és de véurer,
que és assí cusit, signat de número XIIII y del
thenor següent:
«Loa duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general.
Ilustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptas del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
fou servit enviar-nos un real orde, firmat de sa
real mà y despachat en deguda forma de la Real
Cancellaria del Consell Supremo de Aragó,
que·s del thenor següent: «El rey. Ilustre duque
de Medinasidonia, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Hase
rezevido una carta de 25 de julio en que respondéis
a lo que mandé escriviros en despacho de 21 de junio antecedente, y acompañáis un papel del canceller con los que en él se están diciendo lo que ha passado con los diputados de esse Principado sobre los
procedimientos que han hecho con dos caravelas
portuguesas que llegaron al muelle de essa ciudad
por el mes de abril deste año: prissión y libertat de
los patrones de ellas, embargo de las mercaderías y
dinero que llevaban y dictamen en que están de
que no se debe restituir, no obstante lo dispuesto por
los artículos de Paz con Portugal, por pretender
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
36v i 77r del trienni 1692-1695.
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que han incidido en comisso respecto de que no dieron el manifiesto al General dentro de vintyquatro horas de todas las mercaderías, // 37r // sin exceptuar las de tránsito. Y aviéndose conciderado
la materia y reconocido lo que dispone el tratado
de Paz con Inglaterra en los artículos 10 y 11, y
mandado observar a la letra a favor de portugueses, en la que se hizo en el anyo 1668, ha parecido
que resulta con evidencia que los diputados sólo
pueden mandar reconozer las embarcaciones y
azer pagar los derechos de las ropas o mercaderías
no manifestadas, pero que está proivida la pena
del descomiso o commiso sinó en caso de omitir el registro de aquello que se hubiere desembarcado. De
que se infiere ser una notoria infracción de dichos
tratados de pazes lo que han obrado y muy justo y
combeniente a mi servicio que den satisfacción a la
que ya que me han dado portugueses por medio del
embiado de aquella corona, y que restituyan las
mercaderías y dinero que apressaron en dichas caravelas, no obstante lo que procuran justificar sus
procedimientos en el manifesto que han impresso.
Y assí se lo daréys a entender a los diputados, teniendo la mano en que lo cumpláis en esta conformidad. Y que en lo adelante, en los casos y dudas
que se ofrescan en esta calidad, eligan el medio de
la caución que se practicó en el exemplar del año
1685 o el que pareciere más proporcionado, a fin
de que se eviten estas difarencias para la mayor seguridad y buena fee en el commercio con las naciones amigas. Y attendiendo a lo que dezís de que en
los puertos de Portugal se falla en alguna circunstancia con las embarcaciones cathalanas, he mandado que esto se dé a entender aquí al embiado de
aquel rey, y que se participe también a nuestro ministro en Lisboa, para que passe officios en aquella
corte al mismo tiempo, a fin de que se establezca la
recíproca en lo que mira al estilo que pretenden
portugueses en observancia de los capítulos de paz.
Dada en Madrid, a XVIII de agosto, MDCLXXXXII.
Yo, el rey. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit,
don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit Comas y Torro. Don Joseph de Haro
et Lara, secretarius.» Y havent-se-nos novament
ordenat manàssem posar luego en exequució lo
contengut en lo prechalendat real // 37v // despaitg y ser molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte complits, vos diem y
manam que, inseguint lo thenor de aquell, lo
posseu en prompta y puntual exequució. Dada
en Barcelona, als II de novembre, MDCLXXXXII.
Duque de Medinasidònia.
Vidit Taverner y Rech, cancellarius. Don Joan
Baptista de Aloy.
In diversorum locumtenente XVIII, foleo CXII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas del General de

[ 1692 ]

[ 1692 ]

Cataluña pongan en exequución la orden de su
magestad arriva expressada.»
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa a
las sis horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats militar y oÿdor ecclessiàstich
anaran ab embaxada, de part del il·lustre y fidelíssim consistori, al excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Catalunya, representant-li com lo
il·lustre consistori se trobava indecís per posar
en exequució lo contengut en lo real despaitg
que sa excel·lència és estat servit enviar al consistori lo die present per medi del secretari de
província, en orde a la restitució de las robas y
mercaderias apresas per los officials del General
en las caravelas portuguessas, per quant, per
part del consistori, se’n havia donat rahó al rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, perquè fos servit
ordenar lo de son real servey y conservació dels
drets de la Generalitat. Al que dit excel·lentíssim senyor respongué que estava molt bé y que
se aguardàs // 38r // la resposta de sa magestat,
conforme dits il·lustres senyors deputats militar
y oÿdor ecclessiàstich han referit en consistori.
Dissabte, a VIII de noembre, MDCLXXXXII. En
aquest die, havent arribat en lo monestir de
Montcalvari, del territori de la present ciutat, y
entrat en ella lo die tres del corrent, lo reverendíssim pare fra Bernardino de Aretzo, general
de la religió dels Caputxins, lo qual se deu estar
condecorat ab lo títol de Grande de sa magestat, Déu lo guarde, y havent-se trobat en los
dietaris de la present casa haver-se visitat a altre
general de dita religió, encara que Grande, y no
trobant-se disposat per la real magestat, ab son
real decret, despatxat als vint-i-sis de desembre
del any mil sis-sents sinquanta-nou, que lo
il·lustre consistori devia enviar dos consistorials
a dar la benvinguda a dit reverendíssim pare general, lo qual fet, premeditat y considerat que
en lo any mil sis-sents vuitanta-dos, anaren dos
consistorials de part del il·lustre consistori a donar la benvinguda en esta ciutat al reverendíssim
pare general de la religió de Sant Francesch, lo
qual també està considerat ab lo mateix títol de
Grande, conforme se troba notat y continuat en
lo dietari del trienni mil sis-sents vuitanta-dos, y
havent sas senyorias il·lustres sabut que lo excel·lentíssim senyor virrey ha fet y ussat ab dit
reverendíssim pare fra Bernardino de Aretzo lo
mateix tractament se fa y acostuma fer a qualsevol Grande de sa magestat, a vista del que, ý són
anats a donar la benvinguda de part del consistori dels molt il·lustres senyors concellers dos
consistorials. Y així mateix ý ha anat de part del
il·lustre y fidelíssim bras militar, y attenent que
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en lo anya ... havent arribat lo excel·lentíssim
príncep de Parma, que era estat virrey del present Principat, qui posava cerca del monestir y
convent de Jesús, se envià lo síndich del General
y present casa a demanar hora per part del consistori per anar a dar-li la // 38v // benvinguda,
no obstant que no s·i anà per no admètrer visitas dit excel·lentíssim senyor, com consta de la
deliberació feta, de pagar-se dita dieta a dit síndich per dita rahó en jornada deb ..., ressolgueren per ço, sas senyorias, que per part del il·lustre consistori se anàs a donar a dit reverendíssim
pare general la benvinguda. En exequució del
que, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, a las tres horas de la tarde, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich són anats a donar la benvinguda a dit reverendíssim pare fra Bernardino de
Aretzo, general de dita religió dels Caputxins,
qui posava en lo dit monestir y convent del monestir de Montecalvari. Anavan sas senyorias ab
verguers ab masas altas acompanyats de officials
del General y present casa, anant ab cotxes en
quiscú de ells quatra mulas. Foren rebuts de dit
reverendíssim senyor al entrar dels claustres de
dit monestir, y junts pujaren al aposento a hont
se té la taula, per la lectura en la qual estigueren
un rato. Y al tornar-se’n dit reverendíssim senyor los acompanyà fins fora la porteria de dit
monestir, despedint-se ab moltas cortesias. Y
sas senyorias il·lustres se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Diumenge, a VIIII. En aquest die, a las quatra
horas de la tarda, és vingut en la present casa de
la Deputació lo reverendíssim pare fra Bernardino de Aretzo, general de la religió dels Caputxins, a tornar la visita que per part del il·lustre
consistori li fonch feta lo die de aïr. Fonch rebut
per lo scrivà major y altres officials del General
en lo pati al peu de la escala de la present casa,
per los magnífichs assessors y advocat fiscal al
replà de aquella, y los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors // 39r // militar y real lo aguardavan al cap de la escala, ab verguers ab massas altas. Lo recebiren ab moltas cortesias, y junts los
dits senyors y reverendíssim senyor se’n entraren en la capella petita de Sant Jordi, que estava
molt ben adornada, ab molta plata, lluminàrias
y tres almuadas per arrodillar-se. Y després de
haver de un rato de oració, se alsaren y se’n anaren per lo terraplè dels Tarongers. Aguardavan
a la porta qui entra a la sala dels Reys los demés
senyors consistorials, a hont se feren moltas cortesias, y junts se’n entraren en la sala del consistori. Y entrant a cada porta se feyan las mateixas
cortesias, entrant per lo dit reverendíssim sea. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.

nyor. Assentaren-se en las cadiras de vellut devall lo dosser, estant assentat lo dit reverendíssim senyor entre los senyors deputats ecclessiàstich y militar. Y aprés de haver arrehonat un
rato, se despedí lo dit reverendíssim senyor e sas
senyorias, ab molta demonstració de egraïment.
Lo acompanyaren dits senyors consistorials fins
passada la capella xica de Sant Jordi per rahó de
que se’n anava a visitar al il·lustre y fidelíssim
bras militar, a hont per difarents cancellers y officials de dit bras fonch rebut, y ses senyories, ab
masas altas, se’n tornaren en lo consistori.

ab lo molt reverent canceller a effecte de solicitar-li lo despaitx de la causa de contrafacció del
sello, arxiver real y escrivans de registre. Al que
ha respost dit molt reverent canceller que en los
ferials propvinents ho miraria y que lo despatxeria lo més prest que podria.
40v

Dilluns, a X. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
diputat militar.
En aquest mateix die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, sas senyorias
il·lustres, anant consistorialment ab verguers y
masssas altas, ab cotxes, són baxats a la casa del
General a effecte de fer continuar lo subast dels
arrendament dels drets de monedas y safrans,
per no ésser encara aquells arrendats. Y Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre del // 39v //
General, ha fet relació a sas senyorias que en lo
arrendament dels drets demuntdits hi havia la
dita de cent lliuras per quiscun any y que en lo
dels safrans no·y havia dita alguna.
Dimecres, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias
il·lustres, Francisco Vidal, sirurgià de la vila de
Sant Sadurní de Subirats, bisbat de Barcelona,
ha renunciat en la forma acostumada lo offissi
de guarda extraordinària del General de la
col·lecta de Vilafranca de Panadès, del qual offissi és estat provehit en temps passat, la qual renunciació per sas senyorias il·lustres li fonch admesa, essent presents per testimonis Hyacintho
Morató y Francesch Paÿssa, verguers del consistori de sas senyorias il·lustres.
40r

Dissapte a XV. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias il·lustres lo doctor en quiscun dret Joseph Orlau, ha
fet relació de com en exequució del que se li fou
ordenat en jornada de aïr se és conferit en la
casa del molt reverent canceller a effecte de solicitar-li lo despaitx de la causa de contrafacció
del sello, arxiver real y escrivans de registre. Al
que ha respost el molt reverent canceller de què
se miraria quant antes.
Dilluns, a XVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias
il·lustres lo doctor en quiscun drets Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich de la present casa, ha fet relació de com en exequució de
demuntdit orde, se era conferit lo die present
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Dimecres, a XVIII. En aquest die, havent lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, participat, per
medi del síndich del General y present casa, se
conferissen en son palàcio dos consistorials a las
deu horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich se són
conferits ab dit excel·lentíssim senyor, als quals
ha entregat una real carta del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, la qual per sas senyorias il·lustres
és estat ordenat a mi, scrivà major del General y
present casa fos insertada y continuada en lo
present dietari. La qual és assí cusida, signada de
número XV y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados. Haze recivido
vuestra carta de veinte y sinco de el passado, en
que me dáis qüenta de haveros participado el duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general en esse Principado, la resolución que
fui servido tomar en despacho de 28 de agosto de
que se restituissen las mercaderías y dinero que se
aprehendieron en tiempo de los diputados, vuestros antecesores, en dos carabelas portuguessas que
llegaron al muelle de esta ciudad, y de la indiferencia en que os halláis por no haver concordado
en los dictámenes, al tiempo de tratar de la ejecución, con cuio motivo remitís a mis reales manos
el manifesto que hizieron sobre esta materia,
para que en vista de él y de las razones en que decís ha consistido ahora la disparidad de votos
mande yo lo que sea de mi real servicio. Y haviendo considerado muy particularmente lo que me
representáis, me ha parecido responderos que
quando en esta dependencia tome la resolución
que havéys entendido por el // 41r // duque, tuve
presente el manifiesto que embiáis y se juzgó preponderaba a su contenido el beneficio que se sigue
a mis vasallos de conservar la paz, la qual se
aventura suscitándose semejantes disputas. Y en
este caso es evidente se ha contravenido al tratado
de Paz con portugueses, pues sólo podéis hazer reconozer las embarcaciones y cobrar los derechos de
la Generalidad de las ropas o mercaderías no manifestadas, pero os está prohibida la pena de descamino o commisso, sinó en caso de omitir el registro de aquello que se huviere desembarcado. Y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
40v i 41r del trienni 1692-1695.
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no dudo será // 42r // conforme a lo que su magestad manda, desseo me lo participe vuestra señoría
luego. Y que guarde Dios muchos años. Barcelona, a 20 de noviembre de 1692. Duque de Medinasidonia.

siendo tan de mi real servicio darles satisfacción a
la quexa pendiente, os encargo y mando restituáis
luego las referidas mercaderías y dinero, que esto
no admita dilación por las instancias que repite
en esta corte el embiado de Portugal, a fin de que
se eviten estas diferencias para la mayor seguridad y buena fe en el comercio con las naciones
amigas. Y por si en los puertos de Portugal se faltare en alguna circunstancia con las embarcaciones cathalanas en orden a la observancia de los
capítulos de Paz se han passado los officios necesarios para que se establezca por su parte. Dada en
Madrid, a VIII de noviembre MDCLXXXXII. Yo, el
rey.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
En aquest mateix die, en exequució del sobre
insertat bitllet de sa excel·lència, obtinguda primer hora per medi del sindich del General y
present casa a las sinch horas de la tarda, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich, de part del il·lustre consistori,
anaren al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a effecte de participar-li com lo die
present lo il·lustre consistori havia donat los ordes oportuns y necessaris per a que se restituhissen las mercaderias, diners y demés cosas apressas en frau per los officials de la Generalitat. Al
que sa excel·lència respongué ne donava moltas
gràcias al il·lustre consistori, y que no esperava
d’ell menos, perquè sempre havia tingut per
cert que lo il·lustre consistori obehiria los reals
ordes conforme dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor ecclessiàstich han dit
y referit en lo consistori a sas senyorias il·lustres.

Don Josep de Haro et Lara, secretarius. Vidit don
Josephus Baptista Pastor, regens. Vidit don Felix
de Marimon. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit
Comes et Torro.»
41v

Dissabte, a XXII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyoria
il·lustre lo magnifich doctor en quiscun dret Joseph Orlau, subrogat en lo offici de síndich de
la present casa, ha fet relació de com en execució del orde a ell per sa senyoria donat en lo die
de dimecres proppassat se era conferit ab lo
molt reverent canceller a effecte de fer-li memòria del despaitx de la causa de contrafacció del
sello archiver real y escrivans de registre. Al que
ha respost dit molt reverent canceller que fins
als feriats propvinents de Nadal no podia mirarho y que després ho despatxaria quant antes.

42v

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
enviat a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, ab
lo qual insinua que sas senyorias participen en
quin estat està lo fet de la restitució de las mercaderias, diner y altras cosas apresas en las caravelas portuguesas en lo mes de abril proppassat,
a effecte ho puga ell participar a sa magestat.
Com de dit bitllet és de véurer, lo qual és assí
cusit, signat de número XVI y del thenor següent:
«Haviendoa puesto antes de ayer en manos de dos
concistoriales de essa Diputación un real despacho
de su magestad sobre la restitución de la haprehensión de las carabelas portuguesas y demás embargado en ellas, y instándome ahora de nuevo sobre lo mesmo, para dar qüenta a su magestad con
el correo de manyana de la resolución que vuestra
señoría hubiere tomado sobre esta materia, que

Dimecres, a XXVI. En aquest die, de orde y comissió del il·lustre consistori de sas senyorias,
són anats los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y real junt ab mi, scrivà major
del General y present casa, regent los comptes,
mestre de cases y fuster de dita present casa de
la Deputació, a la mare de las fonts del General,
a effecte de mirar y regonéxer si estava aquella
en la deguda forma com és estil tots anys.
Divendres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias
il·lustres Miquel Casas, altre dels taulers del General de la ciutat de Urgell, ha renunciat pure y
líberament en mà y poder de sas senyories il·lustres lo dit offici de altre de dits taulers, la qual
renunciació per sas senyorias il·lustres, attès que
de la relació feta per lo magnífich racional de la
present casa, la qual és assí cusida, signada de
número XVII, consta no ésser debitor dit Casas
al General en quantitat alguna, és estada admesa
si et in quantum et non alias. Essent present per
testimonis Francesch Lluscà y Francesch Paÿssa,
verguers de sas senyorias.a

43r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
41v i 42r del trienni 1692-1695.

296

Dissapte, a XXVIIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, junt ab mi,
scrivà major y magnífich racional del General y
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1451.

present casa de la Diputació, se és conferit en la
casa del General y en lo aposento a hont té sa
residència lo receptor dels fraus a effecte de
continuar en inventari los fraus trobats y apressos en lo corrent mes de noembre mil sis-sents
noranta-dos. Y foren trobats los infrascrits y següents:
Primo, a XII de noembre mil sis-cents norantados, en casa Jacintho Cantarell, tintorer, devant
de Sant Agustí, ha prehenció de tretse canas y
un palm vayeta blanca y un tros de bandareta de
dita bayeta nuada ab las tretse canas, un palm
que serà una cana, sis palms.
Ítem, a XVI de dit, en la vila de Granollers, haprehenció feta a un incògnit de un mantó de estani grosser tenyit negre.
Ítem, dit die en dita vila de Granollers, haprehensió feta a un incògnit de set canas, setse borell, molt brut de oli.

Desembre
Dilluns, al primer de desembre MDCLXXXXII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa de la Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica a sas senyorias presentada per Joseph
Lleó, arrendatari que·s diu ésser del dret de Bolla de la col·lecta de Tàrrega, ab una relació en
escrits feta al peu de dita súplica continuada per
los magnífichs assessors, advocat fiscal de la present casa, y una carta del magnífich deputat local del General de dita // 43v // vila de Tàrrega y
sa col·lecta, ab la relació ab que de dita carta
continuada feta per dits magnifichs assessors,
junt ab unas certificatòrias auctènticha. Tot lo
que és assí cussit, signat de números XVIII,
XVIIII y XX y del thenor següent:

drets de Bolla de la taula de dita vila de Tàrrega,
mayorment sent-se la erecció de dita nova taula
y tanalla mediant acte de arrendament fet, segons se diu, per dits rearrendadors de dita
col·lecta de Cervera ha favor de Joseph Gili, calsater, Pau Torrell, de dita vila de Tàrrega. Y així
mateix, que donant-se lloch a la dita nova erecció de taula y tanalla en lo dit lloch de la Mora,
se disminuiria lo preu del arrendament de la
col·lecta de la vila de Tàrrega, de tal manera que
no se’n trauria los triennis vinents la tercera part
del que fins vuy se ha acostumat donar de dit
arrendament, com y també per tràurer-se de dit
nou arrendament poch lucro. Per ço y altrament, Josep Lleó, rearrendador de dita vila de
Tàrrega, comparexent devant de vostra senyoria, suplica sie de son servey manar al deputat
local de dita vila de Cervera que no done lloch a
la nova erecció de dita nova taula y tanalla. Y per
lo dit effecte ésser scrit a dit deputat local, que
encontinent mane y done orde als dits rearrendadors que en manera alguna possen // 44r //
dita nova taula ni tanalla en lo dit lloch de la
Mora, ab comunicació de las penas instituidas
per lo capítol de Cort contra aquells que arrendan los drets de la col·lecta de una plassa sola,
com així·s ho espera de la rectitut y justificació
de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus.
Pro Gallart. Pou y Mora.
Oblata die XXVII novembris MDCLXXXXII, in consistorio.
Et domini deputatis intervinientibus auditoribus computorum commisserunt predictam magnificis assessoribus Generalis Catalonia super suplicatis cum intervencione nobilis advocatis
fiscalis relacionem faciant in scriptis. Hieronimus Brotons, nottarius publicus Barchinone, scriva maioris Generalis Catalonie subrogatus.

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia de esta part de Joseph Lleó, rearrendador dels drets de la Bolla de la taula y col·lecta de Tàrrega à novament pervingut que Francesch Forns, Joseph Illa y Jaume Porta,
coarrendadors de dits drets de Bolla de la
col·lecta y taula de la vila de Cervera, se jactarian voler possar nova taula y tanalla en lo lloch
de la Mora, no obstant que és un lloch molt reduhit al número de unas vuyt ho nou casas y no
més, en lo qual lloch no·y ha memòria de hòmens que may y aie agut taula ni tanalla ni botiga alguna de draps. E com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, la erecció de dita nova taula y
tanalla en lo dit lloch de la Mora sie molt perjudicial als rearendadors de la col·lecta de dits
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
43v i 44r del trienni 1692-1695.
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Vista la suplicació sobredita y la comissió feta als
assessors y advocat fiscal infrascrits, per a que
sobre lo contengut en ella relació fassan en escrits. Attès que en las ordinacions del General
de Catalunya fetas y publicadas en lo trienni
proppassat de MDCLXXVIIII, en lo capítol LXXVIII se troba ordenat y disposat que no·y puga
haver ni posar-se novas taulas per lo present
Principat y comptat sinó és en las ciutats, vilas y
llochs que disposan los capítols de Cort o altrament per antigua consuetut n·i ha acostumat
haver, ni tanallas, sinó ab expressa llicència del
molt il·lustre consistori. Attenent ésser de notable perjudici a la bona exacció dels drets que·s
posen noves taulas per lo present Principat y
comptats, y que si acàs seria que los arrendataris
del General o Bolla, així de dit trienni com de
altres triennis antecedents, haurian posat novas
taulas en altras llochs dels dalt destinats, tingue-

[ 1692 ]

[ 1692 ]

ren obligació de tràurer-las y extinguir-las totas,
sots pena de cent lliuras per cada vegada seria
trobat lo contrari ésser fet. Attès que dita ordinació no sols és útil a la bona exacció dels drets,
sino també conforme a la disposició de capítols
de Cort, y senyaladament del capítol quarantanou en lo ítem setse de las Corts de mil quatracents vuytanta-hu, en què està disposat y provehit que robes no·s despatchen //44v // sinó en
las taulas principals hi havia, y no llogarets ni
passos sino que fos per causa molt necessària. Y
així bé no apar convenient introduhir y possar
nova taula en lo lloch de la Mora de la col·lecta
de Cervera, per ser lloch molt curt y de pocas
casas y habitació, y també per lo perjudici se faria a la taula de Tàrrega, ni en tot cas se podria
fer sens molt justa y necessària causa y llicència
precissa de vostra senyoria. Per tant y altrament,
los infrascrits assessors y advocat fiscal fan relació a vostra senyoria que pod y deu passar a manar a dit deputat local de la vila de Cervera que
no atravesquen possar ni dexar possar tal nova
taula en dit lloch de la Móra ni fer despatxs en
aquella, no tenint expressa llicència, consulta y
deliberada de vostra senyoria. Y aixís ho senten
en Barcelona, als 29 de novembre, 1692. Ameller, assessor subrrogatus. Rechs y Gallart, assessor
subrogatus. Don Anthon de Potau, fiscis advocatus.»
«Molta il·lustres y fidelíssims senyors deputats
del General de Catalunya.
A instància de Joseph Lleó, botiguer de draps
de la vila de Tàrrega, fou requerit anàs en casa
de Joseph Gili, calceter d’esta vila, per haver tingut notícia lo dit Joseph Lleó com a rearrendatari que·s de la Bolla, plom y sagell de cera del
General d’esta vila, en la qual casa de dit Joseph
Gili, calçater, se ha trobat una botiga de draps
de difarents calitats. Y volent dit rearrendatari
de la bolla regonéxer y anar aquella en dita botiga, demanaren los contrahents que si la roba se
havia de canar, en aquell puesto se marxitaria
tota. Y així·s, que estimarian, supossat la dita
roba havie de anar a la taula del General, que allí
se porie canar. Y com per acertar jo lo que·s devie fer me’n aconsellí ab mon assessor. Y me
aconsellà que, suposat los contrahents lo demanaven, que tant se era canar-la al General com a
dita botiga. Del // 45r // que de tot lo referit remeto una certificatòria auctènticha a vostra senyoria per lo mateix rearrendatari, que segons
tinch antès y se diu públicament lo dit Joseph
Gili, calceter, té feta alguna cauthela ab la botiga de draps, del que se farà constar, segons se
diu. Y com per lo que·m toque de mon offici,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
43v i 44r del trienni 1692-1695.
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per ser interès del General, dono aquest avís per
a que deliberen lo fahedor, restant sempre a sos
ordes de vostra senyoria fidelíssima. Tàrrega,
noembre, 23 de 1692. De vostra senyoria fidelíssima, que ses mans besa, Balthesar Torras, diputat local.
Oblata die
consistorio.

XXVIII

novembris

MDCLXXXXII,

in

Et domini deputatis intervinientibus auditoribus computorum commisserunt huiusmodi epistolam et certificatoria auctenticham in ea mensionatam magnificis assessoribus Generalis
Catalonia super in eisdem contentis relacionum
faciant in scriptis. Hieronimus Brotons, nottarius publicus Barchinone, scriva maioris Generalis Catalonie subrogatus.
Vista la suplicació de sobre expressada y lo demés en ella contengut. Vista la comissió als assessors infrascrits perquè relació fassa a vostra
senyoria. Y vist lo demés que en ella se havia de
véurer. Attès que de las certificatòrias en dita
súplica expressadas consta de que las robas expressas se troban en la casa del General de la vila
de Tàrrega, y ésser precís lo haver-se de canar
aquellas y regonéxer si està ab la deguda forma
per poder saber si són caygudas en frau ho no y
las canas o quantitat d’ellas. Per ço, fan relació a
vostra senyoria que pod y deu escríurer al deputat local de dita vila de Tàrrega done orde se
cane encontinent las ditas robas allí a hont se
troban vuy, y juntament regoneguen aquellas
si·s troben ab los requisits necessaris ab la forma
acostumada. Y així ho senten, etcètera. Rechs y
Gallart, assessor subrogatus. Ameller, assessor subrogatus.»
«Aba la present certifico y fas fe jo, Bonaventura
Meià, per auctoritat real notari públic de la vila
de Tàrrega, bisbat de Solsona, y notari ordinari
//45v // del magnífich deputat local de dita vila y
col·lecta de Tàrrega, per los molt fidelíssims senyors deputats del General de Catalunya en
Barcelona residents, com als vint-y-un dia del
mes de noembre del present y corrent any mil
sis-sents noranta-dos, a instància y requisició
del honorable Joseph Lleó, botiguer de draps
de dita vila, com a rearrendador dels drets de
Bolla, ploms y sagell de cera de dita vila de Tàrrega, fou requirit lo magnífich Balthezar Térez, deputat local de dita vila y col·lecta de Tàrrega, ab assistència del magnífich Pau Borràs,
ciutadà honrrat de Barcelona, batlle de dita vila
y batllia per la sacra, cesàrea y real magestat,
constituhits perçonalment en la casa que Joseph
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
43v i 44r del trienni 1692-1695.

Gili, calceter de dita vila, té y posseheix dins la
dita vila de Tàrrega, en lo carrer Major de aquella, en la qual casa se troba una botiga de draps
ab sa portalada que hix davant dit carrer y altra
portalada que entra y hix dins dita la casa de dit
Joseph Gili, calsater, en la qual casa, havent regoneguda aquella, se ha trobat molta roba de
calsetaria eo pelleteria de dit Joseph Gili de diferents chalitats de robas. Y en la dita botiga se ha
trobat molts y difarents partits, pesses y trossos
de panyos, ço és, vint-y-quatre colors y negre,
set partits; ítem de vint-y-dosè colors y negre,
quatre partits; ítem, varetas colors y negres,
vuyt partits; ítem, estamenyes catorsenes colors
premsadas, quatre partits; ítem dos pesses xamellots colors; ítem, dos pessas escots; ítem, un
partit estamenya negra; ítem, un partit estamenya borella y altre partit de estamenya trentena.
Consta ab albarà. Ítem, altre partit catorsena
verda, com consta ab albarà de Bolla. Totes les
dites són aportadas en la taula del General de la
present vila, a fi y effecte que les sobreditas cosas no poden tenir en casa de dit Paller o calceter, conforme manan las ordinacions fetas per
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
del General del present principat de Catalunya.
Y // 46r // encontinent, en presència de dits senyors deputat local, de mi, notari avall escrit y
de Rafel Martí, guarda extraordinària, ab assistència de dit magnífich batlle, instant y requerint dit Joseph Lleó, arrendatari, que ell volia que en lo puesto y lloch de dita botiga a hont
se trobava dita roba se canàs aquella partit per
partit, per a continuar aquella en lo acte de
aprehensió per las rahons sobreditas. Y encontinent, responent dit Joseph Gili que la botiga de
draps que·s trobava en la casa here llogada a Pau
Torrell, jove botiguer de draps que·s trobava allí
present, y no hera sua, de dit Gili. A hont respongué lo dit Pau Torell que era veritat que la
roba que·s trobave en dita botiga here de ell
propri y no here de dit Gili, y que li tragués albarà de Bolla, que la volia véurer fora que la tenia venuda. De a hont dit Joseph Lleó, rearrendador, responent y requirint al magnífich
deputat local, que ell volia que dita roba se
canàs a hont se trobava, y que·s fessen los actes
convenients en dit puesto. De a hont respongué
dit Pau Torrell que no volia canar la roba allí
sino a la casa del General. Y en eixes difarèncias
lo dit magnífich deputat local, trobant-se present en tot y per tot, se’n anà a consultar·o ab
son magnífich assessor tot lo sobredit. Y havent-se conferit dit magnífich assessor en la botiga de dita aprehensió, digué al dit arrendatari
que no importava canar la dita roba a la dita botiga o canar-la al General, que tot hera hu. A
vista que dit Pau Torrell, botiguer, ho demanave a totas las sobraditas cosas. Presents per testimonis magnífich Pau Borràs, ciutadà honrrat de

Barcelona, y Francisco Camarasa, cirurgià, tots
de dita vila, juntament ab tots los sobredits anomenats. Y per a que a totes les sobredites coses
se done tot crèdit y fe jo, dit Bonaventura Moja,
notari sobredit, appós aquí mon sòlit y acostumat sig+ne ab lo sello de la Diputació local. Se
troba manifestada la sobredita roba en lo manifest .
Així mateix, constituhit perçonalment los sobredits devant la presència de dit Joseph Gili,
calceter, fou requerit per dit Joseph Lleó, en dit
nom de arrendatari, que·ls pagàs y satisfés tot lo
dret de la Bolla de tota la roba que·s trobava en
son poder, bollada del trienni pròxim passat,
per preténdrer se li deu aquell. E lo dit Joseph
Gili, calceter, responent, diu que ell està
prompte y aparellat en donar-li y pagar-li lo dit
dret de // 46v // Bolla, sempre y quant se declararà y tindrà orde dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Catalunya.
Lo qual promet ab obligació de tots sos béns,
com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament. Presents per testimonis lo magnífich Pau
Torras, ciutadà honrat de Barcelona, en dita vila
populat, y Pau Torrell, jove botiguer de draps
de dita vila habitant. De supradicta fidem facio
ego, Bonaventura Moja, notarius supramemoratus. Hic me subscribo et meum solitum appono
sig+num.»
Dimecres, a III. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias
lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joan
de Argila, cavaller, escrivà major del General, ha
perseverat fins lo die present y continua de la
mateixa manera que té fetas altras relacions a sa
senyoria il·lustre, de modo que li impedeix la
servitut personal de son offici.
En aquest mateix die dit doctor Monsalvo,
constituhit personalment en dit consistori, ha
fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, cavaller racional de la present casa, ha
continuat y persevera de la manera que té fetas
altras relacions a sas senyorias, impedint-li la
servitut perçonal de son offici.
47r
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En aquest mateix die dit doctor Monsalvo,
constituhit perçonalment en lo consistori, ha fet
relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph Quintana, ciutadà honrrat de
Barcelona, exactor del General, ha continuat
fins lo die present y persevera de la manera que
té fetas altres relacions a sas senyorias, impedint-li la servitut perçonal de son offici.

[ 1692 ]

[ 1692 ]

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en dit consistori dit doctor Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de don Miquel Masdovellas, síndich del General, ha continuat y persevera de la manera que
té fetas altres relacions a sa senyoria, impedintlo lo exercici perçonal de son offici.
En aquest mateix die dit doctor Monsalvo,
constituhit personalment en dit consistori, ha
fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Gismundo Boffill, ajudant tercer
de la escrivania major, ha continuat fins lo die
present y persevera de la manera que té fetas altras relacions a sa senyoria il·lustre, de modo
que li impedeix la servitut perçonal de son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en dit consistori dit doctor Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indispisició de don Miquel Palleres, ajudant de racional
de la present casa, ha continuat y persevera de la
mateixa manera que té fetas altres relacions a sa
senyoria il·lustre, impedint-li la servitut perçonal de son offici.
En aquest mateix dia dit doctor Monsalvo,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias il·lustres, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la indisposició de Joseph Blanch,
altre dels verguers de dit consistori, ha continuat fins lo die present y persevera de la manera
té fetas altres relacions a sa senyoria il·lustre, de
modo que li impedeix la servitut perçonal de
son offici.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori, dit doctor Monsalvo, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph Moya, llibrater, andador de la
confraria de Sant Jordi, havia continuat fins lo
die present y persevera de la mateixa manera
// 47v // té fetas altras relacions a sa senyoria
il·lustre, impedint-li la servitut perçonal de son
offici.
Divendres, a V. En aquest die és vingut en lo
consistori de ses senyories il·lustres un cavaller de la família de la excel·lentíssima senyora
marquesa de Aytona. Y de part de dita excellentíssima senyora ha participat a sas senyorias
com la divina magestat era estat servit deslliurar-la felisment del part, encomanant-li una minyona.
Diumenge, a VII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa, a las tres horas de la tarda, los
magnífichs Joseph Terré, baró de Canyelles, y
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Joseph Catà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, són anats ab embaxada, de part de sas
senyorias, a la excel·lentíssima senyora marquesa de Aytona, a donar-li la enorabona de haverli Nostre Senyor donat successió, librant-le felisment del part, encomanant-li una filla. Del
que dita excel·lentíssima senyora ha mostrat
gran egraïment y alegria, // 48r // donant-ne
moltas gràcias a sas senyorias il·lustres, conforme han referit dits senyors embaxadors en lo
consistori.
Dimars, a VIIII. En aquest die me ha ordenat sas
senyorias a mi, scribà major del General y present casa, cusís en lo present dietari un bitllet de
sa excel·lència, lo senyor virrey, de data de tres
del corrent, ab lo qual diu sa excel·lència que sas
senyorias lo avisen ab tota distinció y claredat,
punt per punt, en lo que se ha faltat acerca de
córrer recíprocament en lo regonéixer las embarcacions cathalanas arriban als ports de Portugal contra lo capitulat del tractat de la Pau,
com llargament és de véurer de dit bitllet. Que
és assí cusit, signat de número XXI y del thenor
següent.
«Desseandoa informar a su magestad con certidumbre a qué se reduce lo que en Portugal se ha
faltado acerca de Cortes recíprocamente en el reconocimiento de las embarcaciones catalanas que
llegan a los puertos de aquella corona, contra lo
capitulado en los tratados de Paz, y teniendo presente lo que acerca de esto dijo vuestra señoría
en uno de los capítulos de su alegato jurídico impresso, me ha parecido insinuarlo a vuestra señoría para que me havise con toda distinción
y claridad, punto por punto, lo que hubiere sucedido sobre esta dependencia, para que quanto
antes pueda pasarlo a la real noticia de su magestad acompañado de mi representación, para
que se sirve de mandar se confiere con el embaxador de Portugal que reside en la // 48v // corte, a fin de que se atienda, como es justo, a la observancia de lo expressado en los tratados de Paz,
sin que experimenten lo contrario las embarcaciones catalanas que fueron a sus puertos. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 3 de deziembre de 1692. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
il·lustre a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari vinty-tres certificatòrias eo relacions fetas per lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
43v i 44r del trienni 1692-1695.

llet de sa excel·lència lo // 50r // excel·lentíssim
duch de Medinasidònia, llochtinent del rey,
nostre senyor, en lo present Principat, ab lo
qual ha remès dita real carta, la qual y dit bitllet
són assí cusits, signats de números XXIII y
XXIIII y del thenor següent:

magnífich racional de la present casa de la Diputació obtemperant a la deliberació per los
predecessors de sas senyorias feta al primer de
octubre, mis sis-cents vuytanta-nou, de difarents censals que foran extrets a la sort en la extracció feta per dits antecessors sots jornada de
vint-y-sinch de setembre, mil sis-cents vuytanta-vuyt. Las quals relacions són assí cusidas, signadas de número XXII.

«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.

En aquest mateix die se són partits de la present
ciutat, en virtut de deliberació per sas senyorias
feta lo die de sinch del corrent, per la vila de
Sant Joan Sasbadesas y altres parts, los magnífichs doctors Maurici Rechs y Gallart, subrrogat
de assessor, doctor Ignasi Castellet y Soler Ferran, subrrogat en advocat fiscal, Francisco de
Monfar y Sorts, procurador fiscal, Emanuel Teixidor, subrrogat en ajudant tercer, y Francesch
Llusià, subrrogat en verguers, junt ab don Emanuel de Torres, alguatzil ordinari.

Haviéndose ajustado el paraje al Mediterráneo
de una esquadra de diez y seis vaxeles de Inglaterra y Olanda a incorporarse con nuestra armada, y obrar unidos en las ocasiones de la campanya próxima, que viene haciéndose de nuestra
parte algunas prevenciones que se han comprehendido en el proyecto para assegurar la permanencia desta esquadra. Entra otras cosas que miran a esse fin se ha capitulado que, en arribando
a essos mares, se asista promptamente con los géneros de carnes y otros vastimientos que hubieren
menester libres de derechos y a los mismos precios
que corrieron al tiempo que se piden. Y porque son
notorias las consideraciones que concurren de interés público y de mi servicio en que esto se observe,
he querido significaros quan de mi real agrado
será el que por vuestra parte franqueéis los derechos referidos a estas naciones, para que experimentéis el buen tratamiento y correspondencia
que solicita el motivo que las conduce a unirse con
mis intereses, que assí lo espero de vuestro zelo y
amor a mi servicio, en que me le haréis muy agradable, como más en particular lo entenderéis del
duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general, que os entregará esta. Dada en
Madrid, a III de desiembre, MDCLXXXXII. Yo, el
rey.

Dimecres, a X. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en lo
consistori de sas senyorias per causa de sa indisposició.
49r

Dijous, a XI. En aquest dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar és tornat en lo consistori de sa senyoria il·lustre per haver convalescut de sa indisposició.
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Dimecres a XVII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich no és vingut
en lo consistori de sas senyorias il·lustres per
causa de sa indisposició.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General, ha fet relació de com se era conferit ab
lo molt reverent canceller a effecte de solicitar-li
lo despaitx de la causa de contrafacció del sello
archiver real y escrivans de registre. Al que ha
respost que dit molt reverent canceller ho despatxeria quant antes.

Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens.
Vidit Comes et Torro.»
50v

Divendres, a XVIII. En aquest die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Madrid, als
tres del corrent, ab la qual escriu a sa magestat,
dient se donarà per servit de què se enfranquesquen los drets de las provisions y bastiments
hauran menester una esquadra de setse vaixells
inglesos y olandesos ha de tocar en lo port de la
present ciutat que passan a unir-se e incorporarse ab la armada real, a effecte de obrar units en
las occasions de la próxima companyia, y un bit301

«Conb motivo de haverse ajustado el passaje al
mar Mediterráneo de una esquadra de setse navíos de guerra y quatre de fuego para incorporarse con nuestra armada y galeras y obrar unidas
en las operaciones de la próxima campaña, y de
que, según las últimas noticias, están ya navegando, se ha servido su magestad de resolver que,
en llegando a estos mares la dicha esquadra, se le
assista promptamente con los géneros de carnes y
demás bastimentos que hallaren menester, libres
de derechos y a los mesmos precios que corrieren al
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
49v i 50r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
49v i 50r del trienni 1692-1695.
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tiempo que se pidan, como vuestra señoría lo entenderá de la inclusa real carta que anticipadamente remito a vuestra señoría, para que, hallándose en esta intelligencia, al tiempo que
arribe al puerto de esta ciudad la dicha esquadra
disponga vuestra señoría, por su parte, la execussión de lo que encarga su magestad, como lo fio de
su zelo de vuestra señoría en atención a las consideraciones que concurran de interés público de el
real servicio, que a las demás que se mencionan en
la carta citada y por su contenido verá vuestra señoría. Que guarde Dios muchos años. Barcelona
a 17 de deziembre de 1692. Duque de Medinasidonia.

què deduhí en un dels números de son al·legat
jurídich imprès sobre esta dependència, lo que
se offereix al consistori repressentar y posar en la
alta comprehensió de vostra excel·lència és que
en los números 53, 54 y 55 de dit al·legàs ab los
motius del discurs que // 51v // se seguia y per
los fins allí expressats se pondera que de la informació rebuda en la casa que auctènticha se presenta a vostra senyoria constava.
Lo primer, que a las embarcacions cathalanas
que arriban en los ports de la corona de Portugal, y senyaladament en lo port de Lisboa y Castell de Betlem, los compel·leix son governador y
guarda de la real aduana a què entreguen manifest de totas las mercaderias que aportan, així de
desembarch com de trànsit, fent-los prestar jurament de no portar-ne de altras més que las expressadas en lo manifest entregat.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
51r

Dilluns, a XXII. En aquest die és tornat a assistir
en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per haver
convalescut de sa indisposició.

Lo segon, que després de entregat lo manifest,
posa lo governador dins de ditas embarcacions
una guarda, que està en ellas fins que se hajan
acabat de descarregar las mercaderias, a la qual,
per son salari y dieta, fan pagar per lo padró de
la embarcació dos testons, que correspon a nou
sous y quatre diners d’esta moneda.

En aquest mateix die sas senyorias, acompanyats dels officials de la present casa de la del
General y dret de la bolla, són anats a fer la regonexensa general per las botigas de la present
ciutat conforma se acostuma fer quiscun any.

Lo tercer, que fet lo descarregament, los officials
de las aduanas preguntan als patrons o mariners
de las embarcacions si portan altras mercaderias
més de las manifestadas y descarregadas, y seguida sa resposta, sens aguardar dia ni hora, se confereix la guarda ab commitiva dels demés officials
de la aduana a regonéxer ditas embarcacions y si
encontran en ella roba o mercaderia alguna més
que la manifestada fan aprenció de ella y la commissan.

Dimars, a XXIII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa, havent lo excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, ensinuat a
sas senyorias, ab bitllet que·s troba continuat en
lo dietari corrent, en jornada de nou del corrent, que sas senyorias posassan en sa
intel·ligència, ab tota distinció, en lo que se faltava ab las embarcacions cathalanas en Portugal
acerca la regonexensa de aquellas, a las sis horas
de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor ecclessiàstich són anats de
part del consistori ab embaxada de sa excel·lència y li han entregat lo memorial ho súplica
que·s assí cusida, signada de número XXV y del
thenor següent:

Tot lo que, sens alteració, afirman los testimonis haver-se observat en totas las embarcacions
cathalanas que arriban a sos ports, individuant
per rahó de sciència molts casos en què s·i són
trobats, que és quant pot en major exequució
de la insinuació del agrado de vostra excel·lència informar lo consistori.»

«Excel·lentíssima senyor.
En exequució del que vostra excel·lència, ab sa
carta ho bitllet de tres del corrent mes y any, és
estat servit insinuar al consistori de deputats y
oÿdors de comptas de la Generalitat de aquest
Principat, de què expressa ab tota individuació a
què se redueix lo que en Portugal se ha faltat
acerca de córrer recíprocament la regonexensa
de las embarcacions cathalanas que arriban als
ports de aquella corona, en intel·ligència del

Posant així mateix en sas mans còpia autènticha
de la informació ad visturam rei memoriam rebuda, instant lo procurador fiscal del General en
la demuntdita súplica mensionada, tot lo que sa
excel·lència acceptà y respongué que estava molt
bé en lo que lo consistori representava y que ho
posaria tot en mà de sa magestat perquè fos servit dignar-se péndrer lo temperament fos servit a
effecte tinga cumpliment la recíproca en Portugal segons los artigles dels tractat de las paus.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
50v i 51r del trienni 1692-1695.

E així mateix sas senyorias noticiaren a dit excel·lentíssim senyor llochtinent que, havent re-
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but una real carta del rey, nostre senyor, junt ab
un bitllet de sa excel·lència, ab la qual és servit
sa magestat participar al consistori ésser de molta conveniència al benefici públic y real servey
que, tocant al port de la present ciutat una esquadra de vaxells inglesos y olandesos han de
passar a incorporar-se ab la real armada se troba
en Itàlia a effecte de fer juntas operacions en la
pròxima campanya, se done disposició per a què
queden afranquits dels drets de tots los bastiments y provisions necessàrias ab què se socorreran de la present ciutat y principat de Catalunya, estava lo consistori en resolució venint lo
cas del arribo de dita esquadra, en què se done
la providència oportuna per la franquesa de dits
drets, conforme sas senyorias ho han ya aixís escrit a sa magestat, del que sa excel·lència ha
mostrat restar-ne ab tota gratitut.
Y semblantment, dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats militars y oÿdor ecclessiàstich,
en lo ínterim de dita embaxada, suplicaren a sa
excel·lència fos servit que lo fet de la haprehensió de una partida de fil era estada apresa en frau
de la Generalitat en la ciutat de Vich, la qual, segons notícias, vuy se troba en depòsit per preténdrer aquella lo governador de dita ciutat se
termine per medi de sa excel·lència sens que al
consistori li reste a fer altra diligència. Al que sa
excel·lència respongué que tenia ya donat lo
orde perquè se entregàs luego als officials de la
Generalitat, conforme de tot dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor ecclessiàstich han fet relació en lo consistori de ses
senyorias.
52v

me remite vuestra señoría su propuesta, a fin de
que de passarla con la mía a las reales manos de su
magestad. La divina guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 23 de deziembre, 1692.
Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Divendres, a XXVI. En aquest die, per medi del
síndich del General y presenta //53r // casa, foren
entregadas a sa excel·lència las ternas de proposicions de subjectas, tant per la proprietat com
per lo ínterim del offici de sobrecullidor del
General de la part de llevant que vaca per mort
de Francisco Exarch, per ser dit offici altre dels
compresos en la real resserva, las quals ternas són
assí cusidas, signadas número XXVII y XXVIII.
Diumenge, a XXVIII. En aquest die se han partit
de la present ciutat per la de Balaguer, vilas de
Berdú y Arbeca y altres parts que convinga, en
virtut de deliberació per sas senyorias feta als
vint-y-quatre del corrent lo magnífich doctor
Joan Jofreu, altre dels assessors de la present casa,
doctor Joseph Deona, subrogat de advocat fiscal, Francisco Teixidor, burgès de Perpinyà, subrrogat de procurador fiscal, Francisco Busquets,
notari real, subrogat de ajudant tercer de la scrivania major, Francesch Paÿssa, subrrogat en altra
dels verguers y Joseph de Magarola, alguazil ordinari, per negosis y afers de la Generalitat.
53v

Dimecres, a XXIIII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet han rebut de sa
excel·lència, de data de vint-y-tres del corrent,
ab lo qual participa a sas senyorias haver-li sa
magestat manat demanar al consistori la terna
per la provisió del offici de sobrecullidor de llevant que vaca per mort de Francisco Exarch,
com de dit bitllet és de véurer, que és assí cusit,
signat de número XXVI y del thenor següent:
«Sua magestad, que Dios guarde, con su real despacho de dose deste, se sirve de mandarme dicir
embie, para el officio de sobrecojedor de la Deputación deste Principado de la parte de levante, que
ha vacado por muerte de Francisco Axarch, que
residía en la corte, para passar luego a su provisión, y que pida a vuestra señoría que le toca hazer, por lo que en su execussión participo esta noticia a vuestra señoría, para que en su intelligencia

Dimars a XXX. En aquest die és tornat en la present ciutat Francesc Llúsia, que era anat en Sant
Joan Sas Badesas com subrrogat de verguer.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, junt ab mi, scrivà major, y ab lo magnífich racional del General, és
baxat en la casa del General de la present ciutat a
effecte de péndrer inventari dels fraus apresos en
lo present mes de desembre, y són los següents:
Primo, als quatre del present y corrent mes de
desembre, haprehensió en lo carrer de la Bocaria, en casa de Anton Bagà, jove sastra, de tres
canas escot negre.
Ítem, als vint de dit mes, en casa de Athanasi
Gurri, sastre, en la riera de Sant Joan, haprehensió de un mantó de tafetà de llustre tallat sens
cussir.

Gener
54r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
52v i 53r del trienni 1692-1695.
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Dilluns, a V. En aquest dia són tornats en la present ciutat lo doctor Maurici Rechs y Gallart,
a. a continuació 2 proposicions transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1452.
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subrrogat de assessors; doctor Ignasi Castellet
Soler Ferran, subrrogat en advocat fiscal; Francisco de Monfar y Sostre, procurador fiscal; Manuel Teixidor, subrrogat de ajudant tercer de la
escrivania major y doctor Emmanuel de Torras,
alguazil ordinari, los quals per negosis y afers de
la Generalitat eran anats en Sant Joan Sas Badesas y altres parts.
Dijous, a VIII. En aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas // 54v // senyories, lo patró Joan Gurri, mallorquí, ha jurat a
Déu, nostre senyor, y sants quatre evangelis,
com una barca que ell ha fet fer y fabricar en la
vila de Arenys de Mar, lo qual de present se
troba a punt de anar aquella, ha fet fer y fabricar per compte y a obs del capità Joan Bellver
y de altres, tots domiciliats y populats en la isla
de Mallorca, y no en manera alguna per altres
domiciliats y populats en altras parts fora dita
isla.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com se era conferit ab
lo molt reverent canceller a effecte de solicitar-li
lo despatx de la contrafacció del sello arxiver
real y escrivans de registre. Al que ha respost dit
molt reverent canceller que encara no havia pogut despatxar ditas contrafaccions per trobar-sa
de present tantas contrafaccions per declarar
com són la contrafacció dels officials de la Capitania General, la del sello y la que insta don
Francisco Maria Feliciani, genovès, en la qual
no poden entrevenir tots los senyors del Concell Real, y que procuraria quant antes despatxar-los.
Divendres, a VIIII. En aquest dia, constituhit
perçonalment en lo consistori de sa senyoria
il·lustre lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo
offici de síndich del General, ha fet relació,
//55r // mitjensant jurament, de com se era conferit ab lo molt reverent canceller a effecte de
solicitar-li lo despaitg de la contrafacció del sello archiver real y escrivans de registre. Y dit
molt reverent canceller, ha respost que per las
rahons digué lo dia de aïr no havia pogut despatxar·o, y que quant antes podria ho despatxaria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament,
de com la indisposició del doctor Hiacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General,
ha continuat fins lo die present y perservera de
la mateixa manera que té fetas altres relacions a
304

sa senyoria, de modo que li impedeix la cervitut
personal de son offici.
En aquest mateix dia, constituhit perçonalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, lo dit
doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Jacinto Alabar,
guarda ordinària del General, ha continuat fins
lo dia present y persevera de la mateixa manera
que té fetas altras relacions a sa senyoria il·lustre, impedint-li la servitut personal de dit son
offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit consistori, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph Casas, guarda del General del
portal del Àngel, ha perseverat y continua de tal
manera que té fetas altras relacions a sa senyoria
il·lustre, de modo que li impedeix la servitut
personal de son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyoria il·lustre, lo dit
doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Romualdo Escapa // 55v // y Guitart, receptor de la bolla, ha
continuat y persevera de la mateixa manera que
té fetas altras relacions a sa senyoria il·lustre, de
modo que li impedeix la servitut personal de
son offici.
Dissapte, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo noble don Francisco Miquel y Descallar, tant en
nom seu propri com també procurador, ab líbera y general administració de don Gerònim de
Miquel, son pare, com de sa procura consta en
poder de Ramon Vilana Perlas, ciutadà honrrat
y notari públic de Barcelona, als tres de desembre mil sis-sents vuytanta-tres, còpia auctèntica
de la qual se troba continuada en lo dietari del
trienni proppassat, en jornada de quinsa de
juny, mil sis-cents noranta-dos, en dits noms,
ha prestat jurament a Déu, nostre senyor, y als
seus sants quatre evangelis, com havent fet las
diligèncias en cercar lo acte de la original creació de aquest censal de penció vuyt lliuras, set
sous y nou, que tots anys, als onse de jener, los
reverents administradors de la capella y col·legi
de Sant Sever rebian sobre lo General, lo qual
fonch extret en sort en la extracció de censals
feta als dos de maig mil sis-cents setanta-tres, lo
qual censal és estat renunciat y cedit a dit don
Gerònim de Miquel com a usufructuari y a dit
don Francisco de Miquel y Descallar com a proprietari y las pencions de aquell foren cedides a
favor de dit don Francisco Miquel en dit nom
no és estat possible trobar dit acte.
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Dimars, a XIII de janer, MDCLXXXXIII. En aquest
die sa senyoria il·lustre me ha ordenat a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís en
lo present dietari una relació feta en escrits per
lo magnífich racional de la present casa, acerca
de un censal, penció dos-centas lliuras, pagadós
als tretse de agost, que en la extracció de censals
feta als trenta-hu de juliol, mil sis-cents vuytanta-sis, sortejà lo quòndam Francisco Puigdesalit
y Malla. La qual relació és assí cusida, signada
de número XXVII.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joseph Olau, subrrogat en lo offici de síndich de
la present ciutat, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller per la
//58v // solicitut del despaitx de la causa de contrafacció del sello, archiver real y escrivans de registre. Al que ha respost que dit molt reverent
canceller que ho despatxerà quant antes.
Dimecres, a XIIII. En aquest die lo doctor Joseph Orlau, síndich del General subrrogat,
constituhit perçonalment en lo consistori de sa
senyoria il·lustre, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller a effecte
de solicitar-li lo despaitx de la contrafacció del
sello archiver real y escrivans de registre. Al que
ha respost dit molt reverent canceller que quant
antes ho despatxeria.
Dijous, a XV. En aquest die, contituhit perçonalment en lo consistori de sa senyoria, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offissi de síndich, ha fet relació de com se hera conferit ab lo
molt reverent canceller a effecte de solicitar-li
lo despaitx de la contrafacció del sello archiver
real y escrivans de registre. Al que ha respost dit
molt reverent canceller de que ho despatxaria
quant antes.

Dimars, a XXVII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias,
lo pare fra Anthonio Rovira, procuradora
//60r // del reverent y convent de Sancta Catherina màrtir, del orde de Predicadors de la present ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Güell, notari públich de
Barcelona, als vint-y-quatre del present y corrent mes de janer, certificatòria auctènticha de
la qual és assí cusida signada de número XXVIII, en dit nom, ha jurat en la forma acostumada que, havent fetas las degudas diligèncias
en sercar lo acte de venda y original creació de
hont devalla aquella part de censal de pensió
quaranta-nou sous, sinch diners y malla, que
tots anys en lo mes de juny dit reverent prior y
convent rebien sobre lo General, la qual part de
censal fonch extreta en sort en la extracció de
censals feta al primer de desembre, mil sis-cents
vuytanta-sinch, no és estat possible trobar-se.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa
de la Diputació, cusís y continuàs en lo present
dietari una real carta de sa magestat, Déu lo
guarde, la data de la qual és en Madrid, als setse
del corrent, ab la qual és servit lo rey, nostre senyor, insinuar lo quant de son real agrado y servey és la resolució ab què estan sas senyorias en
donar los despaigs convenients per la franquesa
dels drets tocants a la Generalitat de tots los vastiments y provisions necessitarà la esquadra de
Inglaterra y Olanda que ha de venir al Mediterràneo a incorporar-se ab la ermada real, junt
ab un bitllet de sa excel·lència, ab lo qual remet
dita real carta, com de ella y de dit bitllet és de
véurer, que són assí cusits, signats de números
XXVIIII y XXX.
«Elb rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
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Dimecres, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria, lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller per solicitar-li lo despaitx de la causa de contrafacció del
sello arxiver real y escrivans de registre. Y dit
molt reverent canceller ha respost que quant
antes ho despatxeria.
Dijous, a XXII. En aquest die lo doctor Joseph
Orlau, síndich del General, ha fet relació en lo
consistori de sa senyoria de com se hera conferit
ab dit molt reverent canceller per la solicitut del
despaitx de dita contrafacció. Y dit canceller ha
respost així mateix que quant antes ho despatxeria.
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He visto vuestra carta de 20 del passado y el celo y
promptitud con que ha deliberado esse consistorio
dar los despachos necessarios para la franquesa de
los drechos pertenecientes a la Generalidad de todas las provisiones y vastimentos que necessitare la
esquadra de Inglaterra y Olanda que viene al
Mediterráneo a incorporarse con nuestra armada, en la conformidad que // 61v // os escriví en
tres del mismo. Y siendo este servicio y las expressiones que con este motivo hazéis muy propria del
efeto y atención con que os portáys en todo lo que
conduze a mi real servicio, he querido manifestaa. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1451.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
59v i 60r del trienni 1692-1695.
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ros mi real gratitud y aseguraros la experimentaréys en quanto os tocare. Dada en Madrid, a XVI
de enero, MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Tamarit. Vidit Climente, regens. Vidit Oscarus,
regens.»
«Passoa a manos de vuestra señoría la adjunta
real carta en que su magestad da gracias a vuestra señoría por la franquizia de drechos que ha
deliberado vuestra señoría se observe con la esquadra de Inglaterra y Olanda que viene al Mediterráneo, y por la misma razón se las repito a vuestra señoría. Que guarde Dios muchos años.
Barcelona, a 25 de enero, 1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dimecres, a XXVIII de janer MDCLXXXXIII. En
aquest die són tornats en la present ciutat de la
de Lleyda y altres parts los magnífichs doctor
Joan Jofreu, assessor Joseph Deona, subrrogat
de advocat fiscal, Francisco Teixidor, subrrogat
de procurador fiscal, Francisco Busquets, subrrogat de ajudant tercer de la escrivania major, y
Joseph de Magarola, // 62r // alguazil, a hont
eran anats de orde de sas senyorias per negosis y
afers del General.
En aquest mateix die són vinguts ab embaxada
en lo consistori de sas senyorias, de part dels
molt il·lustres senyors concellers de la present
ciutat, los magnífichs Jaume Falguera y doctor
micer Maurici Rechs y Gallart, ciutadans honrrats de Barcelona, participant a sas senyorias,
de part de dits molt il·lustres senyors concellers,
com sa sanctedat havia canonitzat a sancta Maria de Cervelló, dita del Socós, natural de la present ciutat, per la qual occassió se esperava de
pròxim fer-se en dita present ciutat grans festas
per la celebració de dita canonitsació. Y que dits
molts il·lustres senyors concellers estimarian
que ses senyories concorreguessen en ellas, dedicant un die de festa a dita sancta. E ses senyories, oÿda dita embaxada per paraula del il·lustre
y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, respongueren que estimavan en molt la notícia
que dits il·lustres senyors cancellers són estats
servits donar-los, y que mirarian los exemplars
de la present casa acerca del que podien ses senyories obrar, los quals vistos, tornarian resposta a dits il·lustres senyors concellers.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
59v i 60r del trienni 1692-1695.
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Divendres a XXX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present llibre de dietari un vot fet per lo
doctor Joseph Thomàs Rovira, subrrogat en altra dels assessors, ab lo qual és de parer per los
motius, causas y rahons en ell contengudas, que
no pod ni deu ses senyories passar a deliberar las
adeales de teya de carnastoltas en la forma se era
demanat, // 63v // com més llargament és de
véurer de dit vot, que és assí cusit, signat de número XXXI y del thenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo fet consultat als assessors y advocat fiscal
de la present casa per vostra senyoria, en virtut
de decretació al peu de una suplicació als vint-ysis del corrent mes y any feta, ab la qual ha ordenat que, rebuda informació y haguda rahó de la
extracció feta per los visitadors en la sentència
de visita promulgada als vint de maig, mil siscents vuytanta-quatra, sobre la querela de número 2, fessen vot en escrits cerca lo contengut
en dita suplicació, que és: «Si per haver-hi públicament màscaras y carnestoltas en la present
ciutat cesse lo motiu per lo qual foren ab dita
sentència de visita suspesas y llevadas las de carnestoltas, si deuhen vostra senyoria y los demés
officials ésser reintegrats en lucrar ditas adeales,
deliberan vostra senyoria aquellas». Vista dita
suplicació y la decretació o comisió al peu de
aquella feta. Vista dita sentència de visita y la exportació al peu de aquesta continuada. Vista la
informació rebuda. Vist lo capítol 2, Corts del
any 1599. Vist lo que se havia de véurer concernient a la subjecta matèria. Attès que ab dita
sentència de visita fou sentenciat y declarat que,
de las horas en avant, tant quant serian extinctas
y prohibidas y no·y hauria festas de carnestoltas
en la present ciutat, en observança del capítol 2,
Corts 1599, no fos lícit ni permès a vostra senyoria deliberar ni pagar pecúnias algunas del
General a si ni als demés officials, ni cobrar
aquellas per teya de carnestoltas, exortant a vostra senyoria la observància de dita declaració a
càrrech de llurs consièncias y manant als assessors, advocat, ministres, officials en quant a
cada un de aquells sa observansa, sots pena de
una terça de llurs sous, haver de restituir al dit
General totas las quantitats de diners fossan pagadas per dita teya. Y entre altres ab què dita
sentència de visita foren que sa magestat, Déu
lo guarde, anant ab representació de la ciutat,
ab real decret dat en Madrid, als 20 de desema. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
55v i 56r del trienni 1692-1695.

bre, 1679, havia prohibit totalment las màscaras, disfrassos y balls en la present ciutat. Y per
dit effecte eran publicadas cridas reals en los
anys 1681 y 1682. Y que ab lo capítol 2, Corts
1599 del nou redrés del General, constavan que
los molt il·lustres deputats y oÿdors de comptes
no podian gastar pecúnias del General sino per
los casos expressats, entre los quals no se troba
lo poder gastar diners per teya de carnestoltes,
com més llargament és de véurer de dita sentència de visita al dit se refereix.
Attès que dit real decret que dona causa a la
prohibició de las màscaras y carnestoltas ha tingut son degut effecte y execució, y no consta
que se sia tret, ans bé, en virtut de aquell, lo present any se han duplicat las cridas reals ab que se
prohibexen totas las màscaras, disfrassos, balls,
en la conformitat en los anys antecedents. Y axí,
és vertader dir segons la real voluntat y son decret las carnestoltas y màscaras encara quedan
extinctas y prohibidas y dura la causa de dita
prohibició.
Attès que si bé de la informació rebuda y altrament, consta que en lo present any hi ha actualment en la present ciutat moltas màscaras y carnestoltas, però aquellas se fan illegítimament y
contra dit real decret, quals no eran las anteriors
a aquell, y axí estas anteriors no poden donar
exemplar a las presents pues no se ha de aténdrer lo que és prohibit y de fer-se obra, si no lo
que és fet legítimament y conforme a la voluntat real.
Attès que no consta que lo excel.lentíssim senyor llochtinent general // 62v // ni los reals ministres attenent a dit real decret hajen fet acte
algu positiu de que pugue conclourer-se la
aprobació de ditas carnastoltas y màscaras y axí
bé és molt digne de la attenció de vostra senyoria que no passe a fer aquell com se faria deliberant las adeales de teya que en temps passat antes de dit real decret denava per ditas
carnestoltas.
Attès que encara que hi hagués tolerància de ditas màscaras y carnestoltes per part de sa
excel·lència, per no haver demonstració possitiva, en contrari, dita tol·lerancia no faria que ditas carnestoltas y màscaras en virtut de dit real
decret no quedassen prohibidas y sols en tot cas
podia aprofitar per librar de la pena y donar justa credibilitat y escusa als contrafehents, y altrament, vostra senyoria no està informat de las altras rahons que podan haver asistit a sa
excel·lència per tollerar-las, de què en tot cas se
deuria noticiar antes de passar a fer acte algú
aprobatiu de ditas carnestoltas y contradiccions
al dit real decret.
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Per tant, lo assessor infrascrit és de vot y parer
que, segons dit capítol 2, Corts 1599, y sentència de visita, no pod ni deu vostra senyoria passar a deliberar los adeales de teia de carnestoltas
en la forma que se demana. Y aixís ho sent, salvo
sempre la millor sensura de vostra senyoria. Barcelona y janer 28 de 1693. Rovira, assessor, subrogatus.»
Dissabte, a XXI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich junt amb mi,
scrivà major del magnífich racional del General
y present casa, és baxat a la casa del General y en
lo aposento // 63r // del defenedor a hont té sa
residència lo receptor dels fraus a effecte de
continuar en inventari los fraus trobats en lo
present mes de janer. Y se han trobats los següents:
Primo, a XII de janer, mil sis-sents noranta-set,
sinch càrregas de sabó apresas a Pera Soler, traginer de la vila de Olot, propri de Magí Feixes,
apresas en lo camí real qui va des del Portal Nou
a la Creu de Sant Francisco.

Febrer
Dimecres, a IIII. En aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich, a las sis horas de la tarda, són anats de
part del il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per haver dit excel·lentíssim senyor enviat a
cercar dos consistorials, als quals entregà una
real carta, la data // 63v // de la qual és en Madrid, al primer del mes de janer proppassat, ab la
qual és servit sa magestat significar quant de son
real agrado serà lo continuar lo tèrcio, procurant que estiga complert aquell molt a temps
per poder anticipar la pròxima campanya, com
de dita real carta és de véurer, la qual fonch ordenat per ses senyories fos cusida y continuada
en lo present dietari per mi, scrivà major del General y present casa de la Deputació. Y aquella
és assí cusida, signada de número XXXII y del
thenor següent:
«El rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Combiniendo por lo adelantado del tiempo tratar de todas las disposiciones concernientes a la
formación del exército de essa provincia para la
próxima futura campanya, se han dado las órdenes necesarias a este fin. Y porque esse consistorio
ha acudido con la fineza que acostumbra, manteniendo un tercio de infanteria durante la guerra presente, he querido significaros quan de mi
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real agrado será el que lo continuéis en adelante,
procurando esté cumplido muy a tiempo para anticipar la próxima campanya con las demás asistencias que se previenen, para afianzar la defensa de esse Principado. Y podéis estar ciertos que
esta deliberación hallará en mi real anuncio la
aceptación que es justo y que la tendré presente
para honrraros y favoreceros, según lo entenderéis
más particularmente por el duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general, por
cuya mano reciviréis esta. Dada en Madrid, al
primero de enero, MDCLXXXXIII. Yo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchus
de Harina. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio
de Tamarit.»a
64r

Divendres, a VI. En aquest die, vaccant lo offici
de receptor del General de la ciutat de Lleyda,
altre dels compresos ab la real reserva de sa magestat per mort de Joan Batista Cabeses, últim
obtentor de aquell, per medi del síndich del General y present casa, foren entregadas al
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en lo present Principat, las
ternas de proposició de subjectas, tant per la
proprietat de dit offici com per lo interim en
què sa magestat pren resolució en la provisió de
aquell. Las quals ternas són assí cusidas, signadas de números XXXII y XXXIII.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General y present
casa, cusie y continue en lo present llibre de dietari una còpia de una real carta escrita al llochtinent de sa magestat acerca la pretenció del doble salari pretén lo doctor Isidro Pi, advocat
fiscal de la visita, per ser estat extret en conceller
de la present ciutat, perquè, oÿt lo consistori informe sa excel·lència a sa magestat. Y així mateix
lo paper de informe entregat per medi del síndich del General y present casa al molt reverent
canceller, per medi del qual ses senyories han
rebut dita còpia de dita real carta, la qual y dit
paper entregat a dit reverent canceller són assí
cusidas, signadas de números XXXV y XXXVI y
del thenor següent:
«El rey.
Ilustre duque de Medinasidonia, primo, gentilhombre de mi Cámara, mi lugarteniente y capitán general. Por parte del doctor Isidro Pi y Pagés,
//64v // conceller segundo de essa ciudad, se me ha
a. a continuació 2 proposicions transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
1452.
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representado que, hallándose antes de sortear en
este empleo con el de abogado fiscal de la visita de
la Generalidad de esse Principado y haviendo
puesto substituto en él, se ha desistido el consistorio
de diputados de señalarle doblado salario, uno
para si y otro para el substituto, como siempre se ha
estillado en semejantes casos, suplicándome que,
en consideración de haver procurado corresponder
a las obligaciones de leal vassallo y de lo demás que
representa en el memorial, de que se os remite copia, sea servido dar las órdenes necessarias para
que le acuden con el referido salario duplicado.
Sin embargo, del despacho de 14 de julio, 1668, en
que han fundado los diputados su negativa, y
para tomar resolución en essa instancia, ha parecido encargar y mandaros, como lo hago, que
oyendo sobre ella el consistorio de la Diputación
me informéys y digáys lo que se ofreciere y pareciere, para que entendido, mandar lo que combengáis. Dada en Madrid, a XII de enero, 1693. Yo,
el rey. Don Joseph de Haro et Lana, secretarius.»
«Excel·lentíssim senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya diuhen a vostra excel·lència que lo
que se’ls ofereix representar en la resposta de la
real carta de sa magestat, Déu lo guarde, a vostra
excel·lència remisa, de data de dotse de janer del
corrent any mil sis-cents noranta-tres, en orde a
la subrrogació ab doble salari que solicita lo doctor Isidro Pi y Pagès, en lo offici de advocat fiscal
de la visita del General de Catalunya, havent sortejat en lo empleo de conceller segon de esta
ciutat, és que // 65r // lo reparo ha tingut y té lo
consistori en concedir dita subrrogació ab doble
salari consisteix en lo real decret de 17 de agost
1662 de la formació de las bolsas dels officis de
dita visita, en que disposà y manà sa magestat
que las personas que sortejarian en aquells los
aguessen de servir personalment y no per substitut, ab estas paraulas: «y con calidad que las perçonas que sortearen en los officios referidos los hayan de servir perçonalmente y no por substituto».
Lo que se repetí ab altre real despaitx de 18 de juliol, 1665, de la insiculació primera dels officis de
la visita, ab las paraulas següents: «También es mi
voluntad y mando expressamente que las personas
que sortearen en cada uno de estos officios hajan de
servirlos perçonalmente y no por medio de substituto, y que los visitadores no nombren más officiales de los necessarios para proseguir la visita, ni
tampoco gasten en ella del dinero de la Generalidad más de lo que precisamente fuere menester».
Y semblantment, en altra real decret de 14 juliol, 1668, sobre la reforma del gastos de dita visita, insiculat en la real carta, se prohibí que los
visitadors no puguescan gastar ni repartir entre

si ni lliurar als officials de dita visita quantitats
algunas a més de las allí expresades, ni ab pretext de remuneracions ni per treballs ordinaris o
extraordinaris, adeales, gages, ploma, paper,
mapa, escrivania, llumenàrias, vestuaris o dols ni
per altre motiu o pretext algú.
Regoneix lo consistori que lo estil y observància
ynconcussa entra las dos casas de la Deputació y
ciutat de Barcelona és y es estada que, offerint-se
lo cas de sortejar algun official de la Generalitat
en conceller de la ciutat, se li dona y ha donat en
dit offici de la casa subrogat ab doble salari, y ab
la mateixa mútua correspondència ho ha exequutat la ciutat quant algun official de ella sortejà en lo puesto de consistorial o visitador.

senyor, Déu lo guarde, junt ab un bitllet de sa
excel·lència lo senyor virrey, la data de la qual
real carta és en Madrid, a XXX de janer proppassat, ab la qual és servit sa magestat dir se ha donat per servit de la puntualitat ab què se ha exequutat son real orde, restituhint las mercaderias,
diners y demés cosas que en temps dels antecessors de ses senyories foren apresas en dos caravelas portuguesas arribaren en lo port de la present
ciutat, del que sa magestat dona las gràcias, com
de dita real carta y bitllet de sa excel·lència és de
véurer, que és assí cusida y cusit signats de números XXXVII y XXXVIII y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.

Però en lo particular de officials de dita visita del
General que hajan sortejat en lo puesto de conceller no se troba ni se té notícia de exemplar
algú en què la visita se li haja concedit substitut
ab // 65v // doble salari, ni tampoch que haje
vingut lo cas després de dits reals decrets.
En consideració de que lo consistori se troba
sens acció per a poder condecendir a la pretenció de dit doctor Isidoro Pi, estant de per mitx
los dits reals decrets la observància y exequució
dels quals rigurosament se ordena y mana en
aquells que estat quant pot lo consistori en
aquest particular dir y representar a vostra excellència.»
En aquest mateix die lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo ofissi de síndich, ha fet relació
en lo consistori de sas senyorias de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller a efecte de
solicitar-li lo despaig de la declaració de contrafacció del llochtinent de prothonotari, archiver
real y escrivans de registre, y que dit molt reverent canceller havia respost que procuraria
quant antes ser-ho.
Dilluns, a VIIII. En aquest die, constituhit
perçonalment lo doctor en medicina Jaume
Fontana, en lloch y per indisposició del magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrat // 66r //
de Barcelona, en lo consistori de sas senyorias,
mitjensant jurament, ha fet relació de com lo
doctor Joan Jofreu, altre dels magnífichs assessors ordinaris del General y present casa de la
Deputació, està detingut en lo llit patint un dolor articular ab molta febra, de manera que no
pod en manera alguna assistir a la servitut de dit
son offici.
Dimars, a X de febrer, MDCLXXXXIII. En aquest
die me ha ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta del rey, nostre
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Reciviose una carta de 22 de noviembre próximo
passado por la qual he visto como deliberásteis se
instituyesen las mercaderías, dinero y demás cosas
que en tiempo passado de vuestros antecesores se
apressaren en dos caravelas portuguesas que arribaron al puerto de essa ciudad, en ejecución de lo
que mandé escriviros en 8 del mismo. Y porque el
duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general, me participó también el celo con
que os aplicásteis // 66v // a allenar las dificultades que se ofrecieron, he resuelto deciros me he
dado por servido de la puntualidad con que habéis exequutado mi real orden, y os doy por ello las
gracias que merecéys. Dada en Madrid, a XXX de
enero, MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.
Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Hariza.
Vidit don Josephus Rull. Vidit marchio de Tamarit.»
«Remitob a vuestra señoría la adjunta real carta
en que, con motivo de responder su magestad a la
de vuestra señoría, en que participó la deliberación de que se restituyesen las mercaderías, dinero
y demás cosas que se apresaron en dos caravelas
portuguesas, se sirve de dar a vuestra señoría las
gracias por ello. Y en su real nombre buelvo a repetirlas. A vuestra señoría guarde Dios muchos
años. Barcelona, a 8 de febrero, 1693. Duque de
Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
65v i 66r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
65v i 66r del trienni 1692-1695.
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seph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa de la Deputació, ha fet
relació de haver-se ell conferit ab lo molt reverent canceller a efecte de solicitar-li la declaració
de la contrafacció del llochtinent de prothonotari del sello del archiver real y dels escrivans de
registre, y que dit molt reverent canceller li havia respost que per causa de las moltas ocupacions no s·i era pogut aplicar, emperó, que procuraria quant antes declarar-le.
E semblantment, ha fet relació dit síndich de
com de orde de sas senyorias se era conferit lo
die present ab lo // 67r // il·lustre senyor conceller segon, doctor Isidoro Pi, als quals, de part
de sas senyorias, havia demanat hora per una
embaxada en resposta de la que per part de dits
il·lustres senyors concellers fonch feta a sas senyorias lo die vint-y-vuyt del passat. Y que dits
il·lustres senyors concellers li havian fet de resposta que besaven les mans a sas senyorias, y
que si estava a punt rebrian luego dita embaxada. La qual relació feta per dit síndich fon demanat per sas senyorias als verguers cercaran las
personas destinadas per fer dita embaxada. Y no
haber-se trobat aquells y ésser ya més de mitx
die, fonch per ses senyories ordenat a dit síndich
tornàs en lo consistori de dits molt il·lustres senyors concellers y los digués que en atenció de
no trobar-se las personas havian de fer la embaxada per la qual se havia demanada hora fossen
servits donar-lo per lo die de damà, lo que per
dit síndich fonch encontinent posat en exequució. Y tornat que fonch en consistori, féu relació
a ses senyories que dits molt il·lustres senyors
concellers li havian fet de resposta que lo die de
damà tenian precisas ocupacions, emperò, que
procurarian véurer si aquellas los donarian
lloch, que ya ho participarian a sas senyorias. Y
així mateix, dit síndich ha fet relació a ses senyories que lo tractament havia donat a dit il·lustre
consistori dels senyors concellers en una y altra
de ditas dos voltas era estat de senyoria.
Dimecres, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació a sas senyorias que, havent
ell encantat en lo públich subast qui per menos
vulle fer la provisió de vuit-cents vint-y-sinch
canas de drap setsè de Sant Llorens de la Muga
que han de servir per fer los gambetos y vestits
dels soldats ab què lo General y present casa serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en defensa del present Principat, y de la exacció dels
drets de la Generalitat, no ha comparegut
perçona alguna qui vulle fer dita provisió per
menos de // 67v // coranta-tres sous y quatre diners la cana, ab los pactes, modo y forma contengut en la tabba.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta de sa magestat dada en Madrid, als
vint de janer proppassat, ab la qual és sa magestat servit participar lo real orde tocant a la planta del cordó que ha manat posar en lo entorn de
la vila de Madrid per lo registre dels gèneros de
mercaderias se portaran en la cort, remetent,
junt ab dita real carta lo paper eo pragmàtica
apressa de la forma ab que lo rey, nostre senyor,
disposa y mana se trefiquen tots los dits gèneros
y mercaderias han de entrar en la Cort y transitar per ells, juntament ab un bitllet de sa
excel·lència, com de dita real carta, paper o
pragmàtica impresa y bitllet de sa excel·léncia és
de véurer, que tot és assí cusit, signat de número XXXX y XXXXI y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Experimentándose que los resguardos y providencias que hasta ahora se han tenido para que no se
defraudaren los derechos que sobre los géneros comestibles y otros componen las rentas que sirven a
la defensa de estos reynos y a la satisfacción de los
que en ellos tienen consignaciones, y que son mayores los excessos que cada día se cometen sin que
puede evitarlo el castigo, y concediéndose ocasión
a este inconveniente, el estar en la corte los registros y que las guardas también estén inmediatamente a las puertas, no siendo unos mismos para
todas las rentas. Y que no se les atienda por ser elegidos de los arrendadores. Se ha tenido por importante al augmento de las rentas y ponerles en el
crédito y conocimiento cierto que deven estar en
que los registros se pongan en algunos // 68r // de
los lugares circunvecinos a esta villa, con la disposición que se ha dado. Y que assí en ellos como en
todos los demás que ay en iguales instancias se
aquartelen los soldados de algunas companyas de
cavallos, cavos y oficiales, para que en lo que tanto
importa a mi servicio y a las mayores assistencias
de los exércitos cuyden con el zelo, puntualidad y
desinterés que lo harán y según las instrucciones
que tengo aprobadas y se les dará por el cardenal
Portocarrero, cuya orden, con independencia de
otra, viene esta gente. No permitan que ninguna
persona de qualquier estado y calidad que sea embaraze el que se le registren las cargas de ropa o
géneros que vinieren a su nombre, ni los coches y
literas o otras cavallerias en que pueden traerlos,
assí por los caminos y veredas comunes como por
los extramados, comprehendiéndose también con
esta regla general y prohibición todos los criados
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1692-1695.

de mis casas reales y de la reyna y cavallerizas y los
de la reyna, mi señora y madre. Y porque esta
nueva disposición y planta se ha de exequutar
como está dispuesto por lo que mira a esta corte,
que para lo demás del reyno también se prevendrá
lo que se ha de observar, por necessitarse no menos
de mucho remedio. Y es bien sea notoria a todas
las ciudades, villas y lugares de estos reynos y que se
esté en intelligencia de ello, para que sepan los que
comerciaren y traginaren las guías y despachos
que han de traher donde han de acceder al registro y en que lugares se han puesto y el cordón con
la cavallería. He mandado que a este fin por lo
que toca a esse Principado se publique en los lugares de él assí mi real orden al thenor de esta carta
como la copia impressa del papel de puntos que la
acompanya, firmado del secretario don Anthonio
de Ubilla, en que se previene lo que se ha de exequutar. Porque la falta destas noticias no haga
incurrir contra la referida orden, lo que he querido participaros, para que lo tengáis entendido.
Dada en Madrid, a XXVIIII de henero MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
67v i 68r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
68v i 69r del trienni 1692-1695.

«Passoa a manos de vuestra señoría la inclusa real
carta y parte impresa que en ella se cita tocante a
la planta del cordón que su magestad ha mandado poner en el contorno de Madrid para el registro de los géneros que se llevaren a aquella corte,
porque vuestra señoría se halle enterado de su real
orden. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a X de febrero, MDCLXXXXIII.
Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal
de la present casa, diu y representa a vostra senyoria il·lustre que en la causa que se aporta en
la present casa y devant de vostra senyoria il·lustre, entre dit procurador fiscal, de una, y Miquel
Jover, tinent de correu mayor de la present ciutat, de part altra, lo magnífich doctor Joseph
Deona, advocat fiscal subrrogat de la mateixa
casa ha fet una sèdula, la qual, als catorsa del corrent mes de febrer, mil sis-cents noranta-tres,
és estada provehida per altra dels magnífichs assessors ordinaris de vostra senyoria, en la qual,
per las causas y rahons en aquella contengudas,
demana que sia feta estima de tot lo domàs
après al dit Miquel Jover, del qual se tracta en
dita causa, anomenant per dit effecte als majorals de la confraria dels velluters de la present
ciutat. Y que prestada la caució offerida prestar
per dit Miquel Jover per la quantitat que dits
majorals estimaran lo dit domàs, junt ab las penas y demés acostumat, sie restituhit y entregat
lo dit domàs al dit Miquel Jover. Y que per ço,
sien fets los manaments oportuns, tant a dits
majorals //69v // com a qui convingue, com més
llargament és de véurer en dita sèdula, la qual
encara no se és entornada al dita Miquel Jover
eo a son procurador, y de aquella se fa a vostra
senyoria ocular ostenció. E com dit Francisco
de Monfar y Sors, tinga en comprehensió que la
dita demanda eo acontentament y la restitució
de dit domàs, encara que precehesca la caució
sobredita sia cosa inusitada y contra lo estil observat inconcussament en la present casa, y altrament puga redundar en dany y perjudici de
aquella. Per tant, y altrament, a effecte que per
ningun temps en lo judici de visita ni altrament
no puga ser querelat de haver instat las íntimas
de dita sèdula, posant tot lo sobredit en la nota
de vostra senyoria il·lustre, y dicentint en quant
li sie lícit y permès al demanat ab dita sèdula, y
antes de intimar aquesta súplica, sie del servey
de vostra senyoria il·lustre deliberar lo necessari
y de major conveniència, donant la deguda providència en lo fet sobredit. Y que la present sie
insertada eo cusida en lo dietari corrent, perquè

Vidit don Josephus Rull. Vidit Comes et Torro.
Vidit marchio de Hariza. Vidit marchio de Tamarit.»
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dietari una súplica a ses senyories presentada per
Francisco Monfar y Sorts, procurador fiscal de
la present casa, ab la qual disent del demanat
per lo advocat fiscal ab una sèdula feta en la causa se aportà per y entre ell, dit procurador fiscal,
de una, y Miquel Jover, tinent de correu major,
de part altra, com de dita súplica és de véurer
llargament, que·s assí cusida, segnada de número XXXXII y del thenor següent:

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació que, havent ell encantat per molt temps
quatra-cents quaranta-vuyt tomos de decissions
criminals de don Pedro Amigant, doctor de la
Real Audiència del present principat de Catalunya, sens encodernació, ha trobat en ells la
dita de sinch-centas lliuras ab sinquanta lliuras
de axaus ab los pactes, modo y forma contengut
en la tabba.
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conste en tot temps del disentiment exprés de
dit Francisco de Monfar, com tot ho espera de
la legalitat y rectitut de vostra senyoria il·lustre.
Officio, et cetera. Altissimus.
Franciscus de Monfar y Sorts, procurator fiscalis
Generalis Catalonie.»
Dimars, a XVII. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi dels síndich del General y present
casa, entra las sis y set horas de la tarda, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich són anats ab embaxada, de
part del il·lustre consistori, al excel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde,
a participar-li que lo il·lustre consistori estava
per a passar a péndrer informacions sobre un
frau de una partida de fil de seró // 70r // havia
pres en la ciutat de Vich, ab assistència de la
guarda del General de dita ciutat, lo qual fet no
estava detingut en mans y poder dels officials
del General sinó en mans y poder dels de la Capitania General, ab pretext de què estos y no
aquells tenian la prevenció, a effecte que en cas
constàs haver tingut la prevenció en la haprensió de dit frau, dits officials de la Capitania General se pagasen al General de Catalunya tantsolament los drets a ells tocants. Emperò, en cas
constàs haver tingut la prevenció en dita haprehensió de dit frau de fil los oficials de la Generalitat sols fos restituhit y tornat tot lo dit frau
après eo dita partida de fil de serò. Al que dit excel·lentíssim senyor llochtinent respongué que
ell estava crehent no ý havia ningun dupte ni reparo en que tenian la prevenció en dita haprehensió los oficials dels tribunal de la Capitania
General, puix així ho havia confessat, encara que
extrajudicialment, la mateixa guàrdia del General de dita ciutat de Vich, qui anà a la haprehensió per part del General. Y que estava bé que lo
il·lustre consistori passàs a péndrer sas informacions sobre la matèria. Però que antes de passar
tal vegada a altras operacions estimaria que lo
il·lustre consistori le’n avisàs, perquè podria ser
no se interrumpés la concòrdia que sobre la prevenció ab tanta premeditació hi ha entra lo General de Catalunya y tribunal de la Capitania
General, com ayxís han referit dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor ecclessiàstich en consistori a sas senyorias.
70v

Divendres, a XX. En aquest die Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General, constituhit perçonalment en lo consistori de ses senyories, ha fet relació de haver ell encantat públicament qui per menos volgués fer la provisió
de quatre-cents sombreros han de servir per los
soldats del tèrcio ab què lo General y present
casa serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y no haver trobat qui pogués fer aquella me312

nos que a deu reals quiscun sombrero ab los
pactes y condicions contengudas en dita tabba.
Dissapte, a XXI de fabrer MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias, Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, ha fet relació
que, havent encantat qui per menos vulle fer la
provisió de quatre-cents parells de sabatas de
vaqué, conforme la mostra que han de véurer,
per los soldats del tèrcio del General y present
casa, no ha comparegut algú que la volgués fer
menos de vuyt reals quiscun parell, y que a la
persona se ha presa en dita se li han promès sinquanta reals de axaus ab los pactes, modo y forma contenguts en la tabba.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, ha fet relació de com se
era conferit ab lo molt il·lustre canceller, solicitant-li la declaració de la contrafacció // 71r //
del dret de sello del archiver real y escrivans de
registre. Y que dit molt reverent canceller li havia respost que procuraria quant més prest fos
possible lo despaitg de dita declaració.
Dimecres, a XXV. En aquest die, constituhit en
lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com havent-se conferit ab lo molt reverent canceller
per a solicitar-li lo despaitx de la declaració de la
contrafacció del dret de sello archiver real y escrivans de registre, dit molt reverent canceller li
havia respost que las moltas occupacions no li
donavan lloch, emperò que procuraria quant
antes enllestir·o.
Dijous, a XXVI. En aquest die, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich // 71v //
del General y present casa de la Diputació, ha
fet relació en consistori de ses senyories, haventse ell conferit ab lo molt il·lustre canceller, solicitant-li la declaració de la contrafacció en dret
de sello, archiver real y escrivans de registre. Y
que li havia respost se estava mirant la matèria y
que procuraria quant més prest fos possible enllestir-la.
Divendres, a XXVII. En aquest die Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General,
constituhit personalment en lo consistori de ses
senyories, ha fet relació que lo qui per menos ha
trobat volgués fer la provisió de quatra-centas
corbatas de fil y seda que de present se està encantant per los soldats del tèrcio de la present
casa és a rahó de sinch sous y deu diners quiscuna corbata.

Semblantment, dit Joseph Iglésias, ha fet relació que, havent ell encantat qui per menos volgués fer quatre-cents gambetos y altra monició
de vestir contenguda en la tabba per los soldats
del tèrcio de la present casa de la Deputació, no
ha trobat qui ho volgués fer per menos de una
dobla quiscun gambeto y demés monició de
vestir ab quatre dobles de axaus.
Dissapte, a XXVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de ses senyories,
lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici
de síndich, ha fet relació de com se era conferit
ab lo molt reverent canceller per solicitar-li la
declaració de la contrafacció del dret de sello,
llochtinent de prothonotari,a // 72r // arxiver
real y escrivens de registre. Y que li havia respost
que per quant y havia tantas contrafaccions y
se’n estava mirant alguna no se podia despatxar
ab tanta prestesa, emperò, que procuraria declarar-ne una o altra quant antes.
En aquest mateix die, lo il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume Burguès, oÿdor ecclessiàstich,
junt amb lo magnífich racional, y jo, scrivà major del General, és baxat en la casa del General
en lo aposento a hont fa sa residència y té los
fraus lo receptor dels fraus a effecte de pèndrer y
continuar los trobats y apresos en lo present
mes de febrer y no se ha trobat algú.

Mars
Dilluns, a II. En aquest die, essent absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en quiscun dret Joseph Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, com a
procurador junt ab altres y a soles del reverent
Francesch Quintana, prevere beneficiat en la
iglésia parroquial del apòstol Sant Jaume de la
present ciutat, guarda ordinària del General de
la dita present ciutat, com de sa procura consta
ab acta rebut en poder de Lluýs Fontana, notari
públic de Barcelona, a quatra de setembre mil
sis-cents vuytanta-sis, còpia auctènticha de la
qual és assí cusida, signada de número XXXXIII, en dit nom, ha renunciat en mà y poder de
sas senyorias a favor y en cap del reverent Jacintho Fígaro, prevere y beneficiat en la Seu de la
present ciutat, lo dit offici de guarda ordinària
del General // 72v // de dita present ciutat, per
ser altra dels officis antichs y que·s podan véndrer y alienar. E ses senyories, attès de la sertificatòria feta per lo magnífich racional del General y present casa, que·s assí cusida, signada de
número XXXXIIII, consta dit reverent Frana. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1453.

313

cesch Quintana no ésser debitor al General en
quantitat alguna, han acceptat la dita renunciació si et in quantum, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesch Llusià, verguers del consistori de ses senyories.
Dimars, a III de mars, MDCLXXXXIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories, lo doctor en medicina Jaume
Fontana, en lloch y per indisposició del magnífich Onofre Monsalvo, doctor en medicina y
ciutadà honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició e impediment de Joan de Argila, cavaller, scrivà major del General y present casa, ha perseverat y
persevera encara del mateix modo y manera que
està dit y referit en altras relacions per dit doctor
Monsalvo fetas a sas senyorias, de tal manera
que li ha impedit y impedeix lo personal exercici y servitut de son offici.
Semblantment, dit doctor Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Erasma de Lana y Fontanet, donsell,
racional del General y present casa, ha continuat
y continua en la mateixa conformitat se conté
en altras relacions per dit doctor Monsalvo fetas
a sas senyorias, de modo que li ha impedit e impedeix la personal servitut de son offici.
E així mateix, mitjensant jurament, ha fet relació dit doctor Jaume Fontana, per impediment
de dit senyor Onofre Monsalvo, de com lo impediment e indisposició de Joseph Quintana,
ciutadà honrrat de Barcelona, exactor del Generala // 73r // y present casa de la Deputació, ha
continuat y continua en lo modo y forma que
està dit en altras relacions per dit doctor Monsalvo a sas senyorias, així que li ha impedit e
impedeix la personal servitut y exercissi de dit
son offici.
Y no-res-menys dit doctor Jaume Fontana, mitjensant jurament, ha fet relació de com la malaltia y indisposició del doctor micer Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la scrivania major de la
present casa de la Deputació, ha continuat y
continua en lo mateix modo y forma que està
dit y se conté en altres relacions fetas a ses senyories per dit doctor Monsalvo, així que li ha
impedit e impedeix en la personal servitut de
son offici.
Semblantment, dit doctor Jaume Fontana, en
lloch y per indisposició de dit doctor Onofre
Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició e impediment de don
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1453.
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Miquel de Masdovellas, síndich del General y
present casa de la indisposició, ha perseverat y
persevera en lo mateix modo y manera que està
dit en altras relacions a ses senyories fetes per dit
doctor Onofre Monsalvo, de tal manera que li
ha impedit la personal exercici de dit son offici.

respost que se instruhiria del procés, mirantse’l, y que en estar-ne instruhit, informaria.
74r

Y així mateix, mitjensant jurament, ha fet relació dit doctor Fontana que lo impediment e indisposició de don Miquel de Pallerés, ajudant
de racional del General y present casa, ha continuat y continua en la mateixa conformitat que
està dit en altras relacions a ses senyories fetas
per dit doctor Onofre Monsalvo, de tal manera
que li han impedit lo personal exercici de dit
son offici.

En aquest mateix die me ha ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari una real carta de la reyna, mare del rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Bon Retiro, als vint-y-set del passat, en resposta de la
que sas senyorias li escrigueren en jornada de
vuyt del dit mes passat. La qual real carta és assí
cusida, signada de número XXXXV, y del thenor següent:

Y finalment, mitjensant jurament, dit doctor
Jaume Fontana ha fet relació a ses senyories en
lloch y per indisposició de Joseph Blanch, altre
dels verguers del consistori de ses senyories, ha
perseverat y persevera en la mateixa conformitat
y manera que se conté en altras relacions fetas
per dit doctor Monsalvo, així que li ha impedit
la personal servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de ses senyories, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, ha fet relació de com se
hera conferit lo die present ab lo molt reverent
canceller a solicitar-li lo despaig de la declaració
// 73v // de la contrafacció del dret de sello del
llochtinent de prothonotari, arxiver real y escrivans de registre, y que dit reverent canceller li
havia respost que procuraria quant antes despatxar-la.

Dissapte, a VII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar per haver convalescut de
sa indisposició.

«Laa reyna.
Diputados.
Haviéndoseme puesto en mis manos vuestra carta
de 8 deste mes sobre los recelos con que os halláys de
las hostalidades de Francia si no se da prompto remedio, supplicándome que a este fín passe mis officios con el rey, mi muy charo y muy amado hijo,
y deseando yo mucho todo lo que pueda conduzir a
vuestro mayor consuelo y defensa, podéys aseguraros de mis vivas instancias para toda la providencia conveniente a la conservación y alivio de tan
fieles y leales vasallos. Buen Retiro, 27 de febrero,
1693. Yo, la reyna. Don García de Bustamante.»
74v

Dimecres a IIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per causa de sa indisposició, no és vingut en lo consistori de ses
senyories.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las set horas de la nit, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich són
anats ab embaxada de part del il·lustre consistori a sa excel·lència per tractar cosas concernents
al tèrcio de la present casa.
Dijous, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, Francisco
de Monfar y Sorts, procurador fiscal del General
y present casa de la Deputació, ha fet relació a
ses senyories de com, havent-lo avisat a informar los magnífichs jutges de la causa de suplicació dels pallers, havia ell avisat al noble don Anthon Potau, advocat fiscal del General y present
casa, perquè anàs a informar. Lo qual li havia
314

Dimars, a X de mars, MDCLXXXXIII. En aquest
die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà
major del General y present casa de la Deputació, continuàs en lo present dietari lo que per
sas senyorias seria dit y referit a don Anthon Potau, advocat fiscal de dit General y present casa,
present en consistori, y lo que dit don Anthon
Potau respondria, lo que fonch fet en la forma
següent: «Que per quant en la causa se aportà
en lo consistori de ses senyories per y entre lo
procurador fiscal del dit General y present casa,
de una, y Miquel Jover, llochtinent de correu
major, de part altra, acerca de una partida de
domàs carmesí li fonch après en frau y commís
de la Generalitat per part de dit Jover, és estat
demanat se li restituhís dit domàs après, oferint,
per dit effecte, una caució. Al que ab sèdula de
catorsa del passat per lo doctor Joseph Deona,
subrrogat que era en lo offici de advocat fiscal
de la present casa, per absència de la present
ciutat de dit don Anthoni Potau, fonch deduhit
no la contradicció a la petició de dit Jover, ans
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
73v i 74r del trienni 1692-1695.

bé, demanant lo mateix que dit Jover demanava, acumulant medis y motius per los quals se
degués restituhir dit domàs, prestita caucione,
de la qual demanda, per part de Francisco Monfar y Sorts, procurador fiscal, se fa reparo, no
volent no ho és. Ans bé, en jornada de setse de
dit mes de febrer proppassat, continuant dits reparos, presentà súplica a ses senyories il·lustres
demanant que aquella fos continuada en dietari,
perquè en tot temps constàs de son indesentiment. A vista del què, ses senyories il·lustres
participan tot lo sobrereferit a dit don Anthon
Potau, advocat fiscal, present en consistori, a effecte que posse y deduesca en un paper las rahons pot tenir tant per la perrogativa de son offici com // 75r // també per lo interès o dany ne
pod esdevenir a la Generalitat de restituhir-se
dit domàs prestita caucione, a effecte se puga
passar a donar la deguda y oportuna y més convenient providència per la Generalitat y per la
conservació de sos drets. Lo que, ohit per dit
don Anthoni Potau, ha respost que per ser sa
justícia clara y notòria y molt oculars los capítols
de cort que expressan las circunstàncias y obligacions del offisi de advocat fiscal en matèria de
la instrucció del procés en interès de la casa, y
que axís com està en instruhir lo procés és evident la jurisdicció dels assessors en declarar y
provehir, de tal manera que la instrucció del un
y provisions dels altres en matèria de justícia és
totalment imdependent del molt il·lustre consistori, sens poder-se apartar de sas declaracions. Y que dita sèdula se troba tocada la oblata per lo procurador fiscal, formada per lo
advocat fiscal y provehidas per los assessors, ab
lo sol ambaràs de una mera renitència, de volerse intimar per dit procurador fiscal. Tot lo que,
sens fatigar lo discurs, se veu a notòrio que és
contra la jurisdicció de dits assessors y advocat
fiscal, donada per capítols de Cort y per auctoritat real en la creació de la bolsa de dit offici de
assessor y advocat fiscal, sens que sa magestat,
que Déu guarde, en la erecció de dita bolsa,
haja possat obligació alguna de resignar son parer al sentir del il·lustre consistori y de dit procurador fiscal. Ans bé, en matèria de justícia, los
ha dexat en la llibertat de son sentir perquè instruescan y declaren segons de dret y justícia, y
que per ser estas cosas tant evidents en mayor
veneració del molt il·lustre consistori no té que
deduhir-las ab mayor individuació, pues se suposa per cert tenir la notícia de las obligacions
de tots los officials de la casa, per lo que, ab expressa protesta de no prorrogar més jurisdicció
a dit molt il·lustre consistori que aquella que en
virtut de capítols de Cort o altrament li competeix, demana ésser declarat lo de justícia, protestant de tots los danys y perjudicis se fan a la jurisdicció real en la erecció de dita bolsa y
obligacions en los subjectes de aquella destina315

da per sa magestat, y notificant, en quant menester sia, per rahó de son offici de advocat fiscal, a dit molt il·lustre consistori, que no té dret
ni facultat per entrar a conèixer ni restrényer lo
dret per sa magestat //75v // és donat en la bolsa
de assessors en sa creació y demés en tot lo tocant al ministeri de justícia, declaració de aquella e instrucció de procés, y ab expressa declaració y protesta de no perjudicar-se en ningun
recors que de dret y justícia li competesca penes
quemqumque a qui toque y dega, y també de
poder ajustar en lo temps de dret permès totas
aquellas rahons que per la heredad omiteixen
mayor conservació y compliment de las obligacions de son offici en las accions, tant civils com
criminals, que li competescan vers y contra dit
procurador fiscal per rahó de dita renitència
omni modo meliori.
Divendres, a XIII. En aquest die me ha ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una còpia de una paper en escrit per ses senyories, entregat dels magnífichs ordinaris del
General y present casa, a effecte // 76r // que
acerca del contengut y espesificat en dit paper
aconsellen en escrits a sas senyorias lo que
deuhen fer y obrar acerca de la qüestió suscitada
entre lo advocat fiscal y lo procurador fiscal de
dit General y present casa, com de dit paper és
de véurer, lo qual és assí cusit, signat de número
XXXXVI y del thenor següent:
«Loa molt il·lustre y fidelíssim consistori, qui
per major y principal obligació de son càrrech
regoneix defensar los drets de la Generalitat y la
observansa y disposició en la exacció de aquells,
en lo modo y forma que·s troba per generals
constitucions y capítols de Cort estatuhida y declarada, attenent que sobre lo frau de una partida de domàs carmesí, del qual se féu aprehensió, y se verteix causa entre lo procurador fiscal,
de una, y Miquel Jover, llochtinent de correu
major, de altra, se ha suscitada qüestió entre lo
noble don Anthon de Potau, advocat fiscal, y
dit procurador fiscal, sobre si se havia de presentar y intimar la sèdula firmada per lo doctor Joseph Móra, subrrogat que era en lo offici de advocat fiscal per absència de dit don Anthon de
Potau. Y provehida per los assessors als catorsa
del mes de febrer proppassat, pretenent dit procurador fiscal que no devia presentar-la ni intimar-la per lo reparo si aquella se opossava als
drets de la Generalitat y modo en la exacció de
aquells, per contenir dita sèdula que la partida
de domàs apresa pendent la causa fos restituhida a dit Jover, a qui fonch comissada, prestita
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
75v i 76r del trienni 1692-1695.
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caucione, per a innhibir no sols esta demanda a
la petició feta per dit Jover ab suplicació de denou de janer del corrent any, però y encara convenient ab ella, augmentant-hi medis y rahons
per obtener-la, de manera que encara que la petició de dit Javer fos de dret destituhida, la falta
de contradicció o exprés consentement de las
parts havia de obligar a provehir-se y subseguidament a exequutar-se, passant dit procurador
fiscal a presentar suplicació als setse de dit mes
de febrer, demanant fos continuada en dietari.
Al contrari havent-se participat al dit don Anthon del Potau lo sobrereferit y demés en dita
suplicació del procurador fiscal contengut, per
cerciorar al consistori si cosa tenia per deduhir,
a efecte de que pugués deliberar-se o péndrer-se
la resolució més acertada y convenient a la Generalitat. Havent representat dit don Anthon de
Potau lo die del corrent mes de mars que la instrucció dels processos //76v // és pròpria y peculiar de son càrrech, independent en matèrias de
justícia, sa jurisdicció en lo instruhir y la de assessors en judicar del consistori, així, que suscitada la qüestió sobre la cosa judicial, havent-se
tocada la oblata de dita sèdula, és una mera renitència del procurador fiscal lo no voler-la intimar, y directament contra la jurisdicció del offici del advocat fiscal lo no voler obehir-la, com
tot més llargament apar dels procehiments o papers fets sobre aquest artigle. Per ço, dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori consulta als assessors per a que lo aconsellen ab son vot acerca
del que deu fer en la resolució de dita qüestió
per la obligació de son càrrech, conservació dels
drets de la Generalitat, generals constitucions y
capítols de Cort y extracció de aquells. Attenció
de las prerrogativas del ofissi de advocat fiscal y
si és renitència del procurador fiscal lo no presentar dita sèdula o si proceheix en son lloch la
recusació de no intimar-la ab individuació, que
digan si és convenient o perjudicial a la Generalitat lo tornar-se a dit Jover, pendent la causa lo
dit domàs, encara que sia prestita caucione. E
mayorment, ab la consideració de que dit frau
de domàs se troba des de son principi en mà y
poder del receptor dels fraus, y juntament que
lo aconsellen y digan si lo advocat fiscal o lo
procurador fiscal, o un y altre, se han de abstenir tant de la causa principal de dit fraus de
demàs com de la qüestió novament suscitada
entre dit noble advocat fiscal y procurador fiscal. Y que sia la present proposició y vot fahedor
continuat en dietari per què en tot temps conste
de la premeditació ab que lo consistori obra y
desitja proseguir.»
Dissapte, a XIIII. En aquest die, constituhit,
perçonalment en lo consistori // 77r // de sas senyorias, lo doctor en medicina Jaume Fontana,
en lloch y per indisposició del magnífich Onofre
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Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació de com lo doctor Sagimon Bas, credencer dels salaris dels
doctors de la Real Audiència, està detingut en
lo llit ab febra contínua ab moltas aplicacions,
de tal manera que totalment li impedeix lo poder servir perçonalment dit son offici.
Semblantment, mitjensant dit jurament, dit
doctor Fontana ha fet relació a ses senyories
com la indisposició de Joseph Moya, llibrater,
andador de la confraria del gloriós Sant Jordi,
ha continuat fins lo die present y persevera de la
mateixa manera se conté en altras relacions a sas
senyorias fetas per dit doctor Monsalvo, de
modo que li ha impedit e impedeix la personal
servitut de dit son offici.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General y present casa de la Diputació, és estat
aportat a sa excel·lència lo paper dels reparos té
lo consistori en orde a la publicació, exequució y
entera observança del ordenat y disposat en la
real pragmàtica y despaig en lo present Principat, que·s troba incertada y cusida en lo present
dietari, en jornada de XI del mes de fabrer proppassat. Lo qual paper de dits reparos és assí cusit,
signat de número XXXXVII del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Lo consistori de diputats y oÿdors del present
principat de Catalunya, responent al bitllet de
deu de febrer passat ab que vostra excel·lència
fou servit enterar-lo del real orde de sa magestat, Déu lo guarde, tocant a la planta del cordó,
que ha manat posar en lo contorn de la real vila
de Madrid, per lo registre dels gèneros y mercaderias se aportarian a aquella cort, y juntament
remètrer-li la real carta dirigida a dit consistori y
paper imprès que conté una pragmàtica de la
forma ab que sa magestat disposà y manà se trafiquen tots los gèneros y mercaderias que han
de entrar en dita real vila o transitar per ella, diu
que desitjaria molt //77v // no trobar ningun reparo ni inconvenient per la publicació, exequució y entera observança del ordenat y disposat
en dita real pragmàtica y despaig en lo present
Principat, com de sa provada fidelitat se dexa
considerar. Però que per la obligació indispensable de son càrrech que té jurada no pot escusar lo posar a fer representació y reparo acerca
del disposat en lo segon ítem o capítol de dita
real pragmàtica, que comensa «no se ha de poder cargar», per lo que toca a est Principat, y per
la publicació exequució y observança en ell del
disposat en dit capítol 2.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
76v i 77r del trienni 1692-1695.

Secundo, ab las constitucions «manam per ço io
per quant nous vectigals en Catalunya» 20, y altres, baix lo títol «De vectigals», y ab lo capítol
2, Corts 1547, y capítol 5, Corts 1533, a hont
se disposa que nous vectigals en Catalunya no
sian posats ni exigits. Y ab especialitat en dit capítol 2, Corts 1347, fou estatuhit y ordenat que
nous vectigals per drets sots qualsevol nom o
color no fosen per ningunas perçonas exigits
dels commerciants y negosiants, encara que fos
per rahó de til·lers o albarans.

Perquè en ell se mana, sots las penas contengudes en lo primer capítol de la mateixa real
pragmàtica, que ningun arriero o traginer ni altra persona alguna puga carregar ninguns gèneros o mercaderias que hagen de anar a dita real
vila de Madrid que primer no trague albarans a
qui tocarà firmada de la justícia ordinària, devant lo qual han de prestar jurament de las cantitats de cada cosa que portaran o carregaran, y
del camí per a hont han de anar, que dias se’ls
ha de asenyalar fins a la part a hont se han de
anar a descarregar, expressant lo nom del arriero o persona particular a càrrech de la qual
anirà, que ho remet y a qui va dirigit y que d’estas guias despachadas en la forma referida se ha
de tenir en cada una de las quals de a hont se
exirà llibre de compte y rahó per los dits scrivans
y cada hu de ells per lo que li tocarà, assentant y
registrant en dits llibres los albarans de guias
que donarà, per a que sempre que la junta, a la
qual sa magestat ha comès esta imcumbència,
demanarà certificat de ditas guias, pugan remètrer-se ab la claredat que convé per a fer-se la
comprobació, disposant també que contra lo
escrivà o official que no cumplirà al sobredit se
procehirà ab tot rigor de dret y que sorpendrà
dende luego del ofissi. Y que lo mateix se exequutarà si cobràs més drets per los dits albarans
de guias que donan // 78r // que los que permet
lo aranzel real, encara que en una guia se comprengan moltas càrregas de difarents gèneros,
com sia una la perçona que las porta, estatuhint
que per esta rahó no cobre mai drets, que los
corresponents a una guia segons lo aranzel.

Y finalment, ab la constitució 1, baix títol «De
usatges, constitucions y altres lleys», en força de
la qual no pot en Catalunya, salva la real clemència, fer-se ni publicar-se constitució alguna, general o estatut, sens que sia en Corts, la qual
hage de obligar y donar lleys a sos naturals que
se haje de exequutar y observar en lo Principat
com // 78v // la dita real pragmàtica, en quant a
dit capítol 2 de aquella, attès que disposaria cosa
que se hauria de fer exequutar y cumplir dins lo
Principat per los naturals de ells, sots las penas
estuhidas en la mateixa real pragmàtica.
Estos son los reparos que lo consistori té que representen a vostra excel·lència acerca lo dit ítem
o capítol 2 de dita real pragmàticha, esperant
del gran zel de vostra excel·lència que a vista
d’ells tindrà a bé de suspèndrer la publicació,
exequució y observança de aquella en quant al
dit ítem o capítol 2, y per lo que té mira y respecte al present Principat y sos naturals, no donant lloch a que ditas constitucions y capítols de
Cort dexen de observar-se, que és tot quant lo
consistori té que dir y representar a vostra excel·lència.»

Esta disposició, clarament suposa que en lo present Principat se han de posar y crear officials
nous, attès que fins vuy no hi són estats, per a
què porten dits registres. Y literalment disposa
se hage de acudir a ells per los arrieros y demés
perçonas que voldran carregar qualsevols gèneros y mercaderias per a traginar y traficar en dita
real vila y altres parts, havent de transitar per ella
per a péndrer sos albarans o bitllets de guia,
prestant primer lo jurament sobrereferit. Y així
mateix, suposa que dits arrieros y demés personas hagen de pagar a dits escrivans o officials
certs drets estatuhits en lo aranzel real per los albarans de guia que han de péndrer.
Y per consegüent, encontra directament dita
real pragmàtica en dit capítol 2 ab difarents
constitucions generals y capítols de Cort de Catalunya, que en substància són, primo, ab las
constitucions del títol «Que novells officials no
sian possats», per haver-se de possar dits escrivans y officials per a portar dits llibres o registres
y donar dits albarans de guias, lo que fins vuy no
se ha may acostumat fet en Catalunya.

En aquest mateix die fonch entregada pocessió
de lo offici de guarda ordinària del General de la
present ciutat en la forma acostumada al reverent Jacintho Figueró, prevere beneficiat en la
Seu de dita present ciutat novament provehit de
dit offissi per sas senyorias als onse del corrent
mes de mars, la qual pocessió li fonch entregada
per Jacintho Morató, altre dels verguers del
consistori de sa senyoria, present, y en ditas cosas entrevenint lo doctor Aleix Fornaguera,
subrrogat en lo offissi de escrivent extraordinari
de la escrivania major de la present casa de la
Deputació, en lloch de mi, scrivà major del General. Essent presents per testimonis Joan Comelles, botiguer de telas, y Joan Boni, sabater,
tots de la present ciutat.
79r
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Dilluns, a XVI de mars de MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo doctor en medicina
Jaume Fontana, en lloch y per indisposició del
doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
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Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació
com de orde de ses senyories ha visitat a Salvador Manart, ajudant que és del tèrcio ab què lo
General y present casa serveix a sa magestat,
Déu lo guarde, y ha trobat que dit Manart pateix una malaltia, vulgarment dit tísich, de tal
manera que està indispost per exercir dit puesto
de ajudant.
79v

ta gratitud le ha sido la representación que vuestra señoría hizo solicitando las providencias necessarias para la defensa desta provincia, y insinua a vuestra señoría no se omita ninguna
diligencia que puede adelantarlas. Y yo con esta
ocasión repito las veras de mi efecto, para todo lo
que se les ofreciere a vuestra señoría. Que guarde
Dios muchos años. Barcelona, a 23 de março,
1693. Duque de Medinasidonia.

Dijous, a XXVI. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major //80r // de la present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta del rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
en Madrid, a sis del corrent, en resposta de la escrita per ses senyories a vuyt del passat. Ab la
qual és servit sa magestat assegurar que no se
omiteix diligència alguna per adelantar las disposicions resoltas per la resguart de esta provincia, juntament ab un bitllet de sa excel·lència, de
data de vint-y-tres del corrent, la qual real carta y
bitllet són assí cusits, signats de número XXXXVIII y XXXXVIIII y del thenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die sas senyorias han fet extracció dels capítols que no tenen lloch volant,
per fer proposició del canonges del Capítol que
sortejàs per la insiculació del lloch volant que
vaca per haver-se desfet del canonicat de la Cathedral de Tarragona don Ignasi de la Nuça y
de Oms, ó ha sortejat lo Capítol de Tortosa.
Present jo, scrivà major del General, y presents
per testimonis Jacintho Morató y Francesch
Llussià, verguers del consistori de sas senyorias.

«Ela rey.
81v

Ilustres y fidelíssimos diputados.
He visto la carta que me escrivísteis en ocho del passado dándome quenta de las noticias que havéis tenido de las extraordinarias prevenciones de guerra que se hazen en la Francia y los grandes rezelos
con que os halláis de que son para invadir essa provincia esta campanya, con cuyo motivo solicitáis se
dén diferentes providencias para su defensa, assí
por mar como por tierra. Y siendo tan propria de
vuestro amor y fidelidad esta instancia, he resuelto
manifestaros la justa estimación con que quedo
por el celo con que la hazéis y lo demás que me representáis, asegurándoos juntamente que no se
omite diligencia alguna que pueda adelantar las
disposiciones resueltas para el resguardo de essa
provincia por lo que se interesa en su conservación y
el paternal amor que de deven tan fieles vasallos,
como más particularmente lo entenderéis del duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general, que os dará esta. Dada en Madrid, a
VI de marzo, MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph
de Haro et Lara, secretarius.

Dimars, a XXXI. En aquest die me ha ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
despaitx de cancellaria ab lo qual participa sa magestat, que Déu guarde, haver-se renunciat lo
lloch de ajudant tercer de la escrivania major de
la present casa que obtenia Joan Batista Compdor, notari real col·legiat de la present ciutat, a
efecte que sas senyorias proposen subjectes per la
vacant de dit lloch per la insaculació pròxima,
com de dit real despaitx és de véurer, que és assí
cusit, signat de número L y del thenor següent:
«Loa duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general.

«Remitob a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad manifiesta // 80v // de quan-

Ilustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptas del General de Catalunya en Barcelona residents. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos un real orde, firmat de
sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, que és
del thenor següent: «El rey. Ilustre duque de Medinasidonia. Primo, gentilhombre de mi Cámara, mi lugarteniente y capitán general. Haviéndoseme representado por parte de Joan Batista
Comdor, notario público real collegiado de essa
ciudad de Barcelona, que se halla insaculado en
la bolsa de ayudante tercero de escriva mayor de
la Diputación de esse Principado, y que por faltarle la vista en caso de sortear en dichob // 82r //

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
79v i 80r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
79v i 80r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
81v i 82r del trienni 1692-1695.
b. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1453-1454.

Vidit marchio de Castellnou. Vidit marchio de
Ariza. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit marchio de Tamerit.»
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ofissio no podrá exercerle, suplicándome fuesse servido de concederle licencia para renunciar esta
insiculación, lo he tenido por bien. Y en su ejecución se ha hecho la renuncia en su nombre en manos y poder del presidente duque de Ozuna en la
forma acostumbrada. De que he querido avisaros,
para que lo participéis a los diputados, a fin de
que en la insiculación próxima me propongan sujetos para la vacante de dicho lugar de la bolsa de
ayudante tercero de scrivano mayor, para que de
ellos u otros insecule yo en él a quien fuere servido.
Dada en Madrid, a VI de março MDCLXXXXIII.
Yo, el rey. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Harisa. Vidit Clemens, regens. Don Joseph de Haro et Lata, secretarius.» Y perquè és
molt just que los reals ordes de sa magestat sien
ab tot efecte cumplits, vos diem y manam que
inseguint lo thenor del sobrechalendat lo poseu
en prompta exequució. Dada en Barcelona, als
XXVII de mars, MDCLXXXXIII. Duque de Medinasidonia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Joan
Batista de Aloy.
83r

In curia locumtenencia, XIIII foleo CCLXXXVI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Catalunya pongan
en exequución la real orden de su magestad arriba expresada.»
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, se han entregat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat, los memorials de las proposicions de subjectes per sa
magestat dels llochs vaccants de deputats y oÿdors y officis de la present casa fins lo die present. Còpias dels quals memorials són assí cusidas, ço és, la de deputats y oÿdors de número LI
y dels oficis de número LIIa.
Dit die dimars, als XXXI de mars MDCLXXXXIII.
En aquest die, lo il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Jaume Burguès, // 82v // canonge de Girona, oïdor ecclessiàstich, és baxat en la casa del
General de la present ciutat, en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus a
efecte de continuar y péndrer en inventari los
trobats y aprresos en lo present mes de mars. Y
foran trobats los fraus infrascrits y següents:
Primo, a setse de mars, mil sis-cents norantatres, en lo molí draper de’n Carner, de la parròquia de Castellar, haprehenció de tres canas,
a. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1454.
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quatre palms de roba de llana y fil pròpria de la
muller de Francesch Estop, parayre, de la vila de
Sabadell.
A vint-y-sis, en casa de Joseph Orriols, tender
del lloch de Premià, haprehensió de sis pesas
cap y cua de notas.
Dit die, en casa de Francesch Manet, pagès de
Premià, aprehensió de quatre calsas de burell
petitas sens sens forrar y sens trinxa.
Dit die, en casa Francesch Pujol, paraire de Caldes de Monbuy, aprehensió de tretse palms estamenya de montanya burella de un palm y dos
quarts vint-i-quatre negra, y de una cana panyo
musco vint-i-dosè.
Dit die, en lo camí real prop la vila de La Garriga, a un home incògnit, haprehensió de set
palms, setsè burell; de nou trosos estamenya,
colors difarents, que junts tiran quatre canas; de
una cana quatre palms setsè molt dolent; dos
gambetos de burell, lo un dels quals no és acabat
de fer; de una camisola de cordellats grochs; de
nou canas cadisos grochs dolents; de una cana
bayeta blanca dolenta; de set palms cordellats
blanchs; de una camisola cordellats encarnats
que no és acabada sino sols comensada a cusir.
Dit die, aprehenció feta al molí draper de’n
Carner, de la parròquia de Castellar de Vintrós,
de fil y llana sens molinar, molt bruta de oli y
dolent, lo qual tira sinch canas.
A vint-y-set de dit, en casa de Salvador del Abat,
sastre, en lo carrer de la Mercè, haprehensió de
una ropilla de estamenya negrilla tallada tantsolament ab uns faldonets petits.

Abril.
Dimecres, al primer de abril, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació de com
la indisposició de Romualdo Escapa y Guitart, receptor de la bolla, ha perseverat y persevera en la
mateixa conformitat se conté en altras relacions
fetas a ses senyories, de manera que li ha impedit e
impedeix lo exercissi perçonal de dit son offici.
Ítem, ha fet relació, mitjensant jurament, de
com la indisposició y impediment del doctor Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del
General, ha continuat y encara continua de la
mateixa manera que té dit en altras relacions per
ell, dit doctor Monsalvo, fetas a ses senyories,
de modo que li han impedit e impedexen la personal servitut de dit son offici.
Semblantment, dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Jacintho Alabar, guarda ordinària del
General, ha continuat y persevera fins lo die
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cós, fahedora dita festa lo die sis del corrent en
lo real monestir y convent de Nostra Senyora de
la Mercè de la present ciutat, en virtut de deliberació per sas senyorias feta als tres del corrent.
Al que sa excel·lència respongué que asistiria ab
grandíssim gust a la celebració de dita festa y
que no estranyàs lo il·lustre consistori si no·l
convidava per a assistir a la festa, que sa
excel·lència, per la mateixa rahó, faria per quant
segons creya li havia algun reparo en assistir sas
senyorias en concurs dels concellers. Per ço, no
convidaria a sas senyorias, segons de tot ne ha
fet relació dit senyor oÿdor militar en consistori.

present, y encara persevera en la mateixa manera se conté en altras relacions per ell, dit doctor
Monsalvo fetas, impedint-li la servitut perçonal
de dit son offici.
Finalment, mitjensant jurament, ha fet relació
dit doctor Monsalvo de com lo impediment e
indisposició de Joseph Casas, guarda del General en lo portal del Àngel, ha continuat y persevera y encara persevera y continua en la mateixa
conformitat que té dit // 83v // en altras relacions per ell, dit doctor Monsalvo, a sas senyorias fetas, de manera que ly han impedit e impedexen la servitut personal de dit son offici.

En aquest mateix die, a entrada de fosch, se comensaren las festas de acció de gràcias y demonstració de alegria de haver la sanctedat de
Innocencio Dotse declarat lo culto immemorial
y veneració a Santa Maria de Cervelló, vulgarment anomenada del Socós, en la iglésia del
monestir y convent de Nostra Senyora de la
Mercè de la present ciutat. Se cantaren solemnes completes, estant la iglésia y altars de ella
molt ben adornats ab molta lluminària. Assistiren a ditas completas los il·lustres senyors concellers, qui pagaven dita festa.

Divendres, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sa senyoria, lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
de com se hera conferit ab lo molt reverent canceller a effecte de solicitar lo despaitx de la causa
de contrafacció del sello archiver real y escrivans
de registre, al que ha respost dit molt reverent
canceller que ho despatxeria quant antes.
En aquest mateix die se obrí la caixa en la qual
està recòndit lo cos de Sancta Maria de Cervelló, vulgarment dita del Socós, en la iglésia del
monestir y convent de Nostra Senyora de la
Mercè de la present ciutat. Se féu dita obertura
a las nou horas de la nit, poch més o menos, ab
assitència y en presència del il·lustre y fidelíssim
senyor fra don Anthoni de Planella y Cruÿlles,
abat de Besalú, deputat ecclessiàstich del il·lustre Francisco Falguera, conceller en cap de la
present ciutat, y del molt reverent don Anthon
Sayol, canonge de la Sancta Cathedral de la present ciutat, per tenir una de las claus de dita caixa lo il·lustre consistori de ses senyories, altra lo
consistori dels senyors cancellers y altra lo molt
reverent Capítol de // 84r // canonges de la present ciutat, del que ne fonch llevat acte per mi,
scrivà major del General, per lo de la casa de la
ciutat y per lo de dit Capítol. Seren-hi presents
per testimonis lo excel·lentíssim marquès de
Aytona, lo compte de Sagarriga, don Narcís
Descallar, don Anthon de Rocabertí y Pau y altres, en multitut copiosa, com llargament en dit
acte que se troba continuat en lo manual corrent dels actes de la present jornada.
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Dissapte, a IIII. En aquest die, lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar,
acompanyat de alguns officials y altres perçonas,
és anat ab cotxes a convidar al excel·lentíssim
llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present principat de Catalunya, per la festa que
sas senyorias fan en acció de gràcias de haver-se
declarat lo culto y veneració immemorial a Santa Maria de Cervelló, vulgarment dita del So320

Diumenge, a V. En aquest die se continuaren ditas festas de Santa Maria de Cervelló, dita del
Socós, paga la festa la present ciutat. Celebrà lo
offici de pontifical lo il·lustre fra Gerònim Móra,
abat de Sant Pere de Galligans. Predicà lo pare
Francisco Móra, çacerdot de la Companyia de
Jesús, predicador de sa magestat. Assistí en ell lo
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, y los il·lustres senyors concellers.
En aquest mateix die, a la tarda, se féu solemne
professió, y se aportà en ella lo cos de Sancta
Maria de Cervelló dins de una caixa cuberta de
vellut carmesí y plata. Isqué dita professó del dit
monestir y convent de la Mercè. Se encaminà al
Pla de Sant Francesch, proseguí per lo carrer
Ampla, per lo Regomir, per devant la casa la
ciutat, plassa de Sant Jauma, Llibrateria, Devallada de la Pressó, Bòria, carrer de Moncada,
Camvis, carrer Ampla, tornant en dita iglésia
per lo carrer de la Mercè. Aportavan en ella las
banderas de las confrarias, anavan en dita professó las comunitats de religiosos, tansolament,
exceptat las del Carme y Sant Agustí. Aportavan
ditas comunitats las creus molt ben adornadas,
y quiscuna de ellas son tabernagle, també molt
ben adornat. Se feren, per ditas comunitats de
religiosos, diversos altars en difarents llochs per
a hont passà dita professó. Aportà lo pandó lo
excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, assistint y acompanyat de la noblesa de la present
ciutat. Al últim de dita professó y després del

cos de dita sancta anava lo Real Concell y sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat.
Dilluns, a VI. En aquest die se continuaren ditas
festas y la paga la present casa de la Deputació,
en virtut de deliberació per sas //85r // senyorias
feta als tres del corrent. A las deu horas del matí
sas senyorias, anant ab cotxes, ab los verguers ab
las masas devant, acompanyats dels oficials de la
present casa, anaren a la celebració de dita festa
en dit monestir y convent de la Mercè. Arribats
que foran en la iglésia se’n pujaren dalt en lo
presbiteri, y feta oració al altar major, se assentaren en los banchs de vellut carmesí colxats que
per dit effecte se assentavan allí, posats a la part
de la epístola. Al cap de un rato, tenint avís que
sa excel·lència, lo llochtinent de sa magestat,
qui per part de sas senyorias era convidat a la assistència de dita festa, venia, lo isqueren a rébrer
ab las massas altas en lo portal major de dita
iglésia, y junts se`n pujaren en dit presbiteri. Y
feta oració, sas senyorias se’n tornaren a assentar en dits banchs. Y al cap de un rato, lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Baselú, deputat
eclessiàstich, assossiat dels assistents y demés del
pontifical, se alsà de dit banch y se’n anà a assentar-se en la cadira de pontifical, a hont ab
moltas serimònias se revestí de pontifical per celebrar lo offici. Lo qual, se cantà ab molta música y cantòria ab vilancicos nous. Predicà lo pare
mestre fra Gerònim Xavi, del mateix orde de la
Mercè. Y acabat lo offici, dit il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, estant asentat en
dita cadira, se despullà las vestiduras pontificals.
Y després de haver fet un rato de oració agenollat devant del altar major, se alsà, y després de
haver feta cortesia a sa excel·lència y als demés
consistorials se tornà a assentar a son puesto en
los dits banchs. Y després tot lo consistori, ab
los verguers ab masas altas davant, acompanyaren a sa excel·lència fins fonch enotxat. Y després sas senyorias se’n tornaren dalt en dit presbiteri, assentant-se en los matexos banchs. Y
després de haver·i estat un poch, feren oració al
altar mayor, y ab lo mateix acompanyament y
cotxes se’n tornaren en la present casa de la Deputació. A la tarda se cantaren solemníssimas
completas sens, emperò, assistència de ses senyories.

Dimecres, a VIIII. En aquest die en continuació
de ditas festas, pagà aquella lo col·legi dels candelers de cera de la present ciutat, no hi hagué
ofici de pontifical. Predicà lo reverent doctora
Garrell, prevere residint en la parroquial iglésia
de Santa Maria del Mar de la present ciutat.
En aquest mateix die se’n són anats de la present ciutat per la vila de Rosas o per allí a hont
se trobaria lo tèrcio de la present casa, lo magnífich Joseph Cathà y Bertran y Lluýs Fontana,
notari públich de Barcelona, com a tenint commissió de ses senyories per lo efecte contengut
en la deliberació per sas senyorias feta als set del
corrent.
Dijous, a VIIII. En aquest die pagà la festa lo
comú del monestir y convent de Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat. No hi
agué pontifical. Predicà lo molt reverent doctor
Pedro Dimas de Potau, camarer de la Sancta
Iglésia Cathedral de Tortosa.
Divendres, a X. En aquest die, continuant-se ditas festas, la pagà lo excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, no·y hagué pontifical. Predicà
lo reverent pare mestre fra Gerònim Xavi del
mateix orde de Nostra Senyora de la Mercè.
86r

Dimars, a VII. En aquest die, continuant-se ditas
festas, pagà aquella lo // 85v // magistrat en la
Llotja del mar de la present ciutat. Celebrant lo
offici de pontifical lo il·lustre fra Pons Puigdesalit, abat de Sant Pau del Camp. Assistiren a dita
festa los senyors concellers, assentats ab sas cadiras, a la part del evangeli, y los cònsols y defenedors de dita llotja, estant asentats ab banchs
de vellut carmesí colxat a la part de la epístola.
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Dissapte, a XI. En aquest die, pagà la festa en
continuació de ditas festas de Sancta Maria de
Cervelló, vulgarment dita del Socós, lo il·lustre
y fidelíssim bras militar. Digué de pontifical lo
il·lustre fra Benet Sala, abat de Gerri. Predicà lo
reverent pare presentat frab Barutell, del orde de
Sant Domingo, calificador del Sant Offici, predicador de sa magestat y prior de Girona. Assistí en dit offici lo protector de dit il·lustre y fidelíssim bras militar, assistit dels officials y molts
altres cavallers.
En aquest mateix die, havent demanat sa magestat, que Déu guarde, al excel·lentíssim senyor llochtinent, que ohits primerament los diputats lo informàs acerca de la provisió del ofissi
de receptor del General de la ciutat de Lleyda
que de present vaca per mort de Joan Baptista
Cabaces, per lo qual ofici ses senyories feren terna, tant per la proprietat com per lo ínterim, per
trobar-se aquell continuat en lo real decret de la
real reserva, per medi del síndich del General y
present casa, de orde de sas senyorias fonch entregat al molt reverent canceller lo paper de informe, que és assí cusit, signat de número LI y
del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 12 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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Los deputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya diuhen a vostra excel·lència que lo
que se’ls ofereix representar en resposta de la
real carta de sa magestat, Déu lo guarde, a vostra excel·lència remesa de data de tretse de fabrer mil sis-cents noranta-tres, en orde a la provisió del ofici de receptor del General de la
ciutat y col·lecta de Lleyda, que solicita de sa
magestat Gertrudis Cabasses, viuda de Joan Batista Cabessas, a son favor, durant sa vida, y té
una filla, que té sens perjudici de son dret, o que
en cas de què hage passats dits deputats y ohidors a proposar subjectes se suspenga la provisió fins y a tant que sia ohida plenament, ab motiu de què dit son marit en lo any 1663 comprà
del doctor Joseph Meliansa dit offici y lo procehí sens contradicció, ab despatx dels deputats,
fins a principi del corrent any, que estant malalt
lo passà en cap // 86v // del doctor Joan Batista
Bullfarines. Y que encara que se acudí al consistori, antes de sa mort de dit Cabasses, per la
aprobació, se li denegà ab pretext de què dit offici no era dels vendibles sinó dels de gràcia, reservats a la real provisió de sa magestat, essent
així que pretén ser dels vendibles, és lo següent:
Primo, que si bé ab real despaig dat en Madrid
als onse de juliol, 1653, remès al sereníssim senyor don Joan de Àustria, aleshores llochtinent
y capità general del present principat, se disposa
y ordena d’esta manera, ibi: «que en orden a los
oficios de justicia que se llaman vendibles es mi
voluntad todos los desta calidad que se vendieron
antes de las alteraciones corran y tengan effecto
como corrían y devían tenerle entonces, etcétera.»
Y que segons aquest real despaig, essent estat
rendible dit offici antes de ditas alteraciones,
hauria de quedar en lo mateix ser y estat.
Emperò, després se subseguís altre real decret
dat en Madrid, a vint-y-sinch de juliol mil siscents sinquanta quatre, remès al mateix senyor
don Joan de Àustria, junt ab un memorial o llista dels officis del General que·s troba continuat
en lo primer tomo de decrets, recòndit en lo arxiu de la casa de la Deputació, en y ab lo qual
resolgué sa magestat y disposà que los quoranta-nou oficis mensionats en lo segon grau y clase de dit memorial y llista fosen provehit a nominació sua, ab provisió de terna per los
deputats, com apar de la següent clàusula de dit
real decret: «otros oficios de menor grado, que son
los quarenta y nueve que van comprehendidos y
sanyalados en dicha memoria, cuyo valor excede
de tres sientos reales al año, he resuelto que queden
a nombramiento mío para premiar con ellos a los
que se senyalaren en mi servicio, dando tambien,
como doy, facultad a los deputados que hagan ternas para cada uno dellos». Y en lo dit memorial,
baix lo títol de dit segon grau o classe de oficis,
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que diu desta manera: «Los oficios que su magestad, // 87r // Dios le guarde, resuelve, se procehescan a nominación suya, assí dentro de Barcelona
como fuera, son los siguientes en lo número trenta, que es de la collecta de Lleyda». Se conté lo dit
offissi de receptor del General, entre altres, sens
que·s tenga notícia alguna de altre real decret
posterior en derogació del pròxim referit.
Secundo, que encara que se té notícia que dit offici de receptor, antes del temps de las ditas alteracions, seria estat vendible y se hauria diferents
vegadas alienat y passat per los pocessors de
aquell en cap de altres, ab la aprobació y consentiment del consistori, conforme los demés oficis
vendibles y de justícia; y així mateix se troba que
després de dit real decret de vint-y-sinch de juliol, 1654, Rafel Morató, doctor en philosofia,
ciutadà honrrat de Barcelona, en la vila de Linyola, bisbat de Urgell, domiciliat, qui obtenia dit
ofici, renuncià aquell per medi de son llegítim
procurador, en mà y poder del consistori, en jornada de 22 de maig, 1655, a efecte que fos conferit en cap de Pere Joan Maliante, ciutadà honrrat de Barcelona, en la ciutat de Lleyda resident,
ab motiu de què dit ofici era dels antichs y vendibles, y que fou acceptada dita renunciació per lo
consistori sí y en quant podian y devian fer en virtut de capítols de Cort y ús y estil de la casa. Y que
després, al primer de setembre del mateix any
1655, fou conferit per lo consistori dit ofici al dit
Pere Joan Maiante, precehint primer la aprobació de sa persona per dit senyor don Joan de Àustria. Y per lo semblant, que als tretse de mars de
1663 lo doctor Joseph de Meliante, pocessor de
dit offici, renuncià aquell en favor de dit Joan
Baptista Cabasses, y li fou acceptada la renunciació si et in quantum y provehit dit Cabasses
per lo consistori, precehint la aprobació del excel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo,
aleshores llochtinent y capità general.
Ab tot, se persuadeix lo consistori, que ditas
provisions de dit offici contra la forma del sobredit real decret de 25 de juliol 1654 foren fetas per inadvertència, attès que no podia entrar
dupte quant aquell se trobava y troba literalment expressat y continuat en dit real decret y
memorial que se hagués de provehir a nominació de sa magestat ab proposició de terna, y no
haver pogut lo consistori apartar-se de la forma
prescrita en aquell, sens altre nou decret y declaració //87v // del real ànimo y voluntat acerca
la provisió de dit offici, encara que hagués
comprès haver·i hagut alguna equivocació en
continuar-se dit ofici de receptor del General de
la col·lecta de Lleida en lo dit memorial y clase
dels que se havian de provehir a nomenació de
sa magestat. Essent estat vendible antes de ditas
alteracions.

Y per ço, després, als 8 de agost, 1681, havent
acudit Joan Aragonès, prevere, com a procurador de dit Joan Baptista Cabases, y volgut renunciar en mà y poder del consistori de dit offici de receptor del General de Lleyda en favor de
Francisco Grasellas, notari públic de dita ciutat
de Lleida, per ser altre dels oficis antichs y vendibles y que se podian alienar, li fou respost per
lo consistori que duptavan que lo dit ofici fos
vendible y que consultavan la matèria. Així, que
no admeté dita renunciació, com se troba continuat en lo dietari de 1680, sots dita jornada. Y
per ço, continuà en exercir dit ofici lo mateix
Cabases fins que morí. Y havent-se després,
pochs dias antes, no morís, acudís per part del
mateix Cabasses altre vegada al consistori per a
renunciar dit offici y posar-lo en cap del doctor
Joan Batista Bullfarines. Semblantment fou repellida dita pretenció per lo consistori, estant
plenament cerciorat de dit real decret de 25 de
juliol, 1654 y cessà la instància.
A vista del que és estat indispensable al consistori lo reservar en esta vacant la provisió del dit
offissi, a nominació de sa magestat, y lo usar de
son dret y facultat de fer com ha fet propossesió
de terna per la provisió de aquell, no obstant las
rahons y motius que se han allegat per part de
dita Geltrudis Cabasses, viuda de dit Cabasses,
fins a què sa magestat, en lo tocant a la provisió
de dit offissi, que és tot quant pot lo consistori
en aquest particular dir y representar a vostra
excel·lència.»
88r

Diumenge, a XII. En aquest die, últim de las festas de la canonització de Santa Maria Cervelló,
dita dels Socorrs, pagà la festa lo excel·lentíssim
senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde, lo
qual no assistí a ella per trobar-se un poch indispost. Y assistí, emperò, lo Real Consell, estant
asentat a la part del evangeli ab cadiras de vellut
carmasí. No hi hague pontifical. Predicà lo reverent pare mestre fra Ramon Costa, del orde de
Sant Domingo.
Dimars, a XIIII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present llibre de dietari una real carta de sa magestat, Déu
lo guarde, de data de tres del corrent, ab la qual
sa magestat dona gràcias a la recluta y augment
del tèrcio, junt ab un bitllet de sa excel·lència, lo
llochtinent, de la data de ahir, ab lo qual remet
dita real carta, la qual y dit bitllet són assí cusits,
signats de números LII y LIII y del thenor següent:
«El rey.

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Con muy cierta confianza estube de que havíais
de deliberar la recluta y aumento del tercio de
essa Diputación al número de quinientos hombres, quando os escriví, pidiéndoos este servicio. Y
todo lo que expresáis en carta de siete del passado,
con motivo de darme noticia de él, es muy propio
de vuestro amor y celo, de que hago la estimación
que es justo. Y os doi las gracias que //88v // merece vuestra fineza, y asegurándoos, atenderé a ella
para todo lo que sea de vuestro consuelo y conveniencia. Dada en Madrid, a III de abril,
MDCLXXXXIII. Yo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
don Joseph Rull, regens. Vidit Climente, regens.
Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Tamarit.»
«Remito a vuestra señoría la adjunta real carta
en que su magestad, Dios le guarde, se sirve dar a
vuestra señoría las gracias por el celo y fineza con
que deliveró vuestra señoría la recluta y augmento de su tercio. Y por la misma razón los repito a
vuestra señoría, de dezeoso de que se ofrezcan ocasiones de su mayor satisfacción en que ejercitar mi
efeto. Y de que guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 13 de abril, 1693. Duque
de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General del principado de Catalunya.»
Dimecres, a XV. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Terré y Granollachs, deputats militar per causa de trobar-se indispost.
En aquest mateix die, absents los senyors diputats militar y oÿdor real ses senyories, ab cotxes
ab los verguers devant, ab massas altas, acompanyats dels officials de la present casa, són baxats en la casa del General a efecte de fer continuar o encantar los drets de monedas y de
safrans, los quals // 89r // no·s troban arrendats.
Dijous, a XVI. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar per causa de continuar sa
indisposició.
En aquest mateix die, són tornats a la present
ciutat lo magnífich Joseph Cathà y Bertran, ciutadà honrat de Barcelona y Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, de la vila de Rosas, a
hont eran anats de orde de ses senyories.
Divendres, a XVII. En aquest die no és vingut en
lo consistori de sas senyories lo il·lustre y fidelís-
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vocat fiscal ni lo procurador fiscal se deuhen
abstenir de proseguir dita causa fins a la definitiva y total exequució de aquella, com més llargament de dit vot és de véurer, que és assí cusit,
signat de número LIIII y del thenor següent:

sim senyor deputat militar per causa de continuar sa indisposició.
En aquest mateix die me ha ordenat ses senyories cusís y continuàs en lo present llibre de dietari un vot fet per los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa y per los
consulents aplicats, primo, sobre si lo procurador fiscal pugue replicar y dexar de intimar una
sèdula feta y firmada per lo doctor Joseph Deona, advocat fiscal subrrogat que hera per absència del noble don Anthon Potau, provehida per
altre dels assessors, firmada de catorsa de febrer
proppassat, en la causa se aportà per y entre dit
procurador fiscal, de una, y Miquel Jover, llochtinent de correu major, de part altra, ab la qual
dita sèdula se damanava que feta la estima del
domàs après a dit Jover per los esperts y estimadors se restituhís a dit Jover prestita caucione.
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Ítem, acerca si havent reconegut lo dit procurador fiscal al molt il·lustre consistori, representant-li lo reparo tenia per fer tocar la oblata y intimar dita sèdula pot lo il·lustre consistori,
conéxer de dit reparo, donant la deguda providència y obligar al advocat fiscal la obtempèrie
// 89v // y seguesca.
Ítem, sobre si és convenient o perjudicial a la
Generalitat lo tornar-se a dit Jover dit domàs
pendent la causa, encara que sia prestita caucione.
Y últimament, si lo noble advocat fiscal o lo
procurador fiscal, un y altre en consistori, del
que han obrat en dit fet, se han de abstenir de la
causa principal del dit frau. En y ab lo qual vot
dels assessors y consulents són de parer, en orde
al primer cap, que pugue molt bé lo procurador
fiscal fer representació al molt il·lustre consistori sobre dita matèria, la qual representació no
sols no fou culpable, però encara fou lloable,
cumplint de exa manera a la obligació de son
ofici. En quant al segon punt, són de parer que
lo molt il·lustre consistori pot conèxer ab lo
modo y forma disposat per capítols de Cort del
dit reparo fet per dit procurador fiscal y donar la
providència deguda, y que dit noble advocat fiscal, per la preheminència de son offici, no és totalment independent, com pretén del molt
il·lustre consistori, èciam en matèrias de justícia
e instrucció de processos. En orda al tercer
punt, són de parer que no és útil ni convenient a
la Generalitat restituir-se a dit Jover dit domàs
après prestita caucione, y que pot lo molt il·lustre consistori ordenar y manar al procurador fiscal no fase tocar la oblata de dita sèdula ni intimar aquella, sinó que se procehesca la dita causa
fins a la difinitiva declaració de ella. Y en quant
al últim punt, són de parer que ni lo noble ad324

«Jesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors
y doctors consulents infrascrits, ab deliberació
de tretse de mars proppassat, y proposició en escrits encertada en dietari sots la mateixa jornada, ocasionat del que té disputa en la causa del
frau de una partida de domàs carmesí que fou
après de Miquel Jover, llochtinent de correu
major, entra lo procurador fiscal, de una, y lo
dit Jover, de altra, se ofereixen quatre punts
principals que discurrir.
Lo primer és si lo procurador fiscal pugue replicar y dexar de intimar la sèdula feta y firmada
per lo magnífich doctor Joseph Deona, advocat
fiscal subrrogat, que es trobava en lloch del noble don Anthoni de Potau, per sa absència, y
provehida per altre dels assessors en jornada de
catorsa de febrer del corrent any 1693, en la
qual se demanava que, feta la estimació de dit
domàs per los experts y estimadors, se restituhís
a dit Jover prestita caucione pretextuant de la
petició ab la utilitat del General en fer-se dita
restitució.
Lo segon és si havent concorregut lo procurador fiscal al molt il·lustre consistori, representant-li lo reparo que tenia en no fer tocar la
oblata y intimar dita sèdula per lo molt il·lustre
y fidelíssim consistori, conèxer de dit reparo,
donant la providència deguda, y obligar al advocat fiscal que la obtempèrie y seguesca, o si
est, per la preheminència y prerrogativa de son
offissi y càrrech, està totalment independent de
dit molt il·lustre y fidelíssim consistori en matèrias de justícia e instrucció de processos.
Lo tercer, si és convenient o perjudicial a la Generalitat lo tornar-se a dit Jover pendent la causa lo dit domàs, encara que sia pretesa caucione,
y què és lo que deu obrar lo molt il·lustre y fidelíssim consistori en la resolució de dita qüestió
per la obligació de son càrrech.
Lo quart, és que lo noble advocat fiscal o lo
procurador fiscal o un y altre, en consideració
del que han obrat en dit fet, se han de abstenir
de la causa principal de dit frau.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
89v i 90r del trienni 1692-1695.

Vista la proposició en escrits y deliberació sobrereferida, vista la suplicació presentada en dit
consistori per dit procurador fiscal als 10 de febrer pròximpassat, incertada en lo dietari corrent, y la resposta feta per dit noble advocat fiscal sots jornada de deu de mars proppassat,
continuada // 90v // en dit dietari, vist lo procés
de dita causa de frau, et signanter la dita sèdula
de catorsa de fabrer proppassat feta per lo dit
advocat fiscal, la qual ha donat causa y ocasió a
la present controvèrsia. Vista la deliberació de
21 de juny 1560, ab la qual fou creat lo ofisi de
advocat fiscal, vistos diferents capítols de Cort,
exemplars y altres escriptures fahents y conclohents per la subjecta matèria, y finalment, vist
tot lo demés que·s devia véurer, se respondrà a
cada hun dels sobredits quatre punts ab tota individuació.

ri donant suplicació, representant en ella los reparos que tenia per no donar ni intimar dita sèdula y rahons y motius ab què los fundava, persuadint-se que concernian a la major utilitat de
la Generalitat y descàrrech de son ofici en la visita, suplicant fos servit sa senyoria deliberar lo
necessari y de major conveniència y donar la deguda providència en lo fet sobredit.

6. En quant al primer, attès y considerat que lo
advocat fiscal del General de Catalunya, per
rahó de son offici, pot y déu aconseguir y patrocinar totas las causas en què interessa la Generalitat, y que lo procurador fiscal deu seguir regularment los ordes de dit advocat fiscal, sens
poder propria auctoritate replicar aquell com a
ell no toque sinó lo exequutar.

9. En quant al segon, attès y considerat que los
sereníssims senyors reys de Aragó y comptes de
Barcelona, ab sa alta y soberana idea, concediren al molt il·lustre consistori del General de
Catalunya pleníssima jurisdicció y potestat privative ad quoscumque alios en tot lo que té respecte a la exacció dels drets de la Generalitat y
recta administració de aquella y de tots los negocis, així en lo contenciós com en lo polítich y
econòmich, com és de véurer de difarents constitucions, baix lo títol «De ofici de diputats y capítols de Cort», signanter del capítol 13 y 14
Corts 1413 y en lo preàmbol de las Corts de
1455, en lo llibre dels Quatre Senyals, pàgina
307, y en la carta real de la concessió de dita jurisdicció, continuada en lo mateix llibre dels
Quatre Senyals, pàgina 321 y altres molts.

7. Attès y considerat que lo procurador fiscal representa la mateixa part, y en ell se redica lo judici, de tal manera que·s diu dominus litis: així
que dit procurador fiscal considera interesat
també en la bona direcció, instrucció y expedició de la lite, y ve a tenir major connexió y dependència ab lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, que ab lo advocat fiscal, del que se
segueix que, si lo procurador fiscal té algun reparo sobre lo que li ordena per lo advocat fiscal,
persuadint-se no ésser de utilitat del General, lo
que se li ordena no sols pot sinó que deu en
força de la obligació de son ofici y jurament que
té prestat acudir y representar al molt il·lustre y
fidelíssim consistori los reparos se li ofereix en la
matèria, perquè sas senyorias li ordenen lo més
convenient y que dega obrar.
8. Attès y considerat que, havent-se donat suplicació per part de dit Jover en dita causa, als 29
de janer pròximpassat, demanant se li fos restituhit lo dit domàs prestita caucione, dit subrogat de advocat fiscal féu // 91r // la sobredita sèdula demanant en forma lo matex que·s
demanava per dit Jover, ab la addició de què fos
estimat primer per estimadors dit domàs, procurant justificar ab nous medis y rahons la dita
restitució prestita caucione ab motiu de la utilitat del General, y que donant dita sèdula al procurador fiscal per a què la intimàs replicà aquest
a dit advocat fiscal y recusà intimar-la. Y després, acudí al molt il·lustre y fidelíssim consisto325

Per ço, los dits assessors y doctors consulents
infrascrits, són de vot y parer que lo dit procurador fiscal no pugue, auctoritate propria, denegar-se al què li ordenava lo advocat fiscal, però
pugue molt bé ser la representació sobredita al
molt il·lustre y fidelíssim consistori. Y que en
dita representació no sols no fou culpable, ans
bé, fou lloable, cumplint d’esta manera a la
obligació de son offici y càrrech.

10. Attès y considerat que en exequució de dita
potestat y jurisdicció, los senyors diputats, ab
deliberació de 21 de juny, 1560, regonexent ésser de gran utilitat del General lo tenir un advocat fiscal en la conformitat que los demés tribunals que tenian procurador fiscal, y // 91v //
considerant los inconvenients se seguiran del
defecte de dit offici, passaren a erigir y crear dit
offici de advocat fiscal, lo qual fou aprobat y
admès en difarents corts, y en particular en las
de 1599, capítol 10, ab los mateixos motius de
sa privativa creació.
11. Attès y considerat que tots los officials y ministres de la Generalitat inferiors als deputats
han y deuen estar obedients als ordes de aquells
en tots negocis, com literalment se llitg en lo
capítol 9, número 10, Corts 1413, en lo dit llibre dels Quatre Senyals, pàgina 20, ibi: «Vol
emperò la dita Cort que los dits deputats locals,
escrivans, porters, e tots los altres oficials e ministres inferiors de la Deputació hajen e sien tinguts e ser obedients en totas cosas als deputats
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generals, etcètera». Y són de observar aquellas
paraules: «Tots los altres oficials y ministres»,
las quals contenan en si universalitat que
comprèn tots y qualsevols oficials y ministres de
la deputació inferiors als deputats, sens excepció
de algun.
12. Attès y considerat que tots los oficials y ministres de dita Deputació inferiors als senyors
deputats sens distinció alguna, en lo ingrés de
sos oficis, per disposició de capítols de Cort,
prestan sagrament y homenatge al molt il·lustre
y fidelíssim consistori en mà y poder de altres de
sos verguers, lo qual sagrament y homenatge de sa
naturalesa conté en si subjecció y obediència al
dit consistori.
13. Attès y considerat que en la dita deliberació
de 21 de juny, 1560, ab la qual fou creat dit ofici de advocat fiscal, se diu, ibi: «Deliberan sia
creat de nou un ofici de advocat fiscal del dit
General y casa de la Deputació ab aquell càrrech
y obligació que los advocats fiscals tenen y acostumen de tenir en los altres tribunals y de dret
comú y municipal està estatuït y ordenat, y en
tot lo més avant que per los senyors deputats li
sèra manat, etcètera» y en lo directori de la visita de Mir, en lo títol «De advocat fiscal», número 2, se diu: Ibi: «Ítem, conforme envia deliberació feta a vint-i-hu de juny // 92r // del any
1560, és obligat de fer y cumplir tot so y quant
per dits senyors deputats li serà manat per rahó
de son ofissi, etcètera.» Y que en la sobredita
conformitat, los advocats fiscals de la present
casa han prestat sempre y prestar lo dit sagrament y homenatge com lo ha prestat també dit
noble don Anthon de Potasi en lo ingrés de son
offici en la forma acostumada.
14. Y encara que per part del dit noble advocat
fiscal se haja pretès estar exempt de la obediència y dependència del molt il·lustre y fidelíssim
consistori en matèrias de justícia e instrucció de
processos, en la resposta que féu en consistori
als 10 de mars pròxim passat, que·s troba continuat en lo dietari corrent, ab lo següent discurs:
Ibi: «Lo que ohit per dit don Anthon de Potau
ha respost que per ser justícia clara y notòria y
molt occulars los capítols de Cort que expressan
las sircunstàncias y obligacions del ofici de advocat fiscal en matèria de la instrucció del procés y interès de la casa, y que aixís com està en
instruhir lo procés, és evident la jurisdicció dels
assessors en declarar y provehir de tal manera
que la instrucció del un y provisions dels altres
en matèria de justícia és totalment independent
del molt il·lustre consistori, sens poder-se apartar de sas declaracions, y que en dita sèdula se
troba tocada la oblata per lo procurador fiscal,
firmada per lo advocat fiscal y provehida per los
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assessors, ab lo sol embaràs de una mera renitència de voler-se intimar per dit procurador
fiscal, tot lo que sens fatigar lo discurs se veu a
notòrio, que és contra la jurisdicció de dits assessors y advocat fiscal donada per capítols de
Cort y per auctoritat real en la creació de la bolsa de dit offici de assessors y advocat fiscal sens
que sa magestat, que Déu guarde, en la erecció
de dita bolsa, aja posat obligació alguna de resignar son parer al sentir del il·lustre consistori
de dit procurador fiscal, ans bé, an matèria de
justícia los ha dexat en la llibertat de son sentir,
per a què instruescan y declaren segons de dret
y justícia. Y que per ser estas cosas tant evidents
en major veneració del molt il·lustre consistori,
no té que deduir-las ab major individuació,
pues se suposa per cert tenir la notícia de las
obligacions de tots los officials de la casa. Per lo
que ab expressa protesta de no porrogar més jurisdicció a dit molt il·lustre consistori que aquella que en virtut decapítols de Cort o altrament
//92v // li competeix demana ésser declarat lo de
justícia, protestant de tots los danys y prejudicis
se fan a la jurisdicció real en la erecció de dita
bolsa y obligacions en los subjectes de aquella
destinada per sa magestat, y notificant en quan
menester sia per rahó de son offici de advocat
fiscal, a dit molt il·lustre consistori, que no té
dret ni facultat per entrar a conéxer ni restrényer lo dret que per sa magestat és donat en la
bolsa de assessors en sa erecció y demés en tot
lo tocant al ministeri de justícia, declaració de
aquella e instrucció de procés y ab expressa declaració y protesta de no prejudicar-se en ningun recors que de dret y justícia li competesca
penes quoscumque a qui toque y tocar dega, y
també de poder ajustar en lo temps de dret
permès totas aquellas rahons que per la brevedat omiteix en major conservació y cumpliment
de las obligacions de son ofici en las accions,
tant civils com criminals, que li competescan,
vers y contra dit procurador fiscal per rahó de
dita renuncia omni modo meliori.
15. Emperò, de ninguna manera subsisteix lo
sobredit discurs perquè en primer lloch és de
considerar que en aquell se pretén unir e igualar
lo ofissi de advocat fiscal al dels assessors de la
present casa. Y que així, com lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori en matèria de justícia no
pot apartar-se de lo judicat y provehit per los
dits assessors, per ser son vot decisiu, així que
tampoch del que obra lo advocat fiscal en la instrucció dels processos, lo que conté en si manifesta equivocació per la gran difarència que hi
ha entra lo ofissi de jutge y de advocat, per
quant a la part may li és permès de recedir del
que lo jutge judica però si a la part li apar que
(...).
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16. Calificàs més lo sobredit, perquè dit advocat
fiscal sols té en la casa lo vot consultiu y no decissiu, y qualsevol advocat fiscal per més preheminent que sia és cert que encara que tinga libera no, emperò, tant absoluta sa censura que no
sia subjecta a son tribunal o magistrat, per
quant la pressumpció del dret en favor de aquell
en orde a la confiansa del acert de las operacions
no pod ser més poderosa que la veritat si son tribunal o magistrat regoneix que obra y proceheix ultra debitum modum, y altrament, si seguirian infinits absurdos de que lo advocat fiscal
de la present casa tingués a sa mà totalment absoluta e independent la instrucció dels processos contra los drets del fisch y així bé de la Generalitat.
17. Y no sols lo advocat fiscal no té en favor de
sa absoluta e independent operació de son ofici
que preten capítol algú de Cort, sino que, ans
bé, són directament contraris los que·s troban
sobre lo present assumpto, com sobre resta referit des de número 9 fins als 13. Y lo capítol 10,
Corts 1599, que és lo individual que parla del
offici de advocat fiscal, sols conté la confirmació
del dit ofici de la manera que estava creat ab dita
deliberació de 21 de juny 1560, sens tribuir-li
ni donar-li cosa alguna més del que per aquella
tenia. Y com de dita deliberació no se inferesca
ni puga inferir la absoluta potestat e independència que pretendit noble advocat fiscal,
ans bé, lo contrari de aquellas paraulas, ibi: «Y
en tot lo més avant que per los senyors deputats
li serà manat, etcètera». Segueix precissament
restar destituïda de tot fonament y apoyo de capítols de Cort dita pretensió.
18. De altra part, és de ponderar lo absurdo inevitable que se seguiria de que lo advocat fiscal
tingués la independència pretesa, perquè si lo
advocat fiscal obrava alguna cosa que fos en
dany de la Generalitat y no pogués lo consistori
reparar-lo per sí, sino que necessitàs de altre diligènsia, seria contra la jurisdicció que tant establerta té per constitucions, capítols de Cort, privilegis reals, observança inconcussa y altres
títols privative ad quoscumque alios, com y també contra la bona administració dels béns, drets
y prerrogatives de la Generalitat, no podent
acudir ab la celeritat que seria menester en las
ocurrèncias que se oferexen.
19. Semblantment, no fomenta ni fomentar pot
la pretenció de dit noble advocat fiscal lo decret
real de la formació de la bolsa de assessors y advocat fiscal de la present casa, perquè en ella, sa
magestat, que Déu guarde, sols fou servit dignar-se ordenar que // 93v // sa magestat, que
Déu guarde, sols fou servit dignar-se ordenar
que dits officis, axí com antes eran de gràcia a
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nominació del consistori, fossen de extracció y
bolsa, reservant-se solament la nominació dels
subjectes per la insiculació sens alterar la qualitat del offissi, no concedir-li ni donar-li jurisdicció ni potestat alguna més de la que per sa naturalesa y primitiva creació tenia, ni eximir-lo de la
dependència y subjecció del consistori que trobava. Y si per la disposició del real decret havia
de ser independentment lo dit offissi de advocat
fiscal en lo exercissi y operacions de son càrrech,
lo havia també de ser tots los demés officis expressats en aquell y altres que foran reservats a
provisió y nominació de sa magestat en sas respective operacions, lo que seria un ocular y manifest absurdo.
20. Ni és versemblant que sa magestat hagués
volgut donar a dit advocat fiscal major auctoritat que la que per son ofissi y càrrech li tocava,
llavant-la al consistori que la tenia en força de
reals munificències.
21. Resta tot lo sobredit canonitzat ab la observància individualment sempre practicada en
la present casa y per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori sobre que se podrian allegar diferents
exeplars. Y singularment és lo any 1605, sobre
lo cas que succehí després de haver feta y firmada lo advocat fiscal una suplicació tocada la
oblata per lo procurador fiscal, havent-se hagut
reparo per este sobre lo contengut en dita suplicació. Y representat al molt il·lustre consistori,
est ho remeté a altre dels assessors, perquè ab
los sis consulents anomenats exeminasen dita
suplicació y diguessen consentir acerca lo fahedor sobre lo reparo del dit procurador fiscal, en
conformitat de què lo dit assessor, ab los sis
consulents, després de premeditada y discutida
la matèria, en consideració consideració de que
lo que contenia dita súplica, era prejudicial a la
jurisdicció, auctoritat y preheminencias del
molt il·lustre consistori, foren de vot y sentir
que dit procurador fiscal devia revocar la oblata
de dita suplicació y suplicar als senyors deputats
se servissen donar llicència // 94r // al escrivà
major que llevàs acte de la revocació de dita
oblata, no obstant la firma del advocat fiscal en
dita suplicació contenguda. Y ab tot effecte fou
revocada dita oblata per lo procurador fiscal, y
llevat acte per lo escrivà major, inseguint dit
vot, com de aquell y de dita revocació és de véurer en lo dietari del trienni de 1602, sots jornada dels 8 de febrer, 1605, foli 480.
22. No és dissimulable lo exemplar del any
1690, en què, havent-se proferit sentència en
grau de suplicació contra lo procurador fiscal
que havia obtingut en primera instància en la
causa del frau de un blat aprés que importava
contra Jaume Teixidor, mercader, y altres, y ha-
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vent suplicat lo receptor dels fraus de dita segona sentència, y no havent volgut suplicar lo noble advocat fiscal, don Pedro de Potau, ni adherir-se a la suplicació interposada per dit receptor
de fraus, acudí aquest al molt il·lustre y fidelíssim consistori, presentant un paper dels motius
y rahons ab que pretenia y fundava que lo procurador fiscal havia de suplicar o adherir-se a
dita suplicació interposada per ell, suplicant fos
manat a aquell a dit noble fiscal ho fessen ordenà lo consistori a dit noble advocat fiscal que
digués en escrits las rahons y motius que tenia
per no fer-ho, lo qual obehí, presentant un paper jurídich imprès que·s troba insertat en lo llibre de Deliberacions del trienni pròxim passat
de 1689, sots jornada de 24 de octubre de dit
any 1690.
23. A hont, després de haver esforsat ab diferents
medis y motius son sentir de què no·s devia suplicar ni devia adherir-se a dita suplicació, digué
y conclogué d’esta manera. Ibi: «En efecte, senyor. Vostra senyoria il·lustríssima pot manar al
advocat fiscal infrascrit que·n suplique y ab deliberació de vostra senyoria il·lustríssima obehirà y
a la fi de dit paper imprès». Ibi: «Y exas són las rahons que dona lo advocat fiscal infrascrit de no
haver suplicat de dita sentència, subjectant-las a
vostra senyoria il·lustríssima etcètera».
24. A vista de tot lo que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori en dita jornada, premeditadas
las rahons y motius que se allegaren, tant per
part de dit noble advocat fiscal, com del receptor dels fraus, // 94v // en consideració de que
tenint quiscuna de las parts una sentència favorable estava indecissa y ambigua la justícia y que
lo frau de que·s tractava era cosa de molta consideració, y de suplicar-ne per part del procurador fiscal podia resultar-ne utilitat al General,
deliberaren, ordenaren y manaren als dits nobles advocat fiscal y procurador fiscal que se adherissen a la causa de suplicació interposada per
lo receptor dels fraus de la dita sentència proferida en segona instància, fent part en ella, implorant lo benefici de restitució in integrum ad
versus lapsum temporis, la qual deliberació fou
intimada a dits nobles advocat fiscal y procurador fiscal lo mateix die y obtemperaren ab súplica de 11 de mars del any 1691.
25. Així mateix, lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori, als 30 de juliol, 1689, deliberà que
fos ordenat y manat a dit noble advocat fiscal,
don Pedro Potau, que interposàs sas parts en la
causa de Jaume Tarrida, parayre de la present
ciutat, contra Joan Guarro y Hiacintho Bover, o
donàs justas causas y rahons perquè fer nou degués, la qual deliberació li fou intimada lo mateix dia.
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26. Experimentàs esta viritat ab lo que algunas
vegadas ha succehit en la present casa, que tractant-se de alguna contrafacció, si se havia de
exir o no al reparo d’ella y si era o no contrafacció, consultada la matèria ab los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, no obstant que lo
advocat fos de sentir que no era contrafacció
ni·s devia exir a ella, ab tot, si la major part dels
consultats convenian en què era contrafacció y
que se havia de exir al reparo d’ella, se ha seguit
y executat per lo molt il·lustre consistori, contra
lo vot y parer del advocat fiscal.
27. Per ço, són de vot y parer que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori pot conéxer ab lo
modo y forma disposada per capítols de Cort et
signanter per lo capítol 3, Corts 1413, en lo
// 95r // llibre dels Quatre Senyals, pàgina 8, de
dit reparo, y donar la providència deguda, y que
dit advocat fiscal, per la preheminència de son
ofissi, no és totalment independent, com pretén
del molt il·lustre y fidelíssim consistori etiam en
matèrias de justícia e instrucció de processos.
28. En quant al tercer punt. Attès y considerat
que lo fisch, en semblants casos que extrínsecament apar del frau comès, proceheix sent aprehenció de la cosa fraudada, segons disposició de
dret comú, capítols de Cort, ordinacions del
molt il·lustre y fidelíssims concistori, observança de la casa, y se deté lo frau, fins y a tant
que se haja declarat difinitivament sobre si té
lloch o no lo comís y confiscació, havent aquell
de estar en mà del receptor dels fraus, segons
expresa disposició del capítol 66, Corts 1399.
29. Attès y considerat que, segons certas disposicions de dret, quant lo fisch fa haprehensió de
algun frau, de ninguna manera la part té acció
per a demanar la restitució de aquell, en virtut
de la caució que ofereix prestar, encara que concorre qualsevol rahó de que tempore est peritura, o que puga patir alguna deterioració o altre
qualsevol motiu, perquè, com aquella és causa
del dit inconvenient, patienter debet illud tollerare, y lo que en dits casos se deu en via de dret
obrar en qualsevol tribunal que té fisch és que si
res est tempore peritura a instància de la mateixa
part, se ven y deposita lo preu. Y si altrament
aquella cosa pot patir alguna deterioració ab lo
discurs del temps o altrament se pot estimar y
així mateix depositar lo preu, perquè d’esta manera utrique parti sit consultori, sens que puga
la part demanar per justícia altra cosa.
30. Attès y considerat que ve a ser arbitrari en
alguns casos restituhir la cosa fraudada, prestita
caucione, y axí, en diferents, lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori se ha satisfet de la caució
motivant sa prietat ab diferents sircumstàncias

que la pugueren meréxer, y en los més dels casos ho ha observat és estat ab condició de que la
part tingués la cosa pro manifesto del General y
ab promesa de restituhir-la toties quoties seria requerida, emperò, regularment, segons reglas de
bona administració és menester que // 95v // las
causas sien molt urgents y que no cedesquen en
dany del General.

armaris molt forts y bons encastats a la paret ab
tota perfecció forrats de fusta de alba per part de
dins y libres de ratas y qualsevol altre infortuni,
ni·s pot considerar dilació considerable en la expedició de la causa de dit frau, volent-la instar-la
las parts, particularment no trobant-se per ara
insaculada ab molts punts que dicidir y resòldrer.

31. Attès y considerat que los motius ab què dit
subrrogat de advocat fiscal pretengue justificar
sa petició en la sobrereferida sèdula de 14 de febrer proppassat són los següents: «Per quant
pendent la declaració de la present causa y ans
de arribar a la total execució de ella, que segons
los accidents de las causas no seria molt se dilatàs per molt temps, fora contingent que lo
domàs après y que·s troba en la present casa de
la Deputació se vingués a deteriorar o a pérdrer,
tant per rates com per altres infortunis que podan succehir, y ab la caució offerta per la part altre, se evitan estos perills y queda la present casa
segura de que obtenint-se ja certa la estimació
de dit domàs, que és lo que pot conseguir, y
ademés de açò és millor la justa estimació que lo
haver de véndrer dit domàs, conforme se faria
retenint de aquell que·s per la venda, és possible
casi cert, que son se’n trauria tanta quantitat
com per la estima per no véndrer-se ordinàriament las cosas tant com ellas valen, y podria ser
també que nos trobàs comprador y per ço haver-se de donar molt barato. Axí que se veu a
notòrio ésser molt més útil a la present casa
admètrer dita causió oferta que no retenir après
lo domàs, per las quals rahons se creu haver-se
en molts casos admès causions offertas per las
parts. Per tant y altrament, esta part del procurador fiscal demana que sia feta estima de tot lo
domàs après a la part altre de Miquel Jover, nomenant per dit effecte los majorals de la confraria dels velluters de la present ciutat, y que prestada la causió per la quantitat que dits majorals
estimarian dit domàs, junt ab las penas y demés
acostumat, sia restituhit y entregat lo dit domàs
a dita part altre, y per ço, ésser fets los mandatos
oportuns, tant a dits majorals, com a qui convinga, etcètera.

33. Ni lo motiu de fer-se estimació del domàs, y
que ordinàriament se estime més del que se’n
pot tràurer, venent lo de subsistència, ni pot
justificar utilitat alguna del General, no deposant-se lo preu ab la sola caució fideiussòria que
se ofereix, perquè la utilitat del General no consisteix en què de la cosa fraudada se’n traga alguna cosa més o menos, sino sols en què rigurosament se exequuten los fraus per cuitar-ne
de altres y restar il·lesos los drets de la Generalitat, que és lo fi principal de aquella, y altrament,
també la experiència ensenya que las caucions
que las caucions, per més seguras que apareguan, corran las contingèncias, y seria exposarse lo General per algun mòdich lucro més, ja
que pogués conseguir-se, a pérder-ho tot. Y
sempre és més segura la detenció de la cosa que
lo restituir-la ab la fragilitat de la causió cum
plus sit causionis in re, quam in persona. Y finalment, se donava lloch a la restitució de la cosa
fraudada ab dit medi de la causió per rahó dels
sobredits motius y pretexts, com aquells se pugan considerar, sempre en totas causas de fraus
de robas y mercaderias no se oferiria frau d’esta
calitat que no·s degués restituir ab dita causió,
lo que no se sap compéndrer sia en utilitat de la
Generalitat y de sos drets.
96v

32. Attès y considerat que dits motius ponderats per part // 96r // de dit magnífich subrrogat
de advocat fiscal en dita sèdula no tenen justificació, no d’ells pot resultar utilitat alguna al General que pugués mòurer a dit advocat fiscal a
fer semblant petició. Per quant la concideració
de la deterioració del domàs, dilatant-se lo èxit de
la causa, és destituhida de tot fonament, essent
lo dit domàs roba per si no subjecta a fàcil deterioració, consumpció y altrament tenir destinats
lo receptor dels fraus per la bona conducció y
custòdia de aquells en la casa del General, sos
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34. Per tant y altrament, són de vot y parer que
no és útil ni convenient a la Generalitat lo restituir dit domàs a dit Jover prestita causione, y
que pot lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
ordenar y manar al procurador fiscal que no fasse tocar la oblata de dita sèdula no intime aquella, sino que se proseguesca la dita causa fins a la
difinitiva declaració de ella.
35. En quant al quart y últim punt, attès y considerat que és molt diferent article, lo haver pretés lo noble advocat fiscal ser independent del
molt il·lustre y fidelíssim consistori en matèrias
de justícia e instrucció de processos y lo persuadir-se que podia cedir en utilitat del General lo
restituir-se dit domàs, estimat primerament
prestita causione, en la conformitat sobredita,
que lo proseguir y patrocinar dita causa en sa
original justícia, y que és de créurer que, axí
com ha procurat esforçar ab tota la eficàcia possible la prerrogativa de son ofici, ab molta major
deffensarà la causa principal a vista de sas grans
obligacions, calitat y noblesa.

[ 1693 ]

[ 1693 ]

36. Per ço, són de vot y parer que ni lo noble
advocat ni lo procurador fiscal se dehuen abstenir de prosseguir dita causa fins a la diffinitiva y
total execució de aquella.

Als primers del any 1692, dit Joseph Zaydin impetrà dicta rectoria en Roma, a hont vuy resideix, ab fals motiu que jo no havia provehida
dita rectoria dins lo temps competent y altres
molt contraris a la veritat. Y prengueren pocessió de dita rectoria clandestinament, sens citar a
dit Granyó, pocessor pasífich d’ella, ni saber-ne
cosa de semblant novedat. Acudí dit zaydin a la
Real Audiència // 97v // de Çaragosa e inventariaren y segrestaren dita Iglésia y fruits segons
sos fueros, dit Zaidin té grans valedors en dita
Real Audiència y ab las grans estratagemas que
han inventat se tem que la Real Audiència declare contra lo llegítim pocessor cathalà. Y me
escrihuen de Çaragosa que no troba altre medi
per a defensar esta prerrogativa y lo dret d’esta
mitra com recórrer a vostra senyoria, a qui suplico me favoresca exir a la defensa d’esta consuetut immemmorial, escrivint a la Real Audiència una carta ab tota eficàcia, per a que se
consiga la declaració favorable. Y si aparegués a
vostra senyoria altra a aquella diputació que podré esperar tota felicitat y que la mia provisió
subsistirà que serà de gran servey de Déu y Nostre Senyor, per ser subjecte de grans prendes y
obrar en gran zel de las ànimas. Jo ne restaré ab
la deguda estimació confiant, de vostra senyoria
esta mercè, quedant jo sempre a la obediència
de vostra senyoria, per lo que serà servit manarme. Guarde Nostre Senyor a vostra senyoria
molts anys. Guissona, y mars als 29 de 1693.

37. En conformitat de tot lo sobredit ho sentan
així los assessors y consulents infrascrits. Salvo
semper et cetera. En Barcelona y casa de la Deputació, als 16 de abril, 1693.
Rechs y Gallart, assessor subrogatus. De Valda,
consulents. Roma, consulents. Ametller, assessor
subrogatus. Melchior Prous, consulents.»
Dissabta, a XVIII de abril MDCLXXXXIII. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta del molt il·lustre //97r // y reverent senyor bisbe de Urgell, de data de 29 de mars
proppassat, junt ab una relació feta per los magnífichs assessors y noble advocat fiscal de la present casa al peu de dita carta continuada, que és
assí cusida, signada de número 55 y del thenor
següent:
«Molta il·lustres y fidelíssims senyors.
En desembre del any 1690 vaca la rectoria de
Peralta de la Sal, del regne de Aragó, bisbat de
Urgell, y com la costum immemorial d’este diocessis és que los cathalans d’est bisbat poden
obtenir beneficis y rectorias en las iglesias de
Aragó que són d’est bisbat, y los aragonesos de
aquellas iglésias d’esta diocessi han obtingut y
obtenen en las iglésias de Cathalunya ab molts
exemplars y vuy se deu practicat. Y esta matexa
recíproca correspondència se té en lo bisbat de
Lleyda com són esta rectoria de Peralta de la Sal
al reverent Joseph Granyó, natural de Guissona
d’esta diòcessi, com a més àbil en lo concurs
que·s féu.
Y com lo lisensiado Joseph Zaidin, natural de
Peralta, haja pretés que dit Granyó no podia obtenir dita rectoria, per no ser aregonés, trague
una firma de Aregó y declararen en Çaragosa
que, si bé lo fuero no admet forasters en dits beneficis de Aragó, però per constar en procés legítimament que la recíproca consuetut e immemorial és que puguen los cathalans de la diòcesi
de Urgell obtenir rectorias y benefici en las iglésias de Aragó del matex bisbat. Y així mateix, los
aragonesos en est Principat declaren que dit licensiado Granyó podia procehir dita rectoria,
com en effecte se executa y ha estat més de un
any en quieta y pasífica possessió.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors. Besa les
mans de vostra senyoria son major servidor,
Olaguer, bisba de Urgell.
Oblata die III aprilis MDCLXXXXIII in consistorio.
Et domini deputati interbinientibus dominis auditoribus computoribus et commisserunt huiusmodi epistolarii magnificis assessoribus Generalis
Catalonia qui cum intervencione nobilis advocatus fiscalis dicti Generalis votumi faciant in
scriptis super contentis in eadem. Hieronimus
Brotons, nottarius publicus Barchinona et scriba
maioris Generalis Catalonia, subrogatus.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.»
98r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
96v i 97r del trienni 1692-1695.
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«Vista la transcrita suplicació o carta y la comissió al peu de aquella feta als assessors infrascrits
per a què ab intervenció del noble advocat fiscal
fasen vot en escrits sobre lo contengut en dita
suplicació y carta. Vista una carta sobre la mateixa eo totalment semblants matèria escrita per
los molt il·lustre senyor diputat y ohidors del
General de Catalunya als molt il·lustres senyors
diputats y ohidors del General de Catalunya als
molt il·lustres senyors deputats del Regne de

Aragó, sots data de 11 de janer, 1634, registrada en lo registre 2 del trienni de 1632, en foli
118 y següents, la qual també per cosa notable
se troba notada y apuntada en lo llibre de la
Mulasa Nova, recòndit en lo arxiu de la present
casa. Vist tot lo demés de devia véurer. Attès y
considerat que los antecessores de vostra senyoria havent-se ofert semblant cas y havent entès
que per alguns tribunals y ministres de justícia
de dit regne de Aragó se feya impediment als
naturales y nadius de aquesta provincia del districte del bisbat de Urgell, Lleyda, Tortosa y arxiprestat de Àger, expellint-ho de dita rectoria y
pocessió de aquella, escrigueren la referida a
dits molt il·lustres senyors diputats del regne de
Aragó avisant-los de dits impediments, per a
què se servisen manar·o advertir y no permetesen se rompés la recíproca conformitat y correspondència tant deguda y convenient per ditas
dos províncias y regnes que se tenia y sempre se
havia tingut en tollerar y permètrer que la observança de las constitucions generals y altres
drets que disposavan y estatuhian que qualsevols dignitats, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs hagen de ser obtingudas y obtinguts per los naturals, fills y nadius de dits regnes
y províncies respectivament, ab exclusió dels forasters y estranys no se extengués ni comprehengués los nadius y naturals del districte de
dits bisbats y arxiprestat, de manera que los nadius y naturals de aquest Principat y comptats
del districte de dits bisbats y arxiprestat puguessen obtenir dits beneficis y demés dignitats y
prebendas ecclessiàsticas situats y situadas en dit
regne de Aragó, dins los àmbits y extenció dels
mateixos bisbats y arxiprestat respective, de a
hont serian naturals y nadius, y així mateix, al
contrari respectivament, y que per dit efecte
manassen y donassen providència en què a dits
naturals de aquesta província, y en particular al
dit Jaume Squerra, no sols fes impediment no
contradicció alguna en lo obtenir y possehir ditas dignitats, prebendas, canonicats, rectorias,
ofissis y beneficis ecclessiàstichs dins dit regne
de Aragó, en lo àmbit, comprehensió y extenció
dels dits bisbats y arxiprestat, en la conformitat
sobre referida, en attenció que altrament restaria en açò lesa y // 98v // prejudicata aquesta nació cathalana, y seria forsós y se veurian obligats
en no servar en esta nostra província dita conformitat y correspondència, com tot més llargament és de véurer de la sèrie y thenor de dita
carta. Attès que de si és molt just y havent constitucions de Catalunya com y los furs de Aragó
que prohibeixen a estrangers lo obtenir semblants dignitats, prebendas, ofissis y beneficis
ecclessiàstichs, pres ja de principi ab la observancia y consuetut tan continuada fins vuy lo
dita intelligència y interpretació de què no comprehenga los nadius y naturals de dits bisbat y
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arxiprestat de un regne o província y altre respecte de dignitats, prebendas, officis y beneficis
ecclessiàstichs dels mateixos bisbats y arxiprestat
respectivament, per la mútua conformitat y correspondència no se falte a esta ni se fassa impediment en dit regne de Aragó als naturals y nadius de aquest Principat y comptats, y molt
propri de la obligació de vostra senyoria, procurar y donar providència a què se observe y guarde en dit regne de Aragó dita consuetut y recíproca correspondència y obvien y remoguen los
impediments, puix que altrament quedaria notablement prejudicada esta nació cathalana.
Attès que lo reverent Joseph Granyó, prevere,
que·s troba provehit per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Urgell y obtentor de
la rectoria de Peralta de la Sal, dins del Regne de
Aragó, y àmbit y extenció de dit bisbat de Urgell, natural y nadiu d’esta província y del districte del mateix bisbat, és a saber, de la vila de
Guissona, y attès tot lo demés se diu attèndrer y
considerar, per ço, són de vot y parer que pot y
deu vostra senyoria deliberar y ordenar se escrigue carta a dits molt il·lustres senyors diputats
del regne de Aragó per a què donen la deguda
providència se observe y guarde en dit regne la
dita tant antiga y recíproca conformitat y correspondència y no·s fase impediment algú als
nadius y naturals de aquest Principat y comptat
del districte de dits bisbats y arxiprestat en obtenir dignitats, prebendas, rectorias y beneficis ecclessiàstichs de dit regne en los àmbits y extenció dels mateixos bisbats y arxiprestat, y en
particular al dit Joseph Granyó en dita rectoria
de Peralta //99r // de la Sal, inseguint la mateixa
sèrie y thenor de dita carta sobrereferida, y fent
expressa menció de aquella. Y que ab ella los antecessores de vostra senyoria, per cumplir ab la
obligació de son càrrech, los ho escrigueren així
y conseguiren lo degut fi, suposat que després
ensà fins vuy se ha experimentat haver-se guardat entre los dos regnes y provincias la dita recíproca correspondència y conformitat. Y axís ho
senten als 10 de abril, 1693.
Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Ametller, assessor subrogatus. Don Anthon de Potau, fisci advocatus.»
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias Francisco Adeca, negociant, procurador de la il·lustre abadesa
y convent de Valldonsella de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Ramon
Vilana Perlas, ciutadà honrrat y notari públic de
Barcelona, als vuyt del corrent mes de abril, certificatòria autènticha de la qual és assí cusida,
signada de número LIIII, y en dit nom, ha jurat
en la forma acostumada que, havent fet las degudas diligèncias en cercar los actes de venda y

[ 1693 ]
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original creació de aquells dos censals, lo un de
preu quatra-centas vint lliuras y pensió denou
lliuras un sou, nou diners y malla, que tots anys
als nou de setembre ditas sas principals rebian
sobre lo General per los títols continuats en lo
capbreu de la mesada de setembre, foli 1, lo
nom del notari en poder de qui fonch rebut dit
acte en dit capbreu està en blanch; y lo altre té
preu quatre-centas quaranta-tres lliures, sis sous
y penció deset lliuras, quinsa sous, un diner, una
malla, que en lo mes de mars dits sos principals
rebien sobre dit General per los títols continuats en lo capbreu de la mesada de mars, foli
tresents y deu, los quals dos censals foren extrets en sort de la extracció feta a onse de setembre mil sis-sents vuitanta-set, no és estat possible lo trobar-se aquells ni lo altra de ells.

Joan Cardenyas, sargento
Pere Joan Vernes, ajudant reformat
Joseph Capdevila, aventatjat
Joseph Xammar, aventatjat
100r

En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major //99v // del General y present casa, cusís e insertàs en lo present llibre dietari dos relacions fetas, ço és, una per lo
magnífich Joseph Cathà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, de la gent efectiva del tèrcio
de la present casa se troba en la mostra per ell
contenint commissió del il·lustre consistori passada en la vila de Rosas als onsa del present y corrent mes, y la altra per lo magnífich Joseph
Nuri de Lana y Cancer, subrrogat en lo offici de
racional del General y present casa de la Deputació, y en dit nom vehedor y comptador del dit
tèrcio, contenint-se en dita relació los que tenen plassa en dit tèrcio que no està continuat en
la mostra passada per dit Cathà y Bertran en dita
plassa de Rosas, en virtut de dita comissió dit
die de 11 del corrent mes de abril. Las quals dos
relacions són assí cusidas, signadas de números
LVI, LVII y del thenor següent:
«Relacióa de la gent efectiva se troba en la plassa
de Rosas, lo present que comtam a onse del mes
de abril del any mil sis cents noranta-tres, del
tèrcio de la Diputació del General del present
principat de Catalunya, en las mostra passada de
dita plassa per mi, Joseph Cathà y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, en virtut de la commissió per mi donada per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de diputats y oÿdors de
comptes de dit Principat, ab deliberació pressa
per sa senyoria molt il·lustre als set de dits mes y
any per las causas y rahons en ella expressadas.

Pere Joan Borjas
Silvestre Cornet
Anthon Ballós
Barthomeu Plana, fill de Gabriel
Jaume Desert
Jaume Valerià
Magí Maranges
Isidro Pladevall
Benet Abeyar
Miquel Ribes
Emanuel Rius
Jaume Manresa
Joseph Ribalta
Barthomeu Plana, fill de Onofre
Joan Batista Bonet
Isidro Clapera
Thomàs Serrés
Joseph Comes
Joseph Emanuel
Thomàs Cugat
Joan Soler
Jaume Serra
Rafel Oliveras
Francisco Font
Joan Soler
Don Gerònim de Boxadós. Al hospital
Llorens Toronell. Al hospital
Companya del capità Pere Joan Sanxo
Joseph Puig, alferes
Saldoni Llavors, sargento
Ramon Reynalt, avantatjat
Joseph Gual, avantatjat

100v

Companya del mestre de camp.
Andreu Font, sirurgià major
Francisco Sant Andreu, furriel major
Joseph Mestres, sargento
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
99v i 100r del trienni 1692-1695.
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Guillem del Canteró, aventatjat
Joseph Pagès, pífano
Soldats
Jaume Jover, cap d’esquadra
Jaume Estanyol, cap d’esquadra
Joseph Duran, cap d’esquadra
Nicholau Loristà
Joan Barot
Francesch Fransi
Gili Garriga
Isidro Dalmasas
Jaume Casas
Miquel Colomer
Francisco Moreno
Joan Masquefa
Francesch Cudina
Joseph Durbant
Saldoni Matifoll

Thomàs Vernés
Rafel Auleri
Gerònim Bartran
Anthoni Martí
Galau Pitey
Joan Denís
Anthon Trulla
Joan Clavell
Llorens Bosch
Salvador Cossas
Jaume Sabater
101r

101v

Joan Bordas, atambor
Rafel Serra, cap d’esquadra
Joan Alergo, cap d’esquadra
Joan Martí, cap d’esquadra
Silvestre Joanen
Joseph Bages
Salvador Vergés
Rafel Canal
Rafel Puig
Joseph Costa
Jaume Formigó
Fèlix Genescar
Jaume Joan Camps
Francesch Boter
Salvador Anguera
Ignasi Casterat
Joan Guimerà
Paulí Mestres
Francesch Calell
Rafel Cabanyes
Francesch Puig
Joan Barthomeu
Joseph Gassó
Ramon Soler
Llorens Arnandes
Joseph Huguet
Joan Planes
Jaume Marcia
Felip Oliver
Ramon Fontanillas
Pau Baldiri, comellas. Al hospital

102r

Francisco Soler
Bernat Noguera
Jon Clop
Christòfol Pineda
Ignasi Balil
Joseph Farran
Jaume Vila
Jaume Samsó
Joan Montanyà
Joseph Oliart
Carles de Ozó y Mauri
Llorens Llobet
Lluýs Grau
Francisco Ferrer
Pere Joan Cadis
Jaume Tura
Jaume Rubert
Gaspar Roca
Joseph de Llobet
Joseph Sangés
Nicholau Verdú
Carlos Pagès
Joan Castells
Bonaventura Sanfeliu
Pere Manxó
Jaume Roca
Pau Albareda
Joseph Galvany
Jaume Estudis
Francisco Estudis
Francisco Puig
Ramon Andreu
Gabriel Vendrell
Joan Sans
Lluýs Rovira
Sebastià de los Reyes
Pere Bosch
Francisco Grau
Francisco Freto
Joan Rebeix
Companya del capità don Anthon Bru

Companya del capità Joseph Bellver
102v

Francisco Flaquer, alférez
Balthesar Escolà, sargento
Lluýs de Mata, alférez reformat
Don Anthon Puigdesalit, aventatjat
Joan Gonsales, atambor
Jaume Esteva, cap d’esquadra
Nicasi Rager, cap d’esquadra
Joan Bri
Jaume Rovira
Llorens Casadesús
Joseph Carbonell
Anthoni Vilahú
Joseph Monjo
Joseph Serdanya
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Don Anthon Bru y Móra, capità
Francisco Perpinyà, aventatjat
Josep Pineda Roitg y Llunàs, aventatjat
Pere Pau Vergès, atambor
Barthomeu Mas, cap d’esquadra
Anthoni Rives, cap d’esquadra
Anthoni Ribera, cap d’esquadra
Joseph Ventura
Miquel Soler
Joan Canal
Jaume Teixidor
Climent Pau y Joan
Joan Borell
Sebastià Ribera
Joseph Grau
Joseph Ramonet
Joseph de Vall
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Francesch Vilaseca
Pere Pagès
Isidro Oliver
Miquel Gimbert. Al hospital
Joseph Jaume. Al hospital

Jaume Estrada
Joan Perutxo
Pere Bassola
Anthoni Pallarès
Joan Figueres
Thomàs Formantí
Thomàs Mallol
Barthomeu Bargata
Feliciano Pere
Salvador Llobateras
Joan Blassi
Llorens Sala
Francesch Puyol
Aleix Llach
Eudalt Armangol
Armangol Garrofa
Anthoni Genestar
Guillem Aymerich
Joan Ros
Joseph Planes
Magí Prats
Pau Serra
Joan Palmerola
Domingo Ros. Al hospital
Joseph Riera. Al hospital
Christòfol Nogués. Al hospital
Pau Vallès. Al hospital
Anthoni Ros. Al hospital
Joan Costa. Al hospital

Companya del capità don Joan de Pagès y Sanjust
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Companya del capità don Anthon Viladomat y
Foix
Francisco Tosto, atambor
Vicens Blanch, cap d’esquadra
Joan Oller y Descallar
Joan Puyol
Simon Pasqual
Francesch Alcover
Julià Serra
Gabriel Rocamartí
Pere Porra
Martí Sendra
Francisco Cabanes
Francisco Pons
Pere Borjas
Joan Damià
Barthomeu Homs
Ramon Donyat
Salvador Prats
Pau Espinet
Joan Oliver
Jacintho Manó
Llorens Carreras
Andreu Coromines
Anthon Oliver
Ramon Font
Francisco Boladeras
Jaume Fermí
Francisco Andreu
Jaume Domènech
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Joseph Roig de Malla, alfèrez
Joan Batista Monfar y Sorts, aventatjat
Gaspar Teixidor, sargento raformat
Bernat Sala, cap d’esquadra
Fructuós Pagès, cap d’esquadra
Isidro Bosch
Pere Moranges
Miquel Espina
Rafel Valls
Anthoni Ribera
Magí Estaper
Ferriol Elias
Rafel Fuster
Domingo Begas
Joseph Moliner
Miquel Auter
Ramon Gassol
Anrich Serra
Matheu de Abanyo
Joan Amorós
Antich Soms
Joseph Payarola
Joseph Mirallas
Jacintho Puig
Joan Oliver
Joseph Prats
Pere Illa
Francisco Burgués
Pere Fillol
Joan Canyes
Issidro Felip
Joan Bosch
Miquel Espanyol
Benet Moner
Anthoni Maranges
Francisco Ferrer
Gregori Teixidor
Pau Ricart
Jaume Casamitjana
Francisco Quadras
Joan Glaudi
Pere Taldrà
Joan Francesch Dubal
Francisco Mares
Domingo Batlle
Se fa nota que en las presons de Girona, segons
diu lo ajudant de vehedor, se troban Jaume
Vallès y Francisco Gussart de la companya
// 105v // de don Anthon Viladomat. Y així mateix, Christòfol Toralla, de la companya del ca-

pità Joseph Bellver, se troban en figures Felip
Fossà, de la companya de don Anthon Bru, està
malalt en Olot, a hont se’n anà ab llicència, y
Jaume Vidal de la companya de don Joan Pagès
y Sanjust, també diu era en Figueras, ab llicència. De tot lo atràs dit fas la present relació escrita de mà aliena y firmada de mà pròpria en Rosas als onse de abril de 1693. Joseph Catà y
Bertran.»

Joseph Sentí, de Viladomat
Pere Ribalta, de Pagès y Sanjust.
Soldats de la reclusa, los quals han quedat en la
present ciutat, tant ab llicència com los malalts.
106v

«Relació de la gent tenen plaça en lo tèrcio de la
Deputació del General del present principat de
Catalunya, los quals no estan continuats en la
mostra passada en la plassa de Rosas als onsa de
abril del corrent any 1693.

Soldats que són dels vells de dit tèrcio, los quals
alguns de ells se’n són anats de la present ciutat,
després ensà se passà dita mostra, y altres que
han quedat en la present ciutat.

Reformats y aventatjats.
Joseph Posas, alfèrez reformat
Mariano Cruells, alfèrez reformat
Pere de Toralla, alfèrez reformat
Don Lluýs Sabater, aventatjat
Don Joseph de Pontarro, aventatjat
Feliciano Roca, sargento reformat
Soldats los que se’n anaren ab lo alfèrez Posas lo
die deu del corrent mes de abril mil sis-cents
noranta-tres tant de la recluta com dels vells.
Soldats de reclusa
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Emanuel Calabatori
Joan Puig
Jauma Farré
Pere Serra
March Biscarró
Francisca Pine
Bernardo de Prado
Victoriano Ribella

Miquel Oliva
Joseph Garriga
Joseph Farré
Martí Simon
Joan Francesch Olivares, sargento reformado
Diego Rodríguez
Joan Vilaseca
Esteva Jardín
Joan Cabrera
Pere Deulofeu
Sabrià Bordas
Domingo Aries
Jaume Costans
Carlos Bartholet
Joan Parmatier
Miquel Lliteras
Llorens la Flor
Joan Pau Vidal
Joan Soler
Francisco Benús
Emanuel de las Eras, sargento reformat
Glaudi Masson
Anthoni Colús
Rafel Aloy
Soldats dels vells.
Joan Barrera, atambor del mestre de camp
Francisco Pi, soldat de la companya de Sanxo
Joan Vallès, de Sanxo
Joseph Puig, de Sanxo

Mariano Ribes de la companyia del mestre de
camp
Emanuel Torras, del mestre de camp
Francesch Pau, del mestre de camp
Felip Ramona, del mestre de camp
Francisco Barrera, del mestre de camp
Joseph Hugo, de la companya de Sanxo
Joseph Xammar, de la companya de Moragues
Benet Font, cap d’esquadra de Bellver
Magí Estevanell, de Bellver
Joan Batista Pelegrí, de Bru
Barthomeu Pauliach, de Bru
Francisco Tiller, de Viladomat
Simon Mestre, de Pagès y Sanjust.
Francesch Casas, de Pagès y Sanjust.
Anals quals se han de anyadir los deu que se troban // 107r // prisioners en França.
De la qual present relació fas fe y jo lo baix firmat de la veadoria. Barcelona y abril als divuyt
de MDCLXXXXIII.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, subrrogat en
lo offici de racional y en dit nom, vehedor y
comptador general de dit tèrcio.»
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt reverent canceller solicitant-li
la declaració de difarents contrafaccions, y en
particular la del dret de sello, y que dit molt reverent canceller ha respost que procuraria quant
antes de mirar-se lo procés y fer relació de ellas.
Dilluns, a XX. En aquest die jo, escrivà major del
General y present casa, obtemperant a una deliberació per sas senyorias feta lo die present, he
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lineat ab la creu de Sancta Eulària una sèdula
continuada en lo prou original de la causa vertent en lo consistori de sas senyorias per y entre
lo procurador fiscal del dit General y present
casa, de una part y Miquel Jover, tinent de correu major, de part altra, firmada dità sèdula per
lo doctor en // 107v // quiscun dret Joseph Deona, subrrogat que fonch en advocat fiscal de la
present casa, per absència de don Anthon Potau, y provehida per lo doctor micer Francisco
Ametller, subrrogat en altre dels magnífichs assessors ordinaris de la present casa, en jornada
de catorsa de fabrer proppassat, contenint dita
sèdula que fos feta estima del domàs après a dit
Jover anomenant per dit efecte los majorals de
la confraria de velluters de la present ciutat, y
que prestada causió per la quantitat que per dits
majorals seria dit domàs estimat junt ab las penas y demés acostumat fos dit domàs restituhit y
entregat a dit Jover, y per dit efecte ésser fets los
mandatos oportuns, tant a dits majorals com a
qui convingue. La qual deliberació han feta sas
senyorias inseguint lo vot dels dits magnífichs
assessors y consulents aplicats, que·s troba insertat en lo present dietari en jornada de deset
del corrent mes de abril.

ment, ajuntats en lo aposento dels magnífichs
assessors, anant devant los verguers ab massas
altas, ab las insígnias de domàs posadas, hisqueren a ohir missa en la capella petita de la present
casa, a hont se feia la festa de dit sant. Estava
dita capella molt ben adornada. Y ohida missa,
se’n tornaren ab la mateixa conformitat en dit
aposento y allí se disgregaren.
Divendres, a XXIIII. En aquest die se digueran
missas de rèquiem tota la matinada fins a mitg
die en la capella xica de la present casa de la Deputació, com és acostumat fer-se quiscun any,
lo endamà de la festa del gloriós Sant Jordi. Sas
senyorias, a las deu horas del matí, isqueren del
consistori ab los verguers devant, ab massas altas y ab cotas negras, y ohiren missa en dita capella. Y després de ohida aquella, en la mateixa
forma, se’n tornaren en lo aposento del consistori.
108v

Dimars, a XXI. En aquest die, essent absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar,
constituhit perçonalment en lo consistori de sas
senyorias Pere Joan Sanxo, altre dels capitans
del tèrcio, ab lo qual lo General y present casa
serveix al rey, nostre senyor, ha renunciat lo dit
puesto de capità en mà y poder de sas senyorias
pura y liberament, la qual renunciació han
admès ses senyories. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Francesch Llusià, subrrogat en lo offici de verguers del il·lustre consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias Joseph Uguet,
notari y causídich, obtenint lo offici de guarda
del General del portal de Sant Anthoni de la
present ciutat, ha renunciat lo dit offici en mà y
poder de sas senyorias en favor y en cap de Fèlix
Terrés, estudiant en lleys, habitant en la present
ciutat, per ser altre dels ofissis antichs y que·sa
// 108r // poden alienar. E ses senyories han
admès dita renunciació si et in quantum, attès
de la certificatòria feta per lo racional del General y present casa la qual és assí cusida, signada
de número LVIIII, consta no ésser dit Uguet
debitor al General en quantitat alguna.
Dijous, a XXIII. En aquest die, festa del gloriós
màrtir Sant Jordi, ses senyories, consistoriala. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1456.
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Dimars, a XXVIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias,
lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona y doctor en medicina, mitjensant
jurament, ha fet relació que, obtemperant al
orde a ell de paraula donat per ses senyories lo
die de ahir, a effecte de averiguar si lo doctor
Joan Jofreu, altre dels assessors ordinaris del
General y present casa si se trobava ab abtitut
per poder exercir perçonalment lo dit offici de
assessor o si patia maleltia o atxaques que li impedissen lo exercissi perçonal de dit son offici,
se és conferit en la casa de la pròpria habitació
de dit doctor Jofreu, y ha trobat aquell patir difarents atxaques, y particularment uns insendis
molt continuats de cap, que volent llegir, estudiar o discòrrer se li augmentan de tal manera
que li perturban molt las potèncias. Y així mateix una flucció en lo present que molt temps ha
li comensa y continua ocasionant-li dificultat en
lo respirar, y novament una intumecència en lo
genoll de la part dreta y parts circumvehinas, de
tal manera que los lligaments y nervis de aquella
juntura estan // 109r // sensiblement entumits y
ab duncia considerable, y no·l deixa caminar
sino ab treball y pena, particularment havent estat assentat o quiet algun espay; que és forsós
per alsar-se ajudar-li y que sols troba algun remey caminant y fent exercissi, perquè no se acaben de enlapidar las parts de dita juntura. De
tots los quals atxaques y impediment que pateix
dit doctor Jofreu judica e imfereix ell dit doctor
Monsalvo qui aquells li impedexen la personal
servitut y exercici de dit son offissi de assessor.
Dimecres, a XXVIIII. En aquest die, últim de negosi del present mes, per ser lo die de damà festa de la Assenció de Nostre Senyor, lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich junt ab

mi, scrivà major y magnífich racional de la present casa de la Deputació, és baixat en la casa
del General y en lo aposento del defenedor a
hont té sa residència lo receptor dels fraus, a
efecte de pèndrer y continuar en inventari los
fraus ha trobat y apresos en dit present mes de
abril y foran trobats los següents:

tinua de la mateixa manera que té dit en la relació feta a sa senyoria lo die vint-y-vuyt del mes
de abril proppassat, continuada en lo present
dietari, sots la mateixa jornada. La qual indisposició lo ha tingut y lo té, de present, detingut y
impedit de servir perçonalment dit son offissi de
assessor.

Als quatre de abril, mil sis-cents noranta-tres,
en los hostals de’n Vilardell y de’n Casals en la
present ciutat, aprehenció de noranta-una grossa de botons de Gazeta, ço és, en lo d’en Vilardell sinquanta-sinch grosas y en lo d’en Casals
trenta-sis grosas, los quals botons són propris
de Francisco Mir, traginer del lloch de Das en la
plana de Cerdanya.

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del
General, ha fet relació de com se era conferit ab
lo molt reverent conceller a effecte de solicitarli, de part de sa senyoria, lo despaig de la causa
de contrafacció del sello. A qui respongué dit
molt reverent canceller que ho despatxaria
quant antes.

Maig
110v

Divendres, al I de maig, MDCLXXXXIII. En aquest
die, a las quatra de la tarda, és vingut en lo consistori // 109v // de sas senyorias un secretari de
càmara del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya. Y ha participat a sas senyorias,
de part de dit excel·lentíssim senyor, lo ésser estat servit Nostre Senyor que sa magestat cobràs
salut de la desgana en què estava. Del que sas
senyories respongueren, per loch del il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, que estimava molt a sa excel·lència lo haver-los participat tant felís y alegre nova de la millora de la salut del rey, nostre senyor, de què donavan
infinitas gràcias a la divina magestat.

Dimecres, a XIII de maig, MDCLXXXXIII. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General y present casa de la Diputació, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica en consistori presentada per Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de Barcelona, procurador // 111r // fiscal del dit General y present casa de la Deputació, contenint en
efecte y suplicant ab ella ésser servits ses senyories donar la providència oportuna y necessària
en orde a que se troba ell sens la assistència de
advocat fiscal, y així no poder-se despatxar negosi algun en que tinga interès la present casa,
com més llargament és de véurer de dita súplica,
que·s assí cusida, signada de número LX y del
thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor:

Dissapte a II. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, a las quatra horas de la tarda, són anats sas senyorias, ab
cotxes, ab los verguers ab massas altas devant,
acompanyats dels officials de la present casa, a
visitar a sa excel·lència, lo senyor virrey, a effecte
de participar-li lo contento y alegria que lo consistori tenia de la notícia de la millora de la salut
de sa magestat, que Déu guarde, en que tant interessa la monarquia. Y dit excel·lentíssim senyor ha respost que estava molt cert de que sas
senyorias estavan ab gran regocijo y alegria de la
salut de sa magestat, que en manera alguna se
podia persuadir ni permètrer altra cosa de un
tant il·lustre y fidelíssim concistori, com ho era
de sas senyorias.
Dilluns, a IIII. En aquest die, contituhit perçonalment en lo consistori // 110r // de sas senyorias il·lustres, lo doctor en medicina Honofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, ha fet
relació, mitjensant jurament, de com la indisposició del doctor Joan Jofreu, altre dels assessors
ordinaris de la present casa, ha continuat y con337

Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal
del General y present casa de la Deputació, deu
y representa a vostra senyoria il·lustre que dias
ha se troba el suplicant sens la assistènca del advocat fiscal, sens la qual no·s pot despatxar negosi algú, en lo qual interesse la present casa, si
bé se diu que lo noble don Anthoni de Potau,
advocat fiscal de la mateixa casa, haurie fet nominació a vostra senyoria il·lustre, lo que pot redundar en gran dany y detriment de la present
casa. Per ço y altrament, posant lo sobredit en la
alta comprehensió de vostra senyoria il·lustre,
per exoneració y descàrrech de sa obligació y offissi, suplica dit Francisco de Monfar y Sorts sie
del servey de vostra senyoria il·lustre donar la
providència necessària en dit fet y manar que la
present sie continuada en lo dietari corrent per
lo escrivà major de la present casa, com axís ho
espera de la rectitut y bon zel de vostra senyoria
il·lustre. Officio, et cetera. Altissimus. Franciscus
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
111v i 112r del trienni 1692-1695.

[ 1693 ]

[ 1693 ]

«Lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anthon
de Planella y Cruÿlles, deputat ecclessiàstich, és
de sentir que, attès als vint-y-nou del mes de
abril proppassat se deliberà en consistori eo resolgué, ab interessència e assistència dels molts
il·lustres y fidelíssims senyors deputats real, oÿdor ecclessiàstich y militar, a la ocasió que lo
noble don Anthon de Potau, advocat fiscal de la
present casa, demana al il·lustre consistori que
per causa de sas atxaques y ocupacions li fes
mercè en admètrer-li en subrrogat en dit offici
durant sas ocupacions y atxaques, ab un sol salari y adeales, al doctor Joseph Deona, que fos dit
Joseph Deona admès en subrrogat, conforme
era estat suplicat y demanat, sens contradicció
alguna. Del que dit don Anthon de Potau ne
vendi las gràcies al il·lustre consistori, que per
ço, tant per la decència de dit il·lustre consistori
com també per dit doctor Joseph Deona,
perçona de tota satisfacció, y haver ell ja servit
altras vegadas per lo mateix don Anthoni de Potau lo dit offici de advocat fiscal, donant satisfacció de sa persona, y attès que en quant a la
causa del domàs après a Miquel Jover hi haja altre advocat fiscal per las causas per alguna causa
ho rahó no pot entrevenir lo propri advocat fiscal, que per ço sie dita resolució o deliberació
pressa en consistori, en orde al sobrereferit dit
die de vint-y-nou de abril proppassat, possada
en exequució, estant ell, dit il·lustre y fidelíssim
senyor, prompte per cumplir y firmar aquella,
protestant altrament de tots los danys que de no
posar-se en exequució dita deliberació eo resolució ni poden redundar y esdevenir a la present
casa.

pacions de dit don Anthoni de Potau. Emperò,
dita deliberació no sols no tingue efecte, però ni
tampoch fou formal deliberació per a que uno
eodem contexto y sens mòurer-se lo secretari y
escrivà major del consistori, havent advertit y reparat las rahons y motius expressats en lo vot
fet per los assessors ordinaris de la present casa y
doctors consulents, que·s troba insertat en lo
dietari del trienni corrent, sots jornada de deset
de abril proppassat. Y en la deliberació que inseguint lo dit vot féu lo il·lustre consistori, en jornada de vint de dit mes de abril, un dels consistorials sens intervenció del qual no quedava
consistori, donà orde al mateix secretari suspengués dita deliberació de admètrer al dit doctor
Deona y que no continuàs aquella, com en effecte no la continuà, com continuar no la podia.
Y aixís, que essent com és libero y molt voluntari en lo consistori, ara y en tot temps, lo admètrer ho dexar de admètrer aquest ho aquell altre
subjecte per subrrogat en qualsevol ofissi de la
present casa, no deu en manera alguna admètrer
lo consistori en subrrogat en dit offissi de advocat fiscal al dit doctor Joseph Deona, ni passar a
péndrer-li lo jurament per las causas, motius y
rahons que llargament se expressan en lo sobrechalendat de assessors y consulents, y assenyaladament en los números 1, 2, 3, 5 y 28 al 34 de
dit vot. Y per rahó de dita deliberació, de vint
de dit mes de abril proppassat, en la qual ordenà
y manà lo consistori, no sols al procurador fiscal
de la present casa no fes tocar la oblata de una
sèdula provehida per lo altre dels assessors en
jornada de catorsa de fabrer del corrent any
1693, feta y firmada per dit doctor Deona, aleshores subrrogat en lo mateix offici de advocat
fiscal de la present casa en la causa de frau que se
aportà devant lo consistori entre Miquel Jover,
tinent de correu major, de una, y dit procurador
fiscal de la present casa, de part altra, // 112v //
sino també se ordenà y manà al dit secretari y
escribà major de la present casa borràs y delineàs en lo original cas de dita causa la sobredita
sèdula, com a danyosa y perjudicial a las perrogativas del fisch y als drets del General, com en
efecte fonch així fet y se troba vuy delineada.

Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré
y Granollachs és del mateix parer del dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich. És
a saber, que se exequute la resolució pressa per
lo il·lustre consistori a la brevedat. // 112r // Lo
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Esteva Serra y
Vileta, deputat real, és de vot y parer que, si bé
als vint-y-nou de abril proppassat deliberà lo
il·lustre consistori, a petició del noble don Anthoni Potau, advocat fiscal de la present casa,
que lo doctor Joseph Deona fos admès en subrrogat en dit offici de advocat fiscal qui aquell lo
exercís ab un sol salari y adeales durant las ocu-

Sino que, en consideració de la súplica presentada en consistori per dit procurador fiscal de la
present casa, donada per proposició, envie lo
consistori per un dels verguers a sercar a dit
Anthoni Potau, advocat fiscal, y li mane, per
ara, de paraula, exercesca personalment son offici, o bé que anomene altre solempne doctor
en son subrrogat, qui exercesca aquell, obrant
sas ocupacions ab un sol salari y adeales. Protestant ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real al il·lustre consistori y a tots y sengles individits de aquell, ab la deguda veneració, de tots
y qualsevols danys y gastos se podan seguir a la

de Monfar y Sorts, procurador fiscal del General
de Catalunya.»
Encontinent fonch, per lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, donada dita suplicació per proposició en consistori, a efecte que
acerca del an ella contengut y demanat, se provehís de oportú remey. Y llegida dita suplicació
ab alta e intelligible veu per mi, dit scrivà major,
fonch provehit en votar en la forma següent:
111v
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present casa, tant per haver admès a dit doctor
Deona, en cas se admete, com per no haver fet
exercir personalment al dit don Anthoni de Potau o altre solempne doctor en son subrrogat lo
offisi de advocat fiscal de la present casa, y que
en quiscun de dits casos y del altre de ells los
danys y gastos que posan subseguir-se a la present casa cedescan y vinguen a càrrech solament
dels que no seran estats de aquest vot y parer y
no en manera alguna en tot ni en part de ell, dit
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Jaume
Burgués, oÿdor ecclessiàstich, és del vot del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich. Ço és, que sie possada en exequució la resolució presa per lo il·lustre consistori de die de
vint-y-sinch de abril proppassat, quant dit don
Anthon de Potau demane ésser-li concedit subrrogat en dit offici de assessor fiscal.
113r

Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles,
oÿdor militar, en tot y per tot és del vot y sentir
de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor Narcís Bofill, oÿdor real, ohidas las rahons ponderadas, tant en
lo vot del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich com las contengudas en lo vot fet
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real,
és del vot de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.»
Dijous, a XIIII de maig MDCLXXXXIII. En aquest die
no és vingut en lo consistori de ses senyories lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest mateix die ha tornat a exercir lo offici
de credenser dels salaris dels doctors del Real
Consell lo doctor Sagimon Ras, per haver convalescut de sa indisposició per rahó de la qual
tenia subrrogat ab doble salari y adeales en dit
offissi.
Divendres, a XV. En aquest die, constituït personalment en lo consistori de ses senyories, lo
doctor en quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat
en lo offissi de síndich del General y present
casa en lo consistori de ses senyories, ha fet relació de com se era conferit ab lo excel·lentíssim
senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
demanant-li, de part de ses senyories, los memorials de la insiculacions per la fahedora lo die
present. Y que sa excel·lència li havia respost no
haver-las·i encara ramesas sa magestat, que en
tenir dits memorials los enviaria.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de ses senyories lo // 113v // il·lustre y fide339

líssim senyor deputat real, per ocasió de estar en
lo llit per haver pres la purga.
Dissapte, a XVI. En aquest die no és vingut en lo
consistori de ses senyories il·lustres y fidelíssims
senyor deputat militar, per causa de trobar-se
indispost.
Dilluns, a XVIII. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyories lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Pau Aguilar, oÿdor militar.
En aquest mateix die me ha ordenat ses senyories
a mi, scrivà major del General y present casa de la
Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, junt amb un bitllet de sa excel·lència, lo senyor virrey, ab la qual sa magestat dona gràcias a
ses senyories de haver deliberat augmentar lo tèrcio ab què lo dit General y present casa de la Deputació serveix a sa magestat en defensa del present Principat y dels drets de la Generalitat, y com
de dita real carta y bitllet de sa excel·lència és llargament de véurer, qui són assí cusits, signats de
números LXI y LXII y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
He rezivido vuestra carta //114r // de 25 del passado en que me dáys quenta de que en conformidad
de lo que escriví en seis de mayo antecedente, pidiéndoos aumentáseis vuestro tercio hasta el número de seyscientas plasas, havéys deliberado hazerme este servicio hasta donde alcansaren las fuersas
de la Generalidad, aunque sea exceder los límites
de la possibilidad, offressiendo juntamente aplicar
vuestro zelo, fidelidad y cuydado, para que se haga
la leva tan presto como se necessita. Y haviendo sido
muy particular esta demonstración por el amor y
promptitud con que se halla la Generalidad, he
querido daros las gracias que merece vuestra fineza, pudiendo aseguraros de mi real ánimo, que
atenderé a ella en las ocasiones que se ofrecieren del
mayor consuelo de esse consistorio. Dada en Madrid, a VIII de marzo, MDCLXXXXIII. Yo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit,
marchio de Castellnou. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit
marchio de Tamerit.»
«Remitob a vuestra señoría la adjunta real carta
en que su magestad, Dios lo guarde, se sirve dar
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
113v i 114r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
113v i 114r del trienni 1692-1695.
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gracias a vuestra señoría por la deliveración del
augmento de su tercio. Y yo con esta ocasión las
repito a vuestra señoría en su real nombre y mío,
por el zelo y fineza con que vuestra señoría atiende a todo lo que es del mayor servicio de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 17 de mayo, 1693. Duque de
Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die, havent tingut sas senyorias notícia de que la armada de mar francesa se
trobava devant de la plassa de Rosas, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General y
present casa a las vuyt horas tocades de la nit,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar
y oÿdor real són anats, de part del // 114v //
il·lustre consistori, a sa excel·lència, lo llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, oferint-se a
tot lo que més conduhís al servey del rey, nostre
senyor, de sa excel·lència y utilitat del present
Principat. Al que sa excel·lència ha respost que
ho estimava molt y que donava moltas gràcias al
il·lustre consistori, segons dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar y oÿdor real han dit y
referit en consistori.
Dimecres, a XX de maig, MDCLXXXXIII. En aquest
die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa de la Deputació,
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
de sa excel·lència, lo llochtinent de sa magestat,
Déu lo guarde, de data divuyt del corrent, ab lo
qual sa excel·lència avissa a ses senyories no tenir
ell hora segura per anar-se’n ell d’esta ciutat a incorporar-se ab lo real exèrcit y acudir al reparo
dels designes del enemich, com del dit bitllet és
llargament de véurer, que·s assí cusit, signat de
número LXIII y del thenor següent:
«Losa repetidos avisos con que me hallo de la junta
de las tropas que va haziendo el enemigo en Rossellón, con ánimo de entrar en nuestro paýs, son de
género que no tengo ora segura para salir desta
ciudad a incorporarme con el real exército y accedir al reparo de sus designios. Y por essa razón la
senyalo a vuestra señoría, pero se lo participo para
que // 115r // vuestra señoría algo que comunicarme puede venir a verme qüando le pareciere
antes de mi partenza. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 15 de mayo,
1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
114v i 115r del trienni 1692-1695.
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En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
entras las onse y dotse hores del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors diputats real y oÿdor
ecclessiàstich són anats, de part del il·lustre concistori, al excel·lentíssim senyor virrey, oferintse a tot lo que conduesca y sie del major servey
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y de sa
excel·lència, quedant lo consistori suplicant a la
divina magestat concedesca a sa excel·lència feliz viatge y pròsperos successos en la campanya,
del que sa excel·lència ha quedat molt gustós y
ab gran agrehiment, donant-ne moltas y specials gràcias al dit il·lustre consistori, conforme
han dit y referit dits molt il·lustres y fidelíssims
senyors diputats real y oÿdor ecclessiàstich.
Dissapte, a XXIII. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de // 115v // sas
senyories lo doctor en quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo offici de síndich del General
y present casa, ha fet relació de haver-se ell conferit lo die present ab lo molt reverent canceller
a effecte de instar-li lo despatx de la declaració
de contrafacció del dret de sello del llochtinent
de protonotaris, arxiver real y escrivans de registre. Y que dit present canceller havia respost que
quant antes procuraria en despacharla.
Dilluns, a XXV de maig MDCLXXXXIII. En aquest
die no és vingut en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich per causa de trobar-se indispost.
Dimars, a XXVI. En aquest die no és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest mateix die, essent absent del consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, los // 116r // magnífichs assessors ordinaris de la present casa han
fet relació en dit consistori de l’estat de las causas vertents en lo consistori de ses senyories.
Dimecres, a XXVII. En aquest die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta del excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat de Catalunya, de data de vint-y-sinch del corrent, ab la
qual, en nom de sa magestat, dit excel·lentíssim
senyor llochtinent insinua la gratitut en que
queda lo rey, nostre senyor, de haver-se ses senyories ofert ab demostracions públicas de alegria asistia a ses senyories per la felís recuperació
de la salut de sa magestat, com de dita carta és
de véurer, la qual és assí cusida, signada de número LXIIII y del thenor següent:

«Haviendoa dado qüenta al rey, nuestro señor,
Dios le guarde, de que vuestra señoría se me ofreció a manifestar en demostraciones públicas el alboroço que asistía a vuestra señoría por la feliz recuperación de la salud de su magestad, se sirve
mandarme que en su real nombre insinue a vuestra señoría, como lo ejecuto, queda con la gratitud correspondiente a esta fineza, y con esta ocasión repito a vuestra señoría las veras de mi
afecto, con que me hallará para lo que sea de su
mayor satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Gerona, a 25 de mayo de 1693.

años. Gerona, a 29 de mayo, 1693. Duque de Medinasidonia.
Ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado.»
En aquest mateix die, essent absents del consistori dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, constituhit personalment en lo consistori de
sas senyorias Pere Jauma Esquerrer, pagès de la
vila de Arbeca, archebisbat de Tarragona, com a
procurador de Pere Esquerrer, també pagès de
dita vila, son pare, tauler del General de dita vila
de Arbeca, com de sa procura consta en poder
de Francisco Busquets, notari, y un dels escrivans jurats de la cort del regent los comptes, vegaria de Barcelona, als vint del mes de janer
proppassat, certificatòria autènticha de la qual
és assí cusida, signada de número LXVI, en dit
nom, ha renunciat pure y líberament, en mà y
poder de sas senyorias, lo dit offici de tauler, suplicant en dit nom a sas senyorias fossen servits
admètrer-li dita renunciació. E ses senyories,
attès que de la certificatòria feta per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, subrrogat en lo offici de racional de la present casa,
que és assí cusida, signada de número LXVII,
consta dit Pere Esquerrer no ésser debitor en
cosa alguna al General, han admès dita renunciació si et in quantum. Essent presents per testimonis Joseph Palegrí y Jacintho Morató, verguers del consistori de ses senyories.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
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Dissapte, a XXX de maig MDCLXXXXIII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar,
per causa de trobar-se ab alguna indisposició de
sa salut no és vingut en lo consistori de ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major de la present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta de sa
excel·lència, lo llochtinent de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Catalunya,
de data de vint-y-nou del corrent, ab la qual dit
excel·lentíssim senyor participa a ses senyories
haver entrat lo enemich francés ab numerós
exèrcit. Y que segons notícies certas és son designe encaminar-se a possar siti a la plassa de
Rosas, esperant per dit efecte moltas prevencions, a més de las que demana als llochs del
Empurdà, acreditant lo haver donat fons a sos
vaxells a la bahia de dita plassa, com de dita carta és de véurer, la qual és assí cusida, signada de
número LXV y del thenor següent:
«Haviendob tenido aviso esta manyana de que el
enemigo se encaminava a Rosas con gruesso exército, y que esperava otras prevenciones, a más de
las que pide a los lugares del Empurdán, de que se
infiere por cierto el que su ánimo es de sitiar
aquella plassa, acreditándolo el haver dado fondo
a los bajeles en su bahía, me ha parecido participarc // 117r // a vuestra señoría esta noticia, como
lo continuaré de las demás que se fueren ofreciendo, asegurando a vuestra señoría quisiera que
vuestras fuerças alcanzaren al logro de lo que solicita mi desvelo al servicio de su magestad y resguardo desta província, según me persuado lo
creerá vuestra señoría. Que guarde Dios muchos

En aquest mateix die, per ser lo últim de negocis del present mes de maig, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, ab assistència
de mi, scrivà major del General y del magnífich
racional, és baxat a la casa del General y en lo
aposento a hont té sa residència lo receptor dels
fraus a efecte de continuar en inventari los trobats y apresos en dit present y corrent mes de
maig. Y són los següents:
117v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
115v i 116r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
116v i 117r del trienni 1692-1695.
c. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1456.
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Primo, als nou de maig, mil sis-cents norantatres, en casa de Joseph Terrer, sastre, al carrer
de’n Corretger, haprehenció de deu palms, dos
quarts, de escot negre.
Ítem, a vint-y-dos de dit, en casa de don Joan
de Roalcava, capità reformat de cavalls, al carré
de Bonayre, haprehenció de una pessa de tela
urdida de tir, segons se diu de trenta-dos canas,
las quals n·i ha vint-y-quatre canas texidas de tafetà negre, y també haprehenció del taler ab tots
sos ormeigs, menos la llansedora.
Ítem, dit die, en casa de Anthon Costa, sastre, al
carrer del Hospital, aprehenció de una cana,
quatre palms y dos quarts de xamellot bort de
Flandes, de color ab dos trossos.
Ítem, dit die en casa Joseph Carreras, sastre, en
dit carrer del Hospital, haprehenció de unas fal-
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dillas de xamellot encarnat, comensadas a cusir.
Ítem, a vint-y-sis de dit, en casa de Joan Garges,
sastre, a la porta del Call, aprehenció de setse
canas, dos palms tafatà negre a un cap.

Juny
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Dijous, a IIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories lo
magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de
Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació de com fra don Francisco
Ferrer y Desgüell, ajudant de regent los comptes, està detingut en lo llit, malalt, y que la desgana que patex que ha molt temps que·l té molestat y ara se li ha agrevat en gran manera és uns
vèrtigos o rodament de cap, de manera que en
estar de peus o caminar li torba las potèncias,
que se ha de arrimar o assentar-se. Y que encara
que no és continuat, és tant freqüent que·l té
impedit de poder perçonalment exercir lo dit
son offici de ajudant de regent los comptes.
Així mateix, dit doctor Monsalvo ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
Joan de Argila, scrivà major del General, ha
continuat fins lo die present y persevera de la
mateixa manera que té fetas altras relacions a sa
senyoria, de modo que li impedeix la servitut
personal de son offici.
De la mateixa manera dit doctor Monsalvo,
mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Erasme de Lana y Fontanet, racional del General, ha continuat fins lo die present
y persevera de la mateixa manera té fetas altras
relacions a sa senyoria, de modo que està impedit per servir personalment son offici.
Ítem, mitjensant jurament, dit doctor Monsalvo, constituhit personalment en dit consistori,
ha fet relació, mitjensant jurament, de com la
indisposició de Joseph Quintana, executor del
General, ha continuat fins lo die present y persevera de la mateixa manera que té fetas altres
relacions a sa senyoria, impedint-li la servitut
personal de son offici.

118v

Ítem, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, com la indisposició de don
Miquel de Pallarès, ajudant de racional, ha perseverat fins lo die present y continua de la mateixa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria il·lustre, de modo que li impedeix la
servitut perçonal de son offici.
Ítem, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de don
Miquel de Masdovellas, síndich del General, ha
continuat y persevera de la mateixa manera que
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té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo
que li impedeix la servitut de perçonal de son
offici.
Ítem, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició del
doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de sa
magestat, ha continuat y continue de la mateixa
manera que té fetas altras relacions a sa senyoria
il·lustre, de modo que li impedeix la servitut
perçonal de son offici.
Ítem, ha fet relació, mitjensant jurament, dit
doctor Monsalvo, com la indisposició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del consistori de sa
senyoria, ha perserverat y persevera de la mateixa manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, impedint-li la servitut perçonal de son
offici.
Ítem, ha fet relació, mitjensant jurament, de
com la indisposició de Joseph Moya, andador
de la confraria de Sant Jordi, ha perseverat y
continua del modo que té dit en altras relacions,
de manera que està impedit per servir personalment dit son offici.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís e continuàs en lo present dietari una
carta que han rebut de sa excel·lència lo
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, de data de tres
del corrent, ab la qual participa a ses senyories
lo quant se avensa lo enemich, tenint ya oberts
los ataques molt cerca de la muralla de la plassa
de Roses, y haver comensat lo die dos ha bàtrer
la plassa ab bombas, com més llargament és de
//119r // véurer de dita carta, la qual és assí cusida, signada de número LXVIII y del thenor següent:
«Pora medio de un alférez reformado me abisa el
governador de Rosas lo que cada día se abansa
el enemigo, teniendo ya abiertos sus ataques muy
cerca de la muralla, y empesado ayer a batir la
plassa com bombas. A cuya noticia se anyaden las
que he adquirido de otros confidentes, de que con
brevedad se llegarán otras tropas. Y en conseqüencia, de lo que devo a vuestra señoría y le he
ofrecido, se las participo con gran sentimiento
mío, por el que me ocasiona el que la cortedad de
las nuestras no permitan haver el empenyo que
quisiera mi amor y zelo al servicio del rey y la vigilancia con que atiendo a la conservación y resguardo desta provincia, como no dudo lo creherá
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
118v i 119r del trienni 1692-1695.

vuestra señoría, y acreditará la experiencia en lo
que cupiere en las fuerças al passo, que considerando qüanto ymporta defender a Rosas hasta el
último trance se procura introducir alguna gente
en la plassa. Permita Dios sea motivo que afianze
un buen suceso. Y su divina magestad guarde a
vuestra señoría muchos años. Gerona, a 3 de junio, 1693. Duque de Medinasidonia.

«Molta il·lustre senyor.

Per lo estament real: mossèn Joan Melich,
mossèn Onofre Monsalvo, mossèn Miquel Carreras y Bertran, mossèn Magí Barrera.

Attentent lo consistori als rezels de las operacions del enemich en la present campanya, se
posa als reals peus de sa magestat, Déu lo guarde, per extraordinari despatxat als 8 de febrer
del corrent any 1693, suplicant-li fos de son real
servey manar donar remey a danys tant imminents ab promptes socorros, així de gent com
de providència de pa y sivada, y del tren de la artilleria per al resguart de esta província. Y així
mateix, per lo fundat rezel se tenia de què lo
enemich no tornàs a bombardejar estas costas,
fos servit dignar-se donar los ordes convenients
als generals de la armada marítima de sa magestat y esquadras de Inglaterra y Olanda per a
què, per medi de ellas, quedassen estas costas
resguardadas de la hostilitat enemiga. Y havent
corregut veus que lo enemich era // 120v // entrat ab poderós exèrcit en lo pays del Empurdà,
y que sa ermada se trobava devant o en la bahia
de Rosas, se posà lo consistori a la obediència de
sa excel·lència lo senyor duch de Medinasidònia, llochtinent de sa magestat y capità general
de son real exèrcit, ab carta de 8 del passat, offerint-li fer y obehir lo que a sa excel·lència aparegués ésser més proporcionat al real servey, benefici y conservació de aquest Principat y
agrado de sa excel·lència. Y ab carta de 30 de
dit, havent sa excel·lència participat que lo enemich se encaminava a a sitiar la plassa de Rosas
per mar y terra, se renovà lo consistori a son
acatament, fent-li memòria de la primera obligació, que és lo real servey, utilitat, consuelo y
conservació de aquest Principat, suplicant-li no
escusàs la glòria del rendiment ab què serian
obehits los ordes poguessen conduhir al cumpliment de dita obligació del consistori. Y per
extraordinari despatx, als dos del corrent, se
tornà a posar als reals peus de sa magestat, posant en la real comprehensió lo estat de aquest
Principat, ahogo ab què se trobava Rosas, plaça
de tant gran conseqüència y cuydado, suplicant-li humilment, ab llàgrimas y suspirs, fos de
son real servey aconsolar estos fidelíssims vassalls, donant prompta providència a nostro
apreto y a la desgràcia que amanaça. Y així mateix, per altre extraordinari, despatxat lo die
quatra del corrent, en resposta de la carta que sa
excel·lència afavorí al consistori, participant-li lo
estat en què·s trobava dita plassa de Rosas, se
tornà a posar lo consistori ab la obediència de sa
excel·lència, renovant-li la memòria de la obligació del consistori, suplicant-li no escusàs la

Als quals senyors de la dita Dotsena és estat proposat per sas senyories, en veu del il·lustre y fi-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
119v i 120r del trienni 1692-1695.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dissapte, a VI. En aquest die, a las sis horas de la
tarde, se són ajuntats // 119v // sas senyorias en
la present casa de la Deputació, a efecte de fer extracció del offissi de receptor de la bolla, vaccant
per mort de Romualdo Escapa. La qual extracció és estada feta en lo terraplè dels Tarongers,
més en dintra, ab assistència dels magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials deuhen
assistir en semblants extraccions, y en presència
de altras perçonas assistiran en dit terraplè. És
estada feta dita extracció ab la mateixa serimònia se fa la de deputats y oÿdors, exceptant que
no hi ha altres testimonis més dels que casualment se troban presents. Y és estat extret en lo
dit offici de receptor de la bolla fra Francisco de
Mongay.
Diumenge, a VII de juny MDCLXXXXIII. En aquest
die, havent rebut sas senyorias una carta de sa
excel·lència, lo senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, y capità general del real exèrcit en lo present principat de Catalunya, dada en Palamós, a sinch del
corrent, en resposta de la que per extraordinari,
despatxat als quatre de dit, fonch escrita per sas
senyorias a sa excel·lència, han manat sas senyorias convidar, per medi dels verguers de la present casa, una Dotsena de perçonas dels tres estaments, las quals perçonas se són ajuntadas a las
deu horas de la matinada. És a saber:
Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor fra Benet Sala, abat de Gerri; lo doctor fra Balthesar
Montaner y Çacosta, abat de Camprodon; don
Lluýs de Josa, ardiaca de Sancta Maria del Mar y
canonge de Barcelona; don Fèlix Taverner, canonge de Barcelona.
120r

delíssim senyor deputat ecclessiàstich, en lo
modo y forma següent:

Per lo estament militar: don Felip Ramon Calders, don Joan Amat, don Narcís Descallar, don
Pedro Planella.
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gloriosa insinuació de son agrado assia al mayor
servey de sa magestat, majorment en la occurrència present. A la qual és estat servit sa excel·lència, ab carta dada en Palamós, als sinch
del corrent, respòndrer que en summa, sobre
esta matèria, que no escusava significar al concistori lo quan convé per la major defensa y seguridad de esta província se fassan los majors esfors que càpian en la possibilitat, dexant a la
direcció del consistori véurer si per sa part pot
contribuhir a aquest fi, recordansa dels //121r //
que se han practicat en semblants occassions,
com no duptam los tindrà lo consistori molt
presents, quedant ab gran fee que lo consistori
li ha de ajudar ab sa attenta finesa, singular fidelitat y zel, encara més enllà del possible, com
més llargament en dita carta se conté. La qual,
junt ab la present, se dóna a vostra senyoria per
proposició. Y havent passat a ser averiguació
dels exemplars se podrian trobar en lo arxiu de
la present casa, se ha trobat ésser aquells molt
difarents los que se han fet en semblants occasions y occurrèncias, conduhint tots al servey
del rey, nostre senyor, y defensa del present
Principat. Ab motiu de tot lo que se veu, precissat lo consistori per afiansar lo acert de sa resolució en matèria tant grave y de tanta conseqüència, suplicar a vostra senyoria sien servits
aconsellar lo que deu fer per lo total cumpliment de nostra obligació, que regoneixem ser
lo del servey de sa magestat, utilitat, consuelo y
conservació de est Principat.
Segueix-se la carta junt ab lo sobredit, donada
per proposició.
«Cadaa día voy experimentando nuevas demonstraciones de afecto, como lo acredita su carta de
vuestra señoría de quatro del corriente, que recibo
en esta plassa de Palamós, donde passé ayer mañana, con ánimo de introduzir por mar en la de
Rosas un refuerzo de gentes. Queda mi desconsuelo impaciente, esperando lleguen las embarcaciones que he mandado venir de esa ciudad y la costa, y que vuelva una faluca que despaché anoche
con este avisso al general de Rosas. Y deviendo estimar a vuestra señoría su aplicación y desvelo a
quanto conduze el servicio del rey, nuestro señor,
que Dios nos lo guarde, y el afecto con que á fortalezido con sus representaciones, las que tengo repetidas a su magestad, del estado en que nos hallamos, no escuso significar a vuestra señoría lo que
combiene para la mayor defensa y seguridad de
esta provincia, se hagan los mayores esfuerzos que
quepan y vea lo possibilidad, dejando a la dirección del consistorio ver si por su parte puede contribuir a este fin, acordándose de los exemplares
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
120v i 121r del trienni 1692-1695.
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que se han practicado en semejantes // 121v //
ocassiones, como no dudo los tendrá muy presentes. Y estando para noticiar a vuestra señoría del
despacho que acavo de rezibir de su magestad, en
que manda prevenirme, ha remitido los órdenes
con expresso para que a la armada y galeras pasen luego a estos mares, a ocurrir a tan grande
urgencia, en que tanto se interesse su real servicio
por el inseparable y paternal amor que tiene a
vuestra señoría y todo este Principado. Se lo participo aora summamente gustoso, quedando con
gran fe que Nuestro Señor me ha de dar el mayor
acierto nos ha de conceder con mucha brevedad
este consuelo, y vuestra señoría me ha de ayudar
con su attenta fineza, singular fidelidad y zelo
aún más de lo que cupiere en lo possible, como me
lo prometió sin la menor duda de la verdadera y
cordial atenzión que me professa vuestra señoría,
para cuyo efecto le hize, acusando de lo que se fuere ofreciendo. Nuestro Señor guarde y conserve a
vuestra señoría felicíssimos años. Palamós, a 5 de
junio de 1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados de la Generalitat deste principado de Catalunya.»
E la dita Dotsena, havent ohida y antesa la dita
proposició y la carta de sa excel·lència, també
donada per proposició que per mi, scrivà major
del General y present casa de la Diputació, és estada llegida, és de vot y parer que, atès de ésser
lo contengut en dita proposició y carta de sa excel·lència matèria tant grave y de tal conseqüència, com se dexa conciderar per la major defensa
y seguretat d’esta província, ses senyories deliberen que lo tèrcio ab què de present la Generalitat serveix a sa magestat, Déu lo guarde, en defensa del present Principat y de sos drets, sie
augmentat ab lo número de mil hòmens més
dels que fins vuy se troban alistats en ell, anomenant los capitans, alferes, sargentos, aparexerà a sas senyories haver-se menester per lo dit
effecte de gent. Lo qual augment sie tantsolament durador tant quant durarà la campanya
corrent y no més, així que finida dita campanya sie servit també dit augment finit. // 122r //
Y que ha efecte que dit número puga ésser levantat ab la brevedat y prestesa, se requireix sien
donadas tres doblas de entrada a quiscun soldat
y dos reals de socorro, enarbolant banderas, no
sols en la present ciutat, però també fora de ella,
en las vilas de Vilafranca de Panadès, Granollers,
Mataró y altres parts a hont convinga. Y així
mateix, sian servits sas senyorias escríurer al regne de Aragó y València, demanant-los tingan a
bé fer lo esfors possible de socórrer ab gent,
participant-los la entrada y socorro se donarà a
quiscun soldat assentarà plassa, assí per lo dit
augment, a efecte que en cas que en dits regnes
hi haya personas, vullan venir a assentar plassa

assí sàpian la asistència tindran. Y així mateix
sien servits sas senyorias suplicar a dits regnes y
ciutats de Aragó y València tingan a bé acompanyar las representacions per sas senyorias fetas
al rey, nostre senyor, y que per correu extraordinari sas senyorias participen a sa excel·lència que
lo consistori havria passat a enviar personas per
las universitats de las vegarias de Catalunya a solicitar llevas del paýs, a no haver premeditat que
per dit effecte havia primer de procehir lo beneplàcit, orde y mandato de sa excel·lència,
conforme en altras ocasions se havia observat.
Dimars, a VIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de sa excel·lència, lo senyor virrey
y capità general en lo present principat de Catalunya, dada en Gerona, a set del corrent, ab la
qual participa a sas senyorias haver-se restituhit
en Girona des de Palamós, no havent pogut lograr lo transportar per mar alguna infanteria y
viures per introduhir en la plassa de Rosas, com
de dita carta és més llargament de // 122v // véurer, que és assí cusida, signada de número LXX
y del thenor següent:
«Ena conseqüencia de lo ofrecido a vuestra señoría con mis antecedentes, passo a poner en su noticia la de haverme restituhido anoche a esta plaça,
aunque en la mortificación de no haver logrado
el intento con que fuý a la de Palamós a solicitar
la mejor forma de que se transportase por mar alguna infantería y víveres para introducir a Rosas, desvaneciendo este socorro las pocas embarcaciones que se hallaron, y el permitir nuestra corta
fortuna que al tiempo que partían algunas arrivaron las galeras de Francia a la bahía de aquella plaza, de cuyo governador ressivió carta en
que me avisa que aun que le apretaba mucho el
enemigo y centían muy cerca del fosso los ataques,
estavan todos los de su guarnición de buen ánimo
para atender de su defensa. De que aviso a vuestra señoría, como también de que con un extraordinario que acaba de llegar aquí y va a Italia
con las órdenes de su magestad para la venida de
nuestra armada y galeras, escrivió al general don
Pedro Corbete, participándole lo que ocurre, para
que axelere su parte. Esperando en Dios hemos de
lograr este socorro con la brevedad que importa y
que ha de ayudarnos, como le necessitamos, para
nuestro alivio y consuelo, concurriendo el celo y
aplicación de vuestra señoría a este mismo. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años.
Gerona, a 7 de junio, 1693. Duque de Medinasidonia.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
122v i 123r del trienni 1692-1695.
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Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado de Cataluña.»
Dimecres, a X de juny MDCLXXXXIII. En aquest
die me han manat ses senyories, per medi dels
verguers de la present casa, convidar las personas de la Dotsena tinguda lo die set del corrent.
Las quals se ajuntaren a las quatre // 123r // horas de la tarda que foran los infrascrits y següents:
(Per lo estament ecclessiàstich:) lo doctor fra
Benet Sala, abat de Gerri; lo doctor fra Balthesar Montaner y Çacosta, abat de Camprodon;
don Lluýs de Josa, ardiaca de Sancta Maria del
Mar y canonge de Barcelona; don Fèlix Taverner, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar: don Narcís Descallar,
don Felip Ramon Calders, don Joan Amat, don
Pedro Planella.
Per lo estament real: mossèn Joan Melich,
mossèn Onofre Monsalvo, mossèn Miquel Carreras y Bertran, mossèn Magí Barrera, ciutadans
honrrats de Barcelona.
En la qual Dotsena, per sas senyorias, en veu del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor.
Inseguint lo consell per vostra senyoria donat
en la Dotsena tinguda als set del corrent, passà
est consistori a deliberar que lo tèrcio ab què
serveix a sa magestat, Déu lo guarde, fos augmentat al número de mil hòmens més dels que
fins vuy hi són allistats, y que perquè dit número sie levantat ab major prestesa y brevedad,
sien donadas tres dobles de entrada a quiscú assenterà plassa, y quatre sous de socorro enarbolant bandera, no sols en esta ciutat, però també
fora d’ella en las parts a hont convinga la qual
deliberació // 123v // per extraordinari despatxat
lo mateix die, fonch entregat a sa excel·lència lo
senyor duch de Medinasidonia, llochtinent de
sa magestat y son capità general del real exèrcit
en lo present principat de Catalunya, participant-li també com lo consistori havia passat a altras demonstracions, enviant personas per las
universitats de la present provincia per a què
aquellas fassan las demonstracions oportunas y
necessàrias en lo corrent estat, a no haver reparat necessitar-se primer de exprés orde de sa excel·lència, com més llargament és de véurer del
contengut en dita carta, a la qual se llig que vostra senyoria. Y per medi del mateix extraordinari fonch servit a sa excel·lència tornar resposta
ab carta dada en Gerona, als vuyt del corrent,
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estimant ab ella dita nostra deliberació. Y en
orde al enviar personas per las universitats d’esta
província per solució de llevas, respon ab la mateixa indiferència que antecedentment, si bé suposant-las per necessàrias. Com de dita carta és
de véurer, que·s assí cusida, signada de número
LXXI, la qual, junt ab esta se dona per proposició. Y no obstant lo consistori desitge per sa
part cumplir a llur obligació, la qual regoneix
ésser lo servey del rey, nostre senyor, defensa y
conservació de aquest Principat, li han ocorregut vàrias y diferents dificultats, y entre altres lo
faltar los expressos ordes de sa excel·lència, tant
és a saber, a las personas han de anar a solicitar
ditas llevas com en orde a lasa universitats han
de fer aquellas, si ditas llevas han de ser formadas ab tèrcios ab officials mayors y menors, y en
cas ho hagen de ser, qui ha de anomenar
aquells, si formadas aquellas los ha de armar y
municionar lo rey, nostre senyor, ho las universitats los faran, y si posadas en campanya tindran
lo pa de munició o no. A vista de totas las dificultats se troba precissat lo consistori en ayuntar
la present Dotzena, per a què sie servit vostra
senyoria aconsellar lo que aparega y convenie de
posar en exequució que conduesca més al real
servey, benefici, utilitat y conservació del present Principat.»
Segueix-se la carta també donada per proposició:
«Heb recivido la carta de vuestra señoría de ayer
con la mayor estimación //124r // que corresponde
a lo que me insinua vuestra señoría, con motivo
de haver deliverado se augmente el tercio de vuestra señoría con el número de mil hombres más de
los levantados hasta oy, con las circunstancias que
refiere vuestra señoría para facilitar su breve logro. Por lo que doy a vuestra señoría las devidas
gracias, siendo esta deliveración muy propia del
gran celo y fineza con que vuestra señoría se dedica a lo que conduce al mayor servicio del rey y al
amor que conserva vuestra señoría a su magestad, a quien daré qüenta de todo para que me
ayude a manifestar la gratitud con que me deja
la liveralidad de vuestra señoría, y lo que atienda
a la defensa desta provincia. Esperando que vuestra señoría procurará esforsar lo que cupiere en lo
posible, que el aumento destos mil hombres se haga
con la promptitud que pide el sitio de la plassa de
Rosas, pues se halla en el estado que avisé a vuestra señoría anoche. Y en quanto al punto de passar vuestra señoría a hazer otras demostraciones
concernientes a embiar personas por las universidades para que en esta ocasión acompañen a
a. a continuació personas ratllat.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
123v i 124r del trienni 1692-1695.
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vuestra señoría haciendo las levas, que requiere
semejante urgencia, respondo que dejo al arbitrio
de vuestra señoría lo que mira a ellas, para que lo
disponga vuestra señoría como le pareciere, podrán ser más efectivas y promptas en consequencia de su acostumbrada fidelidad y afecto al servicio de su magestad, que no dudo ha de conseguir
favorables subsesos mediante lo que este fin coopera vuestra señoría, a quien repito mi deseo de que
se ofrezcan ocasiones del agrado y satisfacción de
vuestra señoría en que experimente mi buena voluntad.Y que guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 8 de junio de 1693. Duque
de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del general deste Principado.»
E la dita Dotsena, ohida y entesa de sa proposició, la carta escrita per sas senyorias a sa
excel·lència y la resposta a ella feta per sa
excel·lència, que per mi, scrivà major del General y present casa, són estadas llegidas ab alta e
intel·ligible veu, és de parer y aconsella a sas senyorias que, per correu extraordinari de anada y
vinguda, sie feta carta a sa excel·lència contenint
que ha aparegut al consistori resòldrer enviar
personas a las vigarias més vehinas de esta ciutat, en las quals hi ha poblacions numerosas,
que són las // 124v // de Barcelona, Vich, Manresa, Vilafranca, Tarragona y Cervera. Perquè
en esta ocassió tant urgent las universitats de ditas veguerias respectivament acompanyan al
consistori, fent també cridas ab lo major número sie possible, proposant per dit effecte a sa excel·lència aquellas personas seran proposadas
per sas senyorias ésser de agrado de sa excel·lència. Y que per ditas perçonas pugan ab lo major
acert, a la penció hauran de fer a las universitats,
que espera lo consistori serà servit sa excel·lència donar los ordes convenients als verguers per
a que los asistescan en tot lo que se ofresca per
lo dit fi de solicitar y fer ditas llevas, y a las universitats perquè se·ls done tota fee y crehensa,
suplicant també sa excel·lència sie servit declarar, si las llevas se faran, han de ser fetas sueltas.
Y si la nomenació dels capitans las faran las universitats; si als que seran anomenats capitans
se’ls despacharan patents, com se ha estil·lat en
altras ocasións; a hont se hauran de encaminar
ditas llevas; si la gent se levante ab ellas las manarà armar y minicionar sa excel·lència de mosquets y arcabussos, perquè apar que, de eix
modo, serà lo medi ab que se lograrà millor lo
servey; sí aquellas aniran ab las armas ab què
cada hu se trobarà, assistint-se’ls ab lo pa de
monició durant lo temps de la campanya, que
durarà lo que ha de durar lo servey; y que en
dita forma o en altra, lo millor que aparega a sa
excel·lència, se servescan sas senyorias posar-ho

en exequució ab la promptitut demana la
urgència del estat en què·s troba lo siti de la
plassa de Rosas, com diu sa excel·lència en sa
carta.
Divendres, a XII. En aquest die ses senyories,
per medi dels verguers del General // 125r // y
present casa, han manat convidar la Dotsena de
las perçonas dels nou estaments que se ajuntaren a las quatra horas de la tarda. Y foran los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich: doctor fra Benet
Sala, abat de Gerri; doctor fra don Balthesar
Montaner y Çacosta, abat de Camprodon; doctor Lluýs de Josa, ardiaca de Santa Maria del
Mar y canonge de Barcelona; don Fèlix Taverner, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: don Narcís Descallar, don Joan Amat y
Despalau; don Felip Ramon de Calders y Vilafrancha; don Pedro Planella. Per lo estament
real: mossèn Joseph Melich, ciutadà; mossèn
Onofre Monsalvo, mossèn Miquel Carreras y
Bertran, mossèn Magí de Barrrera, ciutadans.
A la qual Dotsena, per sas senyorias, fonch participada la carta escrita per sa excel·lència en resposta de la que ses senyories li escrigueren, inseguint lo consell de la Dotsena lo die deu del
corrent, perquè, ohit son contengut, aconsellàs
la present Dotsena ses senyories lo fahedor. La
qual carta és assí cusida, signada de número LXXII y del thenor següent:
«Lasa expresiones de afecto con que tan continuadamente manifesta vuestra señoría el que le asiste,
acia lo que mira al mayor servicio del rey, //125v //
resguardo y defensa desta provincia, y las que vuestra señoría repite en su carta que rezivió de 10 deste, con motivo de insinuarme vuestra señoría se va
prosiguiendo en toda diligencia la leva de los mil
hombres más para augmento del tercio de vuestra
señoría. Y de lo que nuevamente ha deliverado el
consistorio, de embiar a las universidades más vecinas a esa ciudad los cinco cavalleros que vuestra
señoría refiere, para solizitar las levas más numerosas que fuere posible, me dejan con muy especial
estimación y agradezimiento como no dudo lo creerá vuestra señoría. Y que en medio de lo poco gustoso que me tienen las ocurrencias presentes, me
sirve de grandíssimo alivio el celo y fineza con que
vuestra señoría se dedica a facilitar el refuerzo de
estas cortas fuerzas, en razón que tanto se necesita
para hazer operación a lo numeroso de las del enemigo y embarazar en lo que permitieron su orgullo
y grande aparato con que ha entrado en este paýs.
Y en intelligencia de todo lo demás que me dize
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
124v i 125r del trienni 1692-1695.
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vuestra señoría me confirmo en que se disponga el
servicio de las universidades, haziendo que el de las
levas sea formando compañías sueltas, nombrándose por las mismas universidades los capitanes a
los quales se les despacharan sus patentes. Y durante la campaña se assisitirá a toda la gente con el
pan de munición con que se ha estilado en otras
ocasiones. Pero respeto de haver pocas armas en los
almazenes y de que de ellas se han de armar los mil
hombres con que vuestra señoría augmenta su tercio, serán bien que vuestra señoría encargue a los
cavalleros destinados para las levas que dispongan
con los comunes entreguen los mosquetes, arcabuses
y frascos que tubiesen, con prevención de que por
acá se les suplirán los que faltaren. Y de que todos
traygan espadas, por no haver de donde dárseles,
como tambien de que, en estando formadas las
compañías, se encaminen en drecho al parage,
donde se hallará al exército. Y porque en otras levas deste género se ha experimentado que, concluido el servicio, //126r // se han perdido las armas, en
grave daño del Real Patrimonio. Advertirá vuestra señoría a los mismos cavalleros procuren que
las universidades o bien los capitanes se obliguen a
restituhirlas, a que añado que para el mejor logro
de todo remito a vuestra señoría cartas, no sólo
para que acepten los electos esta comisión, si no
también las circulares para los vegueres, algunas
universidades y cavalleros particulares con los
membretes en blanco, para llenarlos en quienes pareciere a vuestra señoría conveniente, a fin de adelantar estas levas. A que no tengo que añadir si no
dar a vuestra señoría repetidas gracias por lo que
le devo el servicio de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 11 de
junio, 1693.
Después de escrita ésta he tenido noticia de la rendición de Rosas, de cuyas circunstancias participaré a vuestra señoría en llegando aquí su guarnición. El duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado de Cataluña.»
E la dita Dotsena, ohida y entesa dita proposició y lo contengut en la carta de sa excel·lència,
aconsella a ses senyories que, attès sa excel·lència és estat servit ab sa carta declarar tots los
punts que per ses senyories li foren proposats,
que per ço, quant antes sie possible, sie possat
en exequució lo exir las personas per las vegarias
contengudas en dita carta, y que ses senyories
sien servits entregar-los las instruccions oportunas y convenients, procurant guanyar los instants com requereix lo frangent y ahogo en que
se troba lo present Principat.
Dissabte, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
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present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de la reyna, nostra senyora,
mare del rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
dada en Madrid, a set del corrent, en resposta
de la escrita per ses senyories a dos del dit present y corrent mes. La qual real carta és assí cusida, signada de número LXXIII y del thenor
següent:

nyorias haver manat posar en pocessió del puesto de governador de la plassa d’esta ciutat al
compta de la Rossa, per a que ses senyories comuniquen ab ell tot lo que li aparexerà concernent al servey de sa magestat y bon govern de la
plassa de dita present ciutat. Com de dita carta
és de véurer, la qual és assí cusida, signada de
número LXXIIII y del thenor següent:

«Laa reyna.

«Haviéndosea servido su magestad, Dios le guarde, hazer merced al conde de la Rosa del puesto de
governador de essa plaza con el grado de General
de la artillería, de que le he mandado dar possessión para que entre en el servicio, se lo abiso a
vuestra señoría, a fin de que lo tenga entendido y
comunique con él todo lo que le pareziere combeniente al // 127v // servicio de su magestad y buen
gobierno de essa plaza. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 16 de junio 1693.
El duque de Medinasidonia.

Diputados.
Por vuestra carta de dos del corriente y copia de la
que escrivís al rey, mi muy charo y amado hijo, veo
vuestra representación sobre la invasión que el
enemigo haze por mar y tierra en esse país. Suplícame que para su prompto remedio interponga yo
mis efficaces officios. Y interesándome tanto en
quanto puede conducir a vuestro mayor alivio y
consuelo, como me lo tiene tan grangeado vuestro
zelo y fidelidad, podéis estar cierto me interpondré con todo el empeño possible para que mi hijo
mande dar las órdenes más effectivas al remedio
que solicita vuestro amor y buena ley y necessita
este frangente. Madrid, 7 de junio, 1693. Yo, la
reyna.
Don García de Bustamante.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
quiscun dret Diego Martínez y de Folcràs, ciutadà honrrat de Barcelona, ajudant primer de la
escrivania major del General y present casa, ha
renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit
offici de ajudant primer en favor y en cap del
doctor micer Joseph Areny y Garriga, per ser altre dels officis antichs y que·s poden alienar. E
ses senyories han admès la dita renunciació si y
en quant per capítols de Cort los és lícit y
permès, ab què ni dit Areny y Garriga, per rahó
de son ingrés en dit offici, ni dit Martines, en
cas de recuperació de dit offici, pugan preténdrer cosa alguna de constitucions, gramalla ni
demés los puga espectar per rahó del ingrés del
offici. Essent presents per testimonis Joseph Pelagrí y Jacintho Morató, verguers del consistori
de ses senyories.
127r

Dijous, a XVIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de
Medinasidònia, llochtinent y capità general de
sa magestat, Déu lo guarde, dada en Gerona, als
setse del corrent, ab la qual participa a sas sea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
125v i 126r del trienni 1692-1695.
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Dissabte, a XX. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de sa excel·lència, lo senyor duch
de Medinasidònia, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat en Girona, als divuyt del corrent, junt
ab dos despaigs reals en orde als ajuntaments de
la resolució presa per sa magestat en vista de la
consulta del consell de guerra pres als deu del
corrent sobre lo exèrcit de Catalunya. La qual
carta y còpias de dits despaigs són assí cusits,
signats de números LXXV, LXXVI y LXXVII y
del thenor següent:
«Acavob de resevir con los despachos del rey, nuestro señor, cuyas copias son las adjuntas que remito
a vuestra señoría, para que quede con noticia de
la grande aplicación y calor con que su magestad
atiende a la defensa y reparo de esta provincia, y
para que se fasiliten los medios más prontos que
miran al augmento de uno, dos o tres tercios de
naturales de este Principado, deseando lograr el
mayor acierto. Paso a comunicarlo con vuestra señoría para que me prevenga lo que juzgare ser de
mayor utilidad, suspendiendo su execución hasta
que me lo participe y dircurra vuestra señoría que
cavalleros podrán ser más a propósito // 128r //
para la elección de maestres de campo, sargentos
mayores y capitanes, con cuya noticia se pasará a
la formación destos tercios en cumplimiento de la
orden de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría los muchos años que deseo. Gerona, a
18 de junio de 1693. El duque de Medinasidonia.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
126v i 127r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
127v i 128r del trienni 1692-1695.

Fidelísimos diputados del General del principado
de Cataluña.»

Que el consejo de Castilla busque los medios, y con
la mayor brevedad que fuesse possible, encargándose al governador dél fomente el logro de esta
materia.

«Ela rey.
Ilustre duque de Medinasidonia, primo, gentil
hombre de mi cámera, thesorero general de los
reynos de la Corona de Aragón, lugarteniente y
capitán general del principado de Cathalunya,
condados de Rossellón y Cerdanya y capitán general del exército.
Demás de lo que se os dixo en despacho que fue por
copia en set de este, en vista de vuestras cartas de
29 del passado y V del corriente que se rezivieron
con extraordinario, y demás papeles que acompanyásteis, he resuelto se hos remita copia del
apuntamiento de la resolución que he mandado
tomar sobre reforzar este extraordinario, que es la
adjunta senyalada del marqués de Villanueva. Y
aquí ha parecido deziros os valgáys de algunos cavalleros para que, en las begarías donde tubieren
cada uno más mano, vayan y junten la más gente
que pudieren con su autoridad y manejo, y conforme el número que fuere formaréis uno, dos o
tres tercios, previniéndoles se les dará a ellos mismos y las sargentarias mayores y companyas con
patentas mías y con calidad de que después de la
campanya se les dará su reforma y respeto de haver admitido el ofrecimiento que el duque de
Ozune me ha hecho, de veinte mil fanegas de granos, puestos en Málega. Me daréis quantas queréys de zevada y de trigo para que mande se conduzgan a este Principado de .. a ... de ... de 1693.
Rubricado del marqués de Villanueba.»

Que el consejo de Indias sirve con lo más que pueda por vía de donativo.
Que se pida donativo por la cámera a los prelados
y iglesias y demás comunidades, como se ha hecho
en otras ocasiones, cargándose al cardenal arzobispo de Toledo lo que toca a las sujetas a su jurisdicción, para que con su autoridad y çelo las induesca a los mayores esfuerzos.
Que la villa de Madrid lebante luego un tersio de
hombres vestidos y armados.
Que el governador de Galicia embie sin dilación
a Catalunya quanta gente pudiere juntar, valiéndose para ello de aquellas ventas reales.
Que el capitán general de Extremadura embie
tambien la infantería y cavallería que fuere possible, con la facultad de valimiento de rentas. Y
assí se ha ordenado entrambos con todo aprieto y
con correos extraordinarios.
129r

«Apuntamientos de la ressolución que su magestad ha tomado en vista de la consulta del consejo
de guerra, pleno de diez de junio de 1693, sobre el
exército de Catalunya. // 128v // Que cada consejero de estado sirve con mil doblones dentro de
ocho días, cada consejero de guerra con ejercicio, y
los secretarios dél con quinientos; el presidente de
Aragón y cada consejero de ejercicio y los secretarios con tressientos; y los consejeros reformados con
ciento cinquenta cada uno; lo mismo por lo que
toca al consejo de Italia; el presidente de hazienda
quinientos doblones; cada consejero de las salas de
gobierno y de millones de actual ejercicio y los secretarios dosientos; los consejeros reformados ciento cada uno; otros ciento cada ministro del tribunal de la contaduría mayor que tiene; y
sinquenta cada uno de los reformados. Previniéndose que todas esas cantidades se pongan dentro
de ocho días en una archa que ha de estar en la secretaría del despacho de que yo, don Juan de Angulo he de tener la llave.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
127v i 128r del trienni 1692-1695.
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Que por el consejo de Aragón se soliciten con los
virreyes y reynos de la corona apliquen los refuerzos de gente que pueden en Catalunya. Que el duque de Medinasidonia se escrivia que se valga de
algunos cavalleros para que en las begarías donde
tubiere cada uno más mano vayan y junten la
más gente que pudieren con su auctoridad y
manya, y conforme el número que fuere, formar
uno, dos o tres tercios, dándoseles a ellos mismos y
las sargentarías mayores y companías con patentas de su magestad que tengan su reforma después
de la campanya, embiándose con extraordinario
al duque de esta orden.
Que las ciudades de Burgos, León, Toledo y Segobia ayuden con la gente que pudieren a la que se
ha de juntar aquí, cuidando de solicitarlo el governador del Consejo de Castilla.
Que se formen las companyas de guardias viejas,
como se hizo en la guerra de Catalunya el anyo de
mil sis-cents sinquanta-dos, estando promptas
para fin de julio próximo. Y que haviendo impedidos que tengan plasas en ellas, nombren los capitanes otros háviles en su lugar.
Que se reparen las fortificaciones de Lérida, Flix
y Tortosa. Y que respecto de no haver oy en esta última plassa governador puesto por el rey, discurra
en consejo de guerra la providencia que se podrá
aplicar al fin referido.

[ 1693 ]
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Que se pregunte a los virreyes de Aragón, Valencia y Nabarra, qué armas tienen.

cuydado con que os halláys por la entrada del enemigo en el Empudán, y haverse encaminado con
su exército muy numeroso a sitiar la plassa de Rosas, donde ya tenía 27 vajeles y tres valandras, suplicándome con toda precissión sea servido asistiros en este conflicto, donde con la promptitud que
solicitáis las providencias que proponéis para la
defensa y conservación deste Principado, a cuyo
fin ofrecéis juntamente sacrificar vuestras vidas y
haciendas en mi servicio. Y siendo tan connatural en vuestra fidelidad, esta expresión, a más de
significar la summa gratitud con que quedo por
ella y lo demás que me representáis, he resuelto responderos que se han dado órdenes repetidas con
correos extraordinarios y expresos y con el ordinario de Italia, para que mi armada y galeras vengan luego a estas costas. Y se está tratando tambien de reforzar y socorrer el exército con gente, y
lo demás que sea necessario, esperando llegar todo
a tiempo que se assegure el resguardo de la provincia, que es el cuydado que principalmente tiene a la vista mi paternal amor, por lo mucho que
deseo y solicito el consuelo y mayor satisfacción de
tan fidelíssimos vasallos. Dada en Madrid, a VIIII
de junio MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.

Que también se pregunte al capitán general de la
artillería de Espanya las armas que hay y las partes más cercanas a Cathalunya, dónde las tubieren para poder remitirlas.
Que se escribe al assistente de Sevilla y al governador de Cádiz que entre los hombres de negosios de
aquellas dos ciudades busque cada uno cien mil
pesos prestados, a pagar a venida de flota, y el duque de Sesa, quarenta mil en el puerto de Sancta
María, y a todos tres se les ha ordenado y assí con
correo extraordinario.
Que los grandes que no son consejeros de estado
sirve cada uno con sus soldados muntados y armados a su costa, con prebención de // 129v // que
han de pasar muestra en el retiro, en presencia de
su magestad, para 26 deste mes de junio.
Que los gentiles hombres de Cámara con ejercicio
y de entrada que no son grandes, sirva cada uno
con quatro cavallos, en la misma forma los mayordomos del rey, otros quatro cada uno, y los de
las reynas, nuestras senyoras, con tres cada uno.

Vidit marchio de Castellnuovo. Vidit Comes et
Torro. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Tamerit.»

Que los títulos de Castilla que estubieren en esta
corte y fuera de ella sirve cada uno con tres sientos
ducados de vellón.

«Haviendoa recivido con el extraordinario de
Madrid la adjunta real carta para vuestra señoría, la passo a sus manos, y con este motivo hago
presente a vuestra señoría mi verdadero afeto,
con deseo de que lo guarde Dios muchos años. Gerona, a 21 de junio de 1693. Duque de Medinasidonia.

Don Juan de Angulo, rubricado de Marqués de
Villanueba.»
Dimars, a XXIII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs dos cartas, una
de sa magestat, Déu lo guarde, dada en Madrid,
a nou del corrent mes de juny, en resposta de la
representació per sas senyorias feta a dos del corrent mes, sobre que és entrat lo enemich en lo
Empurdà, y haver encaminat sas operacions a sitiar la plassa de Rosas, y altra del excel·lentíssim
llochtinent, lo duch de Medinasidònia, capità
general del rey, nostre senyor, en lo present
Principat, ab la qual remet dita real carta.
// 130r // Las quals cartas son assí continuadas,
cussidas, signadas de número LXXVIII y LXXVIIII y del thenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
130v

«Ela rey.

Dimecres, a XXIIII. En aquest die Felicià Roca,
sargento reformat de la companya del capità Joseph Bellver y Balaguer, altras del tercio del General y present casa, ha renunciat pure y liberament la dita plassa de sargento reformat a sas
senyorias, per éser ell, dit Roca, anomenat alférez de la companyia de la vila de Mataró. Essent
presents per testimonis Jacintho Blanch, doctor
en medicina y Emanuel Texidor, burgues de
Perpinyà y notari real, col·legiat de la present
ciutat.

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Por lo que me escrivís en carta de dos deste, que se
ha referido con extraordinario, he visto el justo

Divendres, a XXVI. En aquest die ha cessat la subrogació ab doble salari y adeales de don Pera
Pau Ribas, notari real col·legiat de la present

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
129v i 130r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
129v i 130r del trienni 1692-1695.
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ciutat, subrrogat en lo ofissi de ajudant de regent los comptas, per indisposició de don Francisco Ferrer y Desgüell, per haver convalescut
de sa indisposició y haver-se-li concedit vuy
subrrogat ab un sol salari y adeales.
Dissapte, a XXVII. En aquest die, entra las onse y
dotse horas del mateix die, instant Joseph Farrari, notari públich de Barcelona, per mi, scrivà
mayor del General y present casa, fonch presentat en consistori a sas senyorias un real decret,
despatxat en forma de Cancellaria, en orde a
posar en subrrogat en lo ofissi de sobrecullidor
de Llevant a dit Ferran. De la presentació ne
fonch llevat acte per mi, dit scrivà major, lo qual
és continuat en lo llibre de manual // 131r // de
Actes.
Diumenge, a XXVIIII. En aquest die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una carta de sa excel·lència del llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, dada en
Gerona, als vint-y-sis del corrent, ab la qual diu
conformar-se ab lo dictàmen de sas senyorias
sobre que corren las llevas de la present província en la forma està disposat, excusant la creació
de tèrcios, com de dita carta és llargament de
véurer, que·s assí cusida, signada de número
LXXX y del thenor següent:
«Hea recibido la carta de vuestra señoría de vint
del corriente, con la estimación correspondiente
al efeto y fineza con que atiende vuestra señoría a
lo que conduze al servicio de su magestad, porque
le repito las gracias, conformándome con el dictamen de vuestra señoría sobre que corran las levas
en la forma que está dispuesto, escusando la creación de tercios, por ser esta demostración de carinyo muy propria del amor con que vuestra señoría solicita el alivio de la provincia, ya que todos
devemos contribuhir, principalmente, deviendo
creer vuestra señoría la passaré a la noticia de su
magestad, a fin de que en su real comprehensión
halle la gratitud que merece, y vuestra señoría se
afianza de las veras, con que deseo complacerle.
Dios guarde a vuestra señoría los muchos años
que puede. Gerona, a 26 de junio de 1693. Duque
de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dimars, a XXX. En aquest die és baxat a la casa
del General lo il·lustre y fidelíssim // 131v // senyor oÿdor eclesiàstich junt ab mi, scrivà major
y magnífich racional de la present casa, a efecte
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
130v i 131r del trienni 1692-1695.
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de continuar y péndrer inventari de los trobats y
presos en lo present y corrent mes de juny. Y
són los següents:
Primo, a setse de juny, en la barca del patró
Anthon Soler, de la vila de Mataró, trobada en
la platja del moll de la present ciutat, aprehensió
de dos bahulets de cusir las senyoras aforrats de
tafetà ab un galonet de plata dobla.
Ítem, a vint-y-set de dit, haprehensió en casa
de Joan Serra, valluter, a la plassa de la Llana, de
vint-y-sis canas tela de seda negra ab un palm
de tafetà texit entradoble, de quatre palms de
amplària.
Ítem, a trenta de dit, haprehensió en casa Pere
Casajoana, gorreter als Cambis, de quatra parells mitjas de seda, ço és, tres de home y un de
dona, dos de color groch, un encarnat y altre escur.

Juliol
Dimecres, al primer de juliol, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal de la present casa han
fet relació de las causas vertents en lo consistori
de sas senyorias en las quals té interès lo procurador fiscal del General y present casa.
Dijous, a II. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor
en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General
continua y ha continuat fins lo die present de
manera que té fetas altras relacions a sa senyoria,
// 132r // impedint-li la servitut personal de son
ofissi.
Semblantment ha fet relació com la indisposició
de Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, ha continuat y persevera de la manera que té
fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que
li impedeix la servitut perçonal de son ofissi.
Així mateix ha fet relació, mitjensant jurament,
de com la indisposició de Joseph Casas, guarda
del portal del Àngel, ha perseverat y continua
de la manera que té fetas altres relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix lo poder servir
perçonalment dit son ofici.
Dissapte, a IIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present llibre de dietari una carta de sa excel·lència lo senyor virrey, dada en Girona, als dos del corrent,
ab la qual avisa del moviment del enemich, com
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que, // 133r // haviendo logrado el enemigo este
suceso en principio de campanya, emprenderá
muy en breve otra operación, con el orgullo y poder que tiene. Y que a vista de tan grande aprieto, ha deliberado esse consistorio augmentar el
tercio con que me sirve en número de mil hombres
más de los que se hallaban alistados en él, y havían salido cavalleros para solicitar con las universidades que hagan las más numerosas levas que
quepan en lo possible, suplicándome, con vivas lágrimas, que respeto de no ser bastante esta demostración para defender lo restante de este Principado sea servido mandar embiarnos las promptas
assistencias que pide la urgencia presente. Y haviendo visto vuestra representación, he resuelto
responderos que no sólo he considerado por muy
justo el motivo que no ha puesto en el desconsuelo
que ponderáis, sino que le tengo por tan proprio
que os acompanyo en este cuydado, sintiendo
igualmente en todas ocasiones vassallos de tanta
fidelidad y constancia, en servicio de su rey y señor
natural, quedando yo con la mayor gratitud y satisfacción de vuestro zelo y del que ahora havéys
manifestado en augmentar el tercio y promover
los pueblos a que hagan levas para el opósito del
enemigo. Por lo qual, os doy muchas gracias, y lo
tendré presente para favoreceros, deviendo acudir
a lo que en carta de 9 del corriente os de fe. En
quanto el punto de assistencias, que el efeto de
ellas es el primer peso de mi real aplicación, y no
sólo en estos reynos de Castilla, sino en las demás
de la Corona de Aragón, se están continuando a
toda priessa las levas de infantería y cavellaría
que irán marchando luego a esse Principado,
para socorrerle en tan inminente peligro, sperando en Dios, nuestro señor, que nos ha de liberar de
él y afiansarse vuestra defensa y resguardo con las
disposiciones que están movidas. Y no se dejarán
un punto de la mano, como lo experimentaréis y
podéis aseguraros del amor con que miro tan buenos y fidelíssimos vasallos. Dada en Madrid, a XX
de junio, MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.

de dita carta és més llargament de véurer, que és
assí cusida, signada de lletra A.
«Aunquea el domingo por la tarde zarparon las
galeras de Francia de la bahia de Rosas, tomando el rumbo hacia sus puertos, de que se infiere
iban a Marsella, y yo estava en ánimo de despachar a su magestad dando qüenta desta noticia,
lo suspendí por haver tenido otra de que el enemigo estava echando puentes sobre el graó del estaño
de Rosas, y esperar la marcha de su movimiento.
Pero ahora lo ejecuto por haverla adquirido de
que ha passado todo su exército ha hazer plassa de
armas desde San Pedro Pescador hasta Torroella
de Fluviá, donde se halla, tomando el río por delante. Y con esta ocasión participo a vuestra señoría lo referido, en //132v // conseqüencia de lo que
he ofrecido. Como lo continuaré de demás que lo
ocurriere para su intelligencia de vuestra señoría, a que repito las veras de mi seguro afeto, para
todo lo que se dé la mayor satisfacción de vuestra
señoría. Que guarde Dios muchos años. Gerona,
a 2 de julio de 1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dilluns a VI de juliol, MDCLXXXXIII. En aquest
die és estat presentat en lo consistori de ses senyories un privilegi de jutge de la règia cort del
present principat de Catalunya despedit, a favor
del doctor Francisco Vertamón, del qual és estat mirat, vist y regonegut per los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa, y és estat trobat venir despedit en
la deguda forma com en registre.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, escrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present llibre de
dietari dos cartas, una del rey, nostre senyor,
Déu lo guarda, dada en Madrid, als 20 de juny
proppassat, y la altra del excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia, llochtinent en lo present Principat, dada en Girona als dos del corrent. Las quals són assí cusidas, signadas de número LXXVIII y LXXVIIII y del thenor
següent:
«Ilustresb y fidelíssimos diputados.

Vidit marchio de Castellnovo. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Tamerit. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit doctor Franciscus a Borgia,
regens.»
133v

Por vuestra carta de catorze deste con extraordinario he entendido el dolor que hos ha causado la
pérdida dela plaza de Rosas y el estado infeliz en
que se halla essa provincia, pudiendo rezelarse
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
131v i 132r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
132v i 133r del trienni 1692-1695.
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«Remitoa a vuestra señoría la adjunta real carta
en resposta deste con extraordinario escrivió a su
magestad con motivo del que causó a vuestra señoría el mal subseso de la pérdida de la plaza de
Rosas. Y porque de su contenido entenderá vuestra señoría lo que ha servido resolver sobre su justa
representación y de lo que esta manyana escriví a
vuestra señoría las novedades que aquí ocurren,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
132v i 133r del trienni 1692-1695.

no se me ofrece qué anyadir. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona a II de juliol,
1693. Duque de Medinasidonia.
Senyores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dimars a VII de juliol MDCLXXXXIII. En aquest
die Joseph Palegrí, altre dels verguers del consistori de sas senyorias, constituhit personalment en la casa del General de la present ciutat,
entregà pocessió del offici de receptor de la bolla de la present ciutat a fra Francisco Mongay,
monge y paborde mayor del imperial monestir
de Sant Cugat del Vallès de la present ciutat, extrets en dit offici als sis de juny proppassat, la
qual provisió li entrega ab la forma següent, ço
és: que constituhits personalment davant y en lo
taulell a hont té lo exercici y residència lo dit receptor li foren entregadas las claus de dit taulell
y armari y los encunys de paga que se acostuma
tenir dit receptor en senyal de pocessió. Essent
presents per testimonis Joan Bo, sabater y Jaume Abat, bastaix.
134r

134v

Dilluns, a XIII de juliol MDCLXXXXIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sa senyoria Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal del General y present casa, ha fet
relació de com, havent-lo avisat a informar los
jutges de la causa de suplicació se aporta per y
entra ell, dit procurador fiscal, de una, y la confraria dels pallers, de part altra, havia ell avisat al
doctor Emanuel Flix, subrrogat que és de advocat fiscal. Lo qual, present en consistori, ha respost que estaria prompta per a informar a dits
jutges, sempre y quant aquells vingueren a oirlo en lo aposiento dels assessors de dita present
casa o en altra qualsevol part de ella, com és estil.

añadir a lo que vuestra señoría havía entendido
de mi antecedente, respecto de mantener el enemigo en su plaza de armas de San Pedro Pescador. Que están en mi poder los despachos tocantes
a la insiculación de los lugares vacantes en la
casa de la Deputación, y quando remiten a vuestra señoría los que se formará brevemente se hará
otro en que se nombró al canceller con special delegación, como vuestra señoría previene, para que
en mi nombre y como mi substituto a la providencia necessaria en los casos y dificultades que en dicha insiculación sobrevinieren.
Vio lo que vuestra señoría me dize acerca de los
sugetos elegidos en las universidades para capitanes de las companyias de sus levas, y respeto de que
como van llegando a esta ciudad se los despachan
luego sus patentas, no ocurre qué anyadir. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a
9 de julio, 1693. Duque de Medinasidonia.»
Dimecres, a XV. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, Jaume Texidor y Gerònim Serveró, mercaders de la
present ciutat, experts nomenats per ses senyories, ab deliberació de vint-y-nou de maig proppassat, han entregat lo relaix eo relació de aquell
per orde dels arrendaments de las bollas de Figueras y de Olot per al // 135r // trienni mil siscents setanta-set, y de la de Castelló de Empúries per lo mateix trienni, per haver lo enemich
francés, durant dits arrendaments, invadidas ditas respective col·lectas, y han prestat jurament
de haver fet dit relaix segons sa perícia y aquell
contenir tota veritat.
Divendres, a XVII de juliol, MDCLXXXXIII. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Madrid a 3 de juliol, 1693, ab la qual sa magestat
dona gràcias de haver deliberat sas senyorias
augmentar lo tèrcio del General ab mil hòmens
més, y altra carta de excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia, dada en Gerona, a quinsa del
corrent, las quals són assí cusidas, signadas, ço
és, dita real carta de número vuytanta-hu y la
del dit excel·lentíssim senyor duch de número
LXXXII y del thenor següent:

En aquest mateix die me han ordenat sas senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, ab la qual avisa a ses senyories quedar en son poder los despaixs de las insaculacions dels llochs vacants, y
que quan aquells se remeten se remetrà altra, ab
lo qual anomena al molt reverent canceller ab
special delegació per ditas insiculacions, com de
dita carta és llargament de véurer, la qual és assí
cusida, signada de número LXXX y del thenor
següent:

Ilustres y fidelíssimos diputados.

«Ena respecto a la carta de vuestra señoría de
quatra del corrent no se ofrese cosa particular que

El duque de Medinasidonia, en carta de diez del
passado, me da quenta de lo que os havía partizi-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
134v i 135r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
134v i 135r del trienni 1692-1695.
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«Ela rey.
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pado con ocasión de haver entrado el enemigo en
nuestro país, y la falta que havía de nuestras tropas para su oposición, y el gusto con que concurristeis a augmentar otros mil hombres más a vuestro
tercio, de más de los que tiene, y que se nombren
los capitanes que sean menester, y que para que se
haga la leva con la mayor brevedad se diesen tres
doblones de entrada a cada soldado y dos reales de
socorro al día, y quedaban arboladas banderas en
Barcelona y otras villas y lugares de esse Principado. Y siendo este servicio muy conforme a vuestro
amor y zelo, y el que siempre havéys necessitado, he
resuelto daros las gracias que merece la fineza con
que havéis obrado, como lo havéis hecho en todas
las ocasiones que se han ofrecido, que tendré muy
presente en las que se ofrecieren de vuestra mayor
satisfacción. De Madrid, a 3 de julio, de mil seiscientos noventa y tres. Yo, el rey.»
135v

«Passoa a manos de vuestra señoría la inclusa real
carta en que su magestad, Dios le guarde, se sirve
dar gracias a vuestra señoría por la continuación
de su acostumbrado zelo y fineza con que se portan las ocurrencias presentes, y por la misma razón repito a vuestra señoría en su real nombre y
mío de deseoso de que se ofrezcan ocasiones de la
satisfacción de vuestra señoría en que necesitar
mi afecto. Y porque en despacho que se me ha enviado por copia se sirva su magestad de mandarme dezir lo aprobado lo dispuesto de que el servicio
de las levas de las ciudades y universidades sea en
companyas y en tercios, lo aviso a vuestra señoría,
para que se halle en essa intelligencia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 15
de julio, 1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari un bitllet del molt il·lustre conceller, junt ab una còpia de una real carta escrita
al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, aserca se
regonegan las llistas dels oficis de la present casa
y los títols dels que vuy los obtenen, per saber si
és ab real privilegi o en qué forma, a fi de declarar lo real ànimo en lo que toca lo ofissi de de
receptor del General en la ciutat de Lleyda y demés ofissis reservats ab la real provisió, en qui la
hage algun dupta o equivocació, com més llargament en dit bitllet y còpia de dita real carta és
de véurer, que són assí cusits, signats de números LXXXIII y LXXXIIII y del thenor següent:

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
134v i 135r del trienni 1692-1695.
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo senyor duch se ha servit enviar-me un real
despaig, còpia del qual és la inclusa, en què sa
magestat, que Déu guarde, se serveix ordenar a
sa excel·lència encarregue a vostra senyoria lo
cuydado //136r // de que se regonegan las llistas
dels officials de eixa casa y los títols dels que vuy
los obtenen, per a saber si és ab real privilegi o
en què forma, a fi de declarar lo real ànimo en lo
que toca al ofici de receptor del General de
Lleyda y demés oficis reservats a la real provisió
en què y hage algun dupte o equivocació. Per lo
que la remeto a vostra senyoria, per a que se servesca disposar la exequució de aquest real orde,
y si és del agrado de vostra senyoria nomenar
persona que conferint-se ab mi, puga enterar-se
de las notícias que tinch sobre esta matèria y de
las que judico seran necessàrias per a satisfer al
real despaig conduirà molt a la mayor expedició
de esta dependència sobre la qual me manà sa
excel·lència informe en tenir de vostra senyoria
las notícias concernents a ellas. Y ab esta ocasió
solicito tenir-las repetidas del mayor agrado de
vostra senyoria, perquè experimenten la estimació faré sempre de empliar-me en servey de vostra senyoria, a qui Déu guarde molts anys, com
desitjo y suplico. Barcelona, juliol 15 de 1693.
Besa les mans de vostra senyoria el seu major
servidor, doctor Miquel Joan Taverner y Ruvi.
Ilustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors
del General de Catalunya.»
«Elb rey.
Ilustre duque de Medinasidonia, primo, gentil
hombre de mi Cámara, mi lugarteniente y capitán general.
En respuesta del informe que mandé pediros en
despacho de 13 de febrero de este año, en orden al
oficio de receptor del General de esse Principado
en la ciudad y collecta de Lérida que pretende
Gertruden Cabeses se le conceda durante su vida
y la de su hija, sin perjuicio del drecho que dize tener en él por ser vendible, remitís a mis reales manos, en carta de 9 del passado, un papel que os entregaron los diputados, refiriendo que aunque
han tenido noticia que dicho oficio, havría sido de
los antiguos de justicia, pero que respecto de lo establecido en dos reales despachos de 11 de julio
1653 y 25 de julio 1654, assí en lo tocante a los officios de justicia, llamados vendibles, como en lo
concerniente a los de gracia, entre los quales
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
135v i 136r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
135v i 136r del trienni 1692-1695.

// 136v // está comprehendido el de receptor de Lérida en la materia de 49 ofissios reservados a mi
real provisión, no pudieron dejar de usar de su
derecho en proponerme sujetos para que yo fuesse
servido hazerle de declarar mi real ánimo, derogando el derecho del año 1654, por lo que mira a
dicho oficio, sobre cuyo punto decís lo que se os
ofresce, remitiéndoos a otro papel que acompanyáis del canciller. Y haviéndose visto la materia
con todo cuydado, ha parecido responderos que si
bien se han tenido presentes las memorias de todos
los oficios dependientes de la Diputación, assí
dentro como fuera de Barcelona, que se pidieron
a don Joan de Austria, mi hermano, governando
esos cargos, en virtut de las quales los dio el rey mi
señor y padre, que santa gloria haya, y mandó
executarlo, expressando en los dos reales despachos
no se ha hallado en ninguna de ellas que se diesse
a este ofissio de receptor de la Generalidad de Lérida la naturaleza de vendible. De que resulta
necesitarse de más fundadas noticias por la declaración que solicitan los diputados al menor tiempo, hecho reparo que de los 49 ofissios reservados de
mi real provisión, conforme la expresada memoria, unos se ha poseído como vendibles por los que
los obtienen y otros con solo nombramiento de los
diputados sin privilegio mío. Y conveniendo saber
el modo en que se ha hecho para la unobservancia
de lo dispuesto acerca destos oficios y si ay otros de
los que son vendibles que se hayan hecho de gracia
por devolución, u algunos que desean ser de mi
real nombramiento, además de los expressados en
la memoria citada, ordeno y mando hagáys que se
reconoscan las llistas de los oficios de la Generalidad y los títulos de los que oy los tienen para saberse si es con real privilegio //137r // o en qué forma,
y daréys para su cumplimiento las órdenes que
convengan al consistorio de los diputados, informándome individualmente de todo lo que se hallaren con los demás que se os ofreciere y pareciere
en la materia, a fin de que en intelligencia de
todo puede yo declarar mi real ánimo, no sólo en
lo particular de la provisión del oficio de receptor
de Lérida, sino en los demás en que se hallare alguna equivocación o duda, para que se evite la
confusión en lo venidero acerca de estos ofisios. Y
assí lo exequutaréys, teniendo también presentes
las notícias que contiene el papel que se os remite
adjunto. Dada en Madrid, a 8 de junio 1693.
Yo, el rey. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»

Dissapte, a XVIII de juliol MDCLXXXXIII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari un real despatx en forma de Cancellaria despedit, dada en Gerona, als deu del
corrent, ab lo qual sa excel·lència anomena al
molt reverent canceller don Miquel Joan de Taverner y Rubi, a efecte de que per esta vegada
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tantsolament puga fer ordenar y disposar tot lo
concernent a las insaculacions, com de dit despaitx és de véurer, que és assí cusit, signat de
número LXXXV, y del thenor següent:
«Loa duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general.
Ilustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptas del General de Catalunya en Barcelona residints, attenent que per vostra part nos és estat
representat que per trobar-nos en campanya
governant lo real exèrcit de sa magestat, que
Déu guarde, seria contengut no poder // 137v //
per nostra parsona ordenar lo convenient a la
forma de las insaculacions que se han de fer lo
present any en casa, havem resolt, en consideració del referit, fer-ne fer elecció y nomenar a la
persona de don Joan Miquel Taverner y Rubi,
del consell de sa magestat y son canciller en lo
present principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, per la plena satisfacció y
experiència tenim del sel ab què en totas ocasions ha dirigidas les matèrias referents al real
servey y benefici públich, a fi y efecte de que per
esta vegada tansolament, en nom nostre y com
a representant nostra pròpria perçona, puga fer,
ordenar y disposar tot lo consernent a ditas insiculacions. Y de esta conformitat vos diem y manam observeu la forma vos serà donada y ordenada per lo dit reverent canceller si per nós fos
manat y ordenat, per convenir axí al servey de sa
magestat y ser esta nostra voluntat. Dada en
Gerona, als X de juliol, MDCLXXXXIII. Duque de
Medinasidonia. Vidit Taverner et Rubi, cancellarius.
Don Joan Baptista de Aloy.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oÿdores de qüentas del General de
Catalunya pongan en exequución lo dispuesto y
ordenado por vuestra excelencia con la sobredicha
orden.»
Dilluns, a XX. En aquest die me han ordenat sas
senyories a mi, scrivà major del Generalb
// 138r // y present casa, cusís en lo present dietari las nominacions de subjectas fetas per sa
magestat, Déu lo guarde, per als llochs vacants
de deputats y oÿdors y ofissis del General fins a
trenta-hu de mars pròximpassat de mil sis-cents
noranta-tres, y quatre decrets del molt reverent
canceller, tenint special delegació de sa
excel·lència per a què quatre nobles puguen ésa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
136v i 137r del trienni 1692-1695.
b. a continuació dues proposicions i quatre decrets transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1456-1460.
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líssim senyor oÿdor eclesiàstich, y se és conferit
en lo aposiento del receptor dels fraus del General junt ab mi, scrivà major, y ab lo magnífich
racional de la present casa, per regonéxer y continuar en inventari los fraus apresos y trobats en
lo present mes de juliol. Y són estats trobats los
següents:

ser insiculats com a mossèn, las quals nominacions són assí cusidas, signadas de números
LXXXVI y LXXXVII, y los decrets de números
LXXXVIII, LXXXVIIII, LXXXX y LXXXXI.
Dimars, a XXI. En aquest die són anats los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstichs y
real, ab los verguers ab las massas altas, acompanyats de oficials de la present casa, a las tres
horas tocadas, a visitar y donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor compte de Aguilar, grande de Espanya, lo qual posa en casa de don Rafel Cortada. Foren rebuts los dits molt il·lustres
senyors oÿdors de sa excel·lència al cap de la escala de dita casa, y al despedir-se los acompanyà
fins baix a la entrada ab moltas cortesias y cumpliments.
Divendres a XXIIII. En aquest die, essent absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
Francisco de Junquer y Coll, ferrer, regent la
vegaria de Barcelona, és entrat en lo consistori
de sas senyorias havent dexat la vara fora en la
sala // 138v // dels Reys, y ha prestat lo sòlit y
acostumat jurament en mà y poder de ses senyories, com té obligació per rahó de son offici.
Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y
poder de Esteve Laverni, subrrogat en altre dels
verguers del consistori de ses senyories. Essent
present per testimonis Jacintho Morató y Joseph Pelegrí, verguers de dit consistori.

Primo, al primer de juliol, mil sis-cents norantatres, en casa Joan Alsina, paller, negosiant a la
clavaguera de Llotja, haprehensió de quarantaquatre canas tafetà negra de llistre, de quatra
palms.
Ítem, a XVII de dit, al Born, a un minyó incògnit, aprehensió de tres pessas moqueals, colors
cap y cua.
Ítem, a XVIII, en casa Joseph Rius, paller, als
Cambis, haprehensió de quatre canas, quatre
palms, de roba de fil y seda anomenada flàmulas, de una pessa de cap y cua de tela pintada y
de tres parells de mitjas de seda negra.
139v

Dissapte, al primer de agost, MDCLXXXXIII. En
aquest die se és ajuntat lo il·lustre consistori y
no és vingut en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, per ocasió de continuar
sa indisposició.
Diumenge, a II. En aquest die s’és també ajuntat lo il·lustre consistori, y no ha assistit en ell lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per no haver convalescut de sa indisposició.

Diumenge, a XXVI de juliol, MDCLXXXXIII. En
aquest die és vingut en la present casa, a las deu
horas del matí, lo excel·lentíssim senyor compte
de Aguilar, Grande de Espanya, a tornar la visita
que per part de ses senyories li fonch feta lo die
vint-y-hu del corrent. Y se ha dit ab dit
excel·lentíssim senyor compte las matexas cortesias y serimònias, observant lo mateix modo y
forma que ab lo senyor duch de Veragues, llargament spesificats en lo present dietari, sots jornada de vint-y-dos del mes de octubre mil siscents noranta-dos.
Dimars, a XXVIII. En aquest die, lo doctor en
medicina Onofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació a sas senyorias de com Francisco Torras, notari de Barcelona, ajudant segon de scrivania major, se troba detingut en lo
lit ab febra, de tal manera que li impedeix la personal servitut de son offici.
139r

Agost.

Dilluns, a III. En aquest die se és ajuntat lo
il·lustre consistori. Y no són vinguts en ell los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclessiàstich, per estar indispost, y lo oÿdor militar.
Dimars, a IIII. En aquest die ha tornat a venir en
lo consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclessiàstich, per aver convalescut de sa indisposició.
140r

Divendres, a XXXI. En aquest die se és ajuntat lo
consistori de ses senyories y no és vingut en ell
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclessiàstich per a trobar-se indispost.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General de la present ciutat lo molt il·lustre y fide356

Dimars, a XI. En aquest die, tenint notícia a sas
senyorias que la armada enemiga francesa se
anava acercant a esta ciutat, lo síndich del General y present casa, de orde de sas senyorias, se
conferí ab lo senyor governador de la plassa,
oferint-se, per son medi, a sas senyorias, a tot lo
que conduís al servey del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, y resguart de la present ciutat.
Al que dit senyor governador respongué que estimava molt la oferta feta per ses senyorias y
que, venint la ocasió, se empararia en tot lo que
consideràs a ser de conveniència de sas senyorias, segons relació feta per dit síndich en consistori.

140v

En aquest mateix die, a las set horas de la tarda,
lo senyor compte de la Rossa, governador de la
plassa de la present ciutat, vingué en consistori
de sas senyorias, al qual fonch donat assiento en
una cadira de baqueta fora del doser de sas senyorias, en lo puesto a hont se acostuman assentar los demés que gosan de assiento en lo
consistori. Y així assentat donà moltas gràcias a
sas senyorias de la oferta que per medi del síndich li havia feta, y que assegurava a sas senyorias que, venint la ocasió, ab molt gust se valdria
y amparan a sas senyorias.
Dimecres, a XII. En aquest die, a la matinada,
comparagué devant la present ciutat la armada
enemiga francesa, en la qual se dega anar·i de
vuytanta a noranta vaxells y altres embarcacions
menors.
En aquest mateix die un gentilhom de la
excel·lentíssima duquessa de Medinasidònia
vingué en lo consistori de sas senyorias y de part
de dita excel·lentíssima senyora participà a sas
senyorias com per ser lo palàsio tan fronterís per
la part del mar y resguardar-se del que podria
ser havia mudat sa habitació de casa del compte
de Eril, construhida devant la iglésia del monestir de Junqueras, lo que participava a sas senyorias, per los que se oferís. E sas senyorias, per
boca del senyor deputat ecclessiàstich, respongueren que donavan moltas gràcias a sa senyoria
del que era servida participar-los.
En aquest mateix dia, lo síndich del General y
present casa, de orde de sas senyorias, se és conferit ab dita excel·lentíssima senyora duquessa
de Medinasidònia, oferint-se de part de sas senyorias per a què fos sa excel·lència servida manar. Al que dita excel·lentíssima senyora respongué que ho estimaria molt y ne donaria moltas
gràcias a sas senyorias, y que sentia en extrem la
aflicció en què sas senyorias se trobavan, y que
en cas se li oferia lo que se valdria ab gran gust
de sas senyorias.

142v

En aquest mateix die Isidro Bosch, receptor
dels fraus // 141r // y fogatges del General, obtemperant a la deliberació per sas senyorias feta
lo die present y possant en exequució aquella,
féu aportar de la casa del General a la present, y
entregà las cosas avallescritas y següents:
Primo, quinse plechs o masos de granats, entra
grosos y petits.
Item, un tros de satí de mostras ab flor de or, en
lo qual a diu haver-n·i quatra canas, sinch palms.
Ítem, un tros de tafetà extradoble color de aurora.
Ítem, un tros de arbatge blau que serà una cana,
poch més ho menos, y un tros de roba de llana
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negra que n·i ha quatra palms, poch més o menos.
Ítem, un llit de domàs carmesí sens acabar de
fer, que entra tot són catorsa pesas.
Ítem, tres parells de mitjas de seda negras.
Ítem, un plech de fil de seró.
Ítem, tres pessas cap y cua de boqueals de colors.
Ítem, una pessa cap y cua tela pintada.
Ítem, un tros de cathalusas colors de fil y seda.
Ítem, un tros de metas blancas.
Ítem, dotse passetas de invisibles de difarents
colors.
Ítem, un saquet y dins de ell difarents capdells
de cotó blanch.
Ítem, dos trosos de primaveras de colors, lo un
de tir una cana y lo altre un palm ab ploms.
Ítem, una sort de puntas de fil blancas de
blancs.
Ítem, divuyt dotsenas de botons de estany.
Ítem, uns trossos petits de escot y xamellot ab
ceras.
Ítem, sis madexas de cotó blanch filat.
Ítem, quatre trossos de estamenya, tres de parda
y un de francesch.
Ítem, una pessa de mita.
Ítem, tres pessas, so és, dos de sarga y una de
barata, tot negra, embolicadas ab una pessa de
sangala negra.
Ítem, un tros de pessa negra que serà tres canas
y mitja.
Ítem, un tros de tripa de vallut color musco que
tira serca de set cana.
Ítem, altra tros del mateix que serà tres canas.
Ítem, un tros del mateix més oscur, que tira
dotsa y mitja escasas.
Ítem, un tros del mateix, que tira onse canas
bastants.
Ítem, altre tros del mateix negra, que tira dotse
canas.
Ítem, altra tros del mateix musco, que tira una
cana, dos palms.
Ítem, un tros de drap blau vint-y-dosè, que n·i
ha dotse, un palm.
Ítem, dotse canas baieta divuytena vermella.
Ítem, set palms baieta divuytena vermella.
Ítem, sinch palms, dos quarts cordellats vermells.
Ítem, nou canas, un palm, baieta encarnada
Ítem, sis canas, un palm, baieta verda.
Ítem, quatra canas de borell.
Ítem, dos plagadors ab sos pins y llisos ab una
tela negra urdida.
Totas las quals cosas són apresas en frau y aquellas tenia recondidas y custodidas dit receptor
dels armaris y caixa que ell té en la casa del General, y aquellas foran posadas en lo arxiu de la
present virtut de deliberació feta per sas senyorias lo die present. Estant presents per testimo-
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nis Jacintho Morató y Esteve Laverni, verguers
del consistori de sas senyorias.

nuaré de lo demás que ocurriere. Duque de Medinasidonia.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en dietari una carta del
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general en lo present Principat, dada en Gerona, als deu del corrent. Ab la
qual, entre altres cosas, participa a sas senyorias
haver fet moviment lo exèrcit enemich encaminant-se a Cabanes, com llargament en carta és
de véurer, que és assí cusida, signada de número
LXXXXII y del thenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
142v

«Reciboa la carta de vuestra señoría de nou del
corriente con copia de la que escrivieron a vuestra
señoría los cónsules de Tarragona, participando a
vuestra señoría el número de bagajes que se havían descubierto. Y aunque anoche tube otras suyas
y del governador de aquella plaza con las mismas
noticias, estimo infinito a vuestra señoría la puntualidad con que la ha pasado a mis manos, deviendo asegurar a vuestra señoría que por vivir
con el recelo de que la armada de Francia vendría a estas cartas emvié anticipadamente a Tarragona el tercio de Valencia, y dos compañías de
cavalls para refuerzo de su guarnición. Y que con
los últimos avisos resolví marchasen esta mañana
las tres de guardias la vuelta de esa ciudad, quedando con el cuydado y desvelo que pide materia
de tanta importancia para atender, luego que le
adquieran de que intenta hacer operación contra
esas o otra plaza a dar toda la providencia que
permitieren nuestras cortas fuerzas, con que tambien es preciso acudir al resguardo de las de la
frontera, en saçón que oy he tenido noticia de que
ha hecho movimiento el exército enemigo, y la espero del parage donde ejecuta su marcha, con
ánimo de aplicarme al que pidiere mayor precisión para la defensa de esta provincia, a cuyo fin
me olgaría infinito de hallarme con el número de
tropas de que necesitamos, si bien con los que hay
se ocurrirá a la mayor urgencia fiando en Dios
nos ha de asistir con su divina providencia para
que salgamos bien de las hostilidades con que nos
amenasan franceses. Y que vuestra señoría cohoperará a él con su acostumbrado celo y fineza al
servicio de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 10 de agosto,
1693.

En aquest mateix die, entra las sinch y las sis horas de la tarda, vingué en lo consistori de sas senyorias don Joseph Farran y Çacirera de part del
governador de la present ciutat, de part del qual
participà a sas senyorias com lo general de la armada francesa ha enviat al port de la present
ciutat una faluga, dient que per totas las parts a
hont era anat ab sa armada, se li havia fet un regalo per los oficials mayors de dita sa armada, y
que no esperava menos de la grandesa del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, y
en sa ausencia del governador d’esta plaça, que
sa senyoria fos servit dir son sentir y parer. Ab
què, per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat encclessiàstich, fonch respost que estimavan molt a dit senyor governador las notícias
los participava, y que regonexian molt sas senyorias que, tant en lo polítich com en lo militar, en tot molt acertada la ressolució que dit
governador pendrà.
En aquest mateix die me ha ordenat sa senyoria
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, dada en
Granollers, lo die present, rebuda per extraordinari. Ab la qual sa excel·lència, entra altres cosas, avisà haver manat prevenir una porció de
cavalleria per a poder acudir ell en continuar li
repetesca la notícia de mantenir-se la armada
enemiga francesa sobre esta plassa, per si acàs
fos son designa desambarch. Com de dita és
llargament de véurer, que·s assí cusida, signada
de número LXXXXII y del thenor següent:

Estando para firmar ésta he tenido aviso de un
confidente y de nuestras partidas. De ser cierto el
movimiento del exército del enemigo, y que ha
marchado a Cavanas, donde hace mensión, esta
noche. De que noticio a vuestra señoría y lo conti-

«Ena conseqüencia de la noticia que participé a
vuestra señoría el lunes a las nou de la noche del
movimiento que hizo aquel día el enemigo, levantando su campamento // 143r // de Sant Pedro
Pescador y tomando la marcha para Cabanas,
ayer la siguió, de que passando a transitar a la
Junquera. Y oy espero aviso de que haya entrado
en Rossellón. Acavo de rezevirle por el governador
de essa plassa como se hallan a su vista algunos
navíos de la armada de Francia, que del fuerte
de Monjuí se hiban descubriendo las demás. Y
porque podrá ser intenten exequutar en la ciudad las bárbaras hostilidades de su modo de hazer
la guerra, he mandado prevenir una porción de
nuestra cavellaría, para acudir yo con ella luego
que se me le pidiere la noticia de mantenerse sobre

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
141v i 142r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
142v i 143r del trienni 1692-1695.
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y capità general de sa magestat en lo present
principat de Catalunya, la data del qual és a denou del corrent, ab lo qual dit excel·lentíssim
senyor diu que, havent resolt restituhir-se al
exèrcit, se parteix lo die present de la present
ciutat entra las quatra y las sinch horas de la tarda, y que en cas sas senyorias tingan alguna cosa
que comunicar-li, ho exequuten antes de sa partida, com de dit bitllet és de véurer, que·s assí
cusit, signat de número LXXXXIII y del thenor
següent:

essa plaça, por si fuere su designio hacer desembarco. Hallándome con tanta experiencia y tales
exemplos del gran zelo y amor con que vuestra señoría se ha portado siempre en las ocasiones que se
han ofrecido del mayor servicio de su magestad,
aliento y consuelo de los naturales, tengo poco que
ponderar a vuestra señoría mi confianza de que
en esta ocasión esmaltará su innata fidelidad con
la misma finesa, pues fuere ofenderse a mi mismo
y corresponder mal a las particulares demostraciones que he merecido a vuestra señoría en el
tiempo que ha que el rey, nuestro señor, Dios le
guarde, fió a mi cuydado el manejo de estas cargos, deseo con todas veras que el reconocimiento
que me asiste le conosca vuestra señoría en quanto
se ofreciere de su mayor satisfacción. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Gerona, a XII de
agost, 1693. Duque de Medinasidonia.

«Haviendoa resuelto salir de esta ciudad manyana jueves, veinte del corriente, entre las quatro y
sinco de la tarda, para restituhirme al exército, lo
participo a vuestra señoría porque se halle en esta
intelligencia. Y si tubiere algo que comunicarme
lo puede hazer antes que se ejecute mi partença.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a denou de agost, 1693. Duque de Medinasidonia.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
Dijous, a XIII de agost MDCLXXXXIII. En aquest
die és estat presentat en lo consistori de sas senyorias un privilegi de jutje de la Real Audiència
Civil del present principat despedit en favor del
doctor Anthoni Vilaplana, lo qual és estat mirat,
vist y regonegut per los magnífichs assessors y
noble advocat fiscal del General y present casa.
Y és estat trobat venir despedit en la deguda forma com en regest.
143v

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
144v

Divendres, a XIIII. En aquest die, havent arribat
a la present ciutat de campanya lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent
y capità general de la magestat en lo present
Principat, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General a la tarda, a tres horas, són
assí sas senyorias acompanyats dels ofissials de la
present casa ab cotxes ab los verguers davant, ab
massas altas, a visitar a sa excel·lència a efecte de
donar-li la benvinguda. Lo qual los és estat exit
a rébrer a la porta de son aposento. Y després de
haver arrehonat un rato, se són despedits de sa
excel·lència, qui semblantment los ha acompanyats fins a la porta del dit aposiento y se’n són
tornats de la mateixa forma en la present casa.
Diumenge, a XVI. En aquest die, envers las deu
horas de la matinada, havent arribat quinsa vexells més devant desta ciutat, se feren los demés,
y harrià a la vela, y tots se’n anaren tirant a la
part de llevant.

144r

Dijous, a XX. En aquest die me han ordenat ses
senyorias a mi, scrivà major del General y present casa de la Diputació, cusís y continuàs en lo
present llibre de dietari un bitllet que ses senyories han enviat de sa excel·lència, lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent
359

En aquest die, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General y present casa, entra las
onse y dotse horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors diputats militar y oÿdor real són
anats, de part del il·lustre consistori, a despedirse de sa excel·lència, qui se partia de la present
ciutat lo die present entra las quatra y las sinch
horas de la tarda, per restituhir-se al real exèrcit,
de a hont hera vingut per causa de haver-se posat davant de la present ciutat la armada enemiga francesa. Foren rebuts per dit excel·lentíssim
senyor ab molt agasajo. Y dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdor se referiren de
part del il·lustre consistori a tot lo que sa
excel·lència fos servit ordenar, lo que més conduhís al servey del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, de sa excel·lència, y benefici y conservació de la província, al que sa excel·lència respongué ne dava moltas gràcias al il·lustre consistori.
Divendres, a XXI. En aquest die, constituhit
perçonalment en lo consistori de sas senyorias lo
doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, mitjensant jurament, ha
fet relació de com la indisposició del doctor Joan
Jofreu, altre dels magnífichs assessors ordinaris
del General y present casa de la Deputació, ha
continuat y continúa encara en lo mateix modo,
forma y manera que té dit y referit en altras relacions per ellas fetas a sas senyorias, de tal manera
que li ha impedit e impedeix encara la personal
servitut y exercici de dit son offici.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
143v i 144r del trienni 1692-1695.
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Dilluns, a XXIIII. En aquest die se ajuntà lo
il·lustre y fidelíssim consistori, y no vingué en
ell lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar.

145v

Dilluns, a XXXI. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, la data de ella en Madrid, als vint-y-dos
del corrent. Ab las quals sa magestat y sa
excel·lència donan gràcias a sas senyorias del zel
y finezas ab què se dedican en qualsevol urgencia a facilitar lo logro del que condueix al mayor
servey de sa magestat, reguart y defensa del
Principat, conforme se ha experimentat en la
ocasió de trobar-sa la armada enemiga // 146r //
de Fransa devant la present ciutat, com de ditas
cartas és llargament de véurer, que són assí cusidas, signadas de números LXXXXIIII y
LXXXXV y del thenor següent:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Haviendo dado qüenta la duquesa de Medinasidonia de la aplicación y zelo con que havéys asistido a qüanto ha sido de mi real servicio, con motivo de haver avistado y hallarse la armada de
Francia en essa plaça y costa, he resuelto daros las
gracias que merece vuestra fineza y manifestar
quan de mi real gratitud ha sido esta nueva experiencia de vuestro amor, tan conseqüente a la justa confianza con que me hallo de vassallos tan leales y de mi mayor estimación y espero que en lo
que ocurra adelante se acredite ygualmente como
mi deseo de honrraros y favoreceros en quanto se
ofreciere. De Madrid, 22 de agosto de MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Miguel Antonio López de Banete.»
«Conb motivo de haver participado a su magestad
la duquesa, mi prima, y el governador de essa plaza, los avisos de que se hallava la armada de
Francia a la vista de ella y la de Tarragona, y assimismo lo bien que vuestra señoría se aportó en
semejante frangente, acudiendo con igual derecho a quanto vuestra señoría jusgó preciso, para
que se occurriese a prevenir lo necessario, a fin de
acudir promptamente a embarezar sus hostilidades en quanto fuesse possible, se ha servido de mandar escribir a vuestra señoría, a quien las repito
en su real nombre y mío, por lo que su celo y fineza
se dedica en qualesquiere urgencias a facilitar el
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
145v i 146r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
145v i 146r del trienni 1692-1695.

360

logro de lo que condusgue al mayor servicio de su
magestad, reguardo y defensa deste Principado, a
que anyado he resuelto passar brevemente con
//146v // el exército a ocupar la plaza de armas de
Esponallá, desde donde se discurrirá lo que pareciere conveniente efecutar, porque el del enemigo
se mantiene todavía en el Rossellón. Y avisaré a
vuestra señoría de lo que se fuere ofreciendo. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Gerona, a
28 de agosto de 1693. Duque de Medinasidonia.»
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, junt ab
mi, scrivà major y lo magnífich racional del General y present casa, se és conferit en la casa del
General y en lo aposiento a hont fa y té sa renitència lo receptor dels fraus a efecte de continuar los trobats y apresos en lo present mes de
agost y són los avall escrits y següent:
Primo, als sis de agost mil sis-cents noranta-tres,
en casa Esteve Graells, botiguer, als Cambis, haprehensió de las cosas avall scritas y següents:
Primo, catorsa canas baieta divuytena vermella.
Ítem, dotse canas de drap blau vint-y-dosè.
Ítem, set palms divuytena vermella.
Ítem, sinch palms, dos quarts, cordellats vermells.
Ítem, nou canas, un palm, vaieta encarnada.
Ítem, sis canas, un palm, de tafetà de quatre
palms, color de aurora.
Ítem, quatre canas, set palms, satí encarnat ab
flors de or.
Ítem, una cana de erbatge blau.
Ítem, una cana, quatre palms, xamellot negre.

Septembre
Dimars al primer de setembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituït personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor en medecina
Onofre Monsalvo, // 147r // ciutadà honrat de
Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament,
de com la indisposició de Joan de Argila, scrivà
major del General de Catalunya, ha perseverat y
continua de la meteixa manera que té fetas altras relacions, de manera que li impedeix la servitut personal de son offici.
Semblantment dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament, com la indisposició de
Arasme de Lana y Fontanet, racional de dit General, ha continuat y persevera del modo que té
dit en altras relacions, de manera que li impedeix la servitut personal de son offici.
Així mateix ha fet relació, mitjensant jurament,
dit doctor Monsalvo, com la indisposició de Joseph Quintana, exactor del General, ha perseve-

rat y continua, axí com té dit en altras relacions,
impedint-li lo poder servir perçonalment son
offici.

«Ela rey.

De la mateixa manera, dit doctor Monsalvo,
mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant
de racional, ha perseverat y continua de la manera que té fetas altras relacions a sa senyoria, de
modo que li impedeix la servitut personal de
son ofissi.

Recibiéronse vuestras cartas de fechas de onse del
corriente en que participáis la noticia de haver
ajustado a essa ciudad la armada de Francia. Y
solicitando se atiende al mayor resguardo y seguridad de essa ciudad y Principado, y en intelligencia de ella y de // 148r // lo que con este motivo
á representado el duque de Medinasidonia, mi
lugarteniente y capitán general de esse Principado y exército, he resuelto encargarle de nuevo el
cuidado y defensa, assí de essa ciudad, como de las
demás de esse Principado, para que se le embien
los órdenes combenientes con todo el aprieto que
pide esta importancia, sin dudar de su celo, las
exequutará, aplicando a este fin todos los medios
que considerase necesarios, con la eficacia,
promptitud u desbelo que corresponde a sus grandes obligaciones. Y demás de la diligencia que se
está haziendo con el assentista de granos para la
seguridad en la provisión de ellos. He mandado
que para su efectiva compra se envien luego, con
correos, hastra treinta mil reales de a ocho, en el
interim que se repiten más cantidades. Y se está
tratando también de que vaia sin dilación alguna la mesada de agosto y que no haya omisión en
la remissión del siguiente mes. Y se ha ordenado
al marqués de Villena, mi lugarteniente y capitán general del reyno de Aragón, per despacho de
la fecha de este, que en caso que el enemigo intente operaciones por Tarragona procure juntar en
dicho reyno de Aragón el mayor número de gente
que puede para embarazarlos. Y quedo con la estimación que merecen las expresiones de vuestra
fineza y celo a mi mayor servicio, esperando que
en conseqüencia de uno y otro y del amor con que
en todas ocasiones havéis accedido a quanto conduzga a él, lo continuaréis en la presente, con todas las aplicaciones y esfuerzos que quepan en lo
possible, assegurándoos quan de mi real agrado
será, por lo que en ello se interessa mi real servicio,
la defensa de essa ciudad y de toda la provincia, y
no se alsará la mano en la continuación de las
providencias, como cuidado tan proprio de mi
obligación y del paternal afeto con que he atendido siempre y miraré los intereses y resguardos de
vassallos tan veneméritos. De ... a ... de ...de 1693.

Ilustres y fidelíssimos diputados.

Més avant, dit doctor Monsalvo, constituhit
personalment en dit consistori, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com la indisposició de
don Miquel de Masdovellas, síndich del General, ha continuat fins lo die present y persevera
del modo que té dit en altras relacions, impedint-li la personal servitut de son ofici.
Semblantment, ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Gismundo Boffill, ajudant tercer de scribà major, ha continuat
fins lo die present y persevera de la manera que
té fetas altras relacions, de modo que li impedeix la servitut personal de son ofici.
Ítem, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers de sa senyoria,
ha continuat fins lo die present y continua de la
manera que té fetas altras relacions a sa senyoria,
de modo que // 147v // li impedeix la servitut
personal de son offici.
Així mateix ha fet relació, mitjensant jurament,
de com la indisposició de Joseph Moia, andador
de la confraria de Sant Jordi, ha perseverat y continua de la manera que té dit en ditas relacions,
impedint-li la servitut personal de son offici.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Torres, deputat militar.
Dimecres, a II de setembre MDCLXXXXIII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar no és vingut en lo consistori de sa senyoria.
Dijous, a III. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General y present casa de la Diputació, cusís y continuàs en lo
present llibre de dietari una còpia de una real
carta a ses senyories entregada per lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y
son capità general del real exèrcit en lo present
Principat, la qual és assí cusida, signada de número LXXXXVI y del thenor següent:

Remítese por copia en 16 de agosto.»
148v
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Dilluns, a VII. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un memorial de las notícias se han conseguit de
las plasas mortas y composicions fetas en los
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
147v i 148r del trienni 1692-1695.
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llochs dela vegaria de Vilafrancha del Panadès
en las llevas del present any mil sis-sents noranta-tres, ab los testimonis que les podan dir, y
quatra llistas, ço és, una del servey fet per dita
vegaria de Vilafrancha en dit any 1693, ab la
qual se individuan tots los llochs de dita vegaria
y lo servey que cada hu de ells ha fet, així de soldats com de diners, y las altras // 149r // tres són
dels soldats que se han entregat als capitans de
dita vegaria, qui són Diego Miret, de la companya de Vilafrancha, talis Fuester, de la companya de la vila de Vilanova y talis de la companya
de la vila de Esparaguera. Com tot més llargament és de véurer de dit memorial y llistas, que
tot és assí cusit, signat de número LXXXXVII,
LXXXXVIII, LXXXXVIIII, C y CI. Tot lo que
se ha remès ab carta a sa excel·lència lo senyor
virrey, y són del thenor següent:

Joseph Andreu, platero de la misma villa.
Estos se hallaron presentes qüando el veguer los recibió.
Talis Fontanillas, jurado de dicho lugar, que hizo
el ajuste.
Gabriel Frexas, notario.
Éste lo oyó a disir a Fontanillas.
Joseph Rovira, jurado de la villa de Vilafrancha,
que lo dijo a dicho official, que fue a hazer la averigüación.
Lugar del Pla.
Éste dio qüatro doblones de composición al veguer.
Jaume Jofre de Ranardas, jurado de dicho lugar,
Jaume Fontanals de las Casas, vezino de dicho lugar, que lo dijo a dicho official.
Lugar de Masquefa.
Este dio dos doblones de composición al veguer.
Joan Bras, vesino de dicho lugar, que lo dijo a dicho que entregaron al veguer. Consta tambien
por la lista del comissario entregada al consistorio, y en la lista del capitán de Esparaguera, a
quien se havia de entregar, no se halla que el veguer le antregase ningun soldado por este lugar.

«Memoriala de las noticias que se han conseguido
de las plaças muertas y composiciones hechas en los
lugares de la vegaría de Vilafrancha del Panadés
en las levas deste anyo mil sis-sents noranta-tres,
con los testigos que pueden dezir sobre esto.
Lugar de Sancta Margarida.
Sirvió con tres soldados. Y dio quatro doblones de
composición al veguer de dicha vegaría.
Joseph Ortolà, jurado de dicho lugar.
Éste lo dixo a Francisco Urgellés, vesino del mismo
lugar.
Francisco Urgellés.
Éste lo refirió al doctor Joseph Becardit, tablero de
la tabla de dicha villa de Vilafrancha, a quien el
consistorio cometió la averiguación.

150r

Lugar de Castellví.
Sirvió con tres soldados efectivos y dieron qüatro
doblones de composición al veguer para librarse
de haser séis, que les pedía.
Talis Ravella, labrador de dicho lugar.
Éste lo refirió a otros, disiendo que él havía hecho
el ajuste.

149v

Lugar de la Granada.
Este lugar paga el servicio en dinero. Éste no es
nou lliuras al mes y dio de composición al veguer
seis doblones.
Jaume Vallés, labrador de dicho lugar.
Hierónimo Coscó, del mismo lugar que hizo el
ajuste.
Lugar de Bonastre.
Éste sirvió con un soldado efectivo y paga tres libras el mes para los oficiales; y dieron de composición als veguer qüatro doblones.
Joseph Salvany, notario de Vilafrancha.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1692-1695.
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Lugar de San Miquel Dérdula y villa de Llapí.
Han ajustado con el veguer de darle qüatro doblones de composición, si bien no les han dado
aún. Y lo dirán los jurados de dicho lugar Pedro
Juan Serreri, vezino de dicho lugar, que lo dijo a
dicho oficial.
Lugar de Olivella.
Sirve en dinero sin soldado en siete libras al mes; y
por el primero pagaron 30 libras, de las qüales,
las 23 libras quedaron por ajuste en beneficio del
veguer.
Se supone que lo saben los jurados y bayle, y que es
tan público que al official que fue ha hazer la
averiguación se lo dixo el mayordomo del baile.
Lugar de Jafra.
Sirve sólo en dinero, con séis libras al mes. Y por el
primero pagaron diezyocho libras, de las qüales
quedaron las 12 en beneficio del veguer, por ajuste.
Se lo dixo al oficial el baile de dicho lugar.
Lugar de Sant Pedro Molanta.
Sirve en solo dinero, con qüatro libras al mes, haviendo dado dos doblones de composición al veguer.
Se lo dixo a dicho oficial Christóval Sadurní, bayle de dicho lugar.
Lugar de Sancta María y Fontrubea.
Sirve con un soldado y tres libras al mes, y de principio dieron al veguer 40 libras.
Se lo dixo a dicho oficial Isidro Illas, jurado de dicho lugar.

150v

blones. Siendo assí que el dinero debe entrar en
mano del receptor y no del veguer no las han pagado haún, pero están por pagarlos.
Se lo dixo Anthonio Batlla, labrador deste lugar,
a dicho oficial; y lo saben bien Andrés Perén y talis Cuch, jurados, que lo ajustaron.

Lugar de Mediona.
Sirve con qüatro soldados. Consta de la lista entregada por el comissario al consistorio y destos
sólo los tres son oficiales. Consta de la lista entregada por el vaguer al capitán de Esparaguera. Y
entregaron a dicho vaguer 3 doblones per la entrada de la plaça muerta del otro soldado; y le pagan assí mesmo al socerro, que son 6 libras al mes.
Se lo dijo al dicho oficial Mallafré de Santa
Anna, de dicho lugar.

Lugar de Ribas.
Sirvió con siete soldados efectivos. Y a más desto
concordaron con el veguer de hazer otro soldado
supernumerario, pagando sólo la entrada, sin socorro, que se havia de pagar del dinero que sobraría pago los oficiales. Y por esto los jurados dieron
quatro doblones a Joseph Salvador, en presencia y
de voluntad del veguer, para que se buscare e hiziese dicho soldado. Consta de lista dada por el
consistorio al consistorio, y en la // 151v // lista de
los soldados que entregó el veguer al capitán de
Villanueva sólo se hallan los siete soldados y falta
el supernumerario, que tampoco que se halla en
las listas de los otros capitanes.
Se lo dixeron también los jurados de dicho lugar a
dicho official, y que tenían recibo de dicho Salvador de los quatro doblones.
Con que se puede averiguar con los capitanes tienen dicho soldado supernumerario, qué se ha hecho.

Lugar de Cabrera y la Frexa.
En la lista entregada por el comissario al consistorio, como en la del capitán de Esparaguera, se halla que sólo sirve con un soldado, y se sabe que entregarán dos efectivos al veguer.
Se lo dijo a dicho oficial talis Serrós de la Pineda,
baile de dicho lugar.
Se crehe que este soldado que falta al veguer se habrá hecho servir y entregado por otro lugar y término, y se puede averiguar con el capitán de Esparaguera.
Lugar de Vallbona.
Dieron quatro doblones de composición al veguer.
Se lo dixo a dicho oficial el baile del lugar de Calrera.
Lugar de Pierola.
Dieron quatro doblones de composición al veguer.
Se lo dijo a dicho oficial Joan Claremunt, de dicho lugar.
Este lugar sirve con tres soldados. Consta de la lista del consistorio entregada al consistorio, y en la
lista del capitán de Esparaguera, a quien se havían de // 151r // entregar, no se halla ningún soldado por dicho lugar. Pudiere ser que fuesse descuydo y se puede averigüar con dicho capitán de
Esparaguerra si les tiene en su campanya o porqué razón le falta.

Lugar de Sant Iugo dels Domenys.
Sirve sólo en dinero y pagar·o por el primer mes dose
libras, y haora no quieren pagar de nueve, y por ajustarle con el veguer, que les pidía mucho más de las
doze libras, le dieron ocho doblones de composición.
Se le dijo ha dicho ofissial o a su hermano Ramon
Martí, jurado deste lugar, disiendo que su companyero havia entregado los ocho doblones al veguer.
Lugar de Albó.
En la lista que entregó el comissario al consistorio
se halla que hisieron un soldado efectivo, el qual
en ninguna de las listas de los soldados que entregó el veguer ha los capitanes; y dieron dos doblones
al veguer y paga cada mes el socorro.
Se le dixo a dicho official Cosma Virgili, jurado
del mismo lugar.
Con que se puede ver en la campanya si los capitanes tienen o no dicho soldado.

Lugar de Collbató.
Sirvió con dos soldados efectivos, como parece por
la lista que encargó el comisario al consistorio, y
no se hallan en la lista de los soldados que el veguer entregó al capitán de Esparaguerra, a
quien dichos dos se havian de entregar. Y se puede
ver en campanya si dicho capitán los tiene o si le
faltan y por qué causa.
Lugar del Bruch.
Sirvió con un soldado efectivo. Consta de la lista
que entregó al comisario al consistorio. Y no se halla tampoco en la lista de los soldados que el veguer entregó al capitán de Esparaguerra, de cuya
companya havían de ser, con que se puede hazer
la misma averigüación que en el antecedente.

Lugar de Salamó.
Sirve sólo con un soldado, y dieron dos doblones al
veguer por composición.
Se lo dixo a un hermano de dicho official que se ha
hazer la avareguación al rector de la iglésia de dicho lugar, el qual dixo que los jurados ya li dirían.
152r

Lugar de Pau.
Sirve sólo en dinero con sinco libras al mes, y ajustaron por todo de dar en manos del vaguer seis do363

Lugar de la Pobla de Montornés.
Dieron dos doblones de composición al veguer.
Se lo dixo a dicho ofissial Rafel Guardia, jurado
de dicho lugar, con circunstancia que el síndico
Joseph Rovira havía ido en Vilafrancha con el veguer, y entregándole dichos dos doblones.
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Lugar de Ordes y Aygua Múrcia.
Sirve sólo en dinero con séis libras al mes, y pagaron de composición trenta libras al veguer.
Se lo dixo ha dicho oficial Pedro Rayner, baila de
Ayguamurcia, siendo presente Pedro Morbio Ferrer, boticario de Villarrodona.
Lugar de Sant Martí Sarroca.
Dieron quatro doblones de composición, dos y medio al veguer y una y media a su criado.
Se lo dixo a dicho oficial Antonio Fontanals de las
Clotas, jurado de dicho lugar.
Lugar de Sancta Oliva.
Dieron de composición quatro doblones al veguer,
assí lo dixe Felipe Vidal, jurado del Vendrell, ha
dicho oficial, que talis Vendrell, otro de los jurados
de dicho lugar de Sancta Oliva se lo havía dicho.
Otras noticias generales de composiciones se tienen que no se han podido averiguar bien.
Se advierte también que en la lista de los soldados de
dicha vegaría de Vilafranca, entregada por el comisario Magín Barrera al consistorio se halla que
su número es de 259 soldados, y Francisco Morir,
burgués, hermano del capitán de infantería de dicha villa de Vilafrancha, que estuvo algunos días en
campanya, dixo a dicho // 152v // ofissial al doctor
Bacardit que no crehía que el número de los soldados
de dicha vegaría que se hallavan en campanya fuesse más de 220, y aún dudava que fuesen tantos.
También le dixo dicho Miret que estava tres semanas
en campanya y que todos los días se hallava junto con
el pagador quando pagava, y que nunca sentía
nombrar ningún soldado por los lugares de Cabrenys y Lofreno, Tarrassella, Gelida, Olessa de Bonesvalls, Sancta Oliva, Vespello y Vilardita, Sant
Vicente de Calders, Quirel y Esblada, Stivallas y
Santa María y Santa Riebia, Masquefa y Vallbona.
153v

Las listas de los capitanes que se remiten son copias que remitió el capitán Diego Miret de dicha
villa de Vilafrancha a los jurados de ella, de las
quales ha entregado copia de su misma letra Joseph Rovira, jurado tercero de la misma villa.»
«Laa vila y vegaria de Vilafrancha de Panadès.
Ha fet lo present servey a sa magestat, Déu lo
guarde, en lo any mil sis-cents noranta-tres a petició del senyor magí Barrera, ciutadà honrrat de
Barcelona, y ab la present llista van individuats
en los llochs de la vegaria y lo servey que cada hu
de ells ha solas, axí de soldats com de diners.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1692-1695.
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Vilafrancha
Vilanova de Cubellas
Vila de Esparaguera
Santa Margarida
Llorens y Lletges
Sant Pere de Ribas
Lo Pla y Fluid
Cabrera y Freixa
Collbató
Bellvey
La vila del Vendrell
La vila de Sitjas
Avinyonet y Guinyolas
Terrasola
Gelida
Sant Culgat sas Garrigas
Rodonya y Montferri
Vilarrodona
Salamó
Castellví
La vila de Piera
Bonastra
Banyeras y Papiol
Puig Tinyós
Pobla de Montornés
Pontons
Montagut
Olesa de Bonesvalls
La vila de la Torradembarra
Creixell y Roda
Mediona
Sancta Oliva
Albinyana
Virgili
Vespella y Vilardida
Canyellas
Sant Vicens dels Calders
Albà
Querol y Essolada
Moralles
Bruch
Santa Maria i Fontrubia
Sant Pere de Riudebillas
Sant Pere de Picarola
Masquefa
Subirats y sas parròquias
Bisbal y Ortigós
La vila de Arbós
Sancta Fe y Puigdalbó
Vallbona
Castellet y Gornal
Cadafell
Torrellas y Secafechs
Llacuna
Selma
Altafulla y la Nou
Sant Martí Çarroca
Sant Quintí
Ítem, un soldat supernumerari que per ell paga la

40 soldats y capità
15 soldats y capità
15 soldats y capità
3 soldats
2 soldats
7 soldats
3 soldats
1 soldat
2 soldats
2 soldats
9 soldats
8 soldats
8 soldats
1 soldat
3 soldats
2 soldats
2 soldats
9 soldats
1 soldat
3 soldats
10 soldats
1 soldats
2 soldats
2 soldats
2 soldats
3 soldats
2 soldats
2 soldats
9 soldats
3 soldats
4 soldats
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
3 soldat
3 soldat
3 soldat
10 soldats
3 soldats
10 soldats
1 soldat
1 soldat
11 soldats
2 soldats
4 soldats
3 soldats
1 soldat
3 soldats
10 soldats
3 soldats

Ítem, per sis sargentos a raó 3 lliures lo mes a
cada hun.
18 lliures
Ítem, per dotse cap d’esquadras a raó una lliura
cada mes.
12 lliures
Ítem, al pagador cada mes.
39 lliures
Ítem, al receptor
20 lliures
Ítem, al notari per rébrer los actes, àpocas, llistas, cartas y altres papers cada mes
11 lliures, 10 sous
Ítem, per propris y altras diligèncias necessàrias
6 lliures
Ítem, per lo sou de un soldat sobrenumerari del
qual Ribas ha pagat la entrada
6 lliures
Suman las sobreditas
172 lliures, 10 sous

entrada lo lloch de Ribas y
lo sou se paga del diner que
ha sobrat, pagats los oficials 1 soldat
259 soldats
Llista dels llochs que a més dels soldats y efectius pagan lo servey en diner en dit any 1693.
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Primo, Cabrera y la Freixa
Bisbal y Ortigós
Terrassola
Calafell
Selma
Salamó
Bonastra
Pontons
Montagut
Olessa de Bonasvalls
Crexell y Roda
Sancta Oliva
Albinyana
Sancta Maria de Fontrubia
Sante de Riudebitllas
Collbató
Vallbona
Altafulla y la Nou
Sant Quintí

6 lliures
4 lliures
4 lliures
4 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
6 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
3 lliures
6 lliures
6 lliures
6 lliures

Llistaa dels soldats que lo senyor Magí Barrera,
ciutadà honrrat de Barcelona, entrega al senyor
Diego Miret, capità de la companya de Vilafrancha de Panadès.
Primo, per la vila de Vilafrancha de Panadès
40 soldats

75 lliures
Pobles que pagan lo servey en diner en dit any 1693

154v

Primo, Olivella
Sant Jaume dels Domenys
Pachs
La Granada
Mas Llorens
Moja
Sant Miquel Dèrdola
Ardenya
Jafra
Sant Pere Molanta
Llacunera
Marmellà
Bellprat y Castell de Queralt
Las Cassanyas
Ordàs y Ayguamúrcia
Montmell
Monistrol de Noja
Clarà

7 lliures
9 lliures
5 lliures
9 lliures
6 lliures
3 lliures
5 lliures
3 lliures
6 lliures
4 lliures
4 lliures
6 lliures
6 lliures
3 lliures
6 lliures
6 lliures
4 lliures
5 lliures, 10 sous

155r

Per la vila de Sitjas, vuyt soldats
Primo, Joseph Casseps, de Vilafrancha
Ítem, Gabriel Bordas
Ítem, Francisco Farrer
Ítem, Thomàs Rossó
Ítem, Joseph March
Ítem, Ramon Balaguer
Ítem, Joseph Ràfols
Ítem, Joan Soler

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
8 soldats

Per Llorens, dos soldats
Ramon Fehu
Ítem, Jacintho Borras

1 soldat
1 soldat
2 soldats

172 lliures, 10 sous
La sobradita quantitat se és distribuhida en lo
següent:
Primo, que los tres alférez a raó de vint lliuras
per cada un lo mes.
60 lliures
365

Per lo terme de Castellet, 11 soldats
Primo, Joan Ibert
Ítem, Jaume Gassió
Ítem, Francesch Barri
Ítem, Ramon Ventosa
Ítem, Joan Vidal de Rodonyà
Ítem, Joan Vidal de Vilanova
Ítem, Benet Urgell
Ítem, Anthoni Cassas

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1692-1695.
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Ítem, Pere Pau Tripol
Ítem, Quirse Pinyol
Ítem, Francisco Pere Madralla

1 soldat
1 soldat
1 soldat

Primo, per la vila de Vilanova, 15 soldats.
Per Rodonyà y Monforri, 2 soldats.
Primo, Carles Garrina, fugit
Ítem, Pau Bertran

11 soldats

1 soldat
1 soldat
2 soldats

Per lo terma de Castellví, tres soldats
Primo, Gabriel Trias
1 soldat
Ítem, Pere Serra
1 soldat
Ítem, Joan Urgellés
1 soldat

Per Pustinyos, 2 soldats
Primo, Francisco Rocaplana
Ítem, Joan Torras, fugit

1 soldat
1 soldat

3 soldats
2 soldats
Per lo lloch de Pontons, tres soldats
Primo, Pere Prats
1 soldat
Ítem, Francesch Vergés
1 soldat
Ítem, Pere Roig
1 soldat

156r
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1 soldat

Per Sancta Maria de Bellavi, 2 soldats
Primo, Francisco Riera
1 soldat
Ítem, Onofre Urgell
1 soldat

3 soldats
Per lo lloch de Camsellas, un soldat
Ítem, Miquel Esteva, un soldat

Per Sancta Oliva, 1 soldat.
Primo, Josep Marcilla

1 soldat

2 soldats

Per la Pobla de Montornés, 2 soldats
Ítem, Joseph Puyador
1 soldat
Ítem, Francesch Thomàs
1 soldat

Per Montagut, 2 soldats
Primo, Joseph Gallart
Ítem, Joseph Coradas

2 soldats

1 soldat
1 soldat
2 soldats

Per lo lloch de Sant Colgat Sagarrigas, dos soldats
Ítem, Joseph Valentinas
1 soldat
Ítem, Joan Caus
1 soldat

Per lo Pla, 2 soldats
Primo, Francesch Torrent
Ítem, Ramon Fortuny

1 soldat
1 soldat
2 soldats

2 soldats
Per Banyeras, dos soldats
Ítem, Pau Poch
Ítem, Francisco Torras

1 soldat
1 soldat
2 soldats

Per Vinyonet y Gunyoles, 6 soldats
Primo, Genís Casals
Ítem, Jaume Xuriguera
Ítem, Joan Planes
Ítem, Joseph Claret
Ítem, Jaume Petit
Ítem, Joseph Marsal

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

Per lo lloch de Bonastra, 1 soldat
Primo, Francisco Borràs

1 soldat

Per la vila del Vendrell, 9 soldats
Primo, Miquel Pi
Ítem, Jaume Socies
Ítem, Joseph Oliver
Ítem, Joan Concordi Boix
Ítem, Joan Pau Duran
Ítem, Pere Casanovas
Ítem, Joseph Barceló
Ítem, Francesch Folch
Ítem, Gabriel Farran

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
9 soldats

6 soldats
Llistaa dels soldats que lo senyor Magí Barrera,
ciutadà honrrat de Barcelona, entrega al senyor
capità Foster de Vilanova per la companya de
dita vila.

156v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1692-1695.
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Sant Vicens de Calders, 1 soldat
Ítem, Clement Urgell

1 soldat

La Bisbal, 3 soldats
Primo, Joseph Carrera
Ítem, Thomàs Martí
Ítem, Andreu Farrer

1 soldat
1 soldat
1 soldat
3 soldats

Per Creixell y Roda, 3 soldats
Primo, Jaume Vilarnau
Ítem, Joan Ferrer major
Ítem, Joan Ferrer menor

Ítem, Joan Sabater
Ítem, Joan Trenchs

1 soldat
1 soldat
1 soldat

7 soldats

3 soldats
Per Selma, 1 soldat
Primo, Geroni Güell

1 soldat

Per lo terme de Ribas, 7 soldats
Primo, Magí Gomà
Ítem, Jaume Morera
Ítem, Joan Jansa
Ítem, Anthoni Garrí
Ítem, Joan Miró
Ítem, Joan Soler
Ítem, Francesch Serra y Guinart

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

1 soldat
1 soldat

Per Torroella de Flix, 4 soldats
Primo, Joseph Sendra
Ítem, Joseph Romeu
Ítem, Joseph Raventós
Ítem, Geroni Matheu

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
4 soldats

157v

La Vit, 1 soldat
Ítem, Geroni Sallarès

1 soldat

Per Calafell, 2 soldats
Primo, Joan Anguera
Ítem, Joan Urgellés

1 soldat
1 soldat

7 soldats
2 soldats
Per la vila de Arbós, 10 soldats
Primo, Ramon Batlle
Ítem, Pere Martí
Ítem, Joseph Puyades
Ítem, Jacintho Llavori
Ítem, Pere Comella
Ítem, Joan Tosset
Ítem, Joseph Urgell
Ítem, Joseph Palau
Ítem, Climent Soler
Ítem, Joseph Cosma

Llistaa dels soldats que lo senyor Magí Barrera,
ciutadà honrrat de Barcelona, entrega al senyor
capità de la Vila de Esparaguerra.

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

Primo, per la vila de Esparaguera, 15 soldats.
Per Vallbona, 1 soldat
Joseph Mas

1 soldat

Per Santa Fe y Puigdalba, 1 soldat
Sabestià Coll

1 soldat

Per la Vila de la Llacuna, 3 soldats
Joan Casamitjana
Domingo Rodrigues, fugit
Joseph Recassens, fugit

1 soldat
1 soldat
1 soldat

10 soldats
157r

Per Salamó, 1 soldat
Primo, Joseph Ayner

1 soldat

Per Carol y Iblada, 1 soldat
Ítem, Baldiri Amat

1 soldat

Per Santa Maria de Bellvé, 1 soldat
Ítem, Francisco Tolrrà

1 soldat

3 soldats
Per la vila de la Torradembarra, 8 soldats
Joseph Penyós
1 soldat
Joan Oliver, fugit
1 soldat
Joseph Portas
1 soldat
Pere Pimas
1 soldat
Joan Llagostera
1 soldat
Carlos Llorens
1 soldat
Joan Planes
1 soldat
Pere Roch
1 soldat

Per lo terme de Santa Margarida, 3 soldats
Primo, Joseph Vadell
1 soldat
Ítem, Banet Güell
1 soldat
Ítem, Banet Marquès Tardiu
1 soldat
3 soldats
Per Virgili, 1 soldat
Ítem, Joan Palau
Per Vilarrodona, 7 soldats
Primo, Joseph Sanahuja
Ítem, Joseph Ricart
Ítem, Joseph Fatjau
Ítem, Jaume Claramunt
Ítem, Francesch Guixera

8 soldats
1 soldat
Per Vaspella, 1 soldat
Pau Pallicer
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

1 soldat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1692-1695.
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158r

Per Binyana, 2 soldats
Pere Canals
Gaietano de Son

Per la vila de Piera, 11 soldats
Batista Noguera
Pere Joan
Joan Batista Rovirola
Gabriel Sunyes
Bernat Franch
Miquel Farrer
Corma Martín
Isido Fons
Jaume Poch
Bernadí Cortina
Joseph Gordo

1 soldat
1 soldat
2 soldats

Per lo terma de Olesa, 2 soldats
Miquel Joan
Pere Cays

1 soldat
1 soldat
2 soldats

Per Cabrera y Freixa, 1 soldat
Jaume Morera

1 soldat

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
11 soldats

Per lo terme de Sant Martí Sarrocha, 8 soldats
Pau Monner
1 soldat
Joseph Segarra
1 soldat
Joan Rovira
1 soldat
Pere Comas
1 soldat
Joan Almirall
1 soldat
Miquel Bo
1 soldat
Joan Masset
1 soldat
Banet Guàrdia
1 soldat

Per Altafulla, 3 soldats
Abdon Solà
Joan Urgellés
Andreu Rovira

1 soldat
1 soldat
1 soldat
3 soldats

Per Miralles, dos soldats
Joseph Brufau
Jaume Adrové

1 soldat
1 soldat

8 soldats
2 soldats
Per Sant Pere de Riudebillas, 3 soldats
Pere Banach
1 soldat
Damià Ferrer
1 soldat
Jaume Vidal
1 soldat

159r

3 soldats
Per Gelida, 3 soldats
Jaume Bages
Joseph Casamitjana
Agustí Tamayo

1 soldat
1 soldat
1 soldat

Per Subirats, 10 soldats
Anthoni Prunell
Miquel Pujol
Pau Galetx
Miquel Joan Aymar
Bernabé Pagès
Bernat Mascaró
Francesch Marimon
Joan Pujol
Joan Llevina
Pere Millàs

1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat
1 soldat

3 soldats
10 soldats

158/v

Per la vila de Sant Quintí, 3.
Joseph Guix
Jaume Paulí
Anthoni Fort

Divendres, a XI. En aquest die, Isidro Bosch,
subrrogat en lo offici de receptor dels fraus y fogatges del General, en virtut de deliberació per
sas senyorias feta als dotse de agost proppassat
se’n ha aportat las robas, mercaderias y demés
cosas que dit die dotse, en virtut de dita deliberació, foren aportadas de la casa del General a la
present de la Diputació y posadas y recondidas
en lo arxiu a efecte de transbalsar y custodiar
aquellas en lo aposiento que sas senyorias tenian
destinat per posar y // 159v // custodir las escripturas del arxiu en cas que la armada enemiga
francesa se trobava en dita ocassió devant la present ciutat disparàs y tiràs balas o bombas en
ella. Las quals robas y mercaderias estan llargament descritas y continuadas en lo dietari corrent, sots de la jornada de dotse de agost proppassat.

1 soldat
1 soldat
1 soldat
3 soldats

Per Piarola
Per la Torradembarra, altre soldat
Joseph Matas

1 soldat

Per Tarrasola, 1 soldat
Montserrat Duran

1 soldat

Per Madiona, 3 soldats
Francesch Urgell
Joan Simon
Joseph Jordi, per Joseph Olivella

1 soldat
1 soldat
1 soldat
3 soldats
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Dissapte, a XII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa cusís y continuàs en lo present dietari una carta del Rey, Nostre Senyor, Déu lo
guarde, despatxada per lo consell de guerra, la
data de la qual és en Madrid, als trenta-hu del
passat, la qual és assí cusida, signada de número
CII y del thenor següent:

y resguardos de vassallos tan beneméritos. De Madrid, a 31 de agosto de 1693. Yo, el rey.
Don Anthonio López de Zárate.»
160v

«Ela Rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.

Dimars, a XV. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present Dietari
una súplica a sas senyorias presentada per part
dels marmessors del testament de Francesch
Muntada, mercader, junt ab la declaració per
sas senyorias al peu de dita súplica continuada,
que·s assí cusida, signada de número CIII y del
thenor següent:

Recibiendo vuestras cartas de fechas de onse del
corriente, en que participáis la notícia de haver
avistado a essa ciudad la armada de Francia, y
solicitando se atiende al mayor resguardo y siguridad de essa ciudad y Principado, y en intelligencia de ello y de lo que con este motivo ha representado el duque de Medinasidonia, mi
lugarteniente y capitán general de esse Principado y exército, he resuelto encargarle de nuevo el
cuydado y defensa, assí de essa ciudad como de las
demás de esse Principado, para que se le embian
las órdenes convenientes con todo el aprieto que
pide esta importancia. Sin dudar de su celo las
exequutará, aplicando a este fin todos los medios
possibles que consideran necesarios con la eficacia,
promptitud, desvelo que corresponde a mis grandes obligaciones. Y demás de la diligencia que se
està haciendo con el assentista de granos, para la
seguridad en la provisión de ellos, he mandado
que para su efectiva compra se emvien luego con
// 160r // correos hasta treinta mil reales de a ocho
en el interim que se repite más con tiendas. Y se
está tratando tambien de que vaia sin dilación
alguna la massada de agosto, y que no haya omissión en la renunciación del siguiente mes. Y se ha
ordenado al marqués de Villena, mi lugarteniente y capitán general del reyno de Aragón, que despacho de la fecha deste, que en caso que el enemigo
intente operaciones por Tarragona, procure juntar en dicho reyno de Aragón el mayor número de
gente que se puede para embarasarles. Y quedo
con la estimación que merecen las expressiones de
vuestra finesa y zelo a mi mayor servicio, esperando que en conseqüencia de uno y otro y del amor
con que en todas ocasiones havéys acudido a
qüanto conduzga a él, lo continuaréis en la presente con todas las aplicaciones y esfuerzos que
quepan en lo possible, assegurándoos qüan de mi
real agrado será por lo que en ello se interesse a mi
real servicio la defensa dessa ciudad y de toda la
provincia. Y no se alsará la mano en la continuación de las providencias como ciudadano tan proprio de mi obligación, y del paternal amor y efecto
con que ha tendido siempre y miraré los interesses

Als vint-y-sinch de agost proppassat, per part
dels marmessors del testament de Francesch
Muntada, quòndam, mercader de Barcelona, se
representa a vostra senyoria de las moltas y repatidas diligèncias que tant en temps de vostra senyoria com de sos antecessors havian fet per a
cobrar del General de Catalunya la quantitat de
dos mil tres-centas trenta lliuras, dotse sous y
quatra, a la qual és estat lo procurador fiscal del
General de Catalunya en pagar a dits marmessors, ab sentència proferida als vint-y-sis de
mars, mil sis-cents quaranta-dos, confirmada en
causa de suplicació als vint-y-set de juny, mil siscents quaranta-sis. Y de ditas sentèncias fou
provehit lo decret de exequució als vint-y-quatre de mars, mil sis-cents sinquanta-quatra. Y a
vista del dilatat temps que dits marmessors han
obtingut ditas sentèncias y instat la cobransa de
dita quantitat, y en consideració de la celeritat
demanan los pios sufragis y altres causas pias per
las quals han de servir, segons la voluntat del
testador, ditas quantitats, suplicaren a vostra senyoria fos de son agrado firmar la cauthela y demés papers necessaris per la satisfacció de dita
quantitat, y que per a que constàs de las diligèncias fan dits marmessors, manàs vostra senyoria
cusís la dita suplicació en dietari. E com, vostra
senyoria, fins vuy ne hage deliberat ni decretat
lo contengut en dita suplicació, ni hage firmat
la dita cauthela y demés papers necessaris ni altrament expressat las causas // 161r // perquè se
dexa de decretar lo contengut y suplicat ab
aquella, per tant y altrament, los marmessors de
dit Francesch Muntada, precissats de la obligació que·ls incumbeix de exequutar ab la seleritat
possible la voluntat pia de dit testador, humilment suplican a vostra senyoria que, essent com
és la petició en exequució de la cosa judicada,
sie del agrado de vostra senyoria firmar dita
cauthela y demés papers necessaris per la satis-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
159v i 160r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
160v i 161r del trienni 1692-1695.

369

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

[ 1693 ]

[ 1693 ]

facció de dita quantitat, manant cusís la present
en dietari. Y en cas que vostra senyoria li aparegués no haver de deliberar ni provehir lo sobredit, se digne vostra senyoria, en conformitat disposa lo capítol sinquanta-nou, Corts mil
sinch-cents noranta-nou, donar las causas perquè se dexe de decretar y provehir, lo que espera de la mà y bon zel de vostra senyoria. Officio,
et cetera. Altissimus, Rovira.
Oblata XV septembris,
rio, et cetera.

MDCLXXXXIII,

muy correspondiente a la justificación y zelo con
que vuestra señoría se dedica a quanto conduze
del servicio de su magestad y alivio de la provincia. Repito a vuestra señoría las gracias por lo
que en ello me interesse, assegurándole distribuyré
las órdenes que combengan, cometiendo esta causa a ministro de toda confianza para que se procede en su aberigüación con las veras que pide
materia de tal importancia y a medida del deseo
que me asiste de castigar semejante excesso. Y de lo
que resultare participaré a vuestra señoría que,
deve creerme, hallará con igual efecto, para que
no se ofreciere de su satisfacción. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años, que puede. Campo
de Esponellá, a 12 de septiembre de 1693. Duque
de Medinasidonia.

in consisto-

Et domini deputati interbenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt ad
presens no esse peccunias numerabiles ad dictum
exolvendum debitum imo expendende sunt, pro ut
expenduntur cum plurime pecunie quantitates
ad sustentum terris cum quo generale servit sue
magestati, quem Deus incolumens servet, qua de
causa nech penciones sensualium que dictum Generale suis creditoribus facit et prestat nech alia
onera ad que precisse dictum Generale tentum et
obligatum iuxta formam et disposicionem capitulorum curiarium solvi possunt. Hieronimus Brotons, nottarium publicum Barchinone, scriva
maior Generalis Catalonie subrrogatus.»
Dimecres, a XVI. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scriva major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta del
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat de Catalunya, la data de la
qual és en lo camp de Esponalla, als dotsa del
corrent, ab la qual dona moltas gràcias a sas senyorias de haver-se aplicat en adquirir las notícias en orde al desorde se ha experimentat haver
obrat lo vaguer de Vilafrancha en lo tocant a las
llevas de // 161v // dita vegaria, assegurant sa excel·lència ab dita carta, distribuhits los ordes
convenients, cometent-ho ha ministre de tota
confiansa, per a què procehesca a la averigüació
ab las veras demana matèria de tanta importància, com de dita carta és més llargament de véurer, que és assí cusida, signada de número CIII
y del thenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de Catalunya.»
Dijous, a XVII. En aquest die, vacant lo puesto
de hortolà de la present casa per mort de Joseph
Vidalench, sas senyorias han feta nomenació en
favor de Joan Escuder, hortolà del portal de
Sant Anthoni.
162r

Dimars a XXII. En aquest die los magnífichs assessors de la present casa han fet relació de las
causas vertents en lo consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, continuàs en
lo present dietari que lo die de aïr, que comptàvam als vint-y-hu del corrent, vingueren en la
present casa de la Deputació, en lo aposento
dels magnífichs assessors, los doctors en quiscun dret Pau Roma, Joseph Capons y Joan Morató, jutges extrets per la causa de suplicació
// 162v // se verteix en lo consistori de sas senyorias per y entre lo procurador fiscal de la present
casa, de una, y Jaume Teixidor, mercader de la
present ciutat, de part altra, a efecte de ser dits
magnífichs jutges informats, com en efecte ho
són estats, per lo advocat fiscal de la present casa
per la declaració de dita causa.

163r

«Aa la carta de vuestra señoría de 3 del corriente
que he recivido con los papeles que acompanya,
respondo con toda estimación a lo que vuestra señoría ha contribuhido, a fin de recoger las noticias que incluien concernientes al desorden con
que se ha experimentado obró el veguer de Vilafrancha com motivo de solicitar el servicio del presente que se pidió a aquel vegerío para esta campanya, por cuya aplicación, en medio de que es
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
161v i 162r del trienni 1692-1695.

370

Dilluns, a XXVIII. En aquest die és baixat a la
casa del General lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar, junt ab lo doctor Aleix Fornaguera, escrivent extraordinari de la Scrivania Major,
en lloch de mi, Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona, scrivà major del General,
subrrogat, y ab lo magnífich racional de la present casa, a efecte de péndrer inventari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes de setembre. Y són estats trobats los següent:
Primo, als vint-y-dos de setembre, aprehensió
en casa Benet Casas, abaxador al carrer dels
Abaxadors, trenta-sis canas, set palms, bayeta

163v

negra. Als vint-y-vuyt, aprehensió a un incògnit
de la vila de Granollers de dos canas borell, brut
de oli.

ría. Que guarde Dios muchos años. A Comprodon, a 30 de septiembre, 1693. Duque de Medinasidonia.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona, mitjensant jurament, ha fet relació
de com Fèlix Terrís, guarda del General del
portal de Sant Anthoni, ha dies ha està detingut
en lo llit ab febra, de manera que li impedeix lo
poder servir personalment dit son ofissi de
guarda.

Señores ilustres y fidelísimos diputados deste Principado.»

Octubre
Dissapte, a III. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Catalunya,
la data de la qual és en Camprodon, als tretse
del passat, ab la qual dóna gràcias a sas senyorias
de haver cohoperat en facilitar que la vila de
Martorell subsista en socórrer los soldats de la
companyia fins al retirar la campanya, y que escriu al regent perquè prengue la mà y se aplique
per tots los medis possibles en solicitar lo remey
en orde als contraris se han alsat contra el doctor Joseph Bacardit per haver rebut los ordes de
vostra senyoria. Com de dita carta és de véurer,
que és assí cusida, signada de número CIIII y
del thenor següent:

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, dit scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari unas
lletras monitòrias, exortatòrias y requisitòrias,
dirigidas als il·lustríssims y molt il·lustres senyors archebisbe, bisbes, capítols, abats y altres
del present Principat, estimant-los ab aquellas la
observança de la constitució primera, títol 5, de
las generals constitucions de aquest Principat,
disposant que los estrangers no pugan obtenir
ofissis ni beneficis eclesiàstichs en Catalunya,
junt ab lo acta de la presentació de aquellas, feta
al molt il·lustre capítol de Lleyda, continuada al
dors de ditas lletras, com de aquellas és llargament de véurer, que són assí cusidas, signadas
de número CV:

He visto lo que me dize vuestra señoría tocante a
la polboreda de contrarios que se ha levantado
contra el doctor Joseph Becardit, médico de Villafrancha y oficial desse consistorio, por haber obedecido los órdenes de vuestra señoría. Y en su intelligencia escrivo al regente, dándosela, para que
tome la mano en esta materia y se aplique por todos los medios posibles a solventar el remedio que
pide y el caso requiere, assegurando a vuestra señoría que nunca me negaré a facilitar qüanto
conduzca a su mayor satisfacción de vuestra seño-

«Nosaltres,a fra don Anthoni Planella y Cruÿlles, abat de Basalú, del orde de Sant Benet, don
Joseph Terré y Granollachs, doctor micer Esteva Serra y Vileta, ciutadà honrrat de Barcelona,
doctor Jaume Burguès, canonge de la Sancta
Iglésia de Girona, doctor Pau Aquiles y Narcís
Boffill, mercader de dita ciutat de Gerona, deputat y oÿdors de comptas del General del principat de Catalunya, en Barcelona residints, als
il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y reverendíssims il·lustres y reverents senyors archebisbes, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals
y col·legiadas, abats, pabordes y convents de
qual òrdens y religions que sien, y altres qualsevols personas en qualsevol dignitats, càrrechs y
ofissis constituhidas y constituhidores en lo present principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya, // 164v // als quals las presents
pervindran, seràn presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las
generals constitucions de aquest principat de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las
contrafaccions, violacions y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells, majorment en las
provisions de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos Principat y comptats
se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament, ab dol y frau dels concerts, donar, conferir y concedir-se a personas
no naturals ni nades o nadiues dels dits present

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
163v i 164r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
163v i 164r del trienni 1692-1695.

«Recivía la carta de vuestra señoría de vint-yquatra deste con la estimación correspondiente a
lo que ha cooperado vuestra señoría a facilitar
subsista la villa de Martorell en socorrer los soldados de su companya hasta la retirada de campanya, pues aunque no dudo lo tendrían dispuesto
assí // 164r // aquellos jurados y consejo, según lo
han hecho entender a vuestra señoría, quedando
afiansado mediante lo que les ha insinuado vuestra señoría.
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principat y comptats, ans bé, forasteras y estranyas de aquells, restant així las ditas generals
constitucions, drets y privilegis, frustrades, lesses y prejudicades, nos ha representat en nostre
consistori las ditas contrafaccions, violacions y
prejudicis, y suplicat ésser-li concedit remey per
evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis convenients. Lo que considerant, avem deliberat fer presentada, intimada y notificada a
vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y
mercès, la monició, exortació y requisició per lo
magnífich advocat fiscal de dit General, de orde
y manament nostres feta y posada en deguda
forma, del thenor següent: No obstant que en
diferents constitucions de aquest principat de
Cathalunya col·locades sots lo títol «Que los estrangers no pugan obtenir officis ni beneficis
eclessiàstichs en Cathalunya» ha disposat que
ninguna persona que no sia verament natural
del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga obtenir
en dits Principat y comptats, officis ni beneficis
ecclessiàstichs, ni altres prebendas dignitats ni
pensions, han tingut notícia los senyors diputats
y oÿdors de comptes del dit principat que alguns senyors archebisbes, bisbes, prelats y capítols de iglésias, cathedrals y col·legiades del present principat y comptats, haurien provehit
algunas dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples, y donat algunas
pensions // 165r // en favor de personas forasteras que no són nadas ni nadiues de dits principat y comptats, contrafahent a ditas constitucions, en molt gran dany y prejudici dels
mateixos Principat y comptats y dels naturals de
aquells, los quals, per ocupar los beneficis eclesiàstichs personas forasteras dexan ells de ser
provehits en aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors specte, per rahó de sos càrrechs y
officis, procurar per tots los camins possibles la
observansa de ditas constitucions que són estades fetes per la magestat y la cort general en
que entrevenen las personas del estament eclessiàstich y demés estaments, ab gran acord y per
a benefici dels dits principat y comptats, per ço,
los dits senyors deputats y oÿdors, a cauthela
que danyar no pot en execucció de la deliberació en son consistori feta lo dia present, notifican a vostras senyorias il·lustríssimas, senyorias
y mercès respective las ditas constitucions y la
contrafacció y violació que farian a ellas, en fer
qualsevol manera de provisió, de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí curats com simples, y en
concedir y dar pensions ecclessiàstichas en favor y a personas forasteras que no fossen verament naturals y nadiues dels dits present principat y comptats. Y no res menys requereixen a
vostras senyorias il·lustríssimas, senyorias y
mercès respective, que de ninguna manera pro372

vehescan en ocasions de vagants ditas dignitats,
canonicats y rectorias, prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni donen
pensions algunas ecclessiàstichas en favor a personas que no sian vera y no ficsament nadas o
nadiues de dits aquest principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya. Altrament,
protestan a vostres senyories y mercès del rompiment y violació de ditas constitucions y de las
penas imposadas contra los qui no las observan.
Y no res menys de què en las habilitacions en
avant fahedoras de las personas que han de concórrer, deputats y oÿdors de comptes del present principat, seran vostras senyorias y mercès
fets inhàbils, attès que contrafan a ditas constitucions, y així no són personas hàbils per a què·s
puga confiar las que han de fer observar, y així
bé seran fets inhàbils de tots y qualsevols officis
y beneficis de dit General. Y també protestan de
què per tots altres camins que de dret y justícia
seran permesos procuraran lo reparo de ditas
constitucions, fent tots los procehiments que
per alcansar aquest fi seran necessaris fins alcançar-lo, y finalment del prejudici que per dita
rahó patirà lo General de Cathalunya. // 165v //
Requirens, et cetera. E nosaltres, attès que lo representat y suplicat per dit procurador fiscal ve
en observança de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de ditas senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requeriment de dit procurador fiscal del dit General, per rahó de la
observansa de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos principat y
comptats dalt insertades. Y exortam y requerim
a vostras senyorias y mercès respective que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam fer feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, als XVI de setembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor, MDCLXXXXIII. Fra don
Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú,
de mandato.
Dictorum illustrissimum et fidelissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit.
Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinona, scriva maioris Generalis Catalonia, subrogatus.
Die vigessima octava mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio, Illerde.
Illustres admodum reverendi domini Joannes
Anthonius Dusbai et Narbona, doctor Sancte
Eclesie Ilerdensi canonicis, et tanquam antiquor

canonicus locumtenens decani et capituli canonicorum Sancte Ecclessie cathedralis Illerde, per absenciam don Franciscus Meia et Vilalbam, decani dicte eclesie, Josephus Mirarnau, Egidus
Narbona, Josephus Carulla, Joannes Oliver, Miquel Gibert, theologia doctor, Josephus Casanovas, omnes presbiteri et canonici de Sancte Eclesie
cathedralis Illerde, convocati et congregati in
aula capitulari de mandato doctor domini locumtenenti ad vocem jaritoris ut moris est ac ubi
aliquis // 166r // pro similibus et aliis actibus et
negociis dicte Sancte Eclesie solitis convocari et
congregari Capitulum de Sancte Eclessie tenentes
et representantes, omnes concordes et nemine discrepante, coram quibus comparuit et fuit personaliter constitutus dictos il·lustres dominis Joannes Berenguer, canonicis predictos, tanquam
deputatos localis Generalitatis et col·lecte dicte civitatis Illerde, qui dicto nomine et eciam uti procurator perillustrorum dominorum ac fidelissimorum deputatorum generalium ac auditorum
computorum presentis principatus Catalonie intimavit et notificavit et presentavit, semper substitutus mei, notarium infrascripti intimari, notificari, legi et presentar fecit dicto perillustri et
fidelissimis dominis deputatis Generalis et auditoribus computorum dicti principatus Catalonie
emanatas, firmatas et sigillatas ac more et solemnitatibus debitis ut assuetis expedidas dattum
Barchinone, trigessima septima currentium
mensis et anni, in eadem propria figura et forma
copiam que dictarum literarum in signum presentacionis predicte tradidit et liberavit domino
locumtenente de quibus dictus Berenguer requisivit confiis instrumentum quod fuit actum Illerde die, mense anno et loco predictis presente Josepho Rivui scriptore substituto mei Alberti Piconis,
nottarius publicus Illerde infrascriptis ac presentibus eciam pro testibus reverendis Josepho Amigo
et Josepho Xicot presbiteris dicte Ecclesie Sedis beneficiatis as ista vocatis rogatis et specialiter assumptis ut de premississ in iudicio et extra iudicium ac omnibus fide plena adhibeatur ego
Alberto Piconis regia auctoritate notarium publici Illerde et de collegio nottarium publicum
dicte civitatis scriba que et secretarius dicti perillustri capituli illerdensis hic me subscribo et
meum quo utor artis notarie appono sig+num.»
166v

Dilluns, a V. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Terré y Granollachs, deputat
militar.

ha continuat fins lo die present y persevera de la
mateixa manera que té dit y referit en altras relacions, de modo que li ha impedit y impedeix la
personal servitut de son offici.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició e impediment de Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, ha
perseverat y continua de la manera que té fetas
altras relacions a sa senyoria, de modo que lo
impedeix la servitut personal de son offici.
Y finalment, mitjensant jurament, ha fet relació
de com la indisposició de Joseph Casas, guarda
del General del portal del Àngel, ha continuat
fins lo die present y persevera del mateix que té
dit en altras relacions, així que li ha impedit y
impedeix lo poder servir personalment son offici.a
167r

Divendres, a VIIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo consistori de sas senyorias,
lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament, de com lo doctor en medicina,
Joseph Capllonch, guarda del General en lo
portal de Mar, està de present detingut de malaltia corporal en lo llit, que li impedeix la personal servitut y exercici de son offici.
En aquest mateix die los magnífichs assessors
del General y present casa han fet relació en lo
consistori de sas senyorias del estat de las causas
vertents en dit consistori.
Dissapta a X de octubre MDCLXXXXIII. En aquest
die me han ordenat ses senyorias a mi, scrivà
major del General, cusís y presentàs en lo present dietari unas lletras exortatòrias, moratòrias
y requisitòrias dirigidas als il·lustríssims y molt
il·lustres senyors archabisbes, bisbes, capítols,
abats y altres del present Principat, intimant-los
ab aquellas la observansa de la constitució primera, del títol 5, «De las generals constitucions
de aquest Principat», disposant que estrangers
no pugan tenir officis ni beneficis ecclessiàstichs
en Catalunya, junt ab lo acte de la presentata de
aquellas feta al molt il·lustre senyor bisbe de
Solsona als dors de ditas lletras, com de aquellas
és llargament de véurer, que són assí cusidas,
signadas de número CVI.

167v

En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició e impediment del doctor en medicina Jacintho Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General,
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Dimecres, a XIIII. En aquest die me han ordenat
ses senyorias a mi, scrivà major del General de
Catalunya, cusís y continuàs en lo present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas als il·lustres y molt il·lustres sea. a continuació una requisició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1460.
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[ 1693 ]

que se han de mantener al cubierto durante el
imbierno, y luego que se executare se despedirá la
gente que vuestra señoría dispuso se levantase
para servir a su magestad en este exército el tiempo que durasse, porque se logre el elivio del gasto
que ocasiona su socorro. En el interim doy a vuestra señoría las gracias por la galantería con que
ha hecho este servicio, quedando con la devida estimación y agradecimiento correspondiente a su
zelo y fineza de vuestra señoría, como la creditará
la experiencia en las ocasiones que se ofrecieren
del agrado y satisfacción de vuestra señoría, a
cuyo buen éxito contribuiré siempre con igual
efecto. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Berga, a 18 de octubre, 1693.

nyors archabisbe, bisbes, capítols, abats y altres
del present principat intimant-los ab aquellas la
observansa de la constitució primera, del títol
quint, de las generals de aquest principat, disposant que estrangers no pugan obtenir offissis ni
benefissis ecclessiàstichs en Catalunya, junt ab lo
acta de la presentata de aquellas feta al il·lustríssim y reverendíssim senyor don Joseph Sanxas,
archabisbe de Tarragona,a // 174r // y al molt
il·lustre Capítol y canonges de dita ciutat de Tarragona, com en aquella és llargament de véurer,
que són assí cusidas, signadas de número CVII.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat local per trobar-se fora la present ciutat.

Remito a vuestra señoría el incluso suplimiento
de capitán que me ha embiado el marqués de Villanueva, secretario de guerra, para que le reciva
por mano de vuestra señoría. Don Joseph Gilabert. Duque de Medinasidonia.

Dijous, a XV. En aquest die no se és ajuntat lo
consistori per ser die de santa Theresa.
Divendres, a XVI. En aquest die no són vinguts
en lo consistori de sas senyorias los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor eclessiàstich, ço és, dit oÿdor eclesiàstich, per trobar-se
indispost.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»a
169r

Dissapta, a XVII. En aquest die no és vingut en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per trobar-se fora la present ciutat.
Dilluns, a XVIIII. En aquest die és tornat en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real per haver-se restituhit en la
present ciutat qui hera anat fora de ella per negosis y afers seus propris.
174v

Dimars, a XX. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta que han rebut de sa excel·lència lo
llochtinent de sa magestat, la data de la qual sa
excel·lència participa a sas senyorias, estar-se
tractant de encaminar las tropas en los paratges
en què se han de mantenir al cubert durant lo
hivern, y que luego se despedirà la gent se disposa levantar-se per a servir a sa magestat, Déu
lo guarde, durant la campanya, per a què se logre lo alívio del gasto ocasionen los socorros,
com més llargament de dita carta és de véurer,
que·s assí cusida, signada de número CVIII y
del thenor següent:
«Porb hallarnos ya a fines de campanya, se está
tratando de encaminar las tropas a los parages en
a. a continuació una requisició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1460.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
168v i 169r del trienni 1692-1695.
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En aquest mateix die són vinguts en la present
casa de la Diputació a efecte de ser informats
per lo noble advocat fiscal del General y present
casa y en lo aposento dels magnífichs assessors
de ella los magnífichs Pere Firmat, Salvador
Baró y Jacintho Dou, jutges de la causa de
apel·lació, vertent en lo consistori de sas senyorias per y entre lo procurador fiscal del General
y present casa, de una, y la confraria dels pallers
de la present ciutat, de part altra.
Dimecres, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo
magnífich Joan Ribas, ciutadà honrat y notari
públich de Barcelona, com a procurador del
doctor en medicina Joseph Capllonch, obtenint
lo ofissi de guarda ordinària del General en lo
portal de Mar de la present ciutat, com de sa
procura consta en poder de Domingo Rojas,
notari públich de Barcelona, als vint-y-sis de janer mil sis-sents vuytanta-sinch, còpia auctènticha de la qual és assí cusida, signada de número
CVIIII, en dit nom, ha renunciat en mà y poder
de sas senyorias lo dit ofissi de guarda ordinària
del General en lo portal de Mar a favor y en cap
del reverent don Pere Bosch, prevere beneficiat
en la chatedral de la present ciutat per ser altre
dels oficis antichs y que poden alienar-se. E sas
senyorias han admès dita renunciació si et in
quantum. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverni, verguers del dit
consistori.
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1465.

Dijous, a XXII. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General y present
casa a las quatra y mitja de la tarda, sas senyorias, anant consistorialment ab las masas davant,
anant ab cotxes, acompanyats dels officials de la
present casa, són anats a donar la benvinguda de
campanya al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità // 169v // general de sa magestat, Déu lo
guarde. Foren rebuts de dit excel·lentíssim senyor ab molt agasajo. Y després de haver arehonat un rato, se despediren de sa excel·lència y
se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en
la present casa.
Dilluns, a XXVI de octubre, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Joseph Oliver, mitjensant jurament, en lo consistori de sas senyorias ha fet relació de com ell
dias ha que té en curació a Francesch Boher,
soldat que era de la campanya del capitàa Roure,
altra de las del últim augment, // 170r // lo qual
no sols de present, però segons sa experiència y
perícia, de mesos a esta part pateix una enfermedat de inflor en las camas y destillació en lo pit,
totas maleltias de molta consideració, haven-seli aplicat vàrios y diversos remeys, no obstant los
quals no ha pogut alcansar perfeta salut. Per la
qual rahó ha estat impedit, com encara vuy ho
està, per poder fer servitut perçonal en dita
companya.

excel·lència al cap de la escala, y al despedir-se
semblantment, sa excel·lència los ha acompanyats fins al cap de la escala, a hont se són despedits ab molts compliments y cortesias de sa
excel·lència.
E immediadament, a las quatre horas de la tarda, ab lo mateix acompanyament y verguers,
se’n són anats al palàcio del excel·lentíssim senyor virrey y capità general en lo present principat, a hon posava lo excel·lentíssim senyor duch
de Nàjara, general de las galeras de Nàpols, a
efecte semblantment de donar-li la benvinguda.
Foren rebuts de dit excel·lentíssim senyor duch
de Nàjara al cap de la escala, y al despedir-se los
ha acompanyats fins al capdevall de la escala. Y
després de haver-se sas senyorias encotxat, se
són despedits ab moltas cortesias.
170v

Dimars, a XXVII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General a las
deu horas de la matinada, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor militar, anant
ab cotxes ab los verguers devant ab las masas,
acompanyats dels oficials de la present casa, són
anats a visitar al excel·lentíssim senyor marquès
de Camarasa, general de las galeras de Espanya,
a effecte de donar-li la benvinguda, lo qual posava en casa de donb Taverner, al cap de carrer
de Moncada, al cantó dels Sombrerers. Foren
rebuts de sa excel·lència al cap de la escala. Y al
despedir-se, los ha acompanyats semblantment
fins al cap de la escala, y se són despedits ab
moltas cortesias y cumpliments.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, entre las tres y
las quatra de la tarde, los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y real, ab los verguers ab las masas devant, són anats ab cotxes,
acompanyats dels officials de la present casa, a
visitar al excel·lentíssim senyor duch de Tursis,
general de las galeras de Gènova, a efecte de donar-li la benvinguda. Foren rebuts de sa
a. a continuació un espai en blanc d’uns 17 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 14 mms
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Dimecres, a XXVIII. En aquest die, obtinguda
primerament hora per medi del síndich del General y present casa a las quatre horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat
militar y oÿdor real anaren per part del il·lustre
consistori al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general en lo
present Principat, a efecte de suplicar-li fos servit donar los ordes convenients al governador
de Palamós, a hont se troba lo tèrcio ab què lo
General y present casa scrivís rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, perquè deixàs exir de dita plassa
los soldats fets per lo primer augment de dit tèrcio per tant quant durarà la campanya del present any, a efecte se puguen licenciar aquells. Y
que sia sa excel·lència servit interposar sa auctoritat ab los generals de las galeras per a què los
mercaders y altra gent de aquellas no paren tendas de robas en terra. Al que sa excel·lència ha
respost que al tocant al licenciar-se los soldats
del augment ell estava en intelligència y comprehensió que estavan ya licensiats, emperò,
que donaria los ordes oportuns y convenients al
governador de dita plassa de Palamós per què
deixe exir dits soldats y se puga posar en exequució lo licensiar-los; y en lo tocant a què la
gent de las galeras no paren tendas de robas en
terra, que sa magestat havia enviat ordes dirigits
expressament als generals de ditas galeras per a
què no fesan paradas de robas, y en cas se fessan
pagassan los deguts drets a la Generalitat. Com
de tot ne han fet relació en consistori dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor real.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die, absent del consistori lo senyor oÿdor militar, a las deu horas de
la matinada, és vingut // 171r // en la present
casa lo excel·lentíssim senyor duch de Camarasa, general de las galeras de Espanya, a tornar la
visita que sas senyorias li feren lo die vint-y-set
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del corrent. Lo que és estat rebut, ço és, per mi,
scribà major del General y demés ofissials de la
present casa al capdevall de la escala, per los
magnífics assessors al primer replà de la escala,
per los senyors oÿdors eclesiàstichs y real al capdemunt de la escala ab los verguers ab las masas
altas. Y dit senyor duch, anant al mig de dits senyors oÿdors és entrat a la capella xica de Sant
Jordi, que estava molt ben adornada. Y després
de haver fet un rato de oració, se són encaminats dit senyor duch y oÿdors, ab los verguers
davant ab masas altas. En lo terraplè aguardavan
los senyors deputats, y posant dit excel·lentíssim
senyor duch en lo mitx, se són encaminats a la
sala del consistori, fent entrar en cada una de las
portas primer dit senyor duch. Y entrats en dita
sala del consistori se assentaren sota del doser,
estant en lo mig lo dit senyor duch y lo senyor
deputat ecclessiàstich, a la mà esquerra los senyors deputat real y oÿdor real y a la dreta los
senyors deputat militar y oÿdor ecclessiàstich. Y
després de haver conversat un rato, se despedí
sa excel·lència y tot lo consistori lo acompanyà
fins al cap de la escala, anant ab los verguers davant ab massas altas, a hont lo estavan aguardant los senyors del bras militar. Y allí se despedí de sas senyorias y és estat rebut per dits
senyors del bras militar.
Divendres, a XXX. En aquest die és vingut en la
present casa lo excel·lentíssim senyor duch de
Tursis, general de las galeras de Gènova, per a
tornar la venda que lo consistori li féu lo die de
vint-y-set del corrent per medi de dos consistorials. Y és estat rebut ab las mateixas cerimònias
y cortesias que·s feren lo die de ahir al excel·lentíssim senyor duch de Camarasa.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, ha
fet relació mitjensant jurament de con Francisco Torras, major, ajudant segon de la escrivania
major, està convalesent de una grave malaltia
que tingué dias passats, referida en la relació
que féu a sas senyorias // 171v // als vint-y-vuyt
de juliol proppassat. Y està prenent encara remeys per los accidents que han resultat de dita
malaltia, y actualment en la ferritja, que necessita de molts dias per a curar ab perfecció, per lo
que ha estat impedit fins lo die present y està
encara impedit per la servitut de son offici.
Dissapte, als XXXI. En aquest die, ontinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa de la Diputació, a las deu horas de
la matinada, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat real y oÿdor ecclessiàstich, anant ab cotxes ab los verguers davant ab las massas, acompanyats de officials de la present casa de la De376

putació, són anats a visitar al excel·lentíssim senyor marquès de Santa Crus, lo qual ha succehit
novament en lo títol de dit marquesat, y per
dita rahó Grande de Espanya, a efecte de donar
la benvinguda. Possava dit excel·lentíssim senyor en casa del canonja de la Catredral de la
present ciutat, ... foix en lo carrer dit dels Mercaders. Foren rebuts per sa excel·lència al cap de
la escala de dita casa, y al despedir-se, dit
excel·lentíssim senyor los ha acompanyats fins
baix a la porta principal de dita casa, estant en
ella fins que ses senyories són estats encotxats, y
després se són despedits ab molts cumpliments
y cortesias.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas als il·lustres y molt
il·lustres senyors archebisbe, bisbes, Capítols,
abats y altres del present Principat, intimant-los
ab aquellas la observància de la constitució primera, del títol quint, de las generals constitucions de aquest Principat, disposant que estrangers no pugan tenir officis ni beneficis
ecclessiàstichs en Catalunya, junt ab lo acta de la
presentació de aquellas, feta al molt il·lustres senyor bisbe y Capítol de la ciutat de Girona, al
dors de ditas lletras. Com de aquellas és llargament de véurer, que són assí cusidas, signadas
de número CVI.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militara // 172r // junt ab lo doctor
Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici de escrivent extraordinari de la scrivania major, en
lloch de mi, scrivà major del General, a effecte
de péndrer inventari dels fraus apresos trobats
en la present y corrent mes de octubre, los quals
són lo següents:
Primo, al primer de dit mes de octubre, aprehensió a unas donas al carrer de las Moscas dels
partits següents: Primo, de sis canas, tres palms,
xamellot bert negra, dolent. Ítem, tres canas, sis
palms, xamellot de color. Ítem, sis palms xamellot negra.
Ítem, dit die, en dit carrer, aprehenció a una
dona incògnita de una pessa de xamellot cap y
cua, molt dolent.
Ítem, als tres de dit, haprehensió en casa Salvi
Eras, pagès de la parròquia de Sans. Primo, de
quatra lliuras riubàrbaro. Ítem, tres onsas, un
quart, carmí. Ítem, cens massos fil blau. Ítem,
a. a continuació una requisició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1464.

una pessa mans cap y cua. Ítem, una pessa de la
de truc cap y cua.
Ítem, als dotse de dit, aprehenció en la casa y
botiga de Fèlix Senera, en lo Born de la present
ciutat, de una pessa renisos de quatre palms de
ampla cap y cua.
Ítem, dit die en la casa y botiga de Jaume Pi,
botiguer de telas, haprehenció de una pesa sarja
de Roma, color de canyella, de tres palms de
amplària, cap y cua.
Ítem, dit die, en la casa y botiga de Francesch
Jofre, botiguer de telas de la present ciutat, en
lo carrer de Moncada, haprehensió de divuyt
vanos de satí grans, ab paÿssos, set vanos de cabritillo lisos sens pintar grans, tres vanos petits
de glassa, entra los quals n·i ha una que té la verilla trancada.
Ítem, dit die, en la casa y botiga de Pere Vilella,
botiguer de telas de la present ciutat en lo carrer
dels Flassaders, aprehenció de vint-y-vuyt dotsenas y mitja de vanos, ço és, nou dotsenas y
mitja ab varillas de conxa, entra grans y xichs, et
dotsena y mitja ab varillas de fusta.

llautó de difarents colors y altres quinquillerias;
dotse estisoras de sastre grans y vuyt plechs de
fil de or de quatre rodets cada plech, ço és, fil de
or llis y crespat, los quals, encamarats y embolicats cada plech ab dos papers, lo un blau y lo altra blanch, ab son filet y sa marca, han pesat
dos-sentas sexanta-tres onsas, pes de march;
trenta-tres plechs fil de plata fina de quatra rodets cada plech, ço és, fil de plata llis y crespat,
que pesan junts, encamarats y embolicats ab dos
papers cada plech, lo un blau y lo altre blanch,
ab sa marca, tres-sentas deu onsas pes de march;
trenta-un plech de fil de or llis y crespat, ab quatra rodets de fusta en cada plech, embolicats ab
dos papers, açò és, lo un blau y lo altre blanch,
ab un filet y sa marca, encamarats pesan trescentas onse pes de march; trenta plechs fil de
plata llis // 173r // y crespat ab quatra rodets de
fusta, y cada plech embolicat ab dos papers, lo
un blau y lo altre blanch, y ab un filet ab sa marca encamarats uns ab altres de pes dos-centas
vuytanta-una onsa, pes de march; tots los quals
partits tant de fil com de or, pesats y regoneguts
per Jacintho Rodoreda, argenter del General.
Ítem, trenta-sis dotsenas botons de llautó ab set
pedretas de difarents colors cada botó.
Ítem, trenta parells civellas de llautó ab pedras.

Ítem, dit die en la casa y botiga de Jacintho Castells, botiguer de telas de la present ciutat, haprehensió de sis canas piccans ascurs, vuyt canas, sis palms, de dits ruans, dotsa canas y mitja
tela de Olanda, vuyt canas, sis palms, de dita
tela de Olanda, sis canas de dita tela de Olanda,
tretse palms y mitx de dita tela de Olanda, tres
canas, un palms de dita //172v // tela de Olanda;
sis canas, sis palms y mitx de dita tela de Olanda; deu canas, quatre palms de dita tela de Olanda;
tres palms tela de Olanda; deu palms tela de
Olanda; sis palms de la dita tela de Olanda; deu
vanos de tafarà colors ab un de negra ab varillas
de banya, ço és, vuyt dels sobredits ab varillas de
banya y dos ab varillas de balanilla; altre vano de
cabritillo negra trepat ab varillas de banya; altre
vano de Cambra y ab las mateixas varillas de
banya; altre vano de cabritillo ab varillas de banya; tres vanos de cabritillo ab varillas de banya;
sinch vanos de cabritillo fins, ço és, tres de petits
y dos de grans ab varillas de conxa; dos vanos de
cabritillo de varillas de marfil y nou vanos de cabritillo ab varillas de fusta per criuatura.
Ítem, als vint-y-nou de dit, aprehenció en la
barca del patró Isidro Soley, de la vila de Mataró, anomenada Nostra Senyora del Roser, trabada dins lo moll ho port de la present ciutat,
de dos plechs grans de cartró ab puntas de fil
blancas, groseras, grans y xicas, quatra pessas
crespons, ço és, dos de color blau y altres dos de
color vermell o encarnat, una sort botons de
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Ítem, deu capsetas de cristall ab moltas guarnidas ab un perfilet de plata dorat, ço és, quatra
de blavas y sis de blancas.
Ítem, sis plechs o embolichs petits de paper
blanch ab pedras de cristall quadradas petitas de
difarents colors que segons lo escrit derrer en
cada paper y ha entre tots sis papers o embolichs,
tres-sentas sinquanta dotsenas de ditas pedras.
Ítem, un plech grande paper ab sinquanta dotsenas de pedras a sinch cantons.
Ítem, altre embolich gran de paper ab sinquanta
dotsenas de pedras a sinch cantons.
Ítem, altre embolich gran de paper ab sinquanta
dotsenas de pedras blancas, segons se conté en
lo escrit demunt de dit embolich.

Noembre
Dilluns, a II. En aquest die, a las quatre horas de
la tarda, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor duch de Nàjara, general de las galeras de Nàpols, a efecte de tornar la visita que
sa senyoria li féu als vint-y-set de octubre proppassat. Fou rebut ab las mateixas cerimònias
que se usaren ab lo excel·lentíssim senyor duch
de Tursis, en jornada de vint-y-nou de dit mes
de octubre proppassat.
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Dimars, a III. En aquest die, obtiguda primer
hora per medi del síndich del General, a las deu
horas de la matinada, és vingut en la present
casa lo excel·lentíssim senyor marquès de Santa
Crus y Grande de Espanya per a tornar la visita
que sa senyoria li féu als trenta-hu de octubre
proppassat. Fonch rebut ab las mateixas serimònias que se usaren ab lo excel·lentíssim senyor
duch de Tursis en jornada de vint-y-nou del
matex mes de octubre proppassat.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francisco Fontllonga, mitjensant jurament, ha fet relació de com ell ha visitat diferents vegadas a Domingo Batlle, soldat que és
de la companya de don Joan Sanjust y Pagès, altre de las del tèrcio del General y present casa,
lo qual pateix contínuament un dolor vehement
de orina y en los ronyons que li ocasiona un
continuat fluix de orina, lo qual pateix vuy dia
present, per lo que lo judica y té per inútil per
continuar lo real servey en dit tèrcio.
En aquest mateix die me han manat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta a sas senyorias escrita a Sabestià Rovira, deputat local del
General de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta,
junt ab lo vot al peu de dita carta continuat per
los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa, signada de número CVII y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo donador d’esta és lo patró Salvador Trias, de
Arenys, lo qual se confereix a eixa ciutat per
consultar en vostra senyoria lo fet següent: Die
vint-y-set de octubre del corrent any, en barca
dit patró Trias, en una barca té sobre pals, en lo
port la present ciutat, quaranta-quatre corteras
y mitja de mil y onse y mitja de fasols, sens despatxar dita mercaderia. Y als die vint-y-vuit de
dit mes despatxà dit // 175r // patrób de aquella.
Després, die vint-y-nou, se féu aprehensió de
dita mercaderia. Se dupta si dita aprehensió
fonch legítimament feta, y per consegüent si la
mercaderia apresa à incidit en frau y comís del
General, apar que lo comès té lloch segons serie
y contextura de la ordinació set, pàgina cent
quaranta-dos, del corrent trienni, en la qual
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
173v i 174r del trienni 1692-1695.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 5mms.
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prescriu vostra senyoria «que ha de precehir primerament lo despatg de la mercaderia al embarch de aquella». Y així bé apar que del statuit
en dita ordinació no pot tenir lloch en lo occurrent cas la purgació de la Móra, per quant ubicumque execucio a lege fit et disposicio resoluit
ipso iure, actum Mora emendari nequit, Pich, ad
manud. disput. de Mora, numero 213, circa medium Fontatoni 2, decissione 406, numero 4,
seqq. et tom. 1. Lo que fora difarents en dita ordinació no concorria la qualitat de la prioritat
del despaig, y per consegüent, apar eo adonarse en lo fet present dita disposició per ésser cert
en via de dret que disposicio loquens cum certa
qualitate habet locum ubi concurrit dicta qualitas Curiae, tom 1, contra 21, numero 16, vostra
senyoria manarà donar providència del que se
haurà de obrar, que executaré puntualment sos
ordes. Déu guarde a vostra senyoria molts anys.
Tarragona, y octubre 31 de 1693.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa les mans
de vostra senyoria son més obligat servidor, Sabastià de Rovira, deputat local.
Oblata die III novembris MDCLXXXXIII in consistorio.
Et dominum deputati intervinientibus divinis
auditoribus computorum commiserunt huiusmodi epistolam magnificis assessoribus Generalis
Catalonie qui super in ea contentis relacionem
secc votum faciant in scriptis ac intervencione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis. Hieronimus
Brotons, notarius publicus Barchinone, scriba
maioris Generalis Catalonie subrogatus.»
«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General
de Catalunya als infrascrits en y sobre la transcrita carta y consulta del deputat local de la taula y col·lecta de Tarragona. Vist lo contengut en
dita carta. Vist lo capítol set de las ordinacions
del present y corrent trienni, baix lo títol «De
las ordinacions comunes que tenen // 175v //
respecte al dret de General», en particular, y tot
lo demés que·s devia véurer. Attès que, com se
suposa lo patró Salvador Trias de Arenys, als
vint-y-vuyt de octubre proppassat, fen los deguts despatxs de las quaranta-quatra quarteras y
mitja de mil y onse quarteras y mitja de fassols
que havian carregades en sa barca o llaüt tenia
sobre pals, en lo port de dita ciutat de Tarragona lo die antecedent de vint-y-set del mateix
mes y any, y així bé despatxà ditas mercaderias
antes de que per part dels officials de dita
col·lecta ni altres se li fos acusada pena ni frau
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
180v i 181r del trienni 1692-1695.

algú ni feta aprehensió, en virtut de la disposició
de la pena y aprehensió sols se fes lo die vint-ynou de dit mes de octubre pròxim passat, després de haver los officials lo die antes despatxades ya ditas mercaderias, axí que hauria
bastantment purgada la mera, dit patró, essent
totalment la cosa íntegra y sens haver-se deteriorat en cosa los drets del General, per no considerar-se en dit fet ni trobar-se frau algú de dits
drets. Attès que segons la equitat canònica, comunament en esta part rebuda y admesa en Catalunya y en los supremos tribunals, y senyaladament en la present casa de lloch la purgació
de la mora indistintament, mayorment quant se
fa encontinent y antes de la petició, litis contestació, acusació y inbursació de la pena, essent la
cosa íntegra et ubi ius partis factum non est deterius, y que ni en lo present cas se aplicaria tampoch la regla de que ubicumque a lege sit exequucio et disposicio resoluit ipsa iure actum non
est locus purgacionis more, la qual de equitate canonica no prosseheix, perquè dita ordinació no
disposa que si no se despatxan las mercaderias
antes de aportar a la vora del mar caygan ipso
iure en comís, y se incidesca ipso iure et facto en
la pena de deu lliuras, com seria menester, per a
que pugués entrar dita regla, y per consegüent
se necessita de sentència ferenda sobre lo comís
y pena, en lo qual cas no té lloch dita regla, ans
bé, la purgació de la mora, Paguera, decisió
131, número 4, tomo 1, et in praxi Rub. numero 8, vers. ampliatur secundo. Per tant y altrament, los infrascrits són de vot y parer que se
deu declarar haver dit patró //176r // pogut purgar la mora y no haver incidit en lo comís y pena
de dita ordinació, y que vostra senyoria pot ésser servit respòndrer a dit deputat local que ministre justícia a les parts, com de dret trobarà fahedor, donant-li avís de aquest vot y parer per la
millor direcció de la justícia. Y aixís ho senten
als 3 de novembre, 1693. Mora y Bosser, assessor
subrogatus. Ametller, assessor subrogatus. Don
Anthoni de Potau, fiscalis advocatus.
Dimecres, a IIII de noembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclessiàstich per causa de sa indisposició, y no se
continuarà altra cosa fins torne en ell.
176v

Dimars, a X. En aquest die és tornat en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per haver convalescut
de sa indisposició.
En aquest mateix die, constituhit perçonalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament, de com lo reverent Pere Traver, prevere,
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guarda estimador y escrivà del defenedor del
General, pateix una destil·lació salada que li cau
en lo pit que li ocasiona escupir sanch ab emminent perill de tornar-se tísich si no procura donar-se las oportunas remeys, per la qual causa
està impossibilitat de poder servir perçonalment
lo dit ofici de guarde estimador y escrivà de dit
defenedor.
Dijous, a XII. En aquest die ha fet relació en
consistori de sas senyorias lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo offisi de síndich del General,a // 176r // com lo die de ahir, instant ell, dit
síndich, se dona llibertat a Joan de Escalada,
soldat que era del capità de cavalls don Lluýs
Frecomil y Frehilla, lo qual fonch condemnat
per lo auditor general a servir a sa magestat remant en galera per temps de tres anys, com apar
de la certificatòria de dita condemnació, que és
assí cusida, signada de número CVII, la qual llibertat se li ha donada instant dit síndich per haver complert lo temps de sa penitència. Lo qual
Joan de Escalada lo dit die de ahir, junt ab dit
síndich, se presentà en la present casa.
Divendres, a XII. En aquest die se és conferit en
lo consistori de sas senyorias lo síndich del General y present casa junt ab Agustí Garriga natural del lloch de Merosach, del comptat de Peralada, qui als dotse de octubre del any mil
sis-cents vuytanta-nou fou aportat en ditas galeras. Y no obstant que lo General de la esquadra
de la Espanya, en las quals dit Garriga estava per
forsat, recusava donar-li llibertat per no haver
cumplert tots los sinch anys en ditas galeras,
emperò, li fonch aquella donada en virtut de la
constitució títol «De penas corporals y pecunniàrias», la qual disposa que als condemnats a
galeras los comense a córrer lo temps després de
quinsa dias de llur condemnació.
Dissapte, a XIIII. En aquest die me han manat
sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per part de fra Diego de Sarralta, cavaller mallorquí del priorat de Catalunya de la
religió de Sant Joan de Hierusalem, suplicant a
sas senyorias sien servits acompanyar sa persona
ab una carta per sa magestat, Déu lo guarde,
perquè sie servit declarar // 176v // son real ànimo, escrivint al gran mestre de dita religió en
Malta, dient poder ser igualment embaixadors
per dita religió en la cort del rey, nostre senyor,
los cavallers de la llengua de Aragó y axí be los
cavallers del priorat de Catalunya com los de la
assemblea del priorat de Castella, com de dita
súplica és llargament de véurer, que·s assí cusia. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1466.
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Dilluns, a XVI. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un acte auctèntich de la presentació, notificació y requisició,
de unas lletras monitòrias, exortatòrias y requisitòrias, dirigidas als il·lustres senyors archebisbe, bisbes, Capítols, abats y altres del present
Principat, intimant-los ab aquellas la observansa
de la constitució primera, del títol quint, de las
generals de aquest Principat, disposant que estangers no pugan tenir officis ni beneficis ecclessiàstichs en Catalunya, rebut dit acte en poder de Agustí Vilades, notari públich de la ciutat
de Manresa, lo qual acte conté la presentació de
ditas lletras al molt il·lustre senyor Capítol y canonges de la Seu de la dita ciutat de Manresa.
Lo qual és assí cusit, signat de número CVIIII.

da, signada de número CVIII y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
La assemblea del priorat de Cathalunya representa a vostra senyoria com el batllin fra don
Diego de Sarralta, cavaller mallorquí y del mateix priorat de Catalunya, fou anomenat embaxador per sa religió a la magestat del rey, nostre
senyor, en vint-y-vuyt de janer del corrent any
1693. Y havent als últims de mars pròxim passat
partint de Malta per encaminar-se a Madrid al
exercissi de son ministeri, tingué la notícia de
que el rey, nostre senyor, no havia acceptat la
dita notícia ab pretext de la instància que li havian fet los cavallers de la assamblea de Castilla
dient tocava sols a ells lo honor de dit ministeri.
Y en efecte, obligaren lo ànimo real a escríurer al
senyor gran mestre per a que anomenàs luego
embaxador castellà, com en effecte se anomenà
en Malta, als vint-y-vuyt de juliol del mateix any.
Y per a que esta matèria és de grandíssim perjudici a tota la noblesa dels reynes de Catalunya,
Aragó y València, Mallorca y Navarra, tots los
quals sobredits reynas representan al rey, nostre
senyor, en ocasió que el batlliu fra don Diego
de Sarralta passia a Madrid a posar-se als peus de
sa magestat, lo gran agravi que·s fa a la noblesa
de tots los sinch regnes que són los que en la religió de Sant Joan componen la llingua de Aragó, excluhint-los del honor de aquella embaxada en que deuhen tenir tanta part los cavallers
del priorat de Catalunya com los del priorat de
Castilla, no essentb // 177r // ells ni menos vassalls ni menos merexedors del dit honor, majorment, quant han tingut el batlliu de Negroponte fra don Miquel de Junyent y de Guimerà,
cavaller del priorat de Catalunya, embaxador a
la magestat del senyor rey Phelip Tercer, y un
altre cavaller del mateix priorat de Catalunya de
la casa de Requessens, que fou embaxador a la
magestat del Rey, Phelip Segon. Per lo qual, suplica a vostra senyoria tinga per bé acompanyar
la perçona del batlliu fra don Diego de Serralta
ab una carta a sa magestat demanant-li ab totas
veras que, attenent a tot lo sobredit, tinga per
bé declarar lo seu real ànimo, escrivint a la religió de sant Joan dient pot ser igualment lo embaxador de la noblesa dels tunch sobredits reynes, que és la que en la religió de Sant Joan
compon la llengua de Aragó, que rebrà a mercè
particular. Officio, et cetera. Altissimus. Quintana et Fabregas.

177v

Dimecres, a XVIII. En aquest die, instant lo síndich del General, se ha restituhit y possat en llibertat Joan Ribes, natural del lloch de Vilallonga, bisbat de Girona, de edat de alguns tretse
anys, poch més ho menos, lo qual estava detingut en la galera patrona de la esquadra de Cicília
ab violència, en la qual lo havian fet entrar ab
engany.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General a las tres horas
de la tarda, són anats sas senyorias a peu ab los
verguers ab massas altas davant y acompanyats
dels officials de la present casa a visitar al molt
il·lustre senyor don Emanuel de Alba, bisbe de
Barcelona, novament vingut en la present ciutat. Són estats rebuts per dit senyor bisbe ab
molta cortesia y agasajo. Y després de haver-li
donat sa senyoria la ben vinguda se són despedits. Y dit senyor bisbe los ha acompanyats fins
al cap de la escala, a hont se són despedits ab
moltas cortesias y se’n són tornats de la mateixa
manera en la present casa.
Dijous, a XVIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, Joan Alòs,
ciutadans honrrats de Barcelona, mitjensant jurament, // 178r // ha fet relació a sas senyorias
com lo doctor Joan Jofreu, altre dels assessors
ordinaris de la present casa, se troba constituhit
ab difarents maleltias y atxaques graves que li
han impedit y impedexen lo exercici perçonal
de son offici.

178v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
176v i 177r del trienni 1692-1695.
b. a continuació una notificació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1466.
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Dimecres, a XXV de noembre MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias Esteve Guardiola, negosiant de la ciutat de Vich, com a procurador de
Joan Puigdollas, de dita ciutat de Vich, com de
sa procura consta en poder de Domingo Soler
Moner, notario público de dita ciutat de Vich,

res, notari públic de Barcelona, lo qual per causa de sa indisposició no servia aquell.

als vint-y-dos del present y corrent mes de novembre, còpia auctènticha de la qual procura és
assí cusida, signada de número CX, en dit nom,
ha renunciat pure y liberament en mà y poder
de sas senyorias lo ofissi de guarda ordinària del
General de dita ciutat de Vich que dit son principal obté, suplicant en dit nom la dita renunciació ser-li admesa. La qual ses senyorias an
admès si et in quantum. Presents per testimonis
Jacintho Morató y Esteve Laverni, servints lo
ofissi de altre dels verguers del consistori de ses
senyories.

Dimecres, a II. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt amb lo doctor
Aleix Fornaguera, subrrogat en lo ofissi de escrivent extraordinari de la scrivania major en
lloch del scrivà major y junt ab lo magnífich racional de la present casa són baxats a la casa del
General a effecte de péndrer inventari dels fraus
apresos en lo mes de noembre proppassat, per
ser forsat lo últim die de dit mes de noembre. Y
foran trobats los següents:

Dijous, a XXVI. En aquest die los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa,
constituhits perçonalment en lo consistori de
ses senyories, han feta relació del estat en què se
troban las causas vertents en lo consistori de ses
senyories de las quals tenen ells los processos,
per proferir-se sentència en ellas.a
179r
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Divendres, a XXVII. En aquest die, absent lo senyor ohidor militar, a las deu horas y mitja de la
matinada, és vingut en la present casa lo molt
il·lustre senyor don Emanuel de Alba a efecte de
tornar la visita que sas senyorias li feren en jornada de divuyt del corrent. Ço és, que per lo
scrivà major, regent lo comptes y demés officials
de la present casa fonch rebut en lo pati de la
present casa; per los magnífichs assessors y advocat fiscal en lo replà de la escala; per los senyors oÿdors ecclessiàstich y real dalt al cap de la
escala, ab los verguers ab massas altas. Y posant
dit senyor bisbe en lo mig, entraran en la capella
xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada. Y després de haver fet un rato de oració se
encaminaren al terraplè dels tarongers, y en la
porta de la Sala dels Reys, que ix a dit terraplè,
aguardavan los senyors diputats. Y posant dit
senyor bisbe en lo mitg, se són encaminats a la
sala del consistori, fent entrar en cada una de las
portas, primer, dit senyor bisbe. Y entrats en
dita sala del consistori, se assentaren sota del
doser, possant en lo mitg dit senyor bisbe. Y
després de haver arrehonat un rato, se despedí
dit senyor bisbe y tot lo consistori lo acompanyà
fins al cap de la escala, anant ab los verguers, davant, ab massas altas, a hont lo estavan aguardant los senyors del bras militar, y allí se és despedit de sa senyoria y és estat rebut per los dits
senyors del bras militar.

Primo, als onse del dit mes de noembre, haprehensió en casa de Gabriel Clavellas, jove parayre, en lo carrer dels Assahonadors, de tretse canas, sis palms, dos quarts escot de la terra tenyit
de negra.
Ítem, als vint-y-sis de dit, haprehensió a un
home incògnit trobat en una barca que hera
fora del mar y a la vora de ell de una pessa de
tela de Gènova divuytena cap y cua.
180r

Desembre
Dimars, al primer de desembre de MDCLXXXXIII.
En aquest die ha tornat a exercir lo offici de ajudant segon de la scrivania major Francisco Tora. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1468.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha fet relació, mitjensant jurament,
de com la indisposició de don Joan Argila, scrivà
major del General, ha continuat fins lo dia present y persevera del modo que té fetas altras relacions a sa senyoria, de modo que li impedeix y
ha impedit la servitut personal de son offici.
Ítem, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició de
Erasme de Lana y Fontanet, racional del General, ha continuat y continua vuy en dia del
modo que té dit en altras relacions y li impedeix
y li ha impedit la servitut personal de son offissi.
Semblantment, dit doctor Monsalvo ha fet relació, mitjensant jurament, de com la indisposició
de Joseph Quintana, exactor del General, ha
continuat fins vuy y persevera conforme té dit
en altras relacions y li impedeix y ha impedit lo
poder servir personalment son offici.
Així mateix ha fet relació dit doctor Monsalvo
com la indisposició de don Miquel de Masdovellas, síndich del General, continua y ha continuat del modo té fetas altres relacions, de manera que li ha impedit y impedeix la servitut
perçonal de son offici.
Més avant, ha fet relació com la indisposició de
Gismundo Bofill, ajudant tercer de scrivà major, ha continuat fins vuy y persevera conforme
té dit en altras relacions, impedint-li la servitut
personal de son offici.
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De la mateixa manera, ha fet relació dit doctor
Monsalvo de com la indisposició de don Miquel
de Pallerés, ajudant de racional, ha perseverat y
continua del modo que té fetas altres relacions
a sa senyoria, de modo que li ha impedit y impedeix la servitut personal de son offici.
Del mateix modo ha fet relació dit doctor Monsalvo com la indisposició de Joseph Blanch, altre dels verguers del consistori de sas senyorias,
ha perseverat y continúa del modo que té dit en
altras relacions, axí que li ha impedit y impedeix
la servitut personal de son offici.
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Així mateix, ha fet relació com la indisposició de
Joseph Móra, andador de la confraria de Sant
Jordi, ha continuat y continua axí com té dit en
altras relacions, y li ha impedit y impedeix la servitut personal de son offici.
Dijous, a III. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar per trobar-se indispost.
Divendres, a IIII. En aquest die no és vingut en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per trobar-se ab alguna indisposició.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada
per Anthon de Prat y Vila, contenint, entre altras cosas, de que sie manat a Joseph Palegrí, altre dels verguers de sa senyoria, segrestador dels
béns que foren de Gaspar de Prat, done compte
de tot lo per ell cobrat y pagat per rahó de dit
segrest, com de dita súplica és de véurer, que·s
assí cusida, signada de número CXI y del thenor
següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

passar de dits comptes y resultant, com se creu,
resultarà no déurer dit suplicant ni sos béns cosa
alguna al General de que sie alsat dit segrest,
com tot més llargament és de véurer de ditas. E
com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, ditas
sentència fins vuy han com si fetas no fosan,
attès se experimenta no se posa ni se ha posat en
exequució lo contengut y sentenciat y exortat
en aquellas, puix dit Pelegrí, ab la conformitat
sobredita, no dona compta ni rahó, sino que
converteix en sos propris usos los lloguers de ditas casas y fruyts y emoluments de dita heretat,
lucrar-se de aquells en perjudici, tant de esta
part com hi també de la Generalitat, per tant y
altrament, dit Anthon de Prat y Vila, a vostra senyoria suplica sie de son servey manar posar en
exequució ditas sentèncias de visita y en conseqüència manar a dit Pallegrí done dit compte y
rahó, y resultant, com resultarà, de aquell no ser
debitori al General en quantitat alguna, ésser alsat lo segrest y restituhits los bens a dit suplicant, tot lo que suplica sperant tot consuelo de
la rectitut de vostra senyora. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Sentis.»
Dissapte, a V de desembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die no ésvingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y Granollachs, deputat militar, per
continuar sa indisposició.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta que han rebut del magnífich deputat local
del General y col·lecta de la ciutat de Manresa,
la data de la qual és als dos del corrent, la qual és
en resposta de una escrita a ell per ses senyories
a desset del passat, ab la qual dit deputat local,
no havent-se trobat persona alguna en la vila de
Cardona que tinga las intel·ligèncias necessàrias
per lo exercir del offici de tauler del // 181v //
General de dita vila, com de dita carta és de véurer, la qual és assí cusida, signada de número
CXII y del thenor següent:

Ab difarents sentèncias de visita, y en special de
la visita pròxim passada, sobre la querela de número trenta-sis, fonch exortat se manàs a Joseph Palegrí, altre dels verguers de vostra senyoria y segrestador dels béns del doctor Gaspar de
Prat, de que donés compte legal y rahó del per
ell // 181r // exigit y cobrat, tant del resultant
dels lloguers de las casas situadas en lo carrer de
la Bocaria de la present ciutat y dels fruyts resultants de una heretat dita lo mas Gemmir, situada en lo terme de Dosrius, bisbat de Barcelona,
que per rahó de dit segrest té y posseheix aquell,
y que al passar de dits comptes fos avisat Anthon de Prat y Vila, suplicant per a que assistir al

La de vostra senyoria de deset del passat rebo als
vint-y-sinch, y en exequució del que vostra senyoria me mane escrigue a Cardona a una persona per a que me informàs que sia a propòsit
per regir lo offici de tauler lo mitx que Domingo Torrabruna estava suspès del exercici de dit
offici, al que dech dir a vostra senyoria que me
respongué que no avia trobat persona alguna ni
la sabia que tingués la intel·ligència necessària

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
180v i 181r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
181v i 182r del trienni 1692-1695.
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

per son exercici, y que no creya que·s trobàs
persona lo volgués acceptar, llevant-lo a dit Torrabruna per ser home molt volgut en dita vila y
estar tingut en opinió de home molt honrat y
que havia sempre acostumat donar bona satisfacció en son ofici y que tots los arrendataris estavan molt contents de son procehir. Per lo
que, a vista de dita resposta, dono a vostra senyoria esta notícia, per a que mane donar la deguda providència y a mi manar-me moltas cosas
del agrado de vostra senyoria, que m·i trobarà
puntual. Déu a vostra senyoria guarde molts
anys. Manresa, als 2 desembre, 1693. Molt
il·lustre senyor, besa les mans de vostra senyora
son segur servidor Francisco Fargas.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyoria cusís y continuàs en dietari una còpia de un
memorial presentat a sa magestat, Déu lo guarde, per don Benet de Pelegrí, agent del principat de Catalunya en la cort del rey, nostre senyor, en nom del consistori, acerca del que se
digué sa magestat venint lo cas anomenar vicecanceller natural de la corona de Aragó, segons
se disposa en la constitució quarta, títol «De
ofisi de canceller, vicecanceller y regent la Real
Cancellaria», com de dita còpia de dit memorial
és de véurer, que·s assí cusida, signada de número CXIII y del thenor següent:
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cipat vint-y-sinch mil escuts de plata que fra
Alonso de Robles, commissari general dels
llochs de Hierusalem remet als religiosos de
Hyerusalem per son sustento, com de dita carta
y bitllet és de véurer, que són assí cusits, signats
de números CXIIII y CXVII del thenor següent:
«Ilustresa y fidelíssimos diputados.
Fra Alonzo de Robles, comisario general de los
santos lugares de Jerusalem, remite a ellos de estos
reynos de Castilla veinte cinco mil escudos de plata que ha juntado de limosna para sustento de los
religiosos. Y haviéndome suplicado le mandé dar
licencia para poderlos passar por esse Principado.
Ha parecido encargaros, como lo hago, que en
conformidad de lo que // 182v // entenderéis al
duque de Medinasidonia, mi lugarteniente y capitán general en essa provincia, dispongáis que
por qualesquier partes y puertos de ella puede passar y embarcar sin embarazo alguno los referidos
veinte y cinco mil escudos de plata, para que con
toda brevedad logren este socorro aquellos religiosos, en que me daré por servido. Dada en Madrid,
octubre MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit don Josephus Rull. Vidit Climente, regens.
Vidit Comes et Torro.»

«Señora.
El consistorio de diputados y oydores de qüentas
del principado de Catalunya dize que en el anyo
de 1690 acudió a los reales pies de vuestra magestad con el memorial, cuya copia pone con este en
sus reales manos, suplicando fuese vuestra magestad servido de nombrar vicecanceller natural de
la Corona de Aragón, según se dispone en la constitución 4, título «De lo officio de canceller, vizecanceller y regente de la cancilleria». Y ahora se
postra de nuevo a los reales pies de vuestra magestad esperando de la summa y real justificación de
vuestra magestad en caso de que haya de nombrar
quien presida el sacro, supremo y real Consejo de
Aragón se dignare vuestra magestad nombrar
vizecanciller, que assí lo supplica a vuestra merced el consistorio, con todo rendimiento y en ello
recivirá merced.»
Dilluns, a VII. En aquest die me han manat sas
senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
junta ab un bitllet de sa excel·lència, ab la qual
sa magestat és servir encarregar a sa senyoria
disponga que se dexe prestar, tràurer y embarcar per qualsevols parts y ports del present Prina. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
181v i 182r del trienni 1692-1695.
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«Sub magestad, Dios le guarde, se ha servido demandar se conceda licencia a fra Alonso de Robles, comisario general de los sanctos lugares de Jerusalem, para poder passar por este Principado
veinte y cinco mil escudos de plata que ha juntado
de limosna y remite a ellos para sustento de los religiosos, como vuestra señoría lo entenderá de la
inclusa real carta que doy yo a vuestra señoría,
para que en su intelligencia disponga vuestra señoría que a la entrada y salida en esta provincia
se dejen pasar, sacar y embarcar por qualesquier
partes y puertos dando vuestra señoría a este fin
los órdenes necesarios en la forma que en semejantes casos se acostumbra. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 2 de diciembre,
1603. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die ha tornat a assistir en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor diputat militar, per haver millorat de sa
indisposició.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
181v i 182r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
181v i 182r del trienni 1692-1695.
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Dijous, a X de desembre MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias lo magnífich Onofre
Monfalcó, ciutadà honrrat y doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació de com la
indisposició de Francisco Torras, notari públich
de Barcelona, ajudant segon de la escrivania
major, ha continuat y perseverat fins al primer
del present y corrent més inclusive, així y de tal
manera que li ha impedit lo exercissi personal y
servitut de son offici.
Divendres, a XI. En aquest die no ha assistit en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per causa de
estar indisposat.
Dissapte, a XII. En aquest die no és vingut en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich per causa de continuar sa indisposició.

delíssim senyor deputat ecclessiàstich, per haver
convalescut de la indisposició patia.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
vot fet per los magnífichs assessors ordinaris,
noble advocat fiscal de la present casa y consulents aplicats acerca si lo trienni del llochtinent
general del present Principat del excel·lentíssim
senyor duch de Medinasidònia acaba lo dit setse
del corrent, per haver prestat son jurament en la
ciutat // 184r // de Lleyda lo die setse de desembre de dit any mil sis-cents noranta. Y així mateix, acerca del que pot y deu sa senyoria obrar,
essent finit lo dit trienni, no trobant-se haver jurat nou llochtinent general en lo present Principat, com de dit vot és llargament de véurer,
que·s assí cusit, signat de número CXVI y del
thenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusit y continuàs en lo present libre de dietari una real carta de la reyna, nostra senyora,
mare del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, la
data de la qual és en Madrid, als 30 del mes de
noembre proppassat, en resposta de la escrita
per sas senyorias als vint-y-hu de dit mes, ab la
qual sa magestat diu poden sas senyorias assegurar-se passarà sos ofisis ab lo rey, nostre senyor, ab vivas instàncias y molt desitgs, perque
se digne donar lo reparo y alivio necessita, com
de dita real carta és de véurer, la qual és assí cusida, signada de número CXVII // 183v // y del
thenor següent:
«Laa reyna.
Diputados.
Haviendo visto vuestra carta de 21 deste y la copia de la que exercéis al rey, mi muy charo y muy
amado hijo, sobre los rezelos con que os halláis per
los resfuerzos y prevenciones de los enemigos, suplicándome que a este fin passe mis officios con su
magestad para que se os dé el mas prompto remedio, como lo necessita tal urgencia, podéis aseguraros lo exequutaréis con vivas instancias y con
muchos dezeos de que tengáis todo el reparo y alivio que merece vuestro amor y fineza. De Madrid, a 30 de noviembre, 1693. Yo, la reyna. Don
García de Bustamante.»

En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors del
General de Catalunya als assessors y advocats
fiscal y doctors consulents aplicats infrascrits, ab
deliberació de 12 del corrent mes de desembre,
1693, en y sobre si havent lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia, llochtinent general del present principat, prestat lo jurament en
lo ingrés de son càrrech en la ciutat de Lleyda lo
die 16 de desembre, 1690, y després, als 21 del
mateix mes y any, en la present ciutat de Barcelona, acaba y ha de acabar son trienni y exercici
de la jurisdicció als 16 del corrent mes, de manera que no puga, en forsa de son privilegi, continuar més avant de dit dia 16, en què presta lo
jurament en dita ciutat de Lleyda, y acerca del
què podan fer y obrar, venint lo cas, que lo nou
elegit y anomenat en llochtinent del present
Principat per sa magestat, segons las notícias se
tenen, després del dit dia 16 del corrent mes y
any no·s troba encara en lo present Principat per
prestar lo jurament.

Dilluns, a XIIII. En aquest die ha tornat a assistir
en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fi-

Vista la dita deliberació; vist lo privilegi real de
dit excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia y altres; vistos los actes dels juraments que
dit excel·lentíssim senyor prestà, tant en la ciutat de Lleyda com en la present ciutat en ditas
jornadas respective de 16 y 21 de desembre
1690; vist també lo real privilegi de llochtinent
general del present Principat del excel·lentíssim
senyor duch de Alburquerque y lo jurament per
ell prestat en la ciutat de Lleyda als catorsa de
mars, 1616, y lo prestat després per ell en la pre-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
183v i 184r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
183v i 184r del trienni 1692-1695.
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sent ciutat als 18 de abril del mateix any; vist lo
real orde y despaig de capità general del present
Principat y comptats en favor de don Àlvaro
Suárez de Quiñones, tinent de capità general en
la frontera de Perpinyà, sots data, en Madrid, de
16 de mars del any 1619, que·s troba continuat
en lo dietari del trienni 1617, sots jornada de
11 de abril de dit any 1617, en fol 194 y 195;
vista la nota continuada en lo mateix dietari,
sots jornada de 17 de abril de dit any // 184v //
1699 y altres notas continuadas en jornadas antecedents y subsegüents en lo mateix dietari; y
vist tot lo demés que·s devia véurer.
Attès y considerat que en lo dit real privilegi del
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
la concessió y nominació que sa magestat, Déu
lo guarde, féu a favor de dit excel·lentíssim senyor de llochtinent general del present Principat, se troba concebuda ab la clàusula següent:
«facimus, constituimus, creamus et solemniter
ordinamus ex ipso que latere nostro dextero ad
unum triennium quod currere incipit a die
adepte pocessionis per te, dicti muneris, in posterum et interim ad nostram meam et liberam voluntatem delegamus et deputamus» y que ab la
matexa clàusula són estats concedits semblants
reals privilegis als demés dels excel·lentíssims senyors llochtinents generals antecessors, del que
se segueix ésser dit càrrech triennal y libera voluntat de sa magestat durant lo trienni.
Attès que dit excel·lentíssim senyor duch de
Medinasidònia prestà son jurament en la ciutat
de Lleyda als 16 de desembre, 1690, assistint a
aquell los síndichs, tant de la present casa com
de la ciutat de Barcelona, y encara que protestaren del privilegi del sereníssim senyor don Pere
Tercer concedit a dita ciutat de Barcelona, dat
en ella als 14 de las calendas de novembre 1399,
ab lo qual bé disposa que sa magestat, en lo ingrés y nova successió en los regnes y comptats
haia de jurar en la present ciutat de Barcelona y
no en altra part, per lo qual, ab majoritat de
rahó ha pretès de temps antich la ciutat de Barcelona que los excel·lentíssims llochtinents de
sa magestat havian de jurar en ella y no en altra
part, y emperò, consentiren y acceptaren dit jurament, com és de véurer en difarents clàusulas
de dit acte de jurament y protestas, si y conforme se és observat y practicat en los demés casos
del juraments prestats en dita ciutat de Lleyda
per los excel·lentíssims senyors llochtinents generals del present Principat en lo ingrés de son
càrrech.
Attès y considerat que dit excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia, luego de haver prestat
dit jurament en dita ciutat de Lleyda y antes de
prestar-lo en la present ciutat exercí la // 185r //
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de llochtinent de sa magestat. Y per tal llochtinent general actual del present Principat fou
obehit, vist, tingut y reputat, y que en esta conformitat tots los excel·lentíssims senyors llochtinents generals del present Principat, després de
haver jurat en dita ciutat de Lleyda, menstres
que són in via per a la present ciutat de Barcelona, exerceixen y han acostumat exercir sa jurisdicció, com ho observa Xammar, «De privilegiis
civit. Barn» 6, número 18, y ho ensenya la quotidiana experiència.
Attès y considerat que, segons disposicions de
dret, sempre que lo príncep deputa y delega
algú per lo exercici de algun càrrech o offici al
prefix i o de cert termini durador, corra est a die
adepte pocessionis, en conformitat del que fa sa
magestat servit en dit real privilegi del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia expressar·o, ibi: «ad unum triennium quod currere incipit a due adepte pocessionis» et ibi: «delegamus
et deputamus». Així, que havent sa excel·lència
jurat en Lleyda als 16 de dit mes de desembre
1690 y exercit des de aleshores sa jurisdicció de
llochtinent general de sa magestat en lo present
Principat, cumpla y acaba lo trienni de son exercici als 16 del corrent mes de desembre 1693,
sens poder-lo continuar, així, per què, segons la
comuna y rebuda opinió dels pràctichs cathalans, la jurisdicció de llochtinent general de sa
magestat en Cathalunya és delegada y no ordinària, Ferrer, part 1, Observ., cp. 9 o lib. De
iure fisci capitulo 4, número 37; Canc. parte 3,
número 327; Font, de part D. 4, glos, 10. part
1 número 100; Ramon, cons. 3 número 118.
Nob. regens; Cortiada Decis. 10 número 24.
Ripoll cap. 1 número 9: et de Regal. capitulo 3
número 133. La qual veritat estableixen aquellas paraulas del sobredit real privilegi «deputamus et delegamus» com també perquè encara
que fos ordenaria no preferiria la regla de que
pugués continuar «usque ad adventum successoris», havent-hi spesial provisió per la administració de la justícia, qual és de la vicerregia, segons
la doctrina de Font, Decis. 496, número 17;
Nob. regens de Cortiada D. decis 10, número
27.
Attès y considerat que tota la sobrereferida doctrina resta canonitzada ab la observància, en
consideració de què, havent jurat lo excel·lentíssim senyor duch de Alburquerque, llochtinent general del present Principat en dita ciutat
de Lleyda per lo exercici de son càrrech als14 de
mars 1616, y després en la present ciutat als 18
de abril del mateix any dexa y cessa en son exercissi als 14 de mars 1619, per haver scrit son
trienni de manera que corregue la vicerrègia des
del dit die de 14 de mars 1619 fins als 17 de setembre del mateix any, en què jura lo excel·len-

[ 1693 ]

[ 1693 ]

tíssim senyor duch de Alcalà, successor en dit
càrrech de llochtinent general, no obstant que
// 185v // dit excel·lentíssim senyor duch de Alburqueque se quedà en la present ciutat de Barcelona molt temps després de dit die de 14 de
mars 1619, com tot consta en dit dietari, trienni
de 1617, y aixís apar ho declara sa magestat en
son real orde y despaitx de capità general despedit a favor de dit don Álvaro Suárez de Quinyones, sots data de 6 de mars, 1619, que·s troba
insertada en dit dietari, lo prohemi del qual és
de la sèrie y del thenor següent:
«Por quanto el duque de Alburquerque, mi lugarteniente y capitán general en el principado de
Catalunya, condados de Rossellón y Serdanya, he
mandado promover a la embaxada de Roma y
demás desto y demás desta se acaba el tiempo de su
gobierno a los 14 del presente, y porque en el entretanto que va el duque de Alcalá», etcètera.
Per ço y altrament, són de vot y parer que als 16
del corrent més finirà lo trienni del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia de llochtinent general del present Principat, sens poderlo en avant continuar en forsa del dit real
privilegi. Y que pot y deu lo molt il·lustre consistori, presiat de la obligació de son ofici, fer la
deguda representació a sa excel·lència, de què
per ser finit son trienni als setse del present y corrent mes y any ha de tenir lloch la vicerègia en
cas que no·s trobe haver jurat en lo present
principat nou llochtinent general de sa magestat, y aplicar los demés medis estil·lats per observansa de la constitució primera, títol «De la
audiència del governador, vicerègia». Y axís ho
presenten en Barcelona, als 13 de desembre
1693. Don Anthoni de Potau, advocatus fiscalis.
Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Ametller, assessor subrogatus. De Valda, consulens. Melchior
Prous, consulens. Valensia, consulens.»
En aquest mateix die me han ordenat ses senyorias a mi, scrivà major de dit General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, la data de la qual és
en Madrid, a dos del corrent, en resposta de la
representació per sas senyorias feta ab carta de
vint-y-hu del passat en orde // 186r // al estat en
què·s troba lo principat, la forsas y exèrcit se
troba lo francès, y un bitllet de sa excel·lència de
tretse del corrent, com de dita real carta y bitllet
és de créurer que són assí cusits, signats de número CXVII y CXVIII y del thenor següent:

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Haze recivido una carta de 21 del passado en que
me representáis el mal estado en que se halla essa
provincia, refiriendo las fuerzas y exército con
que franceses se hallan, y las plasas regulares en
los condados de Rossellón y Cerdanya fortificados
a lo moderno y partrechadas de artillaría, bombas y municiones que necessitan para poder hazer
qualquiere imbassión en la próxima campanya.
Y ponderáis la calidad de los castillos de Ciudad,
Berga y Castellfollit y la de nuestras plasas de Palamós, Girona, Barcelona, y que estas no se hallan
con suficiente artillería, armas, municiones ni
pertrechos para su defensa ni con exército bastante para poder guarnecerles y oposarse a los designios del enemigo, suplicándome que, para evitar
los peligros y contingencias en que está esse principado, sea servido demandar prevenir executivamente y aplicar las assistencias y refuerzos de infantería y cavallería y lo demás que se necessita
para impedir los intentos del enemigo y obrar en
su defensa y con anticipación. Y porque essas instancias y las demás que referís manifiestan el celo
y amor tan connatural en vuestra fidelidad, que
siempre os assiste, en lo que es de mi mayor servicio, no sólo quedo por todo en la gratitud y estimación que merecéis, sino que he querido asseguraros
de que se está procurando y disponiendo con fervorosos y adalentadas aplicaciones quanto puede
conduzir al resguardo y defensa de esse principado, como una de mis principales ciudades, y el que
mi paternal amor tiene oy más a la vista por lo
mucho que deseo y solicito la mayor satisfacción y
consuelo de vasallos tan fidelíssimos, como lo experimentaréis con la más puntual exequución que
cupiere en lo posible. Dada en Madrid a II de diciembre, MDCLXXXXIII. Yo, el rey. Don Franciscus
Dalmau et Cassanall, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Bergia, regens. Vidit Comes et Torró. Vidit Clemente, regens».

«Ela rey.

«Remitoa a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad responde a la que escrivió
vuestra señoría en 21 del passado, representando
las prevenciones con que el enemigo disponía augmentar su exercicio y las que conviene hazerse
// 186v // por esta parte para acudir con tiempo a
la defensa y resguardo desta provincia. Y porque
de su contenido entenderá vuestra señoría el cuydado con que se estava solicitando por todos caminos, no se me ofreze que anyadir sino ratificar a
vuestra señoría las veras de mi seguro afeto, para
quanto sea de la mayor satisfacción a vuestra señoría. Que guarde Dios muchos años. Barcelona,

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
185v i 186r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
185v i 186r del trienni 1692-1695.
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a 13 de diciembre, 1693. Duque de Medinasidonia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
Dimecres, a XVI de desembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias, Pere de Toralla, alférez
reformat que és de la campanya de don Anthoni
Bru y Móra, altre de las del tèrcio del General y
present casa, ha renunciat pure y líberament, en
mà y poder de sas senyorias, lo dit puesto de alférez reformat de dita companya. E sas senyorias han admès dita renunciació. Essent presents
per testimonis Jacintho Morató y Joseph Palegrí, verguers del consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die és vingut en lo consistori
de sas senyorias, de part de la excel·lentíssima
senyoria duquessa de Medinasidònia, llochtinent de sa magestat en lo present Principat, son
secretari, a despedir-se de part de dita excel·lentíssima senyora, oferint-se en nom de ella ara y
en tot temps per tot lo que tingués gust al il·lustre consistori.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, com a tenint commissió del
il·lustre consistori, és anat y se és conferit, junt
ab los officials necessaris, en la // 187r // mara de
las fons a efecte de regonéxer y visurar aquellas.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General a las tres horas
de la tarda, lo noble don Pere Bach y Miquel
Carreras y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, són anats de part de sas senyorias a la
excel·lentíssima senyora duquesa de Medinasidònia, a effecte de donar-li moltas gràcias de la
honrra y mercè era estada servida fer al consistori en enviar son secretari a despedir-se. Al que
dita excel·lentíssima senyora respongué ab molt
egraïment y que crèya partir-se en vreu per la
vila de Madrid, cort de sa magestat, Déu lo
guarde, a hont y en qualsevol part se trobàs estaria sempre molt prompte als ordes de sas senyorias, constituhint-se agent del consistori,
conforme dits senyors embaxadors han dit y referit en consistori a sas senyorias.
187v

Diumenge, a XX. En aquest die, inseguint lo real
orde de sa magestat, Déu lo guarde, dada en
Madrid, als vint-y-set de agost, 1655, vacant lo
offici de exactor del General per mort de Joseph
Quintana, ciutadà honrrat de Barcelona, sas senyorias, ab assistència dels magnífichs assessors,
noble advocat fiscal y demés officials necessaris,
procehiren en fer extracció de dit ofici en la forma acostumada. Y possats tots los noms y cog387

noms dels insaculats en dit offici, escrits en llencas de pergamí ab radolins de cera, dins de la
hurna de plata plena de aygua veneyta, per un
minyó de poca edad fonch tret de ella un radolí,
y en ell fonch trobat descrit y continuat en lo infrascrit mossèn Joseph de Amigant.
Dilluns, a XXI. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
las protestas fetas y disposadas per los magnifichs assessors ordinaris y noble advocat fiscal
del General y present casa ab lo jurament del excel·lentíssim senyor duch de Escalona y novament anomenat per sa magestat, Déu lo guarde,
en llochtinent general per sa magestat del present principat de Catalunya. Las quals protestas
són assí cusidas, signadas de números CXVIIII
y CXX y del thenor següent:
«Losa diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, lo dia vint-y-un del present mes
de desembre, mil sis-cents noranta-tres, han rebut una real carta dada en mà als sinch del mateix més y any ab la qual han entès de la magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, que
és estat servit anomenar a vostra excel·lència per
llochtinent y capità general en lo present principat y comptats de Rosselló //188r // y Cerdanya.
Y si bé los antecessors nostres, per la obligació
de sos officis, suplicaren antes a sa magestat, ab
diffarents cartes, fos de son real servey venir a
honrar y alegrar aquest son principat ab sa real
presència y jurar las constitucions, capítols y actes de Cort, usos y consuetus de aquell y demés
drets de la pàtria, a immitació dels sereníssims
senyors reys progenitors de sa magestat, de gloriosa memòria, han acostumat permètrer córrer
en lo ínterim la vicerègia per administració de la
justícia, sí y segons disposan las generals constitucions y privilegis del present principat y ciutat
de Barcelona, per quant lo fer-se en contrari
fora contra constitucions, usatges y privilegis
comuns y particulars y altres drets del principat
y comptats, per no haver encara sa magestat
prestat en la ciutat de Barcelona lo jurament en
lo principi de son nou domini y nova successió y
règimen de sos regnes y estats en est principat,
salva la real clemència, té obligació de prestar,
com és estat sempre observat per sos sereníssims
progenitors. Emperò, per quant sa real magestat, ab dita sa real carta de 5 del corrent mes de
desembre, ésser son real ànimo de honrrar y
consolar aquest principat ab sa real presència
quant antes, com així també desitja venir jurar
los privilegis, usos, y costums, com ho disposan
las constitucions, del que se infereix que la ina. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
187v i 188r del trienni 1692-1695.
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tenció de sa magestat no és perjudicar la observansa de las constitucions y privilegis de aquest
principat, no volen-se eximir de la dita obligació, y considerant los diputats lo sobredit y que
lo dit principat és frontera de Fransa y que vuy
se troba guerra uberta ab aquella, havent-se experimentat haver fet lo fransès moltas invasions
y hostilitats dins del present principat, tementlas majors de aquí al devant, y així, en dit cas, ésser de molta conveniència tenir un llochtinent y
capità general de las prendas y perícia de las cosas militars y demés, com és vostra excel·lència,
y confiats de la seguretat y promesa fa sa magestat a aquest principat y per lo molt amor que tenen a sa magestat com a llur rey y senyor natural, per las quals causas y rahons y altres, segons
occurrència de temps, se ha considerat per esta
vegada tantsolament que no puga ésser tret en
conseqüència la concessió de dita gràcia y nominació de llochtinent general, ans bé, haver de
jurar sa magestat, com està dit, volent vesse
franca y líbera la facultat de dits diputats de poder representar, suplicar y instar a sa magestat
que quant abans sia de son real servey venir a
honrar aquest son principat ab sa real presència,
y cumplir a la obligació de prestar lo dit real jurament durant lo present trienni, com altrament
y sens perjudici també ni derogació del capítol
27, comensant «nostres succehidors» del rey
don Jaume segon fet en la segona Cort de Barcelona en lo any 1299, que·s la constitució 2, títol «De jurament», e del privilegi del rey don
Pere tercer, concedit a la // 188v // ciutat de
Barcelona, dada en ella als 14 de las chalendas
de novembre, 1399, y del capítol 22, comensant «Poch valdria», del rey, don Fernando segon, fet en la primera Cort de Barcelona en lo
any 1481, constitució 1, títol «De prothonotari», y sens perjudici de la constitució 4, títol
«De offici de cancellers», y sens perjudici dels
demés usatges, constitucions, capítols y actes de
Cort, usos y costums, privilegis generals y particulars y de qualsevol altre dret de aquest principat y comptats, als quals no entenen perjudicar,
ans bé volen y entenen que en tot cas romanguen salvos e il·lesos y en llurs forsa y valor y ab
tota plenitut e integritat, e més, ab exprés dissentiment que, en temps algú, no sia provehit ni
admès qualsevol altre llochtinent general en lo
present principat y comptats que primer no sia
prestat en la dita ciutat de Barcelona dit real jurament, així per sa magestat com per los sereníssims successors respectivament, volent haver repetidas en la present protestació y preincertadas
totas y qualsevols protestacions que en semblants casos són estadas fetas per part del dit
principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya per los semblants effectes, y en quant
al present acte són aplicables per la salvetat,
conservació y observansa de las generals consti-

tucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos
y costums de aquells y ab las reservas sobre ja fetas y totas altres qualsevols que per la conservació dels drets de la pàtria fer se deguessen, y del
millor modo y manera que dir y pensar se puga,
los diputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya consenten al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal, emperò, que per dit
consentiment no sie vist derogar ni perjudicar a
las ditas constitucions, usatges, capítols y actes
de Cort y a la observansa y valor y a dits privilegis, així generals com particulars, per vostra excel·lència. Rechs y Gallart, assessor subrogatus.
Ameller, assessor subrogatus. Don Anthonio de
Potau, fiscalis advocatus.»
189r
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«Losa diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya residents en Barcelona, eo lo
síndich de aquell, dehuen que, com la universal
justícia en lo principat de Catalunya y sos
comptats sempre sie estada regida y administrada per los sereníssims senyors reys de Aragó, de
immortal memòria, en pròpria persona, o per
llur primogènit governador, y en assò los sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat se
són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort. E com la sacra, cesàrea
y real magestat del sereníssim senyor rey don
Carlos segon, senyor nostre, que Déu guarde,
haja de present proveït la persona de vostra excel·lència, il·lustre senyor doctor Joan Emanuel
Fernández Pacheco Calrera y Bobadilla, duch
de Escalona, marquès de Villena, per llochtinent y capità general dels dits principat y
comptats, e per processos de regalia, en virtut
del usatge, ab poder de convocar, celebrar y tenir y finir corts y parlaments generals en dits
principat y comptats, a fer processos de regalia
en virtut dels ussatges de Barcelona, auctoritate
et rogatie comuni et irate monete et simuli modi,
y ab poder de convocar, en virtut del usatge
“Princeps Namque”, e convocar aquell e fer altres processos de regalia e altres cosas a la real
perçona affixas, sí y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació,
està expressat, los quals actes són de tanta preheminència y afixos a la real magestat que són
de suprema regalia y són tantsolament atorgats
a la perçona real e no a altre perçona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis,
usatges, usos, pràtiques y observansa de
aquells, los quals, obstant humil y subjecta recurrència permesa tal poder no pod ser a altre
perçona tribuït. E més, senyor, que en vostra
provisió és y està feta expressa menció que en la
administració de la justícia, axí en lo civil com
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
187v i 188r del trienni 1692-1695.

en lo criminal, dega observar las constitucions
de Catalunya fetas en lo monestir de Santa
Anna en la ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los doctors del Real Consell, com sia a
observació de las ditas y altres constitucions
obligat, jatsien los dits deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació,
emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, libertats, usos y observansas de aquells per los
predecessors de la real magestat llohadas, confirmadas, aprobadas y juradas, los diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya o
síndich del General, ab lo honor que·s pertany
parlant, protesta que per la dita llochtinència
general y poder a vostra excel·lència atorgats no
pugue ésser fet o engendrat ara o en lo esdevenidor prejudicis algú, lessió o derogació o en
altra qualsevol // 189v // y manera als dits demés
usatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, llibertats, observansas de aquellas e
altras qualsevols drets, ans aquells o aquellas en
son cas romanguen salvos e il·lesos en llur forsa
y validitat ab tota plenitut e integritat sens perjudici, lesió o derogació de aquells, los dits diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya acceptàn lo jurament per vostra
excel·lència prestat, tant emperó com no sie vist
derogar ni prejudicar dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansa de aquellas y altres cosa dita et altras ni
en tot quant sie vist derogar y prejudicar en
aquells no hi concenten, ans expressament hi
dissentan. E que per lo esdevenidor no puga ser
tret en conseqüència suplican e instan que la
sentència de excomunicació que per disposició
de las ditas constitucions ha oÿda y té de ohir
vostra excel·lència sie continuada al peu de dit
jurament, requirint al notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per
vostra excel·lència. Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Ametller, assessor subrogatus. Don
Anthon de Potau, fiscalis advocatus Generalis».
En aquest mateix die, entra las tres y quatre horas de la tarda, lo excel·lentíssim senyor duch de
Medinasidònia, havent acabat son trienni de
llochtinent general en lo present principat, és
vingut a despedir-se de sas senyorias en la present casa. Fonch rebut per lo scrivà major y
demàs oficials baix en lo pati, per los magnífichs
assessors y advocat fiscal baix en lo replà de la
escala, y per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real dalt en lo capítol de la escala, anant ab los verguers ab massas altas. Y se
usaren ab ell las mateixas serimònias y cortesias
que ab los demés grandes de Espanya, sí y conforme està notat en lo present dietari, sots jornada de vint-y-nou de octubre proppassat.

190r

Dimecres, a XXIII. En aquest die sas senyorias,
acompanyats dels officials de la present casa del
General y Bolla, són anats a fer la regonexensa
general per las botigas y altres parts de la present ciutat, com és acostumat tots los anys.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dijous, a XXIIII de desembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, ha fet relació que,
havent encantat de molts dies a esta part no sols
en la present casa però també en altras parts de la
present ciutat, lo fer tres-sents balons per los soldats del tèrcio, ab què lo General y present casa
serveix a sa magestat, Déu lo guarde, y en defensa del present principat, fins vuy no ha trobat
perçona alguna volgués fer aquells menos que a
dos lliuras, quinsa sous per quiscun baló, ab los
pactes, modo y forma contenguts en la tabba.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix die Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, ha
fet relació de com ell, obtemperant a la deliberació per ses senyories feta lo die present, ha publicat tant en la present casa com en altras parts,
que qui·s posaria en dita de fer tres-sents ballons com la mostra és ab los pactes de la tabba
per los soldats del tèrcio del General y present
casa per dos lliuras, vuyt sous, quiscún baló, se
donaria dos dobles de axaus. La qual dita és estada per Francisco Torras, sastre de la present
ciutat. Y que encontinent ha publicat en virtut
de dita deliberació a mitjas ditas, y no·y ha agut
perçona alguna qui pugués aquella. Per
// 190v // lo que, en virtut de dita deliberació,
ho ha lliurat al públich subast a dit Francisco
Torras lo fer dits tres-sents ballons conforme la
mostra, y ab dos pactes de la tabba per dos lliuras, vuy sous, quiscun baló, del que n’és estat
rebut acte en la Escrivania Major lo die present.

191r
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Dimars, a XXVIII de desembre, MDCLXXXXIII. En
aquest die, constituhit perçonalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo ofissi de síndich del General, ha
fet relació de com, obtemperant a la deliberació
per sas senyorias feta lo die vint-y-hu del corrent, se hera conferit en la ciutat de Lleyda a effecte de assistir al jurament del excel·lentíssim
senyor duch de Escalona en lo càrrech de llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
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guarde, en lo present principat, sí y conforme
per sas senyorias li hera estat ordenat. Y que dit
excel·lentíssim senyor havia prestat dit jurament
en dita ciutat de Lleyda, en jornada de vint-yquatre del corrent mes de desembre. Al qual jurament assistí ell, dit síndich, fent las protestas
ordinària y extraordinària que·s troban cusidas y
continuadas en lo present dietari, sots jornada
de vint-y-hu del corrent, requerint aquellas ésser continuadas en lo acte del dit jurament. Lo
qual acte rebé y prengué don Joan Batista Aloy,
escrivà de manament y secretari de província.
En aquest mateix dia, havent tingut notícia sas
senyorias que dit excel·lentíssim senyor duch de
Escalona, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat
de Catalunya se anava acercant en la present
ciutat per entrar en ella, anaren de part de sas
senyorias lo noble don Joseph Emmanuel de
Terré y Paguera y lo magnífich Joseph Cathà y
Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona, de part
de sas senyorias, a donar la benvinguda a dit excel·lentíssim senyor, encaminant-se dits senyors
embaxadors, anant ab cotxe de quatre mules ab
lo correu de la present casa devant ab son postilló, dret a la vila de Sant Feliu, a hont tenian sas
senyorias notícias que sa excel·lència se trobava,
o bé a hont se trobàs dit excel·lentíssim senyor.

192r

En aquest mateix die, tocadas las quatra horas
de la tarda, ha prestat son jurament en los càrrechs de llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat,
lo excel·lentíssim senyor duch de Escalona en la
iglésia cathedral de dita present ciutat. Ha assistit en dit jurament, per orde de sas senyorias, lo
síndich del General y present casa de la Diputació, fent las protestas ordinàrias y acostumadas,
requerint a don Joan Batista Aloy, escrivà de
manament y secretari de província, qui pren y
reb lo acta de dit jurament, //191v // continue al
peu de aquell ditas protestas, eo par de las quals
se troban cusidas y continuadas en lo present
dietari, en jornada de vint-y-hu del corrent mes
de desembre.
Dimecres, a XXX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és baxat a la casa
del General, en companyia del doctor Aleix
Fornaguera, en lloch de mi, scrivà major del
General, junt ab lo magnífich racional de la present casa, a effecte de péndrer inventari dels
fraus hapresos en lo present mes de desembre. Y
són trobats los següents:
Primo, als nou del present mes de desembre haprehenció a Pere Asbert, sastre, al capdemunt
de la plassa de Santa Anna, de una cana, dos
palms, tafetà negra, a un cap, y unas mànegas de
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tafetà negra talladas y continuadas a cusir a un
cap foraster.
Ítem, dit die, a dit Pere Asbert, aprehenció de
unas mitjas de seda encarnada.
Ítem, als onse, aprehenció en la vila de Martorell a Joan Sastre, negociant ho marxant, de la
vila de Piera.
Primo, de sis palms de tela alemanya de saquet.
Ítem, sis palms de tela renisos de sinch palms de
ampla.
Ítem set palms ranisos, sinch palms de ampla.
Ítem, altre tros de renisos de tir, vuyt canas, tres
palms y mitx de ampla.
Ítem, nou canas, set palms tela prima de tres
palms y mitx de ampla.
Ítem, sis canas, sis palms de tela alamanya de saquet de quatra palms y mitg de ampla.
Ítem, dos canas, dos palms tela alamanya de saquet de sinch palms de ampla.
Ítem, una pessa cap y cua de tela cambrayna.
Ítem, sis palms y mitx tela alemanya de saquet
de sinch palms de ampla.
Ítem, un plech de tafetans de difarents colors.
Ítem, un plech de vetas de filades y fil de difarents colors.
Ítem, quinsa parells de mitjas de llana de criatura de color groch.
Ítem, set parells de mitjas de llana mitjanas verdas y grisas.
Ítem, tres dotsenas y vuyt parells de mitjas de
llana y estam de difarents colors de home, dona
y criatura.
Ítem, sis canas sargil de la terra.
Ítem, tres barratinas de llana blancas.
Ítem, una canastra ab difarents quinquillarias y
mercès, com són: agullas, beynas de daga, tinters, tiretas de cuyro, faixas de llana de criatura y
altres de poca monta.
Ítem, als setse de dit, aprehensió feta en casa de
Francisco Costa, paller de la vila de Caldes de
Monbuy, de una camisola de cordellats blaus
talladas sens cusir, uns darreras y unas mànigas
de cordellats tancats blaus.
Ítem, als vint-y-dos de dit, aprehensió en casa
de Joan Costa, abaxador, de un drap vint-yquatrè negra cap y cua pròpria de Simó Jover,
parayre.
Ítem, en dita casa, dos faxas de drap pròprias de
Francesch Font, parayre, de color muscho escur
cap y cua.
Ítem, altre drap fi negra cap y cua.
Ítem, en casa de Benet Casas, parayre y abaxador, una faxeta de drap color de perla pròpria de
Isidro Fontanet, parayre.
Ítem, en casa de Joan Blaijoan, abaxador, aprehenció de dos draps vint-y-quatrens negras comuns cap y cua propris de Anthon Lluscà, paraire.
Ítem, altres dos draps vint-y-quatrens negras
cap y cua enxarpellats y cusits ab sas xarpelleras.

Ítem, dit die, en casa Joseph Vilatersana, parayre y abaxador, un drap portuguès blancatxó cap
y cua propri de Francisco Bruguera, parayre.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
del excel·lentíssim senyor duch de Escalona,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Catalunya,
a las quatre horas de la tarda, sas senyorias, consistorialment, anant ab cotxes, ab lo acostumat
acompanyament dels officials de la present casa
ab massas altas, com en semblants funccions se
acostuma, anaren lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor per visitar-lo. A hont foren rebuts
per lo excel·lentíssim senyor duch ab molta demostració // 192v // de alegria a la porta de una
sala que hera dos aposentos antes de arribar a
hont dit excel·lentíssim senyor tenia la visita,
fent en quiscun portal moltas cortesias y cumpliments, entrant primer en quiscun aposento
ses senyories. Y arribats en dit aposento a hont
sa excel·lència tenia las visitas, se assentaren tots
en cadires, y després de haver-li donat per paraula al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich la enorabona y tingut un rato de
conversació, se despediren sas senyories de sa
excel·lència amb moltas cortesies. Y sa excellència los acompanyà des del aposento a hont
tenia ditas visitas, que hera passat lo cantó de
la part del portal de Mar, fins a la porta del saló
de dit palàcio, a hont repetiren sas senyorias las
mateixas cortesias y cumpliments que antes. Y
despedits que foren de sa excel·lència se’n tornaren en la present casa de la Deputació ab lo
mateix acompanyament que heran anats.

Janer
193v

Divendres, a VIII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís e continuàs en lo present dietari un vot fet
per los magnífics assesors y advocat fiscal de la
present casa acerca si a don Joseph Amigant
obsta y impedex lo ser mestre de la seca per a
obtenir lo ofissi de exactor en què és estat extret
lo die de vint de desembre proppassat; lo qual
vot és del thenor següent:
«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya als assesors y advocats
fiscal infrascrits en y sobre si prosehix la exepsió
e impediment opossat per lo procurador fiscal al
noble don Joseph de Amigant en lo jurament y
pocessió que insta se li done del ofisi de exactor
del General en què sortejà en la extracció feta
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 193v
i 194r del trienni 1692-1695.
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als vint del corrent mes de desembre, vacant per
mort de Joseph Quintana, últim pocessor del
dit ofissi, per respecte de ésser dit noble de
Amigant mestre mayor de la casa real de la seca
o moneda de la present ciutat de Barcelona y,
per consegüent, ofissial real, per lo qual li és
prohibit per lo capítol 36 del nou redrès del General de 1599, y capítol 54 dels capítols y actes
de Cort de 1599, lo obtenir ningun ofissi en lo
General ho Deputació y lo concórrer a deputat
ni oÿdor no havent sis mesos abans de la extracció vere y realment renunciat lo ofissi real. Vistos los dits capítols de Cort; vistos lo privilegi
real despedit a favor de dit noble de Amigant de
dit ofissi de mestre mayor de la casa de la seca,
aleshores vacant per mort de don Ramon Xammar, últim pocessor de aquell, dat en Madrid als
15 de mars 1661; vist lo llibre de habilitacions
de deputats y oÿdors comensant en lo any 1614
y continuant fins al de 1644, recòndit en lo archiu de la present casa; vistos difarents llibres de
dietaris y deliberacions, y altres, conduhits per
lo bon acert de la matèria; y vist tot lo demés
que·s deuria vèurer; atès que en lo dit llibre de
habilitacions en la habilitació de deputats y oÿdors feta als 18 de juliol de 1632, en la habilitació de la persona de mossèn Pau Riba, mestre
que·s trobava aleshores de dita seca real de Barcelona, insiculat en oÿdor real per la ciutat de
Barcelona, se troba haver-se-li opossat per lo senyor fiscal la excepció de què no podia concórrer per ser mestra // 194r // de dita seca, y per
dir lite sobre dita excepció, y no obstant aquella, és estat habilitat y resolt haver de concórrer,
per lo que per part de dit Riba se li havia deduhit, e informat novament, com és de crèurer
en lo marge de dita habilitació, que diu ibi: Non
potest, quia est magister regie sicce Barchinone et
super concursu pendet LII; y luego se segueix
ibi: Imo potest ex resolucione postea sumpta super
noviter deductis et informatis; y després se troba
habilitat dit Pera Pau Riba sens excepsió alguna
en las següents habilitacions continuadas en lo
matex llibre, et signanter en la feta als 10 de
juny 1634 per lo resíduo del trienni, per ésser
estat promogut lo doctor Joseph Massó, oÿdor
real, que es trobava a un dels llochs de jutjes de
la règia cort, y en la feta als 19 de juliol 1638.
Attès que així matex després de dit mossèn Pera
Pau Riba obtingué dit ofissi de mestre de la seca
fins que morí don Ramon Xammar, lo que no
obstant fou insiculat y admès en un lloch de deputat militar per la vegaria de Barcelona en la
insaculació feta en lo any 1654, y continuat
com a tal en lo llibra de la Ànima y admès y habilitat en las habilitacions y extraccions següents
sens excepció alguna. Attès y considerat que dit
noble don Joseph de Amigant fou provehit y
possat en pocessió de dit ofissi de mestre de la
seca en lo any 1667, com se ha dit, lo que no

[ 1694 ]

[ 1694 ]

obstant fou després insiculat en lloch de deputat militar en lo any 1671, y habilitat axí matex
sens excepció alguna en la habilitació feta en dit
any, com també en la feta en lo any 1674, y que
en la extracció feta als 22 de juliol del matex any
1674 sortejà y fou extret deputat militar y excercí actualment lo dit càrrech tot lo trienni
sens impediment algú, de ser com era y obtenia
dit ofissi de mestre mayor de dita seca; y que,
així matex, és estat habilitat y admès y ha concorregut en las demés habilitacions y extraccions
respective succehides fins vuy, sens ambaràs
algú ni impediment de ser possessor de dit ofissi
de mestrea de la seca, de manera que li sufraga la
pocessió, consuetut y observansa antiga iustificada des del 1632 fins vuy de ser estat admès, y
haver concorregut per si y per sos antecessors en
lo càrrech y ofissi de deputat y oÿdor de comptes en dit ofissi de mestre de la seca del General
de Catalunya, precehint la sobredita declaració
y ressolució del any 1632 en contradictori judici, et partibus auditis, atessa la qual no pod ara
novament posar-se-li embaràs ni impediment
per a què, en continuació de dita antiga y lòngeva pocessió, consuetut y observansa, no sie
admès al jurament y pocessió de dit ofissi
// 194v // de exactor en què és estat extret. Sens
que puga considerar-se difarència alguna, extra
lo ofissi y càrrech de consistorial y lo ofissi de
exactor del General, per quant lo impediment y
excepció de ser ofissial real és una matexa y devalla de unas matexas disposicions y capítols y
actes de Cort, que igual y uniformament y sens
difarència alguna disposan la prohibició de poder concórrer los ofissials reals a diputats e oÿdors de comptes que als demés ofissis del General. Y ab mayoritat de rahó apar que hauria de
obstar lo impediment en cas procehís respecte
de concórrer a deputat o oÿdor real com a càrrech més preheminent y de major y superior
jurisdicció, que no respecte de concórrer a altres officis inferiors; ni pot considerar-se tampoch impediment respecte de no poder concórrer en un matex subjecte dos ofissis de
jurisdicció per estar prohibit per Constitucions
Generals de Catalunya, y altrament perquè se
respon que lo ofissi de mestre mayor de la seca
no és ofissi que exercesca jurisdicció, ni tal se li
concedex ab lo real privilegi de dit ofissi ni ab
las Constitucions Generals de Catalunya, titulada «De ofici de alcaldes y monaders de la seca»;
ans bé, aquella ressidex solament en los alcaldes
de dita seca, segons lo matex real privilegi y ditas constitucions, y encara ab la limitació de la
constitució. Per quant 4 del matex títol, conforme tanbé ho entenen y explican nostres pràctichs cathalans, ni altrament consta que lo exac-

tor del General sie ofissi de jurisdicció ni que
tinga aquella concedida per capítols de Cort, ni
altrament exercesca aquella per si y com a ofissial de jurisdicció, sino solament fent instància y
part en las exequucions que fa com a deutes fiscals y reals. Per tant y altrament, som de vot y
parer que pod y deu vostra senyoria admètrer
dit noble don Joseph de Amigant al jurament y
pocessió de dit ofissi de exactor del General en
què és estat extret, ab sos salaris, lucros, adeales
y demés emoluments, sens embaràs ni impediments de la dita excepció de ésser mestre mayor
de la seca real de Barcelona. Salvant a dit procurador fiscal los drets que fossan, si puguen competir. Y així ho senten en Barcelona, als 31 de
desembre 1693. Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Ametller, assessor subrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatus.»
195r

a. a continuació ratllat racional.
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Dissapte, a VIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició del doctor
Francischo Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General, ha continuat fins lo die present
i continua ab mayor augment del que té dit en
altras relacions, de modo que li impedeix la servitut personal de son ofissi.
Més avant, dit doctor Monsalvo mitjensant jurament ha fet relació com la indisposició de Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, ha
continuat fins lo die present, y persevera del
modo que té dit en altras relacions, impedint-li
la servitut personal de son ofissi.
Semblantment, ha fet relació con la indisposició
de Fèlix Terrés, guarda del portal de Sant Anthoni, ha perseverat fins lo die present, y continua del modo que té dit en altras relacions, impedint-li la servitut personal de son ofissi.
Mes ha fet relació com la indisposició de Joseph
Quintana, exactor que era del General, durà fins
lo die deset de desembre proppassat, en lo qual
dia morí dit Quintana, impedint-li com sempre
li ha impedit lo poder servir personalment dit
ofissi.
Dilluns, a XI. En aquest die, me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, data en Madrid als dos del corrent,
ab la qual és servit lo rey, nostre senyor, significar quant de son real agrado serà lo que se continue lo tèrcio del General y present casa en
avant, procurant que sa recluta y formació sie a
temps oportú y ab lo mayor número sie possible

per anticipar la pròxima campanya ab las demés
assistèncias se preve- //195v // uen per afiansar la
defensa y seguretat del Principat; y, semblantment, un bitllet del excel·lentíssim senyor duch
de Escalona, la data del qual és a deu del corrent, ab la qual remet a sas senyorias dita real
carta, y encarrega ab ell lo matex. Com de dita
real carta és de vèurer, que son assí cusidas, signats de números CXXII y CXXIII, y del thenor
següent:

augmento y con la brevedad que fuere possible,
atendiendo a lo que en ello interesse el real servicio y la defensa de esta provincia, assegurando a
vuestra señoría que al passo que será muy del
agrado de su magestad lo que vuestra señoría ejecutase en esta disposición quedaré con la devida
estimación según lo manifestará mi verdadero
afecto en todo lo que se ofreciere de la satisfacción
de vuestra señoría, que guarde Dios muchos años.
Barcelona, a 10 de henero 1694. El marqués.

«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Aunque
en carta de catorsa de noembre del anyo próximo
passado os expressé quanto convinía tratar desde
luego de todas las disposiciones del exército de esse
Principado para la próxima campanya, y no dejarlas de la mano, a fin de que con la mayor anticipación que sea possible se halle apto para la
defensa de esta provincia, encargándoos la brevedad de la recluta de vuestro tercio en la conformidad con que me servisteys el año passado de mil
seiscientos noventa tres, he resueltob volver a significaros quan de mi real agrado será el que lo continueys en adelante, procurando sea su recluta y
formación a tiempo oportuno y en el mayor número que sea possible, noticiándome a punto fixo
el de infantería de que se compondrá, para anticipar la próxima campanya con las demás assistencias que se previenen para afiansar la defensa
y seguridad de esse Principado. Y podeys estar
ciertos que esta deliberación hallará en mi real
ánimo el aprecio que es justo, y la tendré presente
para favoreseros y honraros, como podeis creerlo de
mi paternal amor y de lo que estimo de tan fidelissímos vassallos, como lo entendereys del duque
de Escalona, que os entregará ésta. Dattus en
Madrid, a II de enero MDCLXXXXIIII. Yo el rey.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Climente, regens. Vidit Oscariz, regens».

Dimecres, a XIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.

«Remitoc a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad, Dios lo guarde, encarga a
vuestra señoría la recluta y formación de su tercio
en tiempo oportuno y en el mayor número, para
que esté prompto antes de la salida a la próxima
campanya; y, hallándome // 196r // informado
del zelo y fineza con que en las antecedentes se ha
portado vuestra señoría, vivo con el seguro de que
en la conyuntura presente no sólo hará lo mismo
vuestra señoría, sino que aplicará cuantos esfuersos considerare vuestra señoría imaginables para
que su tercio se ponga en el más crecido número y

En aquest mateix die lo doctor Onofre Monsalvo, constituhit personalment en lo concistori de
sas (senyorias), ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Casas,
guarda del portal de(l) Àngel, ha continuat y
continua de modo que li impedeix la servitut
personal de son ofissi.

Dimarts, a XII. En aquest die, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General y present
casa, a las vuyt horas de la nit, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar
anaren ab embaxada de part de sas senyorias al
excel·lentíssim senyor duch de Escalona, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, a participar-li
com en exequució del que sa magestat ere estat
servit manar ab la real carta que sa excel·lència
fou servit entregar, y havia passat lo concistori
lo die present a deliberar que lo tèrcio al que la
present casa serveix al rey, nostre senyor, en defensa del present Principat fos reclutat ab la mayor prestesa, fins a què constàs del número de sa
formació. Al que dit excel·lentíssim senyor respongué donava moltas gràcias a sas senyorias de
la puntualitat ab que havian deliberat fer dita recluta, y que del gran zel té sa excel·lència experimentat ressidex a sas senyorias aver de al real
servey no se permeta altra cosa. Conforme de
tot han fet relació dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors en consistori.

196v

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
195v i 196r del trienni 1692-1695.
b. a continuació ratllat significaros.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
195v i 196r del trienni 1692-1695.
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Dijous, a XIIII. En aquest die no és vingut en lo
consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real.
Dissapte, a XVI. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica en concistori presentada lo die present per Miquel Jover; la
qual és assí cusida, signada de número CXXIIII,
y del thenor següent:

[ 1694 ]

[ 1694 ]

«Molta i·lustre y fidelíssim senyor. No obstant
que Francisco Vila haja donat per suspecte al
doctor Isidoro Pi, prior de la cort del magnífich
veguer de Barcelona, en la causa que contra dit
Vila aporta Miquel Jover per las causas y rahons
que al·lega en la suplicació devant dit prior pressentada y altres que entén proposar en son cas y
lloch, y que proposa dita suspita devant del matex jutge segons la disposició de la constitució
primera, dita «De recussació de tots jutges y
disposició de dret y observansa», no volgué dit
doctor Pi provehir dita súplica, ab escusas insubsistens, impedint lo curs de la justícia y lo
passatje a la elecció de àrbitres que en quant als
jutjes de sas corts dels ordinaris disposàs dita
constitució primera y deu de dit títol, no tocant
a dit doctor Pi la declaració de ditas suspitas ni
la conexensa de llur rellavància, la qual se concidera mayor en los jutjes dels ordinaris, en los
quals se admeten las suspitas que asenyala lo
dret comú; ans bé, passa dit doctor Pi a fer la
sentència en dita causa després de aver donat
per suspecte, com apar dels actes y de la intima
que se posa en mà de vostra senyoria. E com los
dits procehiments sien en contravenció de
//197r // ditas constitucions y altres, perçò suplica a vostra senyoria que en observansa de las
constitucions 8, 9, 11 y 15, dites «De observar
constitucions», capítol 14, números 5, 6 et 7,
Corts any 1413, en lo llibre dels Quatre Senyals
y altres, sie de son servey eixir al reparo de ditas
contrafaccions per los medis que disposan las
generals constitucions y altres drets de la pàtria,
y segons que vostra senyoria estila en semblants
casos, a fi que se esmeni tot ab los reparos dels
danys y gastos d’esta part. Officio, et cetera. Altissimus. De Verdier. Oblata die XVI januarii
MDCLXXXXIIII in consistorio. Et domini deputati
intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta magnificis assessoribus Generalitatis Cathaloniae, qui cum interventu magnifici advocati fiscalis dicti Generalis
super suplicatis relacionem faciant in scriptis. Ita
tamen quod prius et ante omnia dictus Franciscus Vila suplicans oferat solvere sumptus et expensas fiendas racioni dicte per ipsum instate contrafaccionis juxta thenorem constitutionis octave,
incipientis «Lo fruyt», et constitucionis undecime, incipientis «Poch valdria», sub titulo «De
observar constitucions». Et pro his idonee caveat.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva majoris Generalis Cathalonie subrogatus. »
197v

companyia de don Anthoni Bru y Móra, altre
de las del tèrcio del General y present casa, ha
fet deixació pura i líberament en mà de sas senyorias del dit puesto de avantatjat. E sas senyorias han admès dita renunciació, essent presents
per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverní, verguers del consistori de sas senyorias.
Dijous, a XXI. En aquest die los magnífichs assesors del General y present casa han fet relació en
lo consistori de sas senyorias del estat de las causas vertents en dit consistori.
198r

Dissapte, a XXX de janer MDCLXXXXIIII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y //198v // present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de sa magestat, Déu lo guardi, dada en
Madrit als setse del corrent, ab la qual sa magestat és servit insinuar al consistori serà de son real
agrado procure en augmentar lo tèrcio fins al
número de mil y dosentas plassas, com de dita
real carta és llargament de vèurer. La qual, junt
ab un bitllet de sa excel·lència lo senyor virrey,
són assí cusits, signats de números CXXV y
CXXVI, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. La experientia que tengo del zelo y fineza con que esse
consistorio ha acudido siempre a mi real servicio,
particularmente en la guerra pressente, manteniendo durante ella un tercio de infantería, me
asegura que no sólo lo continuareys en adelante
sino que procurareis aumentarle hasta ponerle en
el número de mil y ducientas plazas, por lo mucho
que combiene por todos los medios possibles crecer
el de la infantería del exército de esse Principado
y ganar otras para más afianzar su defensa. Y
assí he querido significaros de quanto agrado me
será el que delivereis este servicio, y dispongais su
cumplimiento sin dilación, para poder anticipar
la próxima campanya con las demás prevenciones
de gente y assistencias efectivas que se estan disponiendo y se han de imbrar de estos reinos, en que se
pone toda vigilancia y aplicación; por lo que deseo
el consuelo de tan buenos y fidelíssimos vasallos, en
cuia conseqüencia hallareis en mi real ánimo
todo el aprecio que es justo, y le tendré muy presente para favoreceros y onrraros, como podeis creerlo
de mi paternal amor, y lo entendereis de el duque
de Escalona, que os entregará ésta. Datus en Madrid, a XVI de henero de MDCLXXXXIIII. Yo el rey.

Dimecres, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias Joseph Pineda Proitus y Llunàs, avantatjat de la

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Brull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro. Vidit
Borgia, regens».

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
196v i 197r del trienni 1692-1695.

a. els originals d’aquestes dues cartes es troben intercalats entre els folis 198v i 199r del trienni 1692-1695.
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«Aunque el rey, nuestro senyor, Dios le guarde,
tiene resuelto que incessantemente se apliquen a
este exército las prebentiones de gente y assistencias que de su real orden se prebenen en los reynos
de Castilla y otras partes para acudir al resguardo y defensa de esta probincia, en conseqüentia de
lo que desea el alibio y conserbación de tan leales y
fieles vasallos, considerando su magestat lo mucho
que combiene valerse de todos los medios que pueden conducir a esse fin y a reforsar estas tropas, de
género que haya las suficientes para la// 199r //
opossición de los designios del enemigo, se sirve de
encargar a vuestra señoría, en la real carta que
inclusa paso a sus manos, el que vuestra señoría,
en prosequución de su acostumbrado zelo y finesa,
se dedique a poner su tercio en el número de mil y
dossientas plazas, por lo que importa ganar las
oras en crezer el de la infantería para la próxima
campanya; y porque sé que vuestra señoría se halla en el mismo conozimiento, escuso repetir ponderaciones, especialmente quando me consta del
grande desvelo con que vuestra señoría se esmera
a facilitar quanto se dirige al real servicio, pero
no el asegurar a vuestra señoría quan de la gratitud de su magestad y de mi mayor estimación será
el que se deva a la innata fidelidad de vuestra señoría esse esfuerzo y el discurrir la forma de que se
afianze con brevedad, según devo prometermelo
de la generosidad con que save portarse vuestra señoría, que guarde Dios dilatados anyos. Barcelona, a 25 de henero 1694. El marqués.

cabés en la possibilitat dels medis y affectes del
dit General, y sa excel·lència ha respost fent molt
singular aprècio y estimació // 199v // del zel ab
que sas senyorias obran en servey de sa magestat;
y que si le se preveya que las facultats del consistori no podian arribar al que se li havia demanat,
però que podria lo consistori discórrer si demanant-ho a les universitats del principat podia
cumplir-se lo número de mil dosentas plasas en
son tèrcio, al que se respongué a sa excel·lència
que ho participarian al consistori.
Dimecres, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició del doctor Joan
Jofreu, altre dels magnífichs assesors de la present casa, continua del modo que té dit en la última relació, y ademés té ara actualment dolor
vehement per ocasió de algunas pedras que ha
fet per la orina, havent-li ocasionat inflamació y
febra, los quals lo tenen impedit per poder exercir personalment son ofissi.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo senyor Joseph Orlau, síndich del General subrrogat, ha
fet relació de com se hera conferit ab lo molt reverent canceller a effecte de instar la declaració
de la contrafacció del sello, Arxiu Real y scrivans
de registre, al que ha respost dit canceller que
procuraria a mirar-(h)o.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
200r

Febrer
Dilluns, al primer de fabrer MDCLXXXXIIII.
En aquest die lo<s> il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar junt ab lo doctor Aleix Fornaguera, subrrogat en lo ofissi de scrivent extraordinari de la scrivania major en lloch del scrivà major de la present casa, y junt ab lo magnífich
racional de la present casa, són baxats a la casa
del General a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo mes de janer proppassat, y no
se ha trobat frau algú.
En aquest matex die, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, a las dos horas de la
tarda los senyors deputat real y oÿdor militar
sóna anats ab embaxada de part del consistori a sa
excel·lència <d>el senyor virrey per participar-li
la deliberació presa per sas senyorias lo die trenta
del mes de janer proppassat, acerca de haver deliberat augmentar lo tèrcio del General tant quant

a. a l’original com.
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Divendres, a V. En aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias Joseph de Xammar, avantatjat de la companyia del
mestre de camp de dit tèrcio, ha fet dexació
pura y líberament en mà y poder de sas senyorias de dit puesto de avantatjat, e sas senyorias
han admès dita dexació. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverni, verguers de sas senyorias.
En aquest matex dia, vacant una de las trompetas petitas de la present casa per mort de Andreu
Artés, sas senyorias han anomenat y provehit lo
dit puesto de trompater de una de las trompetas
petitas a Pera Pau Gallart, corredor de coll, lo
qual ha acceptat lo dit puesto prometent que en
lo exercissi y servey de aquell se haurà bé y llealment ab jurament. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverni, verguers
de sas senyorias.
Mes vacant una de las bandarillas de la present
casa, per ser provehit de una de las trompetas
petitas del General Pere Pau Gallart, qui obtenia dita banderilla, sas senyorias han anomenat
y provehit aquella en la persona de Miquel Cire-

[ 1694 ]
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ra, corredor de coll, lo qual ha acceptat dit
puesto y ha jurat de bene et legaliter et cetera en
la forma acostumada. (Essent) presents per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverní, verguers de sas senyorias.
200v

201r

Dilluns, a VIII. En aquest die ha tornat a servir
lo ofissi de scrivà major del General jo, Hierònim Brotons, notari públic de Barcelona, per
haver convalescut de ma indisposició.
En aquest matex die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo senyor oÿdor militar, per
causa de sa indisposició.
Dimarts, a VIIII de fabré MDCLXXXXIIII.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació de com, en virtut de deliberació per sas senyorias feta lo die present, ha publicat en lo
públich subast que a qui·s posaria en dita de fer
quatra-cents parells de sabatas, a divuyt sous per
quiscun parell, ab los pactes contenguts en la
tabba, se li donarian tres dobles de axaus. La
qual dita és estada exceptada y, axí matex, ha
publicat a mitjas ditas y que no (h)y ha agut
persona alguna acceptàs aquella.
Semblantment, ha fet relació de com, obtemperant a la deliberació per sas senyorias feta, ha
publicat en lo públich subast que a qui·s posaria
en dita de fer quatra-cents sombreros per los
soldats del tèrcio de la present casa, a dinou
sous quiscun, se li donarian quatre doblas de
axaus. La qual dita és estada acceptada y, axí
matex, ha publicat a mitjas ditas y no ha trobat
persona acceptàs aquellas.
Y així matex, ha fet relació de com, obtemperant a altra deliberació per sas senyorias feta, ha
publicat en lo públich subast que a qui·s posaria
en dita de fer quatra-centas corbatas de fil y tela
per los soldats del tèrcio de la present casa, se li
donarian dos lliuras, quinsa sous de axaus. La
qual dita acceptada, ha publicat y donat a mitjas
ditas; las quals són estadas acceptadas, posant-se
en dita de fer aquestas a sinch sous y nou diners
quiscuna, que ve a ser a sinch sous, nou diners y
malla quiscuna corbata.
En aquest matex dia no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per causa de continuar sa indisposició.
Dimecres, a X. En aquest dia no és vingut en lo
consitori de sas senyorias lo dit oÿdor militar,
per continuar sa indisposició.
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Dijous, a XI. En aquest dia no són vinguts en lo
consistori de sas senyorias los senyors oÿdors
militar y real, per causa de sas respectives (in)disposicions.
Divendres, a XII. En aquest die no és vingut en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per continuar sa indisposició.
Dissapte, a XIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà mayor, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet de sa
excel·lència lo senyor virrey y capità general, de
data de onse del corrent; ab lo qual sa excel·lència participa a sas senyorias ser estat servit sa magestat, Déu lo guarde, manar noticiar-li que, segons los avisos tenia ab brevedad, enviaria el rey
de Anglaterra una esquadra de vaxells anglesos
y olandesos perquè units ab la armada del rey,
nostre senyor, vingan al Mediterràneo; encarragant-li ab eix motiu que quant dits vaxells arriban e est port o port de ells, se’ls franqueesin
tots los drets de bastiments hauran menester o
demanaran, als preus ordinaris y franchs de tots
drets; y que dits vaxells ya estavan en Càdiz, havent resolt que totas las esquadras de galeras se
posen a la vela per estos mars. Com de dit bitllet
és més llargament de vèurer, que·s assí cusit,
signat de número CXXVII, y del thenor següent:
«Aunquea su magestad, Dios le guarde, havía
sido servido de mandar noticiarme que, según los
avisos que tenía, embiaría con brevedad el rey de
Inglaterra una esquadra de 38 nabíos de guerra
ingleses y olandeses para que, unidos con nuestra
armada, venga al Mediterráneo; y encargándome con este motivo que, quando llegue a este puerto dicha esquadra o parte de ella, se les franquee
todos los géneros de bastamentos que huvieren menester y pidieren, a los precios ordinarios y libres
de drechos; en medio de que no dudo escrivirá a
vuestra señoría acerca de esto, ni de su zelo y fineza lo dispondrá assí vuestra señoría, por su parte,
//201v // attendiendo a lo que interessa el bien común, devo anyadir que, con un extraordinario
que arribó anoche a esta ciudad, me acusa don
Juan de Angulo, sacretario del despacho universal, de orden de su magestad, que ya estaban en
Cádiz los nabíos de Inglaterra y Olanda; y, siendo esta noticia de tan favorables conseqüencias,
no he querido dilatarle a vuestra señoría sino ponerla luego en la suya, y dar a vuestra señoría la
enorabuena que todos podemos admitir gustosos,
esperando que de la venida de estos bageles y de
que su magestad ha resuelto que quanto antes se
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
20ov i 201r del trienni 1692-1695.

hagan a la vela todas las esquadras de galeras, a
esta buelta, y mediante el calor con que se trabaja
en los demás aprestos y prebentiones para la próxima campanya, hemos de lograr muy felices progressos. Quiera Dios que assí subceda y guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 11 de
febrero 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per causa de continuar en sa indisposició.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica presentada per part de Jaume Mersal,
pagès de la vila de Alguayre, ab la qual suplica a
sas senyorias veàs al reparo de la contrafacció se
comuna a las Generals Constitucions, per voler
los mayorals de la confraria de Nostra Senyora
de Esperansa de dita vila presentar per obtenir
un benefici del qual són patrons a un subjecte
alienígeno, lo qual és prohibit per disposició de
ditas Generals Constitucions. Com de dita súplica és de vèurer, que·s assí cusida, signada de
número CXXVIII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre senyor. En la iglésia parroquial
de la vila de Alguaire, bisbat de Lleyda, se troba
al present vacant un benefici de ressidència del
qual són patrons los mayorals de la confraria de
Nostra Senyora de la Esperansa y, no obstant
que en la dita vila se troban vuy personas condignas, originàrias de ella, publicament se diu y
té per // 202r // cert que la mayor part de dits
mayorals, attenent més a sas dependèncias y respectes particulars que al degut a sa pàtria y a la
inviolable observansa de las Constitucions de
aquest Principat, tenen determinat presentar a
dit benefici a un que no sols no és cathalà, però
ni de la diòcesis de Lleyda. Per lo que Jaume
Mersal, pagès de dita vila, altre dels mayorals de
dita confraria, suplica que, per evitar dicensions
y litigis, sia del agrado de vostra senyoria prevenir ab carta a la comunitat de vicari y beneficiats
de dita parroquial iglésia per a què no posen ni
dexen possar al estranger en pocessió del dit benefici, o deliberar medi millor per a impedir la
contrafacció a las Constitucions; lo que, a més
de ser molt just y posat en rahó, rebrà lo suplicant a singular favor de la magnanimitat de vostra senyoria. Altissimus. Morata».

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
201v i 202r del trienni 1692-1695.
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En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta de sa magestat de data de sis del corrent, ab la qual és servit sa magestat significar
quant de son real agrado serà que per part de la
Generalitat se franqueen los drets dels bastiments y altres cosas hauran menester las esquadras de vaxells de Anglaterra y Olanda se esperan per incorporarse ab la armada del rey, nostre
senyor, y units obrar en la campanya pròxima.
Com més llargament de dita real carta és de vèurer, que·s assí cusida, signada de número CXXVIIII, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviéndose ajustado el pasaje al Mediterráneo de las
esquadras de vajeles que se esperan de Inglaterra
y Olanda para incorporarse con nuestra armada
y obrar unidos en las ocasiones de la campanya
próxima que viene; haviéndose de nuestra parte
algunas prevenciones que se han comprehendido
en el proyecto para assegurar la permanencia de
estas esquadras, entra otras cosas que miran a este
fin se ha capitulado que en arrivando a estos mares se les asista promptamente con los géneros de
carnes y otros vastimentos que huvieren menester,
libres de drechos y a los mismos precios que corrieren al mismo tiempo que se pidan. Y porque son
notorias las consideraciones que concurren de interés público y de mi servicio en que esto se observe,
he querido significaros quan de mi real agrado
será el que por una parte franqueeis los derechos
referidos a estas raciones, para que experimenten
al buen tratamiento y correspondencia que solicita el motivo que las conduze a unirse con mis intereses. Que assí lo espero de vuestro amor y zelo a
mi servicio, en que me le // 202v // hareis mui
agradable, como más en particular lo entendereis
del marqués de Villena, mi lugarteniente y capitán general, que os entregará ésta. Dattus en
Madrid, a VI de fabrero MDCLXXXXIIII. Yo, el
rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Brull, regens. Vidit Climente, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit don
Joannes de la Torre, regens».
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en
est present dietari unas lletras monitòrias y requisitòrias de orde de sas senyorias notificadas
al il·lustre y reverend senyor fra don Miquel
Gerònim de Molina, bisbe de Lleyda, per la observansa de la disposició de las Generals Constitucions de Catalunya disposants que alienígea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
201v i 202r del trienni 1692-1695.
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nos ni estrangers no pugan obtenir oficis, beneficis, dignitats ni pensions eclesiàsticas en lo present Principat, junt ab lo acte de la presentata
de ditas lletras al dors de aquellas continuat.
Com de aquellas és de vèurer, que són assí cusidas, signadas de número CCXXXa.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General, ha fet
relació de com, obtemperant a la deliberació
per sas senyorias feta lo die present, ha publicat
que a qui·s posaria en dita de fer los quatra-cents
gambetos de drap setse de Olot blancatxo, quatra-centas camisolas de cordellats vermells, quatra-cents parells de mitjas de llana retorta de
Olot vermellas y quatra-centas camisas de tela
gòtiga, per nou lliuras quiscú, se li donarian
quatre doblas de axaus. La qual dita és estada
acceptada per Francisco Torras, sastre de la present ciutat. Y després ha continuatb encantar lo
fer ditas cosas, donant y publicant en virtut de la
matexa deliberació mitjas ditas, las quals foran
acceptadas en la forma següent: ço és, que Pere
Salgas, sastre de la present ciutat, se posa en dita
de fer ditas cosas a vuyt lliuras, dinou sous; dit
Torras a vuyt lliuras, divuyt sous; dit Salgas a
vuyt lliuras, setse sous; dit Torras a vuyt lliuras,
quinsa sous; y dit Salgas a vuyt lliuras, catorsa
sous; y, havent continuat en encantar y subastar
//203r // lo fer ditas cosas, no ha aparegut persona alguna qui emprengués fer aquellas per menos que dit Salgas, qui, com està dit, ha emprès
fer aquellas a dita rahó de vuyt lliuras, catorsa
sous; per lo que, en virtut de la damuntdita deliberació, li ha lliurat lo fer-las per ser lo qui per
menos ho fa.
Dilluns, a XV. En aquest dia no són vinguts en lo
consistori de sas senyorias los il·lustres y fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdor militar, per causa de estar indisposts.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
vot fet per los magnífichs assesors ordinaris de la
present casa y consulents aplicats, acerca de la
barca genovesa naufragada als vint-y-quatra del
passat en lo port del Estertit de Torroella de
Mongrí; ab lo qual aconsellan a sas senyorias
que, per a provehir ab tota seguretat y cuitar debats ab los oficials de la Capitania General, sas
senyorias encontinent y ab la mayor diligència
a. a continuació: lletra requisitòria impresa. 1 full (ACA,
Generalitat, Dietari, N-88 (volum), entre els folis 202v i
203r).- al vers d’aquesta requisitòria es troba una certificació
escrita, transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1468.
b. encantat ratllat, continuat al marge esquerre.
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possible envien extraordinari, donant orde als
taulers o altres officials a qui eparega que per lo
matex propri remeten una relació jurada de com
la roba de dit naufragi arribà en llur mà y poder,
y quin dia y hora naufragà la barca, en quin dia y
hora arribaran en son poder las mercaderias, si
fou per via de denunciació y de manifest, com
més llargament es de vèurer en dit vot, que·s
assí cusit, signat de número CXXXI y del thenor
següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph. En lo fet consultat als
assesors, advocat fiscal y doctors consulents infrascrits per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de// 203v //
comptes del General de Catalunya per rahó de
un recado aportat a dit concistori per lo magnífich don Joseph Arcidet, advocat fiscal del tribunal de la Capitania General, de part del excellentíssim llochtinent y capità general, noticiant
a dit concistori com en dias passats havia naufragat una barca en lo port del Estartit de la vila de
Torroella de Mongrí, la qual, segons digué, era
carregada de robas y mercaderias de contrabando, algunas de las quals, o part de ellas, se trobavan en poder dels officials de la Generalitat,
demanant foran servits ses senyories ordenar y
manar als dits officials de la Generalitat entregaran al dit tribunal de la Capitania General totas las mercaderias y robas se trobasan en son
poder procehidas de dit naufragi; a vista de la
qual petició per sas senyorias fou manada fer
carta de dit die y fou ordenat y manat al deputat
local de la ciutat de Gerona y als taulers del General y bolla de Torroella de Mongrí fes(sin)
entregar y entregàran a dits officials de la Capitania General totas las robas y mercaderias se
trobassan en llur poder, exceptadas aquellas de
las quals per los officials de la Generalitat se’n
fos feta aprehensió per frau y comís del General
per alguna causa ho rahó, las quals en cas n’i
agués se retinguesen dits oficials de la Generalitat fins tinguésan altre orde de sas senyorias;
manant axí matex que en cas que los oficials de
la Capitania General volguesen vèurer las robas
y mercaderias restarian en poder dels de la Generalitat, volent llevar acte de aquellas, se’ls permetés. Lo que no obstant se ha incistit en que
se entregasen totas las ditas robas y mercaderias
que en qualsevol modo y manera se trobasen en
poder dels officials de la Generalitat, com lo sobredit està contengut paraula per paraula en la
deliberació presa per dit molt il·lustre concistori
als 13 del present y corrent mes y any, lo que
motivà en reparar a què se donàs dit orde tant
absolut per poder-ne resultar notable dany y
perjudici a la Generalitat y, consultat lo reparo
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 202v
i 203r del trienni 1692-1695.

ab los dits magnífichs assesors y advocat fiscal
ordinaris de la casa perquè aconsellasen a sas senyorias lo que devian y podian obrar, havent
demanat estos doctors consulents, los aplicaren
los infrascrits perquè aconsellasen lo que han y
deuhen obrar acerca del sobredit fet. Vista la
deliberació y rahons que han motivat aquella;
vista la observansa de la present casa, deduhida
de capítols de Cort y ordinacions manadas publicar per los molt il·lustres senyors diputats, y
difarents exemplars que ocorren; vist lo que se
havia de vèurer, són de vot y parer que, atès que
no·ns consta fins ara// 204r // del dit fet què y
com és, ni de las circunstàncias, y que sens assò
no·s pod resòldrer cosa per a procehir ab tota
seguretat y evitar debats ab los officials de la Capitania General, que lo molt il·lustre concistori
encontinent, ab la mayor diligència possible,
envie extraordinari, donant orde als taulers, o
altres officials a qui eparega, que per lo matex
propri remeten una relació jurada de com la
roba de dit naufragi arribà en son poder y quin
dia y hora naufragà la barca y en quin die y ora,
axí matex, arribaren en son poder las mercaderias, y si fou per via de denunciació o de manifest; per a què, podent ésser vingut lo cas de què
la Generalitat no tinga interès en ellas per frau o
comís, se pugan, cobrant la Generalitat sos
drets, entregar als officials de la Capitania General, com en cas contrari podrà lo molt il·lustre
concistori deliberar segons lo que es resultava
de la dita relació, per evitar encontres y assegurar los drets y prerrogativas de la Generalitat. Y
axís ho senten, als 15 de febrer 1694. Rechs y
Gallart, assessor subrogatus. Martí, advocatus fiscalis Generalis Cathalonie subrogatus. Ametller,
assessor subrogatus. València, consulens. Copons,
consulens. Llampillas, consulens».
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, mitjensant jurament ha fet relació
de com la indisposició del reverent Pere Traver,
guarda del General y escrivà del magnífich defenedor, ha continuat y continua en la matexa
conformitat que té dit y referit en altra relació
per ell a sas senyorias feta, de manera que li ha
impedit y impedex lo exercissi personal y servitut de dit son ofissi.
Dimecres, a XVII. En aquest die no és vengut en
lo concistori de sas senyorias los il·lustres y fidelíssims sen(y)ors deputat eclesiàstich y oÿdor
militar.
204v

Diumenge, a XXI de fabrer MDCLXXXXIIII. En
aquest die se ajuntà lo il·lustre concistori y no
vingué en ell lo il·lustre y fidelíssim oÿdor militar.
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En aquest matex die me han ordenat ses senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
relacions juradas y autèntichas fetas, çoa és, la
una per Agustí Badia, tauler del General de Torroella de Mongrí, y la altra per Francisco Guilló,
tauler de la bolla de la matexa vila, en orde al
naufragi patí y passà la barca del patró Joseph
Moreto, genovès, en lo port del Estertit de dita
vila. És a saber, en quin die naufregà, si antes de
arribat en dit port ho després, quant temps havia hi era arribada; quant naufragà si se perdé
tot lo buch de ella, y totas las mercaderias se’ns
salvarien poch ni molt, o si se’n trobà part de
ellas dins lo // 205r // matex buch després de haver naufragat; si lo patró donà manifest y denuncià las robas y mercaderias aportava en dita
barca y, en cas ho fes, si havian passat las vint y
quatra horas y sis de la pràtiga per donar dit manifest; quinas robas y mercaderias prengueren
los taulers de dita vila y tenen en son poder de
dit naufraig com perquè quina causa, rahó ho
motiu las prengueren si és las tingan en custòdia
o si las han presas en frau y comís del General
per no haver donat lo manifest dins lo llegítim
temps; o per quina rahó ho causa y com y en mà
de qui las prengueren, si en lo buch de dita barca o en mà de terceras personas que las aguésan
trobadas y se las ne aguésan aportadas en sas casas on en altras parts; ab spesificació e individuació de totas las circunstàncias del fet y las causas
y rahons ab que pretenen ditas robas y mercaderias haver incidit en frau y comís del General, en
cas ho pretengan. De las quals dos relacions juradas autèntichas és de vèurer, que són assí cusidas, signadas de números CCXXXI y CCXXXII, y del thenor següent:
«Inb Dei nomine. Amen. Noverint universi quod
ego Agustinus Badia, agricola villae Turricellae
de Montegrino, diocesis et collecte Gerunde, et tabularius Generalis eiusdem ville, quoniam justum et rationi consonum est veritati testimonium
perhybere. Idcirco, thenore presentis medio juramento per me ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, prestito in manu et posse
magnifici Anthonii Ribot, utriusque juris doctori Gerundae, assesoris ordinarii Generalis deputationis localis civitatis et collectae Gerundae, refero, insinuo, notifico fidem ac relationem facio
atque attestor universis et singulis hoc presens publicum instrumentum visuris, lecturis pariter et
audituris infrascripta et sequentia nempe que
sots diada de vint y nou del mes de janer pròxim
passat arribí en esta vila de Torroella de Montgrí per haver vingut dit die de la ciutat de Barcea. a l’original co.
b. els originals d’aquestes relacions es troben intercalats entre
els folis 204v i 205r del trienni 1692-1695.
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lona; y Francesch Guilló, tauler de la bolla de
dita vila, me participà que una barca genovesa
avia naufragat en lo port del Estertit y que li havian acusat que, en diverses parts y casas del present terme y parts ocultas, hi havie y s’i trobaven
algunas robas y mercaderies, ademés de moltas
mercaderies y robas avian ja apresas en frau que
no eran denunciadas ni manifestades al General.
Y lo endemà, que comtàvem als trenta de dit
mes de janer, anant jo en companya de dit Francesch Guilló, tauler predit, a regonèxer algunas
casas y altres parts abscondidas y amagadas
// 205v // de dit terme, dit Guilló, tauler predit,
en presència mia trobà en dit die de trenta en
casa de Bertran Abat, treballador de esta vila,
una cana tela crua y sinch trossos de cotonina de
vela de tir, entre tot de sinch pams, poch més o
menos; les quals cosas té en son poder dit Guilló junt ab altres cosas per aquell apresas per ésser caygudes en frau y comís del General, per
rahó de no ésser manifestadas ni denunciades al
General. Y axò és solament lo que puch dir per
lo jurament tinch prestat. Et ne aliquem super
his dubitare contingat pressentem relationem sive
presentes meas certioratitias literas sive hoc presens publicum instrumentum de predic-tis per
notarium et scribam infrascriptum fieri et tradi
requisivi. Dattum et actum in villa Turricellae
de Montegrino, die decima septima mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo nonagesimo quarto. Presentibus
me, dicto et infrascripto notario et scriba, et pro
testibus Bartholomeo Garandia, laboratore dictae villae Turricellae, et Joanne Angli, agricola
civitatis Barchinone, ad haec vocatis et rogatis.
Sig+num Jacobus Padres, apostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus, Gerundae civis
necnon notarius et scriba offitii Generalis deputationis localis civitatis et collectae Gerundae, hec
penes me recepta scribi feci, signavi et clausi rogatus in fidem praemissorum».
«In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod
ego Franciscus Guillo, chirurgus villae Turricellae de Montegrino, diocesis Gerunde, tabularius
bullae eiusdem villae, collectae et estationis Gerundae, quoniam justum et rationi consonum
est veritati testimonium perhibere. Idcirco, thenore presentis medio juramento per me ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia,
prestito in manu et posse magnifici Antonii Ribot, utriusque juris doctori Gerundae, assesoris
ordinarii Generalis deputationis localis civitatis
et collectae Gerundae, refero, insinuo, notifico fidem ac relationem facio atque atestor universis
et singulis hoc presens publicum instrumentum
visuris, lecturis pariter et audituris infrascripta
et sequentia, videlicet: Primo, que sots diada de
vint-y-sinch del mes de janer pròxim passat, a la
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matinada, que devien ésser entre les sis y set
hores, poch més o menos, trobant-me jo en
// 206r // lo port del Estartit tinguí notícia que
lo dia antes, que comtavem vint-y-quatre de dit
mes, havia naufragat una barca genovesa en la
plaja de dit Estartit; la qual era arribada en dit
port, segons me digué lo patró de aquella, anomenat Joseph Moreto, de nació genovès, la nit
del disapta que comtàvem als vint-y-tres. Després de ésser arribada en dit port comensà ha
naufregar, rompen-se-li lo esperó de dita barca,
y continuà lo naufragi fins a las vuyt horas,
poch més o menos, de la matinada de dit die de
vint-y-quatre. De tal forma que dita barca se
obrí y se perdé tota junta, ab lo buch de aquella
y totas las marcaderies aportave, sens salvar-se
cosa, sinó és alguna part de robas y mercaderies
que las olas del mar aportaran en terra; y que
no se salvà o trobà part de mercaderies dintre lo
buch de dita barca després de aver succehyt lo
naufragi. Ítem, que dit Joseph Morato, patró
de dita barca, no donà manifest algú de ditas
robas y mercaderies als taulers del General y
dret de bolla de la present taula de la vila de
Torroella de Montgrí, ni aquell féu denunciació alguna de les robas y mercaderies aportave
en dita barca. Ítem, de com havent tingut notícia y haver-me certas personas acusat que difarens personas del terme de dita vila de Torroella de Montgrí havien recaptat o recullit
algunas robas y mercaderias que les dites olas
del mar avien aportat en terra per ocassió del
dit naufragi de dita barca, ab asistència del honorable Joseph Sebater, balla de esta vila, y dos
testimonis, aní a regonèxer per rahó de mon
ofici, en lo dit die de vint-y-sinch de dit mes de
janer, totes les botigas desertas que es troban
en lo dit port del Estartit, caus de rocas y altres
parts escondidas de la montanya cerca de dit
port del Estertit, per vèurer si trobaria algunas
robas o mercaderies per rahó de les quals se degués lo dret de General y Bolla. Com efecte, regonexent dites botigas, caus de rocas y demés
parts ocultas de la dita montanya, trobí: primo,
tretze pesses xamallots borts de diversos colors;
ítem, sis pessas telas blavas; ítem, sis pesses y un
tros de tretze brassas arbatjas comuns; ítem,
tres trossos de tela crua y blanca de lli de trenta-tres brassas; ítem, tres pessas de tela dita canyos de Gènova blancas; ítem, vint-y-quatre
pessas cambrasinas; ítem, dos pessas batistas
blancas; ítem, dos pessas de tela dita canyos de
Gènova blancas; ítem, tres parts de breviari que
concistex ab un breviari y mig posat ab tres llibres; ítem, una sort de puntas de fil blanch;
ítem, tretze cadiras de palma, part rompudas,
de color vert; y en casa de Joan Pagès, adroguer
de esta vila, trobí dit die deu partits de tela entre banca y tenyda y entre trossos y pessas enteras. Y després, lo die vint-y-sis de dit mes de ja-

ner, continuant la regonexensa, trobí dins la
casa nomenada del Molí de Vall de dit terme de
Torroella, en la qual habita Joan Fonquerna,
sinch pessas de tela blanca y sinch pessas de tela
de // 206v // colors; y en la Torra Bagura del
matex terme, en la qual habita talis Olivet,
pagès, trobí un sombrero negra, vuyt pessas
tela tanyda, una pessa tela blanca; y en lo camí
real cerca del portal de Mar de la present vila
també trobí una càrrega de telas blancas, que
n’i havia nou pessas y una pessa de xamallot
musco, la qual càrrega aportave una cavalcadura que amenave Sebastià Pi, pagès de la present
vila de Torroella. Y després, lo die vint-y-set de
dit mes, anant regonexent per difarents parts,
també trobí en terra, cerca la Torra Quintana
de dit terme, dos sombreros, lo un blanch y lo
altre negra, y dos trossos de tela crua, de tir de
sinch brassas; y, de la matexa manera, lo die de
trenta de dit mes de janer, anant regonexent
per dita vila, en la casa de Bertran Abat, treballador de aquella, trobí un tros de tela crua, de
tir de una cana, y sinch trossos de cotonina de
vela, que entre tots seran de tir de sinch pams,
poch més o menos; en la qual ocasió que trobí
dita tela crua y cotonina se trobave present
Agustí Badia, tauler de dit General. Totes les
quals robas y mercaderies prenguí y tinch en
mon poder com ha tauler predit per rahó de
aver trobadas aquelles sens ésser estadas denunciades ni posades en manifest, ni haver plom de
General y Bolla, y axí haver incidit en frau y comís del General, y per haver-las trobadas y
apresas en los puestos ocultos alt expressats y
en poder de les personas alt referidas; y no las
tinch en custòdia y guarda per haver-les trobades y apresas en la vora del mar, sinó en frau y
comís del General y Bolla per les raons alt explicadas y referides, y no haver plom de General
y Bolla en dits partits. Y és veritat que quant fiu
dites aprencions de ditas robas eran aquellas
molladas, y no sé ab certesa las personas que
tinch dit trobaren part de dites mercaderies de
hont havien agudas aquelles. Y tot lo sobredit
dich jo saber per ésser estat present en totes les
ocassions tinch alt referides y per lo jurament
tinch ara prestat. Et ne aliquem super hiis dubitare contingat presentem relationem sive presentes meas certioratitias literas sive hoc presens publicum instrumentum de predictis per notarium
et scribam infrascriptum fieri et tradi requisivi.
Dattum et actum // 207r // in villa Turricellae
de Montegrino, die decima septima mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo nonagesimo quarto. Presentibus
me, dicto et infrascripto notario et scriba, et pro
testibus Nicholao Fuster et Bartholomeo Garandia, laboratoribus dictae villae Turricellae de
Montegrino, ad haec vocatis et rogatis.

Sig+num Jacobus Padres, apostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus, Gerundae civis
necnon notarius et scriba offitii Generalis deputationis localis civitatis et collectae Gerundae, haec
penes me recepta scribi feci, signavi et clausi rogatus in fidem praemissorum».
Dilluns, a XXII de fabré MDCLXXXXIIII. En aquest
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General y present casa a las onse horas del
matí, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
eclesiàstich y real de part del concistori són
anats al excel·lentíssim senyor duch de Escalona, llochtinent y capità general, a participar-li la
deliberació per sas senyorias feta lo die de ahir
en orde a què los taulers del General y Bolla de
la vila de Torroella de Mongrí entregasen y restituÿssen als officials de la Capitania General totas y qualsevols robas y mercaderias tinguessan
en sa mà y poder pervinguda y procehida del
naufragi passà y patí la barca del patró Joseph
Moreto, genovès, en lo port del Estartit de dita
vila, pagats emperò primerament los deguts y
acostumats drets tocants y spectans a la Generalitat per rahó de ditas robas y mercaderias. Al
que sa excel·lència respongué que donava moltas y repetidas gràcias al concistori de dita deliberació y que no esperava menos del zel y ardor
que sas senyorias tenen y aportan a tot lo que
mira al real servey, conforme dits senyors oÿdors eclesiàstich y real han <de> referit en concistori a ses senyories.
207v
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Dijous, a XXV. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà mayor del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta que junt ab un bitllet del
excel·lentíssim llochtinent han rebut. La data de
la qual real carta és a deu, y del bitllet als vint-ytres, del corrent mes de fabrer. La qual real carta y bitllet són assí cusits, signats de números
CXXXIIII y CXXXV, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Demás
del trigo, viscocho y raciones de mar que está
mandado al governador de hacienda ponga de
reserva en Cartajena, por si necesitaren de estos
géneros las esquadras de Inglaterra y Holanda
que han llegado a Cádiz para incorporarse con
nuestra armada, se valgan de ellos por su dinero;
he resuelto que en otros puertos en donde pueden
arrivar se prevenga sin pérdida de tiempo todo
género de bastimentos para que no les falten los
que huvieren menester; y que no se permita, como
os lo tengo encargado, el vendérselos sino en los
precios corrientes. De que he querido acusaros y
encargaros, como lo hago, que, por la parte que os
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 207v i 208r del trienni 1692-1695.
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tocare luego y sin la menor dilación, dispongáis
estén prevenidos en essa ciudad y puerto todo género de bastimentos para que no les falte a mi armada y esquadras que lleva unidas, y se les subministre en la forma referida. Y de todo lo que
obraréis a este fin me daré por muy servido y lo
tendré presente para favoreceros y honraros en las
ocasiones que se ofrecieren. Dattum en Madrid, a
X de febrero MDCLXXXXIIII. Yo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro. Vidit Joannes de la Torre».
«Aunque los días passados noticié a vuestra señoría el arrivo a Cádiz de las esquadras de Inglaterra y Olanda, prevenciones que mandava su magestad se hiciessen aquí para quando llegaran y las
demás providencias resueltas, lo entenderá vuestra
señoría más individualmente por el contexto de la
adjunta real carta que passo a manos de vuestra
señoría, a quien repito mi confianza de que por su
parte contribuhyrá vuestra señoría con la fineza
que en todas ocasiones // 208r // a que tenga cumplido efecto lo deliberado por su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 23 de febrero MDCLXXXXIIII. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
Divendres, a XXVI de fabré MDCLXXXXIIIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor en medicina
Joseph Oliver, mitjensant jurament ha fet relació de com Pere Joan Borjas, soldat que és de la
companyia del mestre de camp del tèrcio del
General y present casa de la Deputació, en la occasió present està universalment en son cos tot
ple de lepra, que necessita posar-se en remeis
per curar-se de aquella y que de altra part pateix
tanbé una malaltia de molta consideració com
és de esvinsadura, no essent possible lo poder
continuar lo real servey en dit tèrcio, perquè seria ocasió que algun dia se veuria ab molts perills de sa vida; així que per rahó de dos enfermedats per la recuperació de sa salut necessita
de posar-se en remeis.
Dissapte, a XXVII. En aquest die me han ordenat
sas senyories a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica a
sas senyorias presentada per Martí Picasso, junt
ab la relació al dors de aquella feta per Joseph
Nuri de Lana y de Cancer, subrrogat en lo offissi de racional y en dit nom vehedor y comptador del tèrcio de dit General. La qual és assí cusida, signada de número CXXXVI, y del thenor
següent:
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Martí Picasso, ajudant dragoner que fonch del
tèrcio ab lo qual vostra senyoria fidelíssima ha
servit y serveix a sa real magestad, que Déu
guarde, representa que en lo janer pròximpassat, de orde de vostra senyoria fidelíssima,
fonch mancipat en los càrcers de la present casa
y després se li fonch manat anar pres al castell
de Rosas, en lo qual ý estigué fins que en lo
maig pròximpassat fonch eligit y anomenat per
la present ciutat en alfèrez viu de una de las
companyias de dit tèrcio. Y com, molt il·lustre
y fidelíssim senyor, en tot lo temps// 208v // que
dit suplicant se trobà pres de orde vostra senyoria fidelíssima no se li haja deliberat cosa alguna
de son sou, és asaber, del càrrech y puesto que
en dita ocasió ocupava y, per lo tant, vuy se li
réstian devent las mesadas dels mesos de janer,
fabrer, mars, abril y maig, las quals és molt conforme al de raó que se li paguen; per tant a vostra senyoria fidelíssima humilment suplica sie
del servey de vostra senyoria manar se li pague
dit sou vensut. Lo que, a més de ser axí molt
just y èquo, ho rebrà a singular gràcia lo suplicant de las piadosas y liberals mans de vostra senyoria fidelíssima. Offitio, et cetera. Altissimus.
Pro Pi. Pi et de Riu.
Oblata V februarii MDCLXXXXIIII in consistorio
et cetera. Et dicti deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt
predicta magnifico rationali et eo nomine vehetori tertii Generalis Cathaloniae, qui super suplicatis relationem faciat in scriptis. Raphael Albia, notarius publicus Barchinonae, scriba majoris
Generalis Cathaloniae subrrogatus».
«Lo suplicant, qui és lo alfèrez Martí Picasso, als
26 de juliol 1692 fou anomenat alfèrez de la
companyia del capità don Anthon de Viladomar
y Foix, altre dels capitans del tèrcio que vostra
senyoria de present està servint a sa magestat,
que Déu guarde, per lo ínterim que lo alfèrez
de dita companyia, que·s troba prisioner en
Fransa, fos restituhit y en llibertat de tornar en
lo exercissi de dit puesto. Lo qual Martí Picasso
anà continuant dit puesto de alfèrez de dita
companyia des de dit die fins als vint-y-quatre
de janer mil sis-cents noranta-tres, que ab altra
deliberació fou servit vostra senyoria, que per
las causas y atendèncias en dita deliberació expressadas, ordenar que sens nota alguna de infàmia de dit Picasso fos revocada dita deliberació
de vint-y-sis de juliol mil sis-cents noranta-dos,
y fou vostra senyoria servit ordenar al vehedor
de dit tèrcio ne fes las degudas notas sobre llisa. els originals d’aquestes súplica i relació es troben intercalats
entre els folis 207v i 208r del trienni 1692-1695.

tas; y que, en cas que dit Picasso vulgués continuar lo real servey en dit tèrcio, dit vehedor li
aclarés la plasa de sargento reformat que dit Picasso ocupava en dit tèrcio, y en la companya
del // 209r // capità Pere Joan Sanxo, ab lo sou
acostóman gosar semblants sargentos reformats; lo qual li comense a córrer del die primer
de fabrer, alesores pròximvenent, en avant. Y en
cas que dit Picasso no volgués continuar lo dit
real servey en dit tèrcio ab dita plassa de sargento reformat, que en tot cas fos aquell licenciat,
conforme vostra senyoria de present per allasores, y esdevenint dit cas, licenciava aquell. En
exequució de dita deliberació se escrigué a
Onofre Orriols, aleshores ajudant de vehedor
de dit tèrcio, per a què aquell notificàs a dit
Martí Picasso, qui alesores se trobava en la plassa de Rosas, a hont estava de guarnició dit tèrcio, la deliberació per vostra senyoria presa, y saber si volia continuar lo real servey ab dit puesto
de sargento reformat ab la conformitat tenia
vostra senyoria deliberat; y dit Orriols respongué ab carta de què devant de dos personas auria notificat dita deliberació a dit Martí Picasso,
y aquell havia respost no ho volia acceptar, que
antes se estimava més continuar dit real servey
ab lo sols pa de munició. En virtut de la qual
resposta fou donat per lisensiat en la conformitat vostra senyoria se havia servit deliberar, sens
que a dit Martí Picasso se li restà a dèurer cosa
alguna per rahó de sos respectius sous dels
puestos ha servit en dit tèrcio; ço és, de sargento
viu de la companya coronela des del principi se
formà lo tèrcio fins al vint-y-set de abril mil siscents noranta-dos, que se li assentà la plassa de
sargento reformat en la companyia de dit capità
Sanxo, en lo qual continuà lo real servey ab dita
plassa de sargento reformat fins als vint-y-sis de
abril de dit any, que se li assentà la plassa de ajudant reformat en dita companyia fins dit die de
vint-y-quatre de juliol mil sis-cents norantados, que se li assentà la dita plassa de alfèrez viu
de dita companyia del capità de Viladomar.
Com axí matex se li és estat pagat dit sou de
alfèrez des de dit die fins al darrer de janer mil
sis-cents noranta-tres, per ocasió que quant vostra senyoria fou servit fer dita última deliberació
ja se trobava dit Martí Picasso pagat de dit son
sou de alfèrez per tot lo dit mes de janer. Y assò
és lo que se ofereix fer relació a vostra senyoria,
que en quant al demés conté y narra dita suplicació no puch noticiar a vostra senyoria, per no
constar-me ni ésser de obligació del ofici lo saber-ho. Vostra senyoria deliberarà lo que sia de
son major servey. De la veadoria, als 8 de fabré
1694.

En aquest matex die, per ser lo últim de negosi
del present mes, lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar ab mi, scrivà major, y lo magnífich
racional del General y present casa, és baxat en
la casa del General y en lo apocento del magnífich defenedor, a effecte de continuar y pèndrer
inventari dels fraus apresos y trobats lo die present y corrent mes; //209v // los quals són los següents:
Als denou de fabrer mil sis-cents noranta-quatra,
aprehenció feta en casa de Fausto Navarro, sabater, als Cotoners, de quatre palms moqueats
color vermell.

Dilluns, al primer de mars
MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo magnífich Alex de
Sagarra y Canet, donsell en la ciutat de Lleyda
domiciliat, com a procurador de Ignasi Palmerola, ciutadà honrrat de Barcelona, capità reformat del tèrcio ab què lo General y present casa
serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
com de sa procura consta en poder del reverent
Pau Mir, prevere y vicari curat de la parròquia
de Sant Joan Despí, als denou del mes de fabrer
proppassat, còpia autènticha de la qual és assí
cusida, signada de número CCXXXVII, en dit
nom ha renunciat en mà y poder de ses senyories, pure y liberalment, la plassa de capità reformat que dit son principal té en dit tèrcio, en la
companya vuy de don Olaguer de Taverner y de
Ardena, antes del capità Joan Moragues. Y sas
senyorias han admès dita renunciació, essent
presents per testimonis Joseph de Palegrí y Esteve Laverni, verguers del concistori de sas senyoriasa.
Dimarts, a II. En aquest die s’és partit de la present ciutat per la de Girona lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per negosis y afers seus
propris.
En aquest matex die los magnífichs assesors y
advocat fiscal de la present casa, presents en lo
concistori de sas senyorias, han fet relació a sas
senyorias del estat de las causas vertents en dit
concistori.
210r

Joseph Nuri de Lana y de Cancer, subrrogat en
lo ofissi de racional y en dit nom veador y
comptador general de dit tèrcio».
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Dimecres, a III. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi de
síndich del General, ha fet relació com de orde
de sas senyorias se hera conferit ab lo mol reverent canceller a effecte de solicitar despatx de la
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1469.
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causa de contrafacció del sello, arxiver real y escrivans de registre, al qual ha respost dit canceller ho miraria.
Divendres, a V. En aquest die lo magnífich Ignasi de Oriola y Tort, ciutadà honrrat de Barcelona, en la vila de Ripoll, bisbat de Vich, domiciliat, com ha procurador per las cosas avall
escritas y altres legítimament constituhit y ordenat per Maria de Oriola y Navel, muller sua,
consta de sa procura en poder de Joseph Capdevila, notari públic de dita vila de Ripoll, als
vint-y-quatre de febrer proppassat, còpia autènticha de la qual és assí cussida, signada de número CCXXXVIII, en dit nom, obtemperant a la
deliberació per sas senyorias feta als dos del corrent y present mes de mars acerca la solta de
aquellas cent lliuras, nou sous i sis que són lo
sobreplus de aquell censal de preu y proprietat
cent quaranta-set lliuras, setse sous, y de ànnua
penció quaranta-set lliuras, quatre sous, pagador als vint-y-vuyt de juny, en què los reverents
domers y comunitat de preveres de la parroquial
iglésia de Sant Pere de las Puellas de la present
ciutat sortejaren en la extracció de censals feta
per los antecessors de sas senyorias als trenta-hu
de juliol mil sis-cents vuytanta-sis; en lo preu
del qual censal tansolament han espectat quaranta-set lliuras, sis sous y sis als dits domers y
comunitat, y las restans cent lliu- // 210v // ras,
nou sous y sis a dita Maria de Oriola y Navel,
com ha hereva y successora de Gerònim de Navel, son avi; en dit nom llohà, aprobà, ratificà y
confirmà, no sols las obligacions fetas per Julià
de Navel, fermansa que fonch de don Bernat de
Cardona y Paulo Pla, deputat y oÿdor eclessiàstich en lo trienni mil sis-cents y dos, debitors
del General, en subsidi de don Hugo de Tamarit, deputat militar que fonch en lo matex trienni, en dos mil sis-centas vuytanta-vuyt lliuras,
però tanbé las obligacions fetas per Joseph de
Navel, fermansa que fonch de Pere de Padellàs,
deputat militar en lo trienni mil sis-cents sinquanta-tres, debitor en setanta-una lliura, deu
sous y quatre diners, sens emperò perjudici, novació ni derogació de las primeras obligacions
en los actes de ditas fiansas respective continuadas. Ans bé, aquellas ajustant y comutant, en dit
nom convé y en bona fe promet als il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General que vuy són y per temps seran, que sempre y
quant tinga lloch la exequució de ditas fermansas fetas per dit Julià de Navel y Joseph de Navel, pocessors que foren del dit plus del dit censal, dita Maria de Oriola y de Navel, sa muller y
principal, donarà y pagarà al General ditas cent
lliuras, nou sous y sis quant lo plus del dit censal. Lo que promet en dit nom attèndrer y cumplir, tenir y servar, ab obligació dels béns y drets
de dita sa muller y principal, com a deutes fiscals
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y reals; llargament no entenent, emperò, dit
magnífich Ignasi de Oriola y de Tort, per ditas
cosas obligar los béns propris, per tractar negoci
alieno, y ab jurament. Essent presents per testimonis lo doctor en quiscun dret Aleix Fornaguera y Joseph Pelagrí, passamaner, verguer del
concistori de sa senyoria.
En aquest matex die dit Ignasi de Oriola y Tort,
en dit nom constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha jurat en poder de sas
senyorias en la forma acostumada de com, havent fet las degudas diligèncias en cercar lo acte
de la venda y original creació de ahont devalla
aquella part de censal de pensió quaranta-set
sous y quatre diners pagadora als vint-y-vuyt de
juny, en la qual los presents domers y comunitat
de preveres de la parroquial iglésia de Sant Pere
de las Puellas de la present ciutat sortejaren en
la extracció feta per losa antecessors de sas senyorias als trenta-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-sis, en lo qual ha constat tansolament
// 211r // expectar a dits domers y comunitat
quaranta-set lliuras, sis sous y sis diners, y las
restants cent lliuras, nou sous y sis a dita sa principal, com ha hereva y successora universal de
Gerònim de Navel, son avi, no és estat possible
lo trobar aquell ni ha pogut saber ahont era.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta despedida per lo Supremo de Aragó,
dada en Madrid als divuyt de fabré proppassat,
ab la qual és servit dir sa magestat, Déu lo guarde, donar gràcias a sas senyorias de haver deliberat augmentar lo tèrcio fins al número que càpia
en la possibilitat, y de haver donat del diner del
donatiu voluntari un socorro de trenta dias als
soldats rasos y reformats de la cavallaria y dragons del real exèrcit, tant ab un bitllet de sa excel·lència, ab lo qual remet dita y altra real carta,
la qual se troba continuada en lo llibre de Deliberacions y dietari del donatiu voluntari; la una
de les quals reals cartas y bitllet de sa excel·lència són assí cusits, signats de números CCXXXVIIII y CCXXXX, y del thenor següent:
«Elb rey. Ilustres y fidelísimos diputados. Hase recivido una carta de 30 de henero próximo pasado
en que, respondiendo a la que os mandé escribir
de setse de el mismo encargandoos el augmento de
vuestro tercio al número de mil y ducientas plazas
por las operaciones de la próxima campanya, expressáis el dolor y sentimiento que os asiste de ver
essa Generalidad tan exausta de medios con ocaa. a continuació ratllat administradors.
b. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 210v i 211r del trienni 1692-1695.

sión de la continua guerra y de lo que el enemigo
ha tornado, que no puedan igualarse vuestras
fuersas en los deseos que tenéis de mi real servicio y
de condesender con lo que os he encargado; pero
que, no obstante esto y tener adelantada la recluta de vuestro tercio, havéis deliverado el augmentarle hasta el número que cupiere en vuestra possivilidad. Cuia deliveración y el haver dado de el
dinero del donativo voluntario de essas universidades para el socorro de trenta días a los soldados
rasos y reformados de la cavellaría y dragones de
esse exército, me suplicáis tenga grata aceptación
en mi real ánimo. Y, siendo tan de mi real agrado y propio de vuestro celo y fidelidad lo que en
esto havéis obrado, he querido daros las gracias
que merecéis por ello y asseguraros la confianza en
que quedo de que continuaréis manifestando
vuestro celo en mi real servicio, como hasta aquí
en todo lo que alcanzaren vuestras fuerzas. Dattum en Madrid, a XVIII de febrero MDCXCIIII. Yo,
el rey.
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ciutat, consta de sa procura en poder de Joseph
Virgili, notari real col·legiat de la present ciutat,
als sinc del corrent mes de mars, còpia autènticha de la qual és assí cussida, signada de número
CCXXXXI, en dit nom ha renunciat lo dit ofissi
de guarda y alcayt de dit palau real y obra nova
dels càrcers reals en mà y poder de sas senyorias,
a favor y en cap del magnífich Francisco Burniach y Texidor, en quiscun dret doctor, attès
dit ofissi és altre dels antichs y que·s podan alienar. E sas senyorias han admès dita renunciació
si et quantum. Essent presents per testimonis
Jacintho Morató y Esteve Laverni, verguers del
consistori de sas senyoriasa.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo molt reverent Andreu Foix, canonge de la Seu de Barcelona, Miquel Carreras y Bertran, Joan Llinàs,
ciutadans honrats de Barcelona, y Francisco
Bassols, mercader, mayorals de la confraria de la
Puríssima Concepció de la Verge Maria en la
Seu de Barcelona fundada, en dit nom han jurat
en poder de sas senyorias en la forma acostumada de com havent fetas las degudas diligèncias
en cercar lo acte de la venda y original creació
de aquell censal de preu cent noranta lliuras y
pensió sinquanta-set sous, nou diners, pagador
als deset de juny, en lo qual dits mayorals sortejaren en la extracció feta per los predecessors de
ses senyories als dotse de juliol mil sis-cents vuytanta, no és estat possible trobar aquell ni saber
ahont és.

Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Oscariz, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Joannes de la
Torre».
«Remito a vuestra señoría las adjunctas dos reales cartas expedidas por guerra y Aragón concernientes a la acceptación que le ha devido a su magestad la liberalidad con que vuestra señoría
passó a entregar el donativo voluntario de las
universidades para socorrer treinta días a los reformados y soldados de la cavellaría y dragones, y
offerta que vuestra señoría haze de augmentar el
tercio hasta el número que cupiere en la possibilidad, que no lo dudo del zelo de vuestra señoría, en
medio de lo exausto de ellos, que considero a vuestra señoría, a quien ratifico el desseo que asiste de
contribuhir a quanto condusga a la mayor satisfacción y alivio de vuestra señoría, cuia vida
guarde Dios muchos años. Barcelona, a 4 de marso 1694. El marqués.

212v

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
212r

Dilluns, a VIII. En aquest die, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
real, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias lo doctor en quiscun dret Salvador Baró, com a procurador del magnífich Domingo Aguirre, en quiscun dret doctor, elegit
per sa magestat, Déu lo guarde, en jutja de la
règia cort del present principat de Cathalunya,
obtenint lo ofissi de alcayt y guarda del palaua
real y obra nova dels càrcers reals de la present

a. a continuació ratllat del rey.
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Dijous, a XI. Enb aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo pare
fra Joan Batista Carreras, com a procurador per
a las cosas avall escritas y altres legítimament ordenat per lo prior y convent de Sant Geroni de
la Vall de Abron, consta de sa procura en poder
de Mariano Rondó, notari públic de Barcelona,
als vint-y-dos de fabrer mil sis-cents norantatres, certificatòria de la qual és assí cusida, signada de número CCXXXXII, en dit nom ha jurat
possant-se la mà en lo dit en la forma sacerdotal
com dit prior y convent no tenen en son poder
ni saben ahont trobar, encara que·s fèsan moltas
diligèncias, lo acte de venda y original creació
de ahont devalla aquella part de censal de preu y
proprietat vint lliuras y pensió vint sous que tots
anys al primer de juny dit prior y convent rebian
sobre lo General per los títols continuats en lo
capbreu de juny, fòleo tres-cents sinquanta-dos,
en lo qual sortejaren dits sos principals en la extracció feta alsc.
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1469.
b. anotació escrita al marge esquerre non habuit effectum.
c. text inacabat.
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cusit, signat de número CCXXXXII, y del thenor següent:

Dimecres, a XVIII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

«Hea resuelto que el sávado vint y siete del corriente se passe muestra general a la infantería y
cavellaría del exército y guarniciones de plasas y,
perque combiene al servicio de su magestat se
haga con toda justificación y en un mismo día,
encargo a vuestra señoría disponga que el vehedor
del tercio de vuestra señoría vaja con las listas a
passarsela en Gerona, donde se halla, respecto de
ser precisso por no tenerlas los officios. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 19
de marso 1694. El marqués.

Dissapte, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo
magnífich Onofre Monsalvo, doctor en medicina, ciutadà honrat de Barcelona, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de
Joan de Argila, cavaller, sacretari y escrivà mayor del General y present casa, ha continuat y
continua encara del matex modo y forma que té
dit y referit en altras relacions per ell fetas a sas
senyorias, de manera que li ha impedit y impedeix la servitut personal y exercissi de dit son offissi.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».

Y semblantment, mitjensant jurament, ha fet
relació de com la indisposició del doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la escrivania
mayor, ha continuat y continua en la matexa
conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de manera que
li ha impedit e impedex lo exercissi personal y
servitut de dit son offissi.
Y axí matex, dit doctor Monsalvo, mitjensant
jurament, ha fet relació de com la indisposició e
impediment de Joseph Blanch, altre dels verguers del il·lustre concistori, ha continuat y
continua en lo matex modo y forma que té dit y
referit en altras // 214r // relacions per ell fetas a
ses senyories, de manera que li ha impedit e impedeix lo exercissi personal y servitut de dit son
offissi.

En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich del
General, ha fet relació de com se era conferit ab
lo molt reverent canceller a effecte de solicitar
lo despatx de la contrafacció del sello, arxiver
real y escrivans de registre, y que dit canceller ha
respost que ya ho veuria.
214v

En aquest matex dia és estat presentat en lo
concistori de sas senyorias un real privilegi de
jutja de la règia cort del principat de Cathalunya
despedit a favor del doctor Domingo Aguirre,
lo qual, vist, mirat y reconegut per los magnífichs assesors y advocat fiscal de la present casa,
és estat trobat veràs y estar ben despatxat en deguda forma, per lo que sas senyorias han manat
ésser aquell registrat en son degut lloch.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet del excel·lentíssim senyor marquès de Villena, virrey y capità general en lo present principat, de data de dinou del corrent, ab lo qual
participa a sas senyorias haver resolt que lo die
de dissapte de vint-y-set del corrent se passa
mostra general a la infanteria y cavalleria del
exèrcit y guarnicions de plassas, encarregant a
sas senyorias disposen que lo vehedor del tèrcio
de la present casa vaja ab las llistas a passar-la en
Gerona, ahont se troba dit tèrcio; com de dit
bitllet és més llargament de vèurer, que·s assí
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Dilluns, a XXII de mars MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo magnífich Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjensant jurament ha fet relació de com lo impediment e indisposició de
Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional
del General y present casa, ha continuat y continua en lo matex modo y manera que té dit y referit en altras relacions per ell, dit doctor Monsalvo, fetas a sas senyorias, de forma que li ha
impedit e impedex lo exercissi personal y servitut de dit son offissi.
Y així matex, mitjensant jurament ha fet relació
de com la indisposició e impediment de don
Miquel de Masdovellas, síndich del General y
present casa, ha continuat y continua en lo matex modo y forma que té dit y referit en altras
relacions per ell fetas a sas senyorias, de manera
que li ha impedit e impedex lo exercissi personal
y servitut de dit son ofissi.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició e impediment de don
Miquel de Pallarès, ajudant de racional del General y present casa de la Deputació, ha perseverat y persevera en la matexa conformitat que se
conté en altras relacions fetas a sas senyorias, de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
212v i 213r del trienni 1692-1695.

forma que li ha impedit e impedex lo exercissi
personal y servitut de dit son ofissi.
Y finalment, mitjensant dita jurament ha fet relació de com la impediment e indisposició de
Joseph Moya, llibrater, andador de la confraria
del gloriós sant Jordi, ha continuat y continua
en la matexa conformitat que se conté en altras
relacions per ell, dit doctor Monsalvo, fetas a sas
senyorias, de modo que li ha impedit e impedex
la personal servitut y exercissi del dit son ofissi.
Dimecres, a XXIIII. En aquest die és tornat en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre // 215r // y
fidelíssim senyor oÿdor real, qui era anat per negosis y affers seus propris en la ciutat de Girona.
Divendres, a XXVI. En aquest die, vacant un
lloch de deputat eclesiàstich dels tres volants per
mort del doctor Anthoni Sala y Codina, canonge de la sancta iglésia de Vich, sas senyorias an
fet extracció, en la qual han concorregut los capítols de Tarragona, Gerona, Vich, Lleyda y
Urgell tansolament, per no tenir ningú de ells
lloch de dits volants. Y ha sortejat en dit lloch lo
capítol de Vich. Present en estas cosas lo scrivà
mayor del General y present casa, y presents per
testimonis Joseph Palegrí y Jacintho Morató,
verguers del concistori de sas senyorias.
215v

Dilluns, a XXVIIII de mars MDCLXXXXIIII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una relació feta per lo magnífich racional de la present casa acerca de
aquell censal de pensió quatra-centas noranta
lliuras, sis sous que los proms receptor(s) de la
confraria dels sastres de la present ciutat rebian
sobre lo General als setse de febrer, com a administradors de la causa pia de Estefania Ferrer y
Bret, lo qual fonch extret en la extracció de censals feta als onse de setembre mil sis-cents vuytanta-set. La qual relació és assí cusida, signada
de número CCXXXXIIIb.
Dilluns, a XXXI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar junt ab lo doctor Aleix
Fornaguera, en lloch de mi, scrivà mayor del General, y junt ab lo magnífich racional de la present casa, és baxat a la casa del General a effecte
de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present mes de mars, y no se ha trobat frau algú.

casa de la Diputació, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta han rebut, la data de la
qual és en Madrid, als tretse del corrent, ab la
qual és servit sa magestat participar haver ressolt
que no se fassa novedat alguna ab lo embaxador
de la religió de Malta, que és ya admès en la
cort, y que en avant puguen obtenir y exercir dit
empleo cerca de la real persona tots los cavallers
espanyols // 216r // de dita religió, sens difarència ni distinció de regnes y províncias, per ser
igual lo amor, fidelitat y zel al real servey, dexant-sa per lo esdevenidor a la voluntat del gran
mestre la elecció per dit ministeri, com sia vassall de sa magestat. Com més llargament de dita
real carta és de vèurer, que·s assí cusida, signada
de número CCXXXXIIII, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Hase
recivido vuestra carta de catorsa de noviembre
próximo passado en que, con motivo de lo que se
exequtó con el baylío fra don Diego Serralta, representays las razones que asisten a los cavalleros
de la lengua de Aragón para que no sean excluidos de la elección por su religión para el empleo
de embaxador ordinario de ella cerca de mi real
persona, manifestando el desconsuelo que causaría esto a esse principado y suplicándome sea servido declarar que para esta embaxada son
igualment habilitats los cavallers de la Corona y
llengua de Aragón que los del priorato de Castilla. Y haviéndoseme dado qüenta de todo por este
mi Consejo Supremo, y de lo que en la materia
ha representado el mismo baylío fra don Diego
Sarralta, del priorato de esse principado, he resuelto que el ambaxador de esta religión, admetido ya en este corte, no se haga novedad, y que
en adelante pueden obtener y exercer este empleo
cerca de mi persona todos los cavalleros de Sant
Joan espanyoles, sin difarencia ni distincción de
reynos y provincias, por ser igual su amor, fidelidad y zelo a mi servicio. Y en esta inteligencia se
dexará para lo futuro a la volutad del gran maestre la elección para este ministerio, como sea
vassallo mío, pues si entonces contra el que fuere
nombrado resultare alguna razón de sospecha en
desagrado mío o contra mis intereses, se podrá
suspender el admitirle y escrivir al gran maestre
elija a otro cavallero. De cuia resolución he querido avisaros para que lo tengays entendido.
Dattus en Madrid, a XIII de marzo MDCXLIIII.
Jo, el rey.

En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà mayor del General y present

Don Joseph de Villafranca, protonotarius. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit Climente, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit Joannes de la
Torra, regens».

a. dit interlineat.
b. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1470.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1692-1695.
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thoa Gibert, receptor dels fraus y fogatges del
General, ha continuat y continua en la mateixa
conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de modo que
li ha impedit e impedex lo exercissi personal y
servitut de dit son ofissi.

En aquest matex die, a las vuyt horas de la nit,
per medi del síndich del General y casa de la
Deputació se han entregat en mans pròprias del
excel·lentíssim senyor marquès de Villena,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat, los memorials de la propossició de subjectas per sa magestat per als llochs
vacants de deputats y oÿdors y offisis de la present casa fins al die present; còpias dels quals
memorials són assí cusits, signats de números
CCXXXXV y CCXXXXVI, conforme dit síndich ne ha fet relació en lo concistori de ses senyoriesa.

Ítem, mitjensant jurament ha fet relació dit
doctor Monsalvo de com la indisposició e impediment de Jacintho Alabau, guarda ordinària
del General, ha perseverat y persevera en la matexa forma que se conté en altras relacions per
ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedex lo exercissi personal y servitut de
dit son ofissi.

Dijous, al primer de abril
MDCLXXXXIIII.
En aquest dia, essent absents del concistori los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y
oÿdor eclesiàstich, constituhit personalment en
lo concistori de sas senyorias Joseph Forès y
Cortell, notari real col·legiat de la present ciutat, com a procurador de Francisco Gatell, sastra de la ciutat de Lleyda, guarda del General
del portal de Sant Sperit de dita ciutat de Lleyda, com de sa procura consta en poder de Francisco Grassellas, notari públic de dita ciutat de
Lleyda, als setse del mes de fabrer proppassat,
còpia autènticha de la qual és assí cusida, signada de número C(C)XXXXVII, en dit nom ha
renunciat pura y líberament en mà y poder de
sas senyorias lo dit ofissi de guarda del General
del portal de Sant Esperit de dita ciutat de Lleyda, suplicant dita renúncia ésser-li admesa. E sas
senyorias la han admesa si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Esteve
Laverní, verguers del concistori de sas senyoriasb.
217v

Y finalment, sots dit jurament dit doctor Onofre Monsalvo ha fet relació de com la indisposició e impediment de Joseph Casas, guarda del
General en lo portal de(l) Àngel, continua y ha
continuat en lo matex modo y manera té dit y
referit en altras relacions per ell fetas a sa(s) senyorias, de forma que li impedex y ha impedit la
personal servitut y exercissi de dit son ofissi.
218r

Dimecres, a XIIII. En aquest die, ab llisènsia del
molt il·lustre concistori, se és partit de la present ciutat per negosis y afers seus propris lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.

218v

Dilluns, a XVIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo
reverent pare fra Joan Batista Carreras, com a
procurador per las cosas avall escritas legítimament ordenat per lo reverent prior y convent
de Sant Geroni de la Vall de Ebron, consta de
sa procura en poder de Mariano Rondó, notari
públich de Barcelona, als divuit del corrent mes
de abril, certificatòria de la qual és assí cusida,
signada de número CCXXXXVIII, en dit nom
ha jurat, possant-se la mà en lo pit en la forma
sacerdotal, com dit prior y convent no tenen en
son poder ni saben ahont trobar lo acte de la
original creació de ont devalla aquella part de
censal de preu y proprietat vint lliuras y pensió
vint sous que tots anys al primer de juny dit
prior y convent rebian sobre lo General per los
títols continuats en lo capbreu de juny, foli
tres-sents sinquanta-dos, en la qual part de censal sortejaren dits sos principals en la extracció
feta als trenta-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-sisb.

219r

En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos

Dissapte, a X de abril MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo magnífich Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medecina, mitjensant jurament ha fet relació de com lo noble don Anthon Potau, advocat fiscal del General y present casa, ha dias ha
que està detingut en lo llit de malaltia corporal,
ab febra y una gran suffocació, ni pot exercir
personalment dit son ofissi.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació dit doctor Monsalvo de com la indisposició e impediment del doctor en medicina Jacina. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1471-1472.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1474.

408

a. a continuació ratllat Blanch.
b. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1474.

reals cartas del rey, nostre senyor, dadas en Madrid als vint-y-sis de mars proppassat, ab las
quals sa magestad dóna gràcias en orde a la franquesa dels drets de las provisions y bastiments
hauran menester las esquadras de Inglaterra y
Olanda han de anar unidas ab la armada real per
defensa y resguart de estas costas. Com de ditas
reals cartas és de vèurer, las quals són assí cusidas, signadas de números CXXXXVIIII y CL.
«Ilustresa y fidelíssimos diputados. Recivose vuestra carta de tretse del passado en que, respondiendo a la que os mandé escribir en seis del mismo,
encargándoos la franquesa de los drechos de las
provisiones y bastimentos que habrán menester las
escuadras de Inglaterra y Olanda que han de ir
com mi armada a essas costas para su defensa, expressays el gusto con que ha deliberado esse concistorio el servirme en esto, dando los despachos necessarios para que no se les llebe ningunos derechos
de los que pertenecieren a essa Generalidad, y, haviendo visto la puntualidad y celo con que en esto
os aveis portado, he resuelto daros las gracias que
por ello mereceis y asseguraros de la acceptación
que en mi real ánimo ha tenido esta deliberación,
y que la tendré presente para honraros y favoreceros. Dattus en Madrid, a XXVI de marso
MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio
de Tamarit».
«Ilustres y fidelíssimos diputados. Hase recivido
vuestra carta de veinte y siete del passado en que
respondeis a la que os mandé escribir en 10 del
mismo para que tubiesseis prevenidos todo género
de bastimentos en essa ciudad y puerto para
quando llegaren a él las esquadras de Holanda y
Inglaterra que han de ir unidas com mi armada
para la defensa y resguardo de estas costas, y expressais que per todo lo que toca a vuestra parte estais preveni- // 219v // dos, y lo estaréis en esta
ocassión, para ocurrir con gran puntualidad a lo
que fuere de mi real servicio, y, haviendo leído estas expresiones muy proprias de vuestra innata fidelidad, he resuelto significaros, como lo hago, la
gratitud con que por esto quedo, y asseguraros lo
tendré presente para favoreceros. Dattus en Madrid, a XXVI de marso MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio
de Tamarit».

a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 218v i 219r del trienni 1692-1695.
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Dimars, a XX de abril MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories, essent absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
lo doctor en filosofia Emanuel Gispert, sirurgià
de la present ciutat, mitjensant jurament ha fet
relació de com Joan Soler, de la companya de
don Anthon Bru y Móra, altra de las del tèrcio
del General y present casa, patex un humor fret
en lo bras esquerra; del qual, al estat present, se
troba inútil per continuar lo real servey en dit
tèrcio, y necessita de possar-se en remeja per la
curació; y és molt contingent que en ningun
temps, no obstant los remeys se li aplicaran, sie
inútil per dit tèrcio ni servey de aquell.
En aquest matex die no és vingut en lo concistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, y estarà alguns dias
sens venir-hi, per posar-se en medicina. Així que
fins lo die tornarà no se notarà cosa alguna per
rahó de sas absèncias.
Dimecres, a XXI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori //220r // de sa senyoria lo doctor en medicina Honofre Monsalvo,
ciutadà honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant jurament de com Joan Batista Monfar,
avantatjat de la companya del capità Sanjust y
Pagès, altre de las del tèrcio del General y present casa, patex una indisposició de ronya de
mala calitat que·l té cubert de llagas, y axís impedit per a fer fatiga alguna, y que necessita de
remeys promptas per a ser ara lo temps més a
propòsit, per ser la primavera.
Semblantment, dit doctor Monsalvo ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició
de Fèlix Terrés, guarda del portal de Sant Antoni, ha perseverat fins lo dia primer del corrent
mes de abril, de manera que fins dit dia ha estat
impedit per servir personalment dit son ofissi.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria lo doctor Jospeh
Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich del General, ha fet relació de com se era conferit ab lo
molt reverent canceller, a effecte de solicitar la
contrafacció del sello, arxiver real y escrivans de
registre. Al qual ha respost dit senyor canceller
que estava de present ocupat per la daclaració
del genovès, y que procuraria quant antes despatxar-ho.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a ses senyories presentada per part de
Joan Batista Castaldi, capità que·s del vaxell ge-
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novès anomenat Sant Làtzer y Excelso, junt ab
un acta requisitori, ab la qual suplica dit capità
sien servits sas senyorias manar al tauler de Vilasseca posse en llibertat a ell, dit Castaldi. Com
de dita súplica y acte requisitori és de vèurer,
que són assí cusits, signats de números CLI y
CLII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Joan Baptista Castaldi, capità del vaxell genovès
anomenat Sant Lazario y Exelso, als deu del
corrent mes, per ocasió de gran borrasca en lo
mar, se veu precisat retirar-se en lo port de Salou del camp y archebisbat de Tarragona; y encontinent que donà fondo en aquell se conferí
ab lo governador de la torra del dit port, al qual
entregà sa patenta y manifest de càrrech que
aportava en son vaxell. Havent-li preguntat dit
governador què nació era y respost dit capità
que era genovès, lo detingué fins que tingué
orde de sa excel·lència per a librar-lo, que fou
als quinsa del corrent mes. Lo qual dia dit capità se conferí en la vila de Vila-seca per a
// 220v // comprar un poch de vi per a provisió
de son vaxell. En la qual vila Jaume Voltas, tauler del General de aquella, instigat del governador de dita torra de Salou per las causas
expressadas en un memorial presentat a sa excel·lència, lo qual ab son despatx se entrega a
vostra senyoria per a què puga compèndrer lo
fet, demanà a dit capità entregàs lo manifest del
càrrech de son vaxell; y, responent a dit Voltas
que ya havia entregat dit manifest al governador de dita torra, replicà dit Voltas que no bastava; a vista del que se oferí dit capità a anar a
bordo del vaxell y aportar encontinent dit manifest; lo que recusà acceptar dit Voltas, detenint pres dit capità, essent axí que aquell podia
donar dit manifest dit dia sens haver pogut incidir en pena alguna per haver-se solament dit
dia librat de la detenció en què estava de orde
de sa excel·lència. En tant que considerant lo
sobrecàrrech de dit vaxell que la detenció de dit
capità havia de ser en gran perjudici del càrrech
lo han dexat detingut en dita vila de Vila-seca,
proseguint son viatge ab lo vaxell, e com, molt
il·lustre y fidelíssim senyor, en lo sobredit fet
no·s puga conciderar culpa alguna de dit capità
ni frau a la Generalitat, si sols malura declarada
del governador de dita torra de Salou, y la detenció li sia molt danyosa, suplica que, en consideració de haver-li donat sa excel·lència tant
francament llibertat, se digne manar a dit Jaume Voltas per medi de una carta relaxe dit capità per a què aquell puga anar a trobar son vaxell. Que ho rebrà a singular favor de la liberal
a. els originals d’aquestes súplica i requisitòria es troben intercalats entre els folis 219v i 220r del trienni 1692-1695.
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mà de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus. Mas y Enveja».
«Universis et singulis inspecturis, visceris, lecturis
pariterque audituris attestor et fidem facio ego,
Gabriel Monter, utriusque juris doctor, presbiter
et rector parroquialis eclesie Ville Sicce Campis et
archidiocesis Tarracone, dicto nomine notarius
publicus quod in dicta scribania est, instrumentum thenoris sequentis:
Die quinsa del mes de abril del any mil sis-cents
norante-y-quatra, en Vila-seca, Camp y archibisbat de Tarragona. Sit omnibus notum que lo honorable Joan Batista Gastaldi, capità del vaxell
nomenat Sant Lassario Exelso, genovès, constituhit personalment en la plassa de la present vila
de Vila-seca, // 221r // me ha requerit a mi, lo
doctor Gabriel Monter, prevere y rector de la
parroquial iglésia de dita vila de Vila-seca, en dit
nom notari públich, en presència dels testimonis avall escrits, com dissapte proppassat a la nit,
que comtàvam als deu dies del mes corrent, per
mal temps se tingué de deturar al port de Salou.
Y luego donat fondo anà a fer la obediència a la
torre y, no havent-hi altra habitació en dit port
de Salou ahont pugés y degués anar, (h)y entregà la patenta al governador de dita torre, lo
qual li preguntà de ahont venia, y lo sobradit capità del vaxell li respongué que venia de Gènova
y que anava a Anstradam. Mes li preguntà dit
governador de què venia carregat, y dit capità li
entregà lo manifest, y luego li digué que·s tingués pres perquè tenia orda de sa excel·lència de
tenir persona y vaxell pres. Y lo tingué en la torra de dit port fins al dimecres a la nit, que contàvam als catorsa de dit mes, y luego se’n tornà a
bordo a dit vaxell. Y, vuy dijous, al matex dia,
que és als quinsa de dit mes, (h)a tornat dit capità a terra per embarcar un poch de vi per gasto del vaxell y informar-se del estil del país; y,
encontinent, Jaume Voltas, tauler del General
de la present vila de Vila-seca, li ha demanat lo
manifest, al qual ha respost dit capità que·l havia
donat al governador de la torre. Y dit Jaume
Voltas, tauler predit, li ha dit que no valia tal
manifest, que era menester dar-lo a la barraca de
palla o jonchs que·s troba en dit port; y dit capità li ha dit aniria a bordo a portar-lo y se’l entregaria; y dit tauler li ha respost que no volia
qui·y anàs, ans bé, que·s tingués pres, y l’a portat a Vila-seca vuy, dit dia quinse, a una hora de
sol, poch més o menos, que seria entra las sinc y
sis de la tarde. Y en esta vila de Vila-seca (h)a
alegat y dit lo sobredit capità que si acàs que
donà al governador de dita torre no valia, que li
entragave altre manifest, com de fet li entregà
antes de pondres lo sol dit die quinsa, encara
que dit Jaume Voltas, tauler, no volgué, dient
dit capità que tot lo temps que (h)a estat pres en

la torra lo vaxell no estava per son compta, sinó
per compta del governador de la torra, puix ne
féu aprehenció y, attenent que las llimonas que
porta patexan dilació per haver molt temps que
són cullidas, requerex a dit tauler tots danys y
gastos y lo que li puga mal esdevenir, tant en lo
càrrech com en lo vaxell. En las quals cosas foren presents per testimonis Joan Barenys y Domingo Pérez, tots de la present vila de Vila-seca.

La qual renunciació per sas senyorias és estada
admesa. Essent presents per testimonis Joseph
Palegrí y Esteve Laverni, verguers del concistori
de sas senyorias.
222r

Dit die y any, en la plaça de dita vila de Vilaseca, responent Jaume Voltas, tauler de dita
vila, diu que vuy die dijous al mitgdie se és conferit en lo port de Salou a fi y effecte que tenia
nova //221v // certa que lo dit vaxell ja havia dias
que estava en dit port de Salou, comprant y venent difarents mercaderias, com constarà, sens
haver donat a dit tauler del General ningun manifest de las mercaderias que porta dit vaxell; y
que, havent arribat dit capità de dit vaxell, a fi y
efecte de fer aprehenció del vaxell y mercaderias
per no haver donat, com dit és, ningun gènero
de manifest al General o al dit tauler, conforme
és vi y consuetut de totas las enbarcacions que
arriban a dit port de Salou, tant las enbarcacions
de dit principat com de fora de qualsevol altra
part que sien, volent fer aprehenció de dit vaxell
y mercaderia en hora de vuy, die present, per la
gran multitud de gent se trobave en dit port deSalou, tement algun tumulto, sols lo dit tauler
del General (h)a arribat son ànimo a fer aprehenció de la persona de dit capità, no trobant-se
ab prou valor per a fer aprehenció del vaxell y
mercaderia. Lo qual alega dit tauler en resposta
del dalt requirit, y lo present acte se fa a fi y efecte de fer la haprehenció de dit capità. Presents
per testimonis són Joan Barenys y Domingo Pérez, tots de la present vila de Vila-seca.
Dit die y any, en la plassa de dita vila de Vilaseca, responent lo dit capità del vaxell diu que
en lo que toca de comprar y vèndrer que no sap
cosa, y que sols ha comprat vi per lo gasto del
vaxell, y que l’a comprat al alfèrez de dita torra.
Testimonis los sobredits.
Quibus omnibus ut fides plena adhibeatur et ut
in juditio et extra roboris firmitatem obtineat
ego, supradictus rector et nottarius prefatus, hic
me subscribo et meum quo utor in similibus claudendis appono sig+num».
Dijous, a XXII de abril MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories Francisco Barrera,
sargento reformat de la companya del mestre de
camp del tèrcio del General y present casa, ha
renunciat pure y líberament en mà y poder de
sas senyorias la dita plassa de sargento reformat.
411

Divendres, a XXIII. En aquest die del gloriós
sant Jordi se ha selebrat sa fastivitat en la capella
xica de la present casa, en la forma acostumada.
A las deu horas tocadas del matí se ajuntaren ses
senyories en lo aposento dels magnífichs assessors y, ab las insígnias posadas, ab los verguers
davant ab masas altas, anaren a la capella, ohiren
una missa y se’n tornaren a despullar-se en dit
aposento.
Dissapte, a XXIIII. En aquest die se féu la funerària acostumada fer en la capella xica de la casa de
la Diputació. A las deu horas tocadas del matí
sas senyorias, acompanyats dels ofissials de la
present casa, anant ab las insígnias possadas, ab
los verguers ab masas altas, isqueren del concistori y anaren en dita capella a ohir missa y, després, ab lo matex acompanyament, se’n tornaren en concistori.
Dimars, a XXVII. En aquest die Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias ha fet relació de com la dita se trobava
de present per lo fer y fabricar la librea per los
vestits dels tambors y // 222v // pífanos del General y present casa que en virtut de deliberació
per sas senyorias fetas lo die de ahir és quinsa
sous onsa.
Semblantment, constituhit en lo concistori de
ses senyories, dit Joseph Iglésias ha fet relació
com, en exequució de la deliberació per sas senyorias feta lo die present, ha publicat que qui·s
posaria en dita de fer dita librea a de nou sous y
sis diners onsa se li donaria dos dobles de axaus;
la qual dita y axaus ha acceptat Ramon Canals,
perxer. Y que després a publicat a mitjas ditas, y
que Joseph Soler, perxer, <h>a mitjas ditas se ha
posat en dita de nou sous la onsa, que ve a quedar pecadors nous sous, tres diners per unas, y
que, no havent-hi qui volgués fer per menos, ha
lliurat lo fer dita librea a dit Soler, a de nou sous
y tres diners onsa.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias
lo doctor en medecina Jaume Pujadas, mitjensant jurament ha fet relació de com ha vista la
persona de don Miquel Sànchez, soldat que és
de la recluta que de present se està fent en la
present casa per lo tèrcio de la Generalitat, lo
qual diu patir una distil·lació en lo pit y ha vist
se troba ab dos fonts, una en lo bras y altra en la
cama, y que, segons lo especto que dit don Mi-
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senyor deputat real, per causa de trobar-se indispost.

quel trau, indica patir dita distil·lació. Per raó de
la qual y per causa de ditas dos fons se conjectura ab evidència no poder servir com se requereix
per la real servey de dit tèrcio.

Dijous, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició del doctor Joan
Jofreu, altre dels magnífichs assesors ordinaris
de la present casa, ha continuat fins lo die present y persevera de la matexa manera que té dit
en altras relacions, de modo que li ha impedit y
impedex la servitut personal de son ofissi.

Divendres, a XXX. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo senyor
Aleix Fornaguera, subrrogat en lo ofissi de escrivent extra- // 223r // ordinari de la scrivania
mayor del General, y junt ab lo magnífich racional de la present casa, és baxat en la casa del General a efecte de pèndrer inventari dels fraus
apressos en lo present mes de abril, y són trobats los següents:

En aquest matex dia, constituhit personalment
en dit consistori, lo doctor Joseph Orlau, síndich del General subrrogat, ha fet relació de
com se hera conferit ab lo molt reverent canceller, instant-li la declaració de la contrafacció del
sello, arxiver real y escrivans de registre, y que
dit senyor canceller ha respost // 224r // que estava ocupat ab la contrafacció del genovès, y
que procuraria quant antes a despatxar-(h)o.

Primo, als set del present y corrent mes de abril.
Aprehenció en casa Pau Toret, matalasser, sota
las voltas dels Encants, de una pessa de tela ranvos de sich palms cap y cua.
Ítem, als quinsa. Aprehenció feta en lo carrer de
la Esgrima de vint canas, quatre palms escot de
la terra tenyt de negra, que tiraren de una casa
sens saber de ahont exia; lo qual trobaren en
una teulada de dit carrer.

En aquest matex dia, constituhit personalment
en dit concistori, Barthomeu Robert, tauler del
General de la vila de Sitjas, ha renunciat pure y
liberalment en mà y poder de sas senyorias lo dit
ofissi de tauler del General de dita vila de Sitges.
La qual renunciació han admès sas senyorias si y
en quant per capítols y actes de Cort lo és lícit y
permès. Attès la sertificatòria feta per lo magnífich racional de la present casa, que·s assí cusida,
signada de número CLIII, consta dit Bartholomeu Robert no dèurer cosa alguna al Generala.

Ítem, als vint-y-set. Aprehenció en casa Pere
Corts, mestre de cases, al carrer Condal, de una
coxinera de ranvos y dins de ella tot encamarat,
ab pes divuyt lliuras, sis onsas de cotxinilla.
Ítem, dit die. Aprehenció en casa Marianna Garcia, viuda, devant del portal del Àngel, de una
coxinera de tala ranvos dins la qual (h)y havia
vint lliuras, tres onsas de cotxinilla encamarada
ab dita cuxinera.
224v

Dissapta, al primer de maitg
MDCLXXXXIIII.
223v

Dimars, a IIII. En aquest die és tornat en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, qui havia alguns dias
que no havia asistit en ell.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Jaume Thenas,
alfèrez que és de la companya de don Anthon
Bru y Móra, altra de las del tèrcio del General y
present casa, per quant sa magestat, Déu lo
guarde, és estat servit provehir-lo del puesto de
sots-veguer de la present ciutat, ha renunciat en
mà y poder de sas senyorias pure y liberament lo
dit puesto de alfèrez. La qual renunciació per
sas senyorias és estada admesa. Essent presents
per testimonis Joseph Palegrí y Esteve Laverní,
verguers del il·lustre concistori de sas senyorias.
Dimecres, a V. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
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Dilluns, a X de maig MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhits personalment en lo
concistori de ses senyories, Felip Folquer y Paulino Bertran, qui tenen plassa de alfèrez reformats ab lo sol sou de soldat ras en lo tèrcio del
General y present casa de la Diputació, ço és, dit
Felip Folquer en la companya del capità Joseph
Bellver y Balaguer, y dit Paulino Bertran en la
de don Hugo Sanjoan, quiscú de ells ha renunciat en mà y poder de ses senyories la dita plassa
de alfèrez reformat. La qual dexasió e o renunciació los és estada admesa per ses senyories. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Esteve Laverní, subrrogats de verguers del
il·lustre concistori de ses senyories.
Dimecres, a XII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa a las quatre horas de la tarda, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat<s> real y
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1474.

oÿdor ecle- // 225r // siàstich són anats de part
del concistori a donar la enorabona a sa
excel·lència lo llochtinent de sa magestat de haver convalescut de la indisposició en què se trobava. Del que sa excel·lència ne ha donat moltas
gràcias a ses senyories, segons dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich han dit y referit en concistori.
En aquest matex die no és vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat aclesiàstich, per causa de estar indispost en lo llit.
Dijous, a XIII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, per continuar sa indisposició.
Dissapte, a XV. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar, per causa de haver pres
una medicina y estar-se perçò en lo llit.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sa senyoria, lo doctor Joseph
Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich del General y present casa, ha fet relació de com se
hera conferit ab lo molt reverent canceller a
efecte de solicitar lo despaitx de la contrafacció
del sello, arxiver real y escrivans de regis// 225v // tre, y ha respost dit canceller que estava ocupat ab la contrafacció del genovès, y que
després se miraria aquexa.
En aquest matex dia, entra las sis y las set horas de
la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real y oÿdors eclesiàstich y real,
constituhits personalment dins y en la sala del
concistori, me han requerit a mi, scrivà mayor
del General y casa de la Diputació, llevàs acta de
com per ser vuy die present dissapte y die de estafeta, no havent-sa pogut despatxar aquella al dematí per haver agut de acudir al despatxo del negossi corrent de la present casa de la Deputació,
havian quedad de acord ab lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, per trobar-se lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph
Terré y Granollachs, deputat militar, detingut en
lo llit per haver pres una medicina, que se ajuntaria lo concistori a la tarda per escríurer una carta
al rey, nostre senyor, y despatxar altras cartas per
difarents negosis de la Generalitat. Com en efecte ells, dits senyors deputats y oÿdors eclesiàstich(s) y reals, han tornat y assistit esta tarda en
concistori, des de las quatra horas y mitja fins a
las sis y mitja, aguardant per lo efecte sobredit
don Pau Aquiles, sens la interessència del qual no
hi pot haver concistori, per trobar-se, com està
dit, impedit y detingut en lo llit dit senyor dipu413

tat militar, y axí bé no poder-se fer alguna deliberació; y que vehenturà ya tant y que dit don Pau
Aquiles no venia com havia dit vindria, lo han enviat a sercar per Esteve Laverní, subrrogat en altra dels verguers de la present casa de la Diputació, en sa casa; lo qual Laverní ha tornat resposta
que li havian dit que des de fa tres horas era fora
casa. Y per Jacintho Morató, subrrogat també en
altre de dits verguers, han enviat a vèurer si per
ventura (era) a la Mare de Déu del Ramey, en la
iglésia dels trinitaris calsats; y dit Morató ha tornat resposta que li havian dit hia era estat, y que
avia algun quart que se’n era anat. Que perçò els
dits senyors deputats y oÿdors eclesiàstichs y reals, attès que dit don Pau Aquiles no és vingut ni
saber ahont // 226r // trobar-se, no podent ells
quatre sols deliberar ni despatxar, ni podent venir en concistori dit senyor deputat militar per
trobar-se, com desobra està dit, impedit, comforme és notori a dit don Pau Aquiles per haversa-li ya dit esta matinada, se disgragaven y se’n
anavan, protestant a dit don Pau Aquiles y sos
béns de tots los danys y gastos, forsan-ne pot reportar no solsb lo General per no haver-se escrit
las cartas se havian de escríurer per falta de no haver-(h)i concistori, però tanbé dels danys y gastos que ells, dits senyors deputats y oÿdors eclesiastichs y reals, y quiscú de ells, per ventura per
dita rahó ne repertaran y supertaran, tant en lo
judici de la visita com altrament; requirint aximatex que perquè en tot temps conste de la present protesta sie lo present acte continuat en lo
dietari corrent de la present casa de la Deputació.
Essent presents per testimonis Jacintho Morató
y Esteve Laverní, subrrogats en altre dels verguers de dita casa de la Deputació.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
quiscun dret Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com se era conferit ab lo excel·lentíssim senyor marquès de Villena, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, demanant-li de part de sas senyorias lo memorial
de las insiculacions per la fahedora lo die present; y que sa excel·lència havia respost no haver-las-i encara remesas sa magestat, que en tenir dits memorials los enviaria a sas senyorias.
Dilluns, a XVII. En aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vin- //226v // gut
en lo concistori de sas senyorias per la causa de
haver pres la purga.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
a. hi interlineat.
b. no sols al marge esquerre.
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offerir-se que en tot lo que conduys y fos del
mayor servey del rey, nostre senyor, de sa
excel·lència y utilitat de la província en tot temps
estarà lo il·lustre concistori molt prompta, com
tanbé en suplicar a la Divina Magestat concedesca a sa excel·lència feliz viatge y pròsperos succesos en la campanya. Al qual sa excel·lència ha
respost estimava molt al il·lustre concistori lo
oferiment li feia, del que ne donava moltas y espesials gràcias. Y semblantment ha dit dit
excel·lentíssim senyor a dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors que lo enemich amanesava
al Principat ab molt argull, y que axís era precís
fer-li tota la opossició possible, y que per quant
las facultats de la Generalitat se trobavan tant extenuadas, y axí bé no ésser equivalents ni proporsionadas per augmentar lo tèrcio ab què serveix al rey, nostre senyor, fins al número de mil y
dos-cents hòmens, participassen al il·lustre concistori seria medi molt proporcionat que sas senyorias se valgueran de la província per a suplir a
dit número fins a mil y dos-(c)ents hòmens. Si y
conforme dits il·lustres y fidelíssims senyors
eclesiàstich y real han dit y referit en concistori.

Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjensant jurament
ha fet relació de com fra Francisco Mongay, receptor de la bolla de la present ciutat, se troba
impedit, no sols de puagre sinó tanbé de una
flucció en la barra, de manera que li impedex lo
exercissi personal de la servitut de son ofissi.
Semblantment, mitjensant jurament, dit doctor
Monsalvo ha fet relació de com la indisposició
del reverent Pere Traver, guarda y scrivà del
magnífich defenedor, no sols ha continuat y
perseverat en la conformitat que té dit y referit
en altras relacions per ell fetas a sas senyorias,
però encara continua ab algun augment més,
axí que necessita de possar-se en remeys, a efecte de recobrar la salut. La qual indisposició li ha
impedit e impedex la personal servitut del exercissi de dit son ofissi.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari un bitllet del excel·lentíssim llochtinent
de sa magestat, la data del qual és lo die present;
ab lo qual participa a sas senyorias no tenir hora
segura per exir de esta ciutat a incorporar-se ab
lo real exèrcit y accedir al reparo dels designis
del enemich, y que en cas que a sas senyorias se
oferesca cosa que comunicar li podran conferirse ab ell a las quatra horas de la tarda del die
present. Com de dit bitllet és llargament de
vèurer, que és assí cusit, signat de número
CLIIII, y del thenor següent:

En aquest matex die, Lluýs de Magarola, ciutadà honrrat de Barcelona, provehit per sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat del ofissi
de altre dels alguazills ordinaris del present
principat, havent dexada la vara fora en la sala
dels Reys, és entrat en lo concistori y ha prestat
lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de
sas senyorias, com té obligació per rahó de son
ofissi, prometent servar las Constitucions de
Cathalunya, prestant-ne sagrament y homenatge en poder de Jacintho Morató, subrrogat en
lo ofissi dels verguers del concistori de ses senyories; essent presents per testimonis Joseph
Palegrí y Esteve Laverní, verguers de dit concistori; ordenant sas senyorias a mi, scrivà mayor,
registràs en son degut lloch lo present privilegi a
favor de don Lluýs de Magarola, en deguda forma despedit segons relació de paraula feta en
concistori per los magnífichs assesors y advocat
fiscal del General.

«Cona motivo de queb según los avisos con que me
hallo de estar juntas lasc tropas del enemigo puede
exequutar su entrada en nuestro país, no tengo
ora segura para salir desta ciudad a incorporarme con el exército y acudir al reparo de sus designios. Lo participo a vuestra señoría para que se
halle con esta noticia y si se le ofreciere algo que
comunicarme puede venir a verme esta tarda, a
las quatro. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 18 de mayo 1694d. El marqués.
227v

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
227r

En aquest matex dia, tocadas las quatre horas de
la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
eclesiàstich y real són anats de part del il·lustre
concistori al excel·lentíssim senyor llochtinent a
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
226v i 227r del trienni 1692-1695.
b. a continuació repetit con motivo de que.
c. a continuació ratllat armadas.
d. 1690 al manuscrit.

Dimars, a XVIII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, per causa de estar detingut
en lo llit per haver pres la purga.
Divendres, a XXI. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en
lo concistori de sas senyorias, per causa de estar
detingut en lo llit de indisposició.

228r
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Dissapte, a XXII. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per causa de sa continua indisposició.

Dimars, a XXV. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per causa de trobar-se indispost, no és vingut en lo concistori
de sas senyorias.
228v

Dimecres, a XXVI. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per causa de continuar sa indisposició.
Divendres, a XXVIII de maig MDCLXXXXIIII.
En aquest die han manat sas senyorias per medi
dels verguers de la present casa convidar una
dotsena de las personas dels tres estaments perquè aconsellasen a sas senyorias lo modo y forma ab què deuen sas senyorias obrar a effecte de
poder accedir al real servey y conceguir la mayor
defensa, resguart y seguretat de la província, a
vista del que és estat participat per sa excel·lència. Las quals personas se són ajuntadas a las
quatre horas tocades de la tarda, és a saber:
Per lo estament aclesiàstich.

229r

Doctor fra Benet Sala, abat de Gerri.
Doctor fra Balthezar de Montaner y Çacosta,
abat de Camprrodon.
Don Lluýs de Josa, ardiacha de Santa Maria del
Mar y canonja de Barcelona.
Fèlix Taverner, canonja de Barcelona.
Per lo estament militar.
Don Felip Ramon de Calders.
Don Joan Amat.
Don Narsís Descallar.
Don Pedro Planella.
Per lo estament real.
Mossèn Joseph Melich,
Mossèn Joseph Cathà y Bertran,
Mossèn Joseph Carreras y Bertran,
Mossèn Joseph Alòs,

}

ciutadans.

Als quals senyors de dita dotsena, en veu del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
fonch proposat en y ab lo modo següent:
«Molt il·lustre senyor.
Ab carta de vint-y-hu de nohembre mil sis-cents
noranta-tres se posà als reals peus de sa magestat, que Déu guarde, aquest concistori, fent-li
representació del miserable y desprevingut estat
en què se trobava aquest principat y dels rezels
ocasionavan las grans prevencions de francesos,
suplicant-li fos de son real servey prevenir y aplicar en temps ab tot efecte las asistèncias de ar415

madas, exèrcit, artillaria, armas, asientos, remuntas de cavallaria, estramenya y tot lo necessari per lo mayor resguart y defensa del principat, y per est efecte manar donar las més eficaces
y convenients ordes, com de dita carta és de
vèurer; la qual se llegirà a vostra senyoria. Per
coadjuvar a inclinar lo real ànimo a dita súplica
se valgué de la poderosa interposició de las sere// 229v // níssimas reynas mare y regnant, de altres titolars y grandes, escrivint-se’ls difarents
cartas, continuadas en los registres de la present
casa y, després de haver experimentat de la real
munificència y amor paternal de sa magestad
tant amorosos effectes, puix ha assistit a est
principat ab las més numerosas tropas que
quissà en nostra temps se hagan vist en esta província, participant sa magestat al concistori haver donat las oportunes ordes per venir a estas
costas las esquadras de Olanda y Inglaterra unidas ab la real armada, tot no és estat part bastant
per poder impedir al argull y forsas tant numerosas ab què ha carregat esta campanya lo enemich aquest paýs, lo desguasar lo riu Ter per
més resistència se li haya fet per nòstron exèrcit,
ab alguna pèrdua de aquest, conforme veurà
vostra senyoria de una carta de sa excel·lència de
data de vint-y-set del corrent mes; que junt ab
dos altras tanbé de sa excel·lència, la una de data
de vint-y-sinch y la altra de vint-y-sis del present, y de altra carta dels molt il·lustres jurats de
la ciutat de Girona de dit die de vint-y-set del
corrent, se donan per proposició a vostra senyoria, signadas de números CLV, CLVI, CLVII y
CLVIII. Y havent sa magestat, ab sa real carta
de setse de janer del corrent any, ordenat que lo
concistori augmentàs lo tèrcio fins al número de
mil y dos-sentas plassas, fonch deliberat ésser
augmentat aquell en tant quant podrian arribar
las forsas y caudal del General; la qual deliberació fonch participada a sa magestat ab carta de
trenta de dit mes de janer, a la qual sa magestat
fonch servit respòndrer donant-se moltas gràcias, assegurant tener·o molt present. Y com
sa excel·lència, ab dita carta de vint-y-sinch del
present y corrent mes de maig, sie estat servit
entra altras cosas participar al concistori haver
ell representat a sa magestat que, per lo exaust
de medis se troba la Generalitat, seria diffícil
possar son tèrcio en número de mil hòmens,
proposant-li que per lo medi de las companyias
del paýs podria aquell ésser augmentat al referit
número, se ha dignat sa magestat conformar-se
ab dita proposició; y que axís en exa intel·ligència dispose lo concistori se lavanten en los llochs
més cercans las companyas competents ab la
mayor brevedad possible y, desijant sas senyorias en tot y per tot accedir al real servey, mayorment en la urgent ocurrència present, no donant, com donan, lloch los pochs havers en què
se troba la Generalitat, per la diminució tant
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gran han patit ab las invasions dela //230r // enemich, lo poder-se cumplir que dit tèrcio comte
de dit número de mil hòmens. Que perçò se
propossa a la present Dotsena tot lo sobre referit, perquè sien servits aconsellar a sas senyorias
lo modo y forma ab què han y deuhen obrar, a
effecte de poder acudir al real servey y conseguir
la major defensa, resguart y seguretat de tota la
província».

observando los disignios del enemigo desde esta
plasa de armas y a la mira de embarazarle la empresa del sitio de la de Palamós, no puedo ir en
persona, como quisiera, a assistir a lo que se ofresserá; en medio de que teniendo ahí a vuestra señoría y a essos comunes estoy persuadido a que no
haré ninguna falta. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo de Foxá, a 25 de mayo
1694. El marqués.

Segueixen-se las cartas donadas per proposició:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».

«Elb enemigo pasó oy al amanezer el esguazo del
río Ter no obstante la resistencia de nuestra infantería y cavellaría, faltando alguna de una y
otra assí per los que han quedado muertos como
por los que nos han hecho prisioneros, en que ay
personas de qüenta, como son el marquès de Gigni
y don Joan Colón, y muertos el conde de Penyarrubia, don Fernando de Toledo y se cree que don
Alonso de Granada, con parte de su tercio y los de
Tolezano, Penyarrubia y el de Aragón. Pero en
medio de que no ha sido la pérdida de nuestras
tropas tan considerable como se juzgó, pues ya
queda en esta plaza casi toda la cavellaría y se va
juntando la infantería, que es la que más nos ha
padezido, me tiene este sucesso con el sentimiento
que conciderará vuestra señoría y, aunque es noticia poco gustosa, no he querido dejar de participarla a vuestra señoría, esperando me acompanyará en el dolor que me ha devido. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años. Gerona, a 27 de
mayo 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados de este
principado».

«Aunque con las primeras noticias que tube de
haverse descubierto desde Monjuich algunas velas de Francia escriví a vuestra señoría manifestando la justa confiansa con que quedava de
su zelo y innata fidelidad de vuestra señoría, y
que por este motivo no desempararía el exército,
majormente quando desde esta manyana se halla acampado el del enemigo a la parte de Berges, sin más distancia de uno a otro que la del
río Ter, cuyos vados ocupan nuestras tropas, lo
repito ahora en respuesta a su carta de vuestra
señoría de 25, en que me participa el descubrimiento de 45; quedando con particular gratitud
a sus expresiones y puntualidad de estos avisos,
deseoso de que se ofrescan ocasiones de la satisfación de vuestra señoría, en que lo experimente.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Campo de Foxá, a 26 de mayo 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

«Haviendo representado a su magestat, Dios le
guarde, que por el exausto de medios que se hallava el erario de la Diputación sería difícil poner
su tercio en número de mil hombres, y propuesto
que por el medio de las companyas del paýs se podría augmentar a él de número, se ha servido de
conformarse con mi proposición, de que noticio a
vuestra señoría para que en esta intelligencia disponga se levanten las competentes en los lugares
más cercanos para el efecto deferido, lo que estimaré infinito a vuestra señoría, y que sea con la
mayor brevedad possible; como también el que si
la armada de Francia hiciere mansión a vista de
essa ciudad y intentare exequutar las hostilidades
que acostumbra, se //230v // aplique vuestra señoría a cuidar de que en ella se atienda a su custodia y resguardo, como lo fío de su zelo y fineza al
servicio de suc magestat, ya que, por hallarme yo
a. a continuació repetit al següent foli del.
b. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 229v i 230r del trienni 1692-1695.
c. a continuació ratllat divina.
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Esta matinada, estant los exèrcits a la vista al asguasar del riu de Ter, devant Torroella de Mongrí, ha intentat lo enemich esguazar lo riu y, si
bé lo primer encontra se ha resistit, és estat precís a nostre exèrcit cedir // 231r // a la multitut
del enemich, a hont havem perduda molta gent;
y nostre exèrcit se va retirant, del que restam ab
lo sentiment pot vostra senyoria imaginar. Lo
que participam per extraordinari a vostra senyoria, suplicant quant encaridament podem sia
vostra senyoria servit fer-ne representació a sa
magestat, Déu lo guarde, y assistir-nos altrament ab las asistèncias necessitam per defensa
de esta ciutat y, per consegüent, de tot lo principat, y que de tot na farem la deguda estimació
a vostra senyoria. Y quant tindrem mayors notícias las participarem a vostra senyoria, suplicant
a la Divina Magestat nos done los successos que
la monarquia y particularment est principat tant
necessita, y a vostra senyoria guarde molts anys.
Gerona, maig 27 de 1694.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

Ítem, dos culleras de llautó novas. Pròprias totas
las ditas cosas són de Joseph Masferrer, courer.

De vostra senyoria majors servidors. Que sas
mans besen. Los jurats de la ciutat de Gerona.

Ítem, dit dia, en lo dit lloch y al matex Anthon
Feu. Aprehenció de tres robas y vint lliuras de
estam filat, encamarat ab una saca vella; lo qual
estam és propri de Salvador Llaonart, parayre.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General del principat de Cathalunya».
E la dita dotsena, ohida dita proposició, tot lo
en ella contengut y las cartas donadas per proposició, y las en ella mensionadas que per scrivà
mayor del General y present casa són estadas llegidas, han fet la relació següent: que sas senyorias, attès lo frangent tan gran en què se troba lo
present principat ab la invasió, entrada y operacions del enemich, y los grans y enormes danys
amanassa a tot lo Principat, sien servits deliberar
augmentar lo ordinari tèrcio ab què la Generalitat serveix a sa magestat, Déu lo guarde, més
anllà de la possibilitat del General, donant per
més facilitar la lleva dos doblas de entrada, y
que, semblantment, deuhan sas senyorias procurar las mayors y més numerosas llevas de la
província sien possibles, exint per ex effecte
concistorials.

Ítem, dit die, en lo matex puesto, a Joseph Pou,
traginer de dita ciutat de Vich. Aprehenció de
sinquanta-quatra lliuras de estam filat, propri de
Miquel Negra, valer, encamarat ab un sach dolent.
Ítem, als deu de dit, al carrer dels Mercaders.
Aprehenció feta a Joan Formantí, sastre, de diset canas, dos palms burata de Mallorca color
obscur.
En aquest matex die, a las quatra horas de la
tarda, se // 232r // són ajuntats sas senyorias en
la present casa de la Diputació a effecte de fer
extracció del offissi de síndich, vacant per mort
de don Miquel de Masdovellas, la qual és estada feta en la sala dels Reys, ab assistència dels
magnífichs assesors, advocat fiscal y altres ofissials deuhen assistir en semblants extraccions, y
en presència de moltas altras personas que asistiren en dita sala. És estada feta aquella ab la
matexa serimònia que·s fa la de deputats y oÿdors, acceptat que no·y ha altres testimonis
més dels que se troban casualment presents. Y
és estat extret en dit ofissi de síndich fra Dimas
Malla.

Dissapte, a XXVIIII de maig MDCLXXXXIIII.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és baxat // 231v // a la casa del General acompanyat del doctor Aleix Fornaguera,
scrivent extraordinari de la scrivania mayor, enlloch de mi, scrivà mayor del General, y junt ab
lo magnífich oÿdor real de la present casa, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de maig. Y són los següents:
Primo, als denou de dit mes de maig, fora del
portal Nou de la present ciutat, qui ve des de la
barraqueta al dit portal Nou, prop lo pes de la
llenya. Aprehenció d’un traginer de la ciutat de
Vich que·s diu Anthon Feu, de dotsa dotsenas
pells de moltó tossas de la llana, sens adobar,
brutas de carn, pròpias de Joseph Marès, blanquer.

Dimars, al primer de juny
MDCLXXXXIIII.
232v

Ítem, dit dia, en lo matex lloch y puesto. Al dit
Anthon Feu, aprehenció de una caxeta de fusta
ab son pany y clau, dins la qual se troba lo següent:
Primo, vuyt candeleros de llautó ordinaris.
Ítem, tres tenedors de llautó.
Ítem, una llumanera sens pàmpol, ab son escapadís.
Ítem, nou axetas petitas novas y una de vella.
Ítem, un picarol trencat, un basí de cóurer y un
tros de axeta vella.
Ítem, quaranta culleras de llautó novas.
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Dijous, a III. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà mayor del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta han rebut de sa excel·lència, la data de
la qual és en la Roca, a dos del corrent, ab la
qual diu sa excel·lència diputen sas senyorias las
personas los aparega per a què en nom de sas senyorias vajan en la vila de Sant Andreu a efecte
de conferir y tractar del que toca als paratges
ahont aparega se podran acomodar las tropas en
la cercania d’esta plassa; de modo que, sens rèbrer gran dany los paysans ni los camps, se consigue lo que sie més del servey de sa magestat.
Com de dita carta és més llargament de vèurer,
que·s assí cusida, signada de número CLVIII, y
del thenor següent:
«Acavoa de llegar con la infantería y cavellaría
del exército a este lugar, y de aquí prosseguiré jo
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
232v i 233r del trienni 1692-1695.
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mi marcha a San Andrés, donde estaré manyana
juebes a las nuebe de la manyana. Cuya noticia
participo a vuestra señoría a fin de que dipute las
personas que le pareciere para que en nombre de
vuestra señoría vengan a aquella villa y se hallen
en ella a la misma hora, a efecto de conferir y tratar conmigo de lo que toca a los parajes donde pareciere se podrán acomodar las tropas en la cercanía de essa plaza; de modo que, sin recivir gran
danyo los paisanos ni los campos, se consiga lo que
sea del mayor servicio de su magestad. Como lo fío
mediante la disposición y providencia de vuestra
señoría, que guarde Dios muchos años. La Roca,
// 233r // a II de junio de 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».

verent Jacintho Figueró, prevere beneficiat en
la cathedral de la present ciutat, guarda ordinària del General, com de sa procura consta en poder de Lluýs Fontana, nottari públich de Barcelona, als setse de mars mil sis-cents noranta-tres,
còpia auntènticha de la qual és assí cusida, signada de número CLX, en dit nom ha renunciat
lo dit offissi de guarda ordinària del General en
mà y poder de sas senyorias a favor de ell, dit
doctor Joseph Costa, per ser altra dels offissis
antichs y que·s podan alienar. E sas senyorias
han admès la dita renunciació si et quantum per
capítols y actes de Cort lo és lícit y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Esteve Laverni, verguers del concistori de sas
senyoriasa.
Dilluns, a VII de juny MDCLXXXXIIII.

En aquest matex dia, a las onse horas del matí,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdor real se conferiren en la vila de
Sant Andreu ab sa excel·lència per lo demuntdit
effecte.
Divendres, a IIII. En aquest die, essent (absent)
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, obtinguda primer hora per medi del síndich del
General y present casa, a las tres horas y mitja de
la tarda los il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de comptas, anant ab cotxes, ab
los verguers devant, y acompanyats dels officials
de la present casa, són anats a fer visita al
excel·lentíssim senyor marquès de Villena,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat, qui se era retirat de campanya. Foren rebuts de dit excel·lentíssim senyor ab
molt agasajo y sas senyorias, en veu de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, manifestaren lo viu sentiment y dolor havian tingut
y tindran del sinistre succés y adversa fortuna
havia esdevingut a las armas del real exèrcit en
lo desguàs del riu Ter intentat per lo enemich;
offerint-se sas senyorias a tot allò que fos més
del servey de la divina magestat del rey, nostre
senyor, y defensa de la província. Al que sa excel·lència respongué ne donava moltas gràcias a
sas senyorias y que de son zel y affecta may havia
esperat ni en avant esperava menos.
Dissapte, a V. En aquest die se és partit de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, acompanyat de son verguer y ab la
massa, per las vegarias de Cervera y Agramunt,
per lo effecte contingut en la deliberació feta
per sas senyorias lo die tres del corrent.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concisto- // 233v // ri de sas (senyorias) lo
doctor en quiscun dret Joseph Costa, ciutadà
honrrat de Barcelona, com a procurador del re418

En aquest die, en exequució de la deliberació
per sas senyorias feta als quatra del corrent, se
ha comensat a celebrar misas en la capella xica
de la present casa, des de la matinada fins al
mitxdie.
Dimars, a VIII. En aquest die se ha continuat en
selebrar missas en la // 234r // capella de la present casa per lo effecte contengut en la deliberació feta als quatra del corrent.
En aquest matex die se és partit de la present
ciutat, acompanyat del verguer, ab masas, lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per
las vegarias de Tarragona y Vilafranca del Panadès, per lo effecte contengut en la deliberació
per sas senyorias feta als tres del corrent.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació a sas senyorias de com la indisposició
e impediment de Joan de Argila, cavaller y
scrivà major del General y present casa, ha continuat y continua en la matexa conformitat que
té dit y referit en altras relacions per ell fetas a
sas senyorias, de manera que li ha impedit y impedex lo exercissi personal y servitut de dit son
ofissi.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de Erasme de Lana y
Fontanet, donzell, racional, ha continuat y continua en la matexa conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell a sas senyorias fetas,
de manera que li ha impedit y impedex lo exercissi personal de son ofissi.
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1474.

Ítem, axí matex, mitjensant jurament ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de
Masdovellas, síndich que fonch del General, ha
continuat y perseverat des del primer de mars
proppassat fins al dia vint-y-sis de maig tanbé
proppassat, en lo qual dia morí, de manera que
fins dit dia li ha impedit lo poder servir personalment dit son ofissi.

present casa de la Diputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta de la reyna,
mare del rey, nostre senyor, la data de la qual és
en Madrid, als quatra del corrent, en resposta
de la que ses senyories li escrigueren per extraordinari despatxat als trenta-hu del passat. La
qual carta és assí cusida, signada de número
CLXI, y del thenor següent:

Ítem, mitjensant jurament ha fet relació de com
la indisposició del doctor Gismundo Bofill, ajudant tercer de la scrivania major, ha continuat y
continua de la manera que té dit a sa senyoria en
altras relacions, de modo que li ha impedit y impedex lo exercissi personal de son ofissi.

«Laa reyna. Diputados. Haviendo visto vuestra
carta de trentauno de mayo próximo passado y copias que remetís de la del duque de Escalona y de
las que escrivís al rey, mi mui caro y mui amado
hijo, representando la invasión y progressos que el
enemigo ha hecho en la frontera de esse principado, supplicándome que me interponga con mis
más eficazes oficios para vuestro resguardo en
tanta urgencia, podéys aseguraros me ha devido
singular cuydado y sentimiento, y que continuaré
mis más vivas instancias para la providencia conveniente en cosa tan importante, quedando exequutándose todas las disposiciones possibles que, si
se lograsen según mi aplicación a vuestra mayor
seguridad, no nos quedaría a todos más que dezear. De Madrid, a 4 de junio 1694. Jo, la reyna.

Semblantment, ha fet relació mitjensant jurament de com la indisposició e impediment de
don Miquel de Pallarès, ajudant de racional del
General y present casa, ha perseverat y persevera
en la matexa conformitat que té dit en altras relacions per ell a sas senyorias fetas, de manera
que li ha impedit y impedex la servitut personal
de son offissi.
E així matex, mitjensant jurament ha fet relació
de com la indis- // 234v // posició de Joseph
Blanch, altre dels verguers del concistori de sas
senyorias, ha continuat y continua del modo
que té dit en altras relacions a sas senyorias per
ell fetas, de modo que li ha impedit la personal
servitut de son ofissi.
Més avant ha fet relació de com la indisposició
de Joseph Moya, llibrater, andador de la confraria de Sant Jordi, ha continuat y continua conforme té dit y referit en altres relacions, de
modo que li ha impedit y impedex la personal
servitut de son ofissi.
Dimecres, a VIIII. En aquest die se ha continuat
en celebrar misas en la capella de la present casa,
en virtut de la deliberació per sas senyorias feta
als quatra del corrent mes de juny.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Josep Puig,
alfèrez de la companya de don Hugo de Santjoan y Planella, altre de las del tèrcio del General y
present casa de la Diputació, ha fet dexació de
dit puesto de alfèrez per ser provehit del puesto
de capità de una de las companyas de las novas
llevas fa la present ciutat. E ses senyories, attès
que dita dexació la fa dit Puig per asensa, perçò
admeten aquella. Essent presents per testimonis
Jacintho Morató y Esteve Laverni, subrrogats
en verguers del concistori de ses senyories.
235r

Divendres, a XI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà mayor del General y
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Don García de Bustamante».
Dissapte, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories, lo doctor en quiscun dret Joan Baptista Comdor, avantatjat que és de la companya del mestre de camp
del tèrcio del General y present casa, ha renunciat y fet dexació de la dita plassa de avantatjat
per ésser ell dit doctor Comdor provehit de alfèrez de una de las companyas de las novas llevas
està fent la present ciutat, //235v // suplicant a sas
senyorias sien servits admètrar-li dita dexació per
ser provehit de alfèrez. E ses senyories, attès que
dit doctor Comdor fa dita dexació per ser provehit de alfèrez, y axí bé per causa de asenso, acceptan aquella. Essent presents per testimonis
Jacintho Morató y Esteve Laverni, subrrogats de
verguers del concistori de ses senyories.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari las
insiculacions dels llochs vacants de diputats y
oÿdors de comptes y ofissis de la present casa.
Los quals memorials són estats entregats a sas
senyorias per medi de don Joan Batista Aloy,
scrivà de manament y sacretari de província, y
són assí cusits, signats de números CLXII y CLXIIIb.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
233v i 234r del trienni 1692-1695.
b. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1475-1478.
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En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari un decret despatxat
en deguda forma de Cancellaria per a què
mossèn Joseph Llopis sia insiculat en diputat
real de la ciutat de Lleyda en lloch y per mort de
mossèn Anthon Salla, no obstant que en la insiculació diga per mort de Anthon Sala, per ser
aquexa la real intenció de sa magestat; com de
dit decret és de vèurer, que·s assí cusit, signat de
número CLXIIIIa.

afecto con que os amo y estimo, insinuándoos mi
incesante aplicación a las assistencias de esse
principado, como lo habréis reconosido en los esfuerzos que se han hecho, aunque con poca fortuna, en el subceso; los quales se continuarán con la
mayor aplicación que se pudiere, procurando manifestar con los echos al paternal amor que tengo
a tan buenos vassallos. De Madrid, a 12 de junyo
de 1694. // 237r // Jo, el rey.

Dimecres, a XVI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Bernat Seró, sargento reformat de la companya de
don Joan Sanjust y Pagès, altra de las tèrcio del
General y present casa, ha renunciat la dita
plassa de sargento reformat, attès és provehit
de alfèrez de una de las companyas de la vegueria de Manresa, suplicant ésser-li aquella admesa. E sas senyorias, attès que dit Seró fa dita renunciació per son asenso y no per altra causa,
perçò admeten aquella. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Esteve Laverni, subrrogats de verguers del concistori de sas senyorias.

A la Diputación de Cathalunya se dan gracias».

Dissapte, a XVIII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa de la Diputació, cosís y continuàs
en lo present llibre de dietari dos reals cartas,
una és, a saber, despatxada per lo Consell de
Guerra als dotse, y l’altra per lo de Aragó als
sinch del corrent, las quals són en resposta del
correu per sas senyorias despatxat al trenta-hu
del passat, i un bitllet de sa excel·lència. Que totas las ditas cartas y bitllet són assí cusidas y cusit, signadas de números CLXV y CLXVI, y dit
bitllet de número CLXVII, y tot del thenor següent:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviendo dado qüenta el marqués de Villena de que
el concistorio de essa ciudad ha resuelto augmentar su tercio quinientos hombres en sinco companyías y el de essa Diputación en número de mil, y
que a más desto se havía dispuesto embiar dos de
sus concistoriales y otros cavalleros a algunas vegarías para levantar más gente, manifestando el
marqués la gran galentaría con que esto se ha hecho. Y siendo este servicio muy conforme a vuestro
amor, zelo y fineza, he resuelto daros las gracias
per la estimación que me han devido estas demonstraciones tan proprias de vuestra fidelidad
a mi servicio, como correspondientes al singular
a. a continuació un decret, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1478.
b. els originals d’aquestes cartes i bitllet es troben intercalats
entre els folis 236v i 237r del trienni 1692-1695.
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Don Anthonio Lopes de Çárate

«El rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por vuestra carta de trentauno del passado con extraordinario, he entendido el summo dolor que hos ha
motivado la noticia que por cartas del duque de
Escalona, mi lugarteniente y capitán general, y
de la ciudad de Gerona havéys tenido de que haviendo intentado esguazar el río Ter el enemigo,
no obstante la resistencia de la infantería y cavellaría de mi real exército, lo ha conseguido, perdiendo de nuestra parte muchas personas de su
posición; y ponderáis el vivo sentimiento que os
motiva la poca decencia con que trata los santuarios donde esta el Santísimo Sacramento; y al que
a éste se os anyade viendo con tan crecidas fuerzas
el enemigo al passo que las de mi exército se han
disminuhido con este frangente, pudiendo creerse
de su orgullo emprenden qualquiera operación,
mayormente hallándose asistido de armada marítima y sin oposición, quedando expuesto esse
principado a las hostilidades que acostumbra; y el
celo y actividad con que procuráis concurrir a la
defensa y concervación de essa provincia, excediendo a los límites de la possibilidad, en cuya
conseqüencia havéis deliberado el augmento de
vuestro tercio y hacer nuevas levas en esse principado per medio de algunos cavalleros, lo qual
quedáis acelerando con los medios más eficaces,
suplicándome sea servido aceptar esta deliberación y mandar se den las ordenes necessarias para
las promptas asistencias y refuerzo de esse exército
y que mi armada marítima vaya a essas costas
con la brevedad que pide con grande urgencia,
como lo havéis suplicado antecedentemente; y, haviéndose visto vuestra representación, he resuelto
responderos que no sólo he conciderado por muy
justo el desconsuelo con que hos ha puesto el suceso
que ponderáis, sino que le tengo por tan proprio
que os acompanyo en el sentimiento, igualmente
por el grande amor que en todas ocasiones me han
merecido vassallos tan fieles y constantes como los
de esse principado en quanto ha ocurrido de mi
real servicio, quedando yo con la mayor gratitud
y satis- // 237v // facción de vuestro zelo y del que
ahora havéys manifestado en el augmento de
vuestro tercio y formación de nuevas levas. Por lo
qual os doy muchas gracias y podéys creer lo tendré

presente para honraros y favoreceros. Y en quanto
al punto de assistencias puedo asseguraros que este
cuydado es el primero que assiste a mi real aplicación, para socorreros promptamente por quantos
medios sean imaginables; pues no sólo en estos reynos de Castilla sino en todos los demás se están
continuando con toda celeridad levas de infantería y cavellaría para que lleguen con la misma a
engrossar a esse exército y afianzar esse principado, con las disposiciones que están movidas de mi
real armada, que se espera llaguerá a essos mares
con toda brevedad, y no se dejarán de la mano,
como lo experimentaréis y podréys aseguraros del
paternal amor con que miro tan buenos y fidelíssimos vassallos. Datta en Madrid, a V de junio
MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro, regens.
Vidit Oscariz, regens».
«Remito a vuestra señoría las dos reales cartas
inclusas que he recivido con expresso. Y porque de
lo que contienen entenderá vuestra señoría las resoluciones de su magestat omito su repetición, pero
no la de mi seguro afe(c)to para todo lo que sea
del agrado de vuestra señoría, que guarde Dios
muchos años. Barcelona, a 18 de junio 1694.
También remito a vuestra señoría otra del señor
duque de Medina Sidonia. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
238r

En aquest matex die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las deu horas del matí los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y real anaren ab embaxada de part del il·lustre concistori a sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, representant-li los desmans feran los soldats de la
cavalleria en los llochs circumvents a la present
ciutat, prenent-sa de sa pròpria auctoritat y ab
violència los grans, axí de ordi, sivada com favas
y blat, suplicant a sa excel·lència sie servit manar
posar-(h)i lo remey se necessita per evitar lo
gran dany ne podria resultar; suplicant tanbé a
dit excel·lentíssim senyor que, per quant lo enemich se te notícia se va sobre la ciutat de Gerona, sie servit dignar-se a antèndrer al socorro,
consuelo y alivio dels pobres ciutadans, habitans y guarnició de ella. Al que sa excel·lència ha
respost que en orda als desmans fan los soldats
que assegurava al il·lustre concistori no·n sabia
cosa alguna, y que ell menaria posar-(h)i lo degut remey; y que tocant al alívio y socorro de la
ciutat de Girona estigués cert lo il·lustre concistori s’i aplicaria ab tota vivesa y cuydado, perquè
ant tenia exprès orda de sa magestat y molt re421

comanadas las ciutats de Barcelona y Girona.
Segons dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors han dit y referit en lo concistori de sas senyorias.
Diumenge, a XX. En aquest die ha comparegut a
vista d’esta ciutat de Barcelona la armada naval
francesa, component-sa de molts vaxells, galeras
y altras embarcacions, donant fondo envers lo
riu de Bases, poc més o menos.
Dilluns, a XXI. En aquest die, en exequutió de la
deliberació per sas senyorias feta lo die present,
se són trets del arxiu de la present casa los papers y scrip- // 238v // tures, y se són recòndidas
y possadas en lo apossento se troba construhit
baix la pressó que trau rexa a la font de Sant
Honorat.
En aquest matex dia, en exequutió de altra deliberació feta per sas senyorias lo die present, se
són aportadas a la casa del General y Bolla de la
present ciutat las robas, mercaderias y altres cosas se trobavan en los armaris per ser estadas
apresas en frau, y se són possadas y recòndidas
en lo dit aposento ahont se són recòndits y custodits los papers del arxiu.
Dimars, a XXII de juny MDCLXXXXIIII.
En aquest dia, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General y present casa, a las tres
horas de la tarda los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real, de part del
il·lustre concistori, anaren ab embaxada al excel·lentíssim marquès de Villena, llochtinent y
capità general de sa magestat, representant-li
com ab carta enviada a ses senyories per los jurats de la ciutat de Girona tenian avís de que lo
enemich estava sobra dita ciutat per atacar
aquella, que perçò fos servit sa excel·lència socórrer aquella plassa, sos naturals y habitants y a
la guarnició de aquella ab lo més eficàs medi sie
possible, offerint-se per par(t) del il·lustre concistori que si eparexia a sa excel·lència alguns
dels indivíduos lo acompanye ésser de alguna
conveniència per cohoperar en dit socorro ara
sia exint per la província a altsar los pobles,
co(m) altrament fos sa excel·lència servit insinuar-ho que estava prompta lo concistori y los
concistorials proposar·o en prompta exequutió com se requereix. Al que sa excel·lència ha
respost ne donava moltas gràcias a sas senyorias y al il·lustre concistori, y que estiguen ses
senyories certs se disposava para socórrer a dita
ciutat de Gerona, al que se li aplicaria ab totas
veras, si y conforme <han> dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors han dit y referit en concistori.
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ahogo en què se troban y lo gran e imminent
perill li emanava, oferint-se semblantment per
part del concistori a tot lo que hi pugués cohoperar per judicar-ho y tenir-lo per molt del servey de sa magestat. Al que sa excel·lència respongué que no esperava menos de la innata
fidelitat que ha sempre residit y residex en ses
senyories, y que ne donava moltas gràcias de la
oferta y que, no obstant que se trobava faltar-li
moltas cosas per poder donar ab tot cumpliment dit socorro, emperò que com tenia molt
present los treballs, penas y afliccions en què se
trobava dita ciutat de Girona, sos naturals y habitants, atropellaria ab tot, procurant quant antes subministrar-los lo més possible socorro, y
que per dit effecte se partiria ya damà d’esta ciutat, y que confiava ab la Divina Magestat tindria
feliz succés, si y conforme han dit y referit dits
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors en concistori.

Dissapta, a XXVI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Jacintho Blanch, com a
procurador// 239v // junt ab altres y a soles de
Josep Blanch, altre dels verguers de la present
casa de la Deputació, son pare, consta de sa procura en poder de Joseph Virgili, nottari real
col·legiat, als vint-y-tres de setembre mil siscents setanta-dos, còpia autènticha de la qual és
assí cusida, signada de número CLXVIII, en dit
nom ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit ofissi de verguer que dit son pare y
principal obté a favor y en cap de Jacintho Morató, tapicer de la present ciutat, suplicant dita
renúncia ésser admesa, attès dit offissi és altre
dels antichs y que·s podan alienar. E sas senyorias han admesa aquella si et quantum. Essent
presents per testimonis Salvador Vergès, ajudant del tèrcio de la present casa de la Deputació, y Gerònim Seguí, subrrogat en altre dels
verguers de sas senyoriasa.
240v

E feta dita renúncia yo, Gerònim Brotons, notari públic de Barcelona, subrrogat en lo ofissi
de secretari y scrivà major de la present casa,
junt ab los testimonis avall escrits, me so conferit en la casa de la pròpria habitació de dit Joseph Blanch, y he vist que aquell vivia y gossava
de vitals esperits. Essent-li presents per testimonis lo doctor en quiscun dret Diego Martínez y
Folcràs, ciutadà honrrat de Barcelona, y Joan
Aldabò, fuster.
En aquest matex die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las quatre horas y mitja de la tarda los il·lustres
y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real
són anats ab embaxada de part del concistori al
excel·lentíssim llochtinent de sa magestat. Los
quals, posats en sa presència, li representaren
que los jurats de la fidelíssima ciutat de Girona,
ab sa carta de vint-y-tres del corrent, havian participat al concistori lo quant traballava lo enemich per los ataques, axís per posar las batarias
contra aquella ciutat com tanbé per avansar, y
que, no obstant lo ànimo y valor en què tots estan y de las confiansas tenen en la Divina Magestat per intercessió de sa mare Maria Santíssima, del invicte // 240r // màrtir sant Narcís y
demés sants patrons, temen una fatalitat; y que
axís lo il·lustre concistori, en complement de
llur obligació, suplicava rendidament a sa excel·lència fos servit apiadar-se y tenir commiseració de aquella ciutat, de sos naturals y habitants y de la guarnició se troba dins de ella,
subministrant-los lo més prompta socorro sie
possible y qual demana y requerex lo apreto y
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1478.

422

Dimecres, a XXX. En aquest dia és baxat a la casa
del General lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar, acompanyat del doctor aleix Fornaguera, escrivent extraordinari de la escrivania mayor
en lloch de mi, scrivà major del General, y junt
ab lo magnífich racional de la present casa, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de juny, y no se ha trobat frau algú.

Dijous, al primer de juliol
MDCLXXXXIIII.
Divendres, a II. En aquest dia me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major // 241r // del General y present casa de la Deputació, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
despatxada per lo Concell de Guerra en resposta de la que sas senyorias escrigueren als vint-ydos de dit, junt ab altra del llochtinent de sa
magestat, de data del primer del corrent. Les
quals són assí cusidas, signadas de números
CLXVIIII y CLXX, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. En carta de vintydos del presente participais que, hallándose el exército de Francia sobre Gerona, continuava el asedio de aquella plaça y, al mismo
tiempo, tiene su armada en la cercanía de essa
ciudad de Barcelona con designio de bombardearla, y pedís se dé forma a ocurrir a estos danyos y
al socorro de la plassa de Gerona, en cuya conservación conciste la de todo el Principado. Y enterado de todo lo que con este motivo representais, he
resuelto manifestaros mi estimación y gratitud a
las demostraciones que esplicais con este motivo de
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 240v i 241r del trienni 1692-1695.

vuestro amor y acreditada fidelidad a mi servicio
y, fiando de vuestra constancia y zelo contribuyreis en la parte que os tocare a la causa común de
la defensa, os asegura mi paternal amor que, demás de los medios aplicados, se continuan las providencias que pueden ser más ziertas y necessarias
para el caso presente, a fin de reparar los danyos
que oy se padecen, y adelantar el socorro de Gerona con el calor y zeleridad con que insta su importancia y tanto combiene a mi servicio y bien de
essa provincia. De Madrid, a 27 de junio de
1694. Yo, el rey.
Don Anthonio López de Cá<ssa>rate.
A la Diputación de Cathalunya. Respuesta.».
«Con expresso que ha llegado oy de la corte he rezivido la adjuncta real carta para vuestra señoría,
a quien se la dirijo sin ofresérseme que anyadir a
lo que de su contexto entenderá vuestra señoría,
que para quanto sea de su //241v // mayor satisfación me hallará siempre deseoso de complazerle y
de que guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. San Seloni, a 1 de juliol 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
Dissapte, a III. En aquest dia me han ordenat sas
senyorias a mi, scrivà mayor del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta del excel·lentíssim llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, dada en
Sant Seloni, als dos del corrent, ab la qual participa a sas senyorias lo rendiment de la ciutat de
Gerona, lo substancial dels pactes fets en la rendició de aquella y la prevenció fa en Hostalrich
per la defensa y resguart de esta plassa de Barcelona. Com de dita carta és més llargament de
vèurer, que és assí cusida, signada de número
CLXXI, y del thenor següent:
«Haviendoa rezevido cartas del maestro de campo
general y governador de Girona con los capítulos
de la rendición de aquella plaza, al paso que la
cortedad de tiempo no permite embiar copia a
vuestra señoría de ellos, me ha parecido poner en
su noticia lo substancial de su contenido, diciendo
a vuestra señoría se reduce a que el día 30 del passado havían de entregar una de las puertas de la
plaça y de cada fuerte; que el siguienteb saldrían
los cavos, oficiales y soldados de sus guarniciones,
con sus armas y vagages, sacando sólo ciento y ocho
cavallos de los que havía dentro; que tomarían su
marcha por Pon Mayor y lugares de la Serdanya
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
241v i 242r del trienni 1692-1695.
b. a continuació repetit que el siguiente.
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a Tamarit, en Aragón; que // 242r // durante la
presente campanya no pueden tomar las armas
en ninguno de los exércitos de su magestat; y a que
todos los heridos y enfermos se transporten a essa
ciudad; y, en medio del dolor y sentimiento que
me ha motivado este contratiempo, conciderando
lo que combiene atender a su resguardo y defensa,
he dispuesto que para embarazar el paso al enemigo se fortifique a Hostalrrique con tierra y faginas, a cuyo efecto están ya allí un ingeniero con
quatrocientos hombres de infantería y alguna cavellaría, que es la providencia que por ahora se ha
podido dar según la postura en que nos hallamos;
y, considerando tanbién quanto interessa al servicio de su magestad en la conservación de essa plasa, puede creer vuestra señoría que no omitiré diligencia alguna que conduzca a este fin, y que
deseo complacerle en todo, como lo acreditará la
experiencia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. San Seloni, a 2 de julio de 1694. El
marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
En aquest matex dia, a las onsa horas del matí,
són anats ab embaxada de part del il·lustre y fidelíssim bras militar al concistori de sas senyorias los senyors don Anthoni Pons y don Joseph
Terré, representant de part del il·lustre y fidelíssim bras militar de com la ciutat de Barcelona
los havia fet vàrias y moltas instàncias perquè se
interposàs y mediàs ab sas senyorias se tinguesan conferèncias per poder millor discórrer y
premeditar lo que se hauria de obrar y posar en
exequució en la ocurrència present; offerint-se
dita ciutat a cedir a totas y qualsevols dificultats
se podrian ocórrer, tant en orde al tractament
com al demés, en atenció de la miserabilitat del
temps present y lo gran frangent en què se troba
no sols la present ciutat, però encara tota la província. A la qual embaxada fonch respost per ses
senyories en veu del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich que lo concistori donava
moltas gràcias tant a la ciutat com al il·lustre y
fidelíssim bras militar del zel se tenia en orde dit
fet, y que la matèria se tractaria, y del que resultaria se faria tornar resposta //242v // al dit il·lustre y fidelíssim bras militar.
En aquest matex die és tornat de acompanyar al
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real Joseph
Pelegrí, altre dels verguers del concistori de ses
senyories, lo qual és vingut mal de una cama.
Dilluns, a V. En aquest die són anats ab embaxada de part de sas senyorias al molt il·lustre y fidelíssim bras militar los senyors don Anthon
Potau y don Joseph Càncer, dient de part de sas
senyorias que per quant tenian intel·ligència
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antes de el anyo de mil seiscientos quaranta; y que
este mi Consejo Supremo y el virrey de essa provincia quando os escribieren o ablaren sea como a los
grandes. De que he querido acusaros para que lo
tengais entendido, para cuya exequución he dado
las órdenes combenientes. Dattus en Madrid, a
23 de junio 1694. Jo, el rey.

que los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
militar y real havian ya conclòs en las llevas eran
anats a solicitar, ço és, dit senyor deputat militar
en las vegarias de Vilafrancha y Tarragona, y dit
senyor deputat real en las de Cervera y Agramunt, y que dins de breus dies se restituhirien a
la present ciutat, que perçò tingués a bé dit
il·lustre y fidelíssim bras militar servir-se que,
per pèndrer ressolució en orde al contingut en
la embaxada a ses senyorias feta lo die tres del
corrent, se aguarde que sian tornats en lo concistori dits il·lustres y fidelíssims senyors diputats militar y real, per ser ells part tant // 243r //
principal del concistori y lo negosi sobre lo qual
se ha de pèndrer resolució molt grave. A la qual
embaxada fonch respost que estimavan molt la
atenció de ses senyories y que atès dits senyors
diputat militar y real dins breus dias serian ya en
esta ciutat que a les hores se pendria la ressolució més oportuna y convenient.
En aquest matex die són vinguts ab embaxada
de part de la present ciutat al molt il·lustre concistori de sas senyorias los senyors don Ramon
Berart y don Honofre Monsalvo. Y han participat a sas senyorias la mercè que sa magestat,
Déu lo guarde, és estat servit fer a la present ciutat de què los enviats per la ciutat a sa magestat
se’ls done lo tractament de embaxadors y que lo
Concell Supremo de Aragó y virrey de Cathalunya quant escrígan o parlen ab dita ciutat sia
com a grandes, entregant dits senyors embaxadors a sas senyorias còpia del real despaitx, dat
en Madrid, a vint-y-tres del passat. La qual és
assí cusida, signada de número CLXXI, y del
thenor següent:

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Oscariz, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit don Joan de la Torre,
regens».
En aquest matex die són anats ab embaxada de
part de sas senyorias als excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat los senyors don
Anthon Potau y don Joseph Càncer. Y han donat la enorabona de part de sas senyorias als dits
excel·lentíssims senyors concellers de la mercè
que sa magestat era estat servit fer-los. De què
han feta molta estimació, segons relació per dits
senyors embaxadors feta en concistori de sas senyorias.
244r

«A los ilustres y fieles nuestros los conselleres de
nuestra ciudad de Barcelona.
Ela rey. Ilustres amados y fieles nuestros. Deseando manifestar la estimación particular que he hecho siempre de essa ciudad de Barcelona, su lustre
y antigüedad y lo que nuevamente ha augmentado su mérito con las continuas finezas que ha exequutado, llegando vuestra lealtad a dar las últimas pruebas de amor y zelo por mi servicio, como
se experimenta en las ocurrencias presentes, y
fiando del valor de sus naturales, su mayor seguridad y la de todo el Principado, que con tantas
fuersas procuran oy arruynar y destruhir nuestros
enemigos, he resuelto que a las personas que me
embiareis a representar vuestras conveniencias, u
otros negosios, se les dé tretamiento de ambaxadores que se les dio // 243v // per lo passado, practicándose esta preheminencia en la misma forma y
modo y sin alteración alguna de lo que se hazía
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
242v i 243r del trienni 1692-1695.
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Divendres, a VIIII de juliol MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo doctor Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, ha fet
relació mitjensant jurament de com la indisposició de Joseph Casas, guarda del General del
portal del Àngel, ha continuat y persevera de la
manera que té dit en altras relacions a sas senyorias fetas, de modo que li ha impedit y impedex
la servitut personal de son ofissi.
Semblantment, dit doctor Monsalvo mitjensant
jurament ha fet relació de com la indisposició de
Jacintho Alabau, guarda ordinària del General,
ha continuat y persevera del modo que té dit en
altras relacions, que li ha impedit y impedex la
servitut personal de son ofissi.
Ítem, ha fet relació mitjensant jurament de com
la indisposició de Joseph Blanch, qui obtenia lo
ofissi de altre dels verguers del concistori de sas
senyorias, ha continuat fins lo die de vint-y-sis
de juny proppassat, en lo qual dia renuncià dit
son ofissi, de manera que li ha impedit fins dit
dia la servitut personal de dit son ofissi.
En aquest matex die, constituhit personalment
en lo concis- // 244v // tori de sas senyorias Pere
Torner, sirurgià de la present ciutat, mitjensant
jurament ha fet relació de com Joseph Palegrí,
altre dels verguers del concistori de sas senyorias, arribà lo dissapte proppassat, que comptàvem a tres del corrent y present mes de juliol, en
la present ciutat ab una úlsera en la cama ocas-

ofissi de ajudant primer de scrivà major, per ser
dit ofissi altre dels antichs de la present casa y
que·s podan alienar. E sas senyorias han admès
la dita renunciació si y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permés, ab pacte que
dit doctor Martínez fassa constar ab certificatòria auntènticha com al estat y hora present dit
doctor Joseph Areny y Garriga viu y gosa de vitals esperits; y que dit doctor Martínez, per rahó
de la procussió del ofissi en son favor fahedora,
no puga pretèndrer ni conseguir cosa alguna
per rahó del ingrés, axí de gramalla com altrament, ans bé, que per cobrar la gramalla se
acostuma donar de sis en sis anys als gaudents
de privilegi militar; hajan de complir-se dits sis
anys, comptadors aquells des del dia que dit
Martines com a obtenent ja dit ofissi cobra la
última gramalla en avant. Essent presents per
testimonis Esteve Laverni y Gerònim Saguí,
subrrogats de verguers del concistori de sas senyoriasa.

sionada segons diu dit Palegrí de una caiguda
de cavall; per la curació de la qual ha hagut de
jàurer alguns dias en lo llit, y necessita encara de
estar ab tota quietut y sens fer exercissi, així que
ha estat y està impedit per fer la personal servitut de dit son ofissi.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta de la reyna, mare del rey, nostre senyor, dada en Madrid, als vint-y-nou de juny
proppassat, en resposta de la que sas senyorias li
escrigueren en jornada de vint-y-dos de dit.
Com de dita real carta és de vèurer, que és assí
cusida, signada de número CLXXIII, y del thenor següent:
«Laa reyna. Diputados. En carta del 22 del corriente, con copia de la que escrivís al rey, mi muy
charo y muy amado hijo, me days qüenta de haver
rendido el enemigo la plaza de Palamós, que he
sentido con mucha particularidad, como todo lo
que mira a las grandes descomodidades que de estas guerras se os originan. Y puedo aseguraros
que, compadecida summamente de vuestra aflicción, y estimando la constancia y amor de tan
buenos vassallos, continuo mis instancias con mi
hijo con la mayor eficacia que me es possible, en
orden a las providencias convenientes a vuestra
mayor defensa y seguridad, como summamente
desseo. De // 245r // Madrid, a 29 de junio de
1694. Jo, la reyna.

Dimars, a XIII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real, per causa de estar desganat
en lo llit.
246r

Don García de Bustamante».
Dilluns, a XII. En aquest die és tornat en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, qui era anat en las vegarias de
Agramunt y Cervera per lo efecte contengut en
la deliberació per sas senyorias feta als tres de
juny proppassat.
245v

En aquest matex dia, entra las deu y las onsa del
matí, essent absent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias
lo doctor en quiscun dret Diego Martínez y
Folcràs, ciutadà honrrat de Barcelona, com a
procurador del magnífich Joseph Areny y Garriga, en quiscun dret doctor, obtenint lo ofissi de
ajudant primer de scrivà major de la present
casa, consta de sa procura en poder de Jacintho
Cotxet y Solerferran, als quinsa de janer proppassat, còpia autènticha de la qual és assí cussida, signada de número CLXXIIII, en dit nom
ha renunciat en son cap y en son favor lo dit

Dissapta, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, Salvador Vergés, ajudant interim que era del tèrcio
del // 246v // General y present casa, ha fet dexació en mà y poder de ses senyorias del dit puesto
de ajudant, per ser elegit y anomenat en capità
de la companya de la vegaria de Monblanch. E
sas senyorias han admesa dita dexació attès que
aquella fa dit Vergés per assenso y no per altra
rahó.
En aquest matex die ha tornat a assistir en lo
concistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per haver convalescut de
sa indisposició.
Dilluns, a XVIIII. En aquest dia ha tornat a exercir lo ofissi de altre dels verguers del concistori
de sas senyorias Joseph Palegrí, per haver recobrat del atxaque e impediment tenia en la cama.
Lo qual prengué en ocassió anava acompanyant
al il·lustre y fidelíssim senyor deputat real en las
vegarias de Cervera y Agramunt.

247r

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
244v i 245r del trienni 1692-1695.
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Dimecres, a XXI. En aquest dia me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una carta han rebut de sa excel·lència lo
llochtinent de sa magestat, la data de la qual és
en lo camp de Moncada lo die present, ab la
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1479.
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excel·lència en Sant Andreu de Palomar. Los
(dos) // 248r // partiren de la present casa anant
ab un cotxe ab quatre mulas y, arribats que foran en dita vila de Sant Andreu de Palomar, se
conferiren ab sa excel·lència y de part del concistori per lo que dit excel·lentíssim senyor los
volgués emplear y que judicàs ésser del real servey y defensa de la província. Al que sa excellència respongué ne donava moltas y repetidas
gràcias a ses senyories, y que del zel y innata fidelitat de sas senyorias no esperava ni havia esperat menos, si y conforme dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdor real
han dit y referit en concistori.

qual participa a sas senyorias trobar-se ab avís de
haver-se perdut la vila y castell de Hostalrrich y
de què en la Roca se troban sinch-cents cavalls
del enemich, sens saber los designis ni lo rumbo
pendrà ab lo tot de sas tropas; esperant que en
las urgèncias presents manifestaran sas senyorias
son acostomat zel y fineza al servey de sa magestad y defensa d’esta província. Com de dita carta és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
número CLXXV, y del thenor següent:
«Hállomea con aviso de averse perdido la villa y
castillo de Hostalrrique y de que están en la Roca
quinientos cavallos de el enemigo, sin saber hasta
ahora sus designios ni el rumbo que tomará con el
todo de sus tropas, si bien observamos sus movimientos con las nuestras desde este campo. Y, al
passo que mi principal atención se dedica unicamente a la defensa y resguardo de essa ciudad, me
ha parecido participar a vuestra señoría estas noticias, en que no com- // 246v // prehendo las circunstancias de la toma de Hostalrrique que por
no saverla todavía positivamente, esperando que
en las urgencias presentes manifestará vuestra señoría su acostumbrado çelo y fineza al servicio de
su magestad y defensa de esta provincia a fin de
que los enemigos no logren la continuación de sus
hostilidades, y que se ofrezcan ocasiones del agrado de vuestra señoría en que acreditar mi seguro
afecto. Dios guarde a vuestra señoría dilatados
anyos. Campo de Moncada, a 21 de julio de
1694. El marqués.

En aquest matex dia se ha comensat a tenir la
Real Audiència Civil en la present casa, ço és, en
lo quarto de la visita, sala de Sant Jordi y aposento dels assesors de dita visita.
Divendres, a XXIII. En aquest dia ha tornat a venir en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar, per haver tornat en la present ciutat de la de Tarragona y vila
de Vilafrancha del Panadès, ahont era anat a
procurar y solicitar las més numerosas llevas fossan possibles en virtut de deliberació per sas senyorias feta als tres de juny proppassat.
248v

Señores ilustres y fidelíssimos diputados de el General deste principado».
En aquest matex die, havent sas senyorias rebuda la daltincertada carta, y vista la urgència corrent de haver-sa perduda la vila y castell de
Hostalrrich y estar en la Roca sinch-cents cavalls
del enemich sens saber-se son designi ni saberse si se encomanarà vers esta ciutat, y en atenció
del que sa excel·lència és servit dir ab dita carta,
és a saber, que espera manifestar en sas senyorias son acostumat zel y fineza al servey de sa
magestat y defensa d’esta província a fi de què
lo enemich no logre la continuació de sas hostilitats, ha aparegut a sas senyorias ésser precís lo
conferir-se ab sa excel·lència; y, trobant-sa ausent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar, y los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar ab alguna indisposició corporal, no obstant sia stil y
observansa en la present casa no anar sinó quant
va tot lo concistori, a las tres horas de la tarda
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdor real són anats ab embaxada a sa
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
246v i 247r del trienni 1692-1695.
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Dimars, a XXVII de juliol MDCLXXXXIIII.
En aquest die, essent absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, obtinguda primer
hora per medi del //249r // síndich del General y
present casa, a las quatra horas de la tarda sas senyorias anaren consistorialment ab los verguers
davant, ab massas altas, ab cotxes, acompanyats
dels ofissials de la present casa, a donar la benvinguda de campanya al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, offerint-se a tot lo que fos
del mayor servey y agrado de sa magestat y de sa
excel·lència y benefici y utilitat de la província.
Al que sa excel·lència respongué estimava molt
a sas senyorias lo oferiment li feian, y que·n donava moltes gràcias.
Dimecres, a XXVIII. En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar no vingué en lo
concistori de ses senyories per trobar-se indispost.
Dijous, a XXVIIII. En aquest die, havent primer
obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, a las quatra horas de la tarda
los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real anaren ab cotxes, ab los verguers
ab la massas devant, acompanyats dels ofissials
de la present casa, de part del il·lustre concistori
a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor
marquès de Aytona, per no haver tingut lloch

de anar-(h)i quant dit excel·lentíssim senyor
vingué de Madrid per haver passat a la posta al
exèrcit. Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor al capdemunt de la escala de sa casa ab
moltas cortesias y, entrats en una de las salas de
dita casa, estigueren conversant un rato y després se alsaren, despedint-se ab moltas cortesi// 249v // as, acompanyant dit excel·lentíssim senyor a ses senyories fins baix al capdevall de la
escala a la entrada, no volent-sa mòurer de allí
fins que ses senyories foren encotxats y que se’n
anà lo cotxe, advertint que tot lo arrehonament
tingué dit excel·lentíssim senyor marquès sempre parlà en llenguatja chatalà.
Dissapte, a XXXI. En aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és baxat junt ab
mi, scrivà major del General, y lo magnífich racional de la present casa en la casa del General
de la present ciutat, a efecte de continuar un inventari los fraus apresos trobats en lo present
mes de juliol, y se ha trobat no haver-n’(h)i ningú.
En aquest matex dia no és vingut en lo concistori de sa senyoria lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar, per trobar-se indispost.

Diumenge, al primer de agost
MDCLXXXXIIII.
En aquest die se és ajuntat lo il·lustre y fidelíssim // 250r // concistori y no és vingut en ell lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per
continuar sa indisposició.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta han rebut dels molts il:lustres senyors concellers de la ciutat de Vich, de data de trenta-hu
del passat, ab la qual demanan sian sas senyorias
servits intercedir ab sa excel·lència a efecte de
obtenir lo socorro de que tant necessitan en la
aflicció en què se troba dita ciutat de Vich, tement ser tiranisada del enemich y experimentar
los acostumbrats rigors de aquell. Com de dita
carta és llargament de vèurer, que·s assí cusida,
signada de número CLXXVI, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Perduda la plassa y ciutat de Gerona, encontinent enviàrem un síndich a sa excel·lència per
manifestar-li lo viu sentiment havia tingut tota
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
249v i 250r del trienni 1692-1695.
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esta ciutat de tant llastimable succés, oferint-se
esta ciutat a sa excel·lència y los ciutadans y habitans a ella en sacrificar sas vidas y hasiendas en
servey de sa magestad, Déu lo guarde, posant
en sa comprehenció del modo se trobava esta
ciutat y plassa en frontera del enemich y sens
ningunas milícias per a defensar-la de las invasions de aquell; y no obstant que sa excel·lència
a sa carta de tres del corrent respongué que per
ser sas tropas molt limitadas no era possible lo
poder enviar tropas algunas, però als vuyt del
corrent arribaren a esta ciutat per sa defensa ab
algunas companyas de exa exel·lentíssima ciutat
y lo tèrcio de Dragons; en lo intermedi de
temps que ditas tropas han residit en esta ciutat
han esdevingut algunas alarmas, y per donar
mayor calor a ditas tropas no duptà lo concell
declarar en esta ciutat lo somatent y elegir de
aquell cent sinquanta hòmens ab son cabo, pagats y estipendats de béns de esta ciutat, los
quals encara permanèxan fora; podent vostra senyoria fidelíssima quedar ben cerciorat que és
un servey ben crescut, com tinga ya en campanya una companya de cent sinquanta hòmens ab
sos officials, y a vista de sas pocas convenièncias
y de las summas quantitats que alguns anys a
esta part ha gastadas en servey de sa // 250v //
magestad, de modo que per poder cumplir a sas
precisas obligacions és estat forsós passar a la
venda de diffarents censals en summas considerables.
Las operacions que de ditas tropas se ha experimentat és estat que, pujant lo enemich en la vila
de Sant Hilari, lo senyor veguer de esta ciutat,
ab gent de la terra y una mànega de infanteria
del tèrcio de exa excel·lentíssima ciutat, resistiren en quant pugueren a la fúria del enemich,
quedant-ne alguns de morts y molts de altres de
ferits, y lo restant de ditas tropas, en lloch de
acudir en socorro de aquells, posats en disposició de fuga.
Als vint-y-nou del corrent, a las dos de la matinada, arribà notícia que lo enemich pujava per
lo coll de Taradell, y encontinent, posada tota
esta ciutat en armas, lo senyor marquès levantà
sas tropas y, confiant esta siutat anava per invadir lo enemich, se posà en marcha, no parant
fins arribar al lloch de Tona; y sabem de cert
que ahir se partí per la vila de Moyà, sens ser-se
despedit d’esta ciutat. Per lo que, fiats del emparo de vostra senyoria fidelíssima y dels molts y
specials favors que de vostra senyoria fidelíssima
regonexem haver rebuts, no duptam passar en
la alta comprehenció de vostra senyoria fidelíssima estas notícias y la aflicció ab què se troba
tota esta ciutat, tement al enemich y de ser tiranisada y experimentar los acostumats rigors de
aquell; y aixís, fiats de son bon zel, que junt ab

[ 1694 ]

[ 1694 ]

los excel·lentíssims senyors consellers de exa
ciutat no·s posarà a las plantas de sa excel·lència,
a qui escrivim a part, per a poder-lo tenir de ell
lo socorro de quà necessítan per a poder-nos
conservar en lo suau y legítim domini de nostre
rey y senyor natural. Molt il·lustre senyor, esperam de vostra senyoria fidelíssima y de son amparo conseguir lo que desitjam y que nos donarà moltas ocasions de son mayor servey. Déu
a // 251r // vostra senyoria fidelíssima guarde.
Vich y juliol, als 31 de 1694.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Los més afectats servidors de vostra senyoria fidelíssima, que sa mà besen.
Los concellers de la ciutat de Vich».
En aquest die no és vingut en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per causa de sa indisposició.
En aquest matex dia, havent sas senyorias rebuda la carta dels molt il·lustres concellers de la
ciutat de Vich que·s troba incertada en lo present dietari en jornada de ahir, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, los
il·lustres y fidelíssims oÿdors eclesiàstich y real a
las deu horas del matí anaren ab embaxada de
part del il·lustre concistori al excel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present principat, suplicant-li fos servit a
consolar a aquella ciutat ab lo socorro competent per evitar la invasió del enemich, lo ser tiranisada per aquell ab sos acostumats rigors, per a
què se puga dita ciutat conservar en lo suau y
llegítim domini del rey, nostre senyor. Al que sa
excel·lència respongué que estava ab viu sentiment de no trobar-se ab las tropas copiosas per
poder aconsolar a aquella ciutat y que, no obstant lo trobar-sa aquellas tan limitadas, havia ya
enviat dos companyas per a què junts ab los naturals y habitans de dita ciutat y de sa plana defensàran aquella y impedisen los passos als enemichs, havent donat orda al marquès perquè ab
las tropas governa estiga vigilant al resguart de
las plasas, y que creya que lo francès per al estat
present desistiria de la empresa de passar més
avant, si y conforme dits il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors han dit y referit en concistori.
251v

En aquest matex dia, constituhit personalment
yo, Gerònim Brotons, notari públic de Barcelona, subrrogat en lo ofissi de sacretari y scrivà
major de la present casa, com a procurador del
reverent Jauma Castanyer, prevere, obtenint lo
ofisi de albaraner del General, com de ma procura consta en poder de Francisco Cortès, notari públic de Barcelona, als quatra de novem428

bre mil sis-cents noranta-hu, còpia autènticha
de la qual és assí cusida, signada de número
CLXXVII, devant y en presència dels molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdors eclesiàstich y real, personalment
existins dins la present casa de la Deputació, en
dit nom ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit ofissi de albaraner del General a
favor y en cap de dit Francisco Cortès, notari
públic de Barcelona, per ser dit ofissi altre dels
antichs y que·s podan alienar. E sas senyorias
han admesa dita renunciació si y en quant per
capítols de Cort y altrament lo és luït y permès.
Essent presents per testimonis Esteve Laverní y
Joseph Palegrí, verguers del concistori de sas
senyoriasa.
Succesivament feta dita renúncia per dit Gerònim Brotons, subrrogat predit, en dit nom de
procurador me so conferit en presència del
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, personalment trobat en la casa de sa pròpria habitació, cituada en la present ciutat, en lo carrer
Condal, y he renunciat lo dit ofissi de albaraner
a favor y en cap de dit Francisco Cortès. La qual
renúncia és estada admesa per sa senyoria si et in
quantum, et cetera. Essent presents per testimonis Gaspar Tudó, pagès, ciutadà de Barcelona, y
Esteva Abell, de família de dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
E aprés immidiatament yo, dit scrivà major, me
so // 252r // conferit en la casa de la pròpria habitació de Theresa Mitjà, viuda de Joan Pau
Mitjà, mercader, ciutadà de Barcelona, situada
en la present ciutat, en lo carrer de los Flassadés, ahont he vist en lo llit detingut de malaltia
corporal al dit reverent Jaume Castanyer, lo
qual per la gràcia de Déu gosava de vitals esperits.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Joan Minguell,
candeler de cera, ciutadà de Barcelona, procurador de Barthomeu Minguell, candeler de cera,
ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla de la col·lecta de la present ciutat, com de sa
procura consta en poder de Joseph Güell, notari públic de Barcelona, als vint-y-nou de agost
de mil sis-cents vuytanta-tres, còpia autènticha
de la qual és assí cusida, signada de número
CLXXVIII, en dit nom ha renunciat lo dit ofissi
de guarda ordinària de la bolla de la present ciutat a favor y en cap de Anthon Oriol, blanquer,
ciutadà de Barcelona, per ser aquell altre dels
offissis antichs y que·s podan alienar. E sas senyorias han admès dita renunciació si y en
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1479.

que se dezea en los buenos sucesos de mis reales armas. Y, haviendo conciderado estas expresiones
por muy proprias de vuestra innata fidelidad y
del connatural amor que siempre haveys professado a mi real servicio, he resuelto volver a asseguraros del desvelo y aplicaciones con que mi paternal amor continua en cuidar del desconsuelo y
seguridad de esse principado y de tan fieles vassallos, sin rendirse a los incidentes de la desgracia
del tiempo, fiando que con la llegada a essos
// 252bv // mares de la armada de los aliados, que
ya navega la buelta de ellos, y de las esquadras de
galeras, se reprimirá en alguna forma el orgullo
del enemigo. De que he querido acusaros para que
lo tengais entendido. Dattus en Madrid a XXX de
julio MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.

quant per capítols y actes de Cort lo és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Esteve
Laverni, Joseph Palegrí, verguers de sa senyoria,
y Joan Aldabó, fustera.
E aprés de feta dita renúncia yo, scrivà mayor
del General y present casa, me sò conferit en la
casa de la pròpria habitació de dit Minguell, y lo
he trobat y vist detingut en lo llit de malaltia
corporal, que gosava de vitals sperits y lo he oÿt
parlar.
Dimars, a III. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sa senyoria, lo doctor en medicina Honofra Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició del doctor Joan
Jofreu, altres dels assesors de la present casa, ha
perseverat fins lo die present y continua conforme té dit en altras relacions, de modo que li ha
impedit y impedex la // 252v // personal servitut
de son ofissi.
252
v

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro, regens.
Vidit Joannes de la Torre, regens».
«Porque de la adjuncta real carta entenderá
vuestra señoría lo que su magestad se sirve expressar en respuesta a otra suya de dos del passado, en
que dava qüenta vuestra señoría de la pérdida de
la plassa de Gerona, omito el referirlo, pero no mi
verdadero afecto para quanto sea de la mayor satisfacción de vuestra señoría, que guarde Dios
muchos años. Barcelona, a 6 de agosto 1694. El
marqués.

Dissaptab, a VII de agost MDCLXXXXIIII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
ha rebut junt ab un bitllet de sa excel·lència, la
data del qual bitllet és als sis del corrent, y de
dita real carta als trenta del passat. La qual real
carta és assí cusida junt ab lo bitllet, signat de
números CLXXVIIII y CLXXX, y del thenor
següent:
«Elc rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Hase recivido vuestra carta de dos del corriente, en que
con el celo que acostumbrais a mi real servicio expressais el summo dolor que os ha causado la pérdida de Gerona, acompanyando los sollosos de esta
ciudad maiormente viendo tan amanesada essa
de Barcelona, y los horrorosos recelos que teneis de
veros en estranyo dominio por las superiores fuersas que tienen franceses y muy cortas las con que os
hallays para proseguir en estas ocurrencias con los
esfuerzos correspondientes a vuestro amor y fidelidad, por lo que se han menorado los derechos de
essa Generalidad con las perdidas de Rosas, Palamós y Girona, y concluis suplicándome que para
livertar essa provincia del lamentable estado en
que se halla sea servido de mandar vayan los
promptos y efectivos socorros que se necessitan para
recrutar y engrossar esse exército y la armada
marítima; para que con uno y otro se logre el fin

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
253r

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1480.
b. foliació errònia.
c. els originals d’aquesta carta i aquest bitllet es troben intercalats entre els folis 252v i 252br del trienni 1692-1695.

429

Dimecres, a XI. En aquest die és tornat a assistir
en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, que havia
dies que no hi assistia per causa de trobar-sa ab
indisposició de sa salut.
Dijous, a XII. En aquest die, trobant-se devant
la present ciutat la armada del mar de vaxells y
galeras del rey, nostre senyor, y aliats, y així bé
ésser fora lo parill de la hostilitat de las bombas
ama-// 253v // nessava a dita present ciutat la armada enemiga francesa a la ocasió se trobava
devant de ella, se restituhiren en la casa del General y Bolla de la present ciutat las robas y mercaderias apresas en frau que se havien aportat en
la present casa y recondidas en lo aposento
ahont estavan recòndits los papers y escriptures
del arxiu.
Divendres, a XIII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, entra les tres y las quatre horas de la tarda los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y real anaren ab cotxes, ab los verguers ab las
massas altas devant, anant acompanyats dels ofi-
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xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada; y, després de fet un rato de oració, se encaminaren a la sala dels Reys, a la porta de la qual
los isqueren a rèbrer los il·lustres y fidelíssims
senyors diputats eclesiàstich y real, essent absent del concistori lo militar; ya, //255r // posant
dit senyor duch en lo mitx, se’n entraren en la
sala del concistori, fent en totas las portas moltas serimònias, dexant entrar primerament sa
excel·lència; y després se assentaren, ço és, dit
senyor duch en lo mitg, a mà dreta los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, y a mà esquerra los senyors oÿdors
eclesiàstich y real; y, després de haver arrehonat
un rato, se despedí sa excel·lència, y sas senyorias ab los demés oficials lo acompanyaren al cap
de la escala, ahont fou rebut per los senyors del
bras militar.

cials de la present casa, a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Camarasa, general de las galeras de Espanya, que
posava al capdevall del carrer de Muncada, en la
casa que fa cantonada al carrer dels Sombrarers.
Foren rebuts per sa excel·lència al capdemunt
de la escala ab moltas reverèncias y, entrats en
aposiento de dita casa, després de haver conversat un rato, se despediren de sa excel·lència, lo
qual los acompanyà fins al matex puesto ahont
los havia rebuts, ab moltas cortesias, y se’n tornaren en la present casa ab la matexa forma que
se’n eran anats.
254r

Diumenja, a XV. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, entra las deu y las onsa horas del matí los il·lustres
y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real
anaren, ab los verguers ab masas altas devant,
acompanyats dels oficials de la present casa, a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Nàxara, general de las galeras de
Nàpols, qui posava en casa don Rafel Cortada,
prop la iglésia de Sant Just. Són estats rebuts per
sa excel·lència al capdemunt de la escala ab moltas cortesias y, entrats en un aposiento de dita
casa, conversaren un rato, y després se despediren de sa excel·lència, lo qual los acompanyà
fins al capdevall de la escala y no volgué tornarsa’n fins que foran sas senyorias encotxats, los
quals se’n tornaren en la present casa en la matexa forma.

255v

Dimars, (a) XVII. En aquest die, trobant-se devant la present ciutat la ermada del mar de vaxells y galeras del rey, nostre senyor, y aliats, y
axí bé ésser fora lo parill de hostilitat de las
bombas amenasava a dita present ciutat la ermada enemiga francesa a la ocasió se trobava devant de ella, los papers y escripturas del arxiu de
la // 254v // present casa, que en virtut de la deliberació per sas senyorias feta foren recòndits y
custodits en un aposento sota la presó que trau
rexa a la part de la font de Sant Honorat, foren
trets de dit aposento y restituhits en dit arxiu.

Diumenge, (a) XXII. En aquest dia és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo excel·lentíssim
senyor duch de Nàxara, general de las galeras de
Nàpols, a tornar la visita que sas senyorias li feren en jornada de quinsa del corrent. Y fou rebut y se feren ab ell las matexas serimònias se
acostuman fer ab los grandes de Espanya, conforma foran fetas al excel·lentíssim senyor duch
de Camarasa en jornada de dinou del corrent.
Dilluns, a XXIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com la indisposició del reverent
Pere Traver, prevere beneficiat en la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi de la present
ciutat, guarda y scrivà del magnífich defenedor
del General, ha perseverat fins lo dia vint-y-hu
del corrent mes de agost inclusiu, de tal manera
que fins dit die ha estat impedit per a servir personalment dit son offissi.
Ítem, ha fet relació mitjensant dit jurament com
Emanuel Rossell, notari públic de Barcelona,
receptor de las avarias del Real Concell Criminal de la present ciutat, està detingut en lo llit
de malaltia corporal ab febra, y axís impedit per
a exercir personalment dit son ofissi.

Dijous, a XVIIII. En aquest dia, entra las deu y
onse horas del matí, lo excel·lentíssim senyor
duch de Camarasa vingué en la present casa a
tornar la visita que sas senyorias li feren en jornada de tretse del corrent. Fonch rebut per los
scrivà major y demés oficials al capdevall de la
escala, per los magnífichs assesors y advocat fiscal al replà de la escala, ya per los <magnífichs>
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y real al capdemunt de la escala y, posant sa excel·lència en lo mitg, se’n entràran en la capella

En aquest matex die, havent tingut sas senyorias
notícia que lo molt il·lustre y reverendíssim bisbe de Barcelona havia provehit y fet gràcia de
una capellania fundada en lo altar mayor de la
parroquial iglésia de Santa // 256r // Maria del
Mar de la present ciutat, vacant per mort del
doctor Miquel Garrell, a Miquel Serrat, natural
del regne de Castella, contra la sèrie y thenor de

a. y interlineat.

a. a continuació repetit y.
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las generals constitucions de Cathalunya disposants que alienígenas ni estrangers no pugan tenir beneficis aclesiàstichs en Cathalunya, instant
lo doctor Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi
de síndich del General y present casa, per la observansa de ditas generals constitucions, se presentà una requesta al dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, la qual és
continuada en lo manual dels actes, sots la present jornada.
Dimars, a XXIIII. En aquest dia, instant lo doctor
Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich
de dit General, se és presentada una requesta als
reverents vicari perpètuo y procuradors de
herèncias de la parroquial iglésia de Sancta Maria del Mar de la present ciutat; per a què no donasan pocesió a Joseph Sarrat, natural del regne
de Castella, de la capellania vacant per mort del
doctor Miquel Garrell fundada en lo altar mayor
de dita parroquial iglésia, de la qual és estat dit
Serrat provehit per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, per encontrar-se
dita provisió ab las generals constitucions de Cathalunya disposants que alienígenos ni estrangers no pugan obtenir ofissis ni benefissis eclessiàstichs en Cathalunya. Com de dita requesta és
de vèurer en lo manual corrent dels actes, sots la
present jornada.
Dimecres, a XXV de agost MDCLXXXXIIII.
En aquest dia és vingut en lo concistori de sas
senyorias Anthonio Vega, de la vila de Almanar,
del regne de València, forsat de la capitana de
las galeras de Cerdenya, extret de dita galera per
haver acabat lo temps de sa penitència a instància del síndich de la present casa. Y lo dit Anthoni Vega és estat extret sens ésser condemnat en
lo present principat ni aportat a las presons reals
de la present ciutat per a entregar-lo en las galeras, sia //256v // sols és estat extret ab certificatòria de la condemna entregada al síndich del General.
Semblantment, és vingut en dit concistori Joseph Larras, del lloch de Gea dels Cavallers, y
Pera Peinado, del lloch de la Tea, tots del regne de Aragó, forsats també de dita galera, los
quals tanbé són estats extrets per medi del síndich del General, sens ésser condemnats en lo
present principat, sinó sols enviats en las càrcers de la present ciutat a effecte de entregarlos en galera.
Semblantment, és vingut en dit concistori Joan
Gil, del lloch de Alentorn del present principat

a. a continuació repetit si.

431

y condemnat en ell, forsat també de dita galera,
y per lo assesor de dit lloch. Y tots han donat las
gràcias a sas senyorias de haver-los fet tràurer de
ditas galeras.
Dijous, a XXVI. En aquest dia se és presentat en
lo concistori de sas senyorias Joseph Julià, fuster
natural de la vila de Tarrasa, forsat que hera de
la galera patrona de Espanya, lo qual Julià és estat tret de dita galera instant lo síndich del General, per haver acabat lo temps de la penitència.
Divendres, a XXVII. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
lo doctor Joseph Oliver, doctor en medicina,
mitjensant jurament ha fet relació de com Christòfol Miquel Pradella, sargento reformat de la
companya de don Olaguer de Taver- // 257r //
ner y Dardena, altra de las del tèrcio de la present casa, patex un inflor considerable en las camas y peus, en las articulacions de musclos y
brasos uns dolors intensos, lo qual li ha restat de
una malaltia tingué en lo mes de juliol proppassat, en la qual malaltia dit doctor Oliver lo visità
quinsa dias poch més ho menos. Per la qual causa lo té per inútil y impedit per poder continuar
lo real servey en dit tèrcio.
En aquest matex dia, entra las sinch y las sis horas de la tarda, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, a efecte de tornar la visita que sas senyorias li feren en
jornada de vint-y-nou del mes de juliol proppassat. És estat rebut conforme se acostuma ab
los demés grandes de Espanya, ço és, per lo
scrivà mayor y demés oficials al capdevall de la
escala, per los magnífichs assesors y advocat fiscal al replà de la escala, y per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real al capdemunt de la escala; y, posant sa excel·lència en
lo mitx, se encaminaren a la capella xica de Sant
Jordi, que estava molt ben adornada, y després
de haver fet un rato de oració se encaminaren
per lo terraplé dels Tarongers a la sala dita dels
Reys, a la porta de la qual estavan aguardant los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats; y, possant sa excel·lència en lo mitx, se’n entraren en
la sala del concistori, fent en totas las portas
moltas cortesias, dexant entrar sempre primer a
sa excel·lència; y tots se assentàran en las cadiras
de vallut sota lo doser, posant a sa excel·lència
en lo mitg, estant al costat dret los senyors deputats eclesiàstich y real, y al esquerra los senyors deputat militar y oÿdors eclesiàstich y
real; y, després de haver arrahonat un rato, se
despedí sa excel·lència y sas senyorias lo acompanyaren fins al capdemunt de la escala, los
magnífichs assesors y advocat fiscal fins al replà
de la escala y dit scrivà major y demés oficials
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Ítem, dit doctor Monsalvo mitjensant jurament
ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant de // 258v // racional,
ha continuat fins lo die present y persevera de la
matexa manera que té dit y referit en altras relacions, de manera que li ha impedit y impedex la
servitut personal de son ofissi.

fins a la porta, ahont després de ser encotxat se
despedí sa excel·lència.
257v

Dilluns, a XXX. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament de com lo doctor don Anthon Potau,
advocat fiscal de la present casa, està detingut
de malaltia corporal de febra contínua, per lo
que està impedit per servir personalment son
ofissi.

Ítem, mitjensant jurament ha fet relació com la
indisposició de Gismundo Bofill, ajudant tercer
de scrivà mayor, ha continuat fins lo die present
y persevera del modo que li ha impedit y impedex lo poder servir personalment dit son ofissi.

Dimars, a XXXI. En aquest dia és baxat a la casa
del General lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real, junt ab mi, scrivà mayor del General, y ab
lo magnífich racional de la present casa, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes de agost. Y se són trobats
los següents:

Més avant, ha fet relació mitjensant jurament de
com la indisposició de Joseph Móra, andador
de la confraria de Sant Jordi, ha continuat y persevera del modo que té dit y referit en altras relacions, de manera que li ha impedit i impedex
lo poder servir personalment dit son ofissi.

Primo, als vint-y-sinch de dit mes de agost.
Aprehenció feta al carrer d’en Fonella a un
incògnit de quatra parells de mitjas de seda, so
és, lo un color encarnat, altra de color de perla,
altre color de almesch y altre // 258r // color de
plom.

Semblantment, ha fet relació mitjensant jurament com Joan Batista Patró, soldat de la companya de don Anthon Bru y Móra, que se troba
detingut en las presons de la present casa, patex
una indisposició molt grave y de perill de sa
vida, estant molt inflat del ventre y pit, que respira ab traball y dificultat y que necessita possarlo en puesto més acomodat, així per fer-sa los
remeys que necessita com per millorar de disposició; així que al estat present y de molt temps a
esta part és y serà inútil per continuar lo real servey en dit tèrcio.

Ítem, als vint-y-set de dit. Aprehenció en casa
Atanasi Gurri, sastre, a la riera de Sant Joan, de
un gambeto y calsas de estameny a burella, sens
cusir.
Ítem, trenta-hu de dit. Aprehensió en casa Jacintho Orri, sastre, a la Boqueria, de unas faldillas de tafetà negra foraster, ab dos caps, mitg
fetas ab ferma de ruans.

259r

Dimecres, al primer de setembre
MDCLXXXXIIII.
Dijous, a II. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo doctor
en medicina Onofra Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, ha fet relació mitjensant jurament
com la indisposició de Joan Argila, scrivà mayor
del General, ha continuat fins lo die present y
persevera del modo que té dit en altras relacions, axí que li ha impedit y impedeix la servitut personal de son ofissi.
Ítem, ha fet relació mitjensant dita jurament de
com la indisposició de Erasma de Lana y Fontanet, donsell, racional de la present casa, ha perseverat fins lo die present y continua axí com té
dit y referit en altras relacions, de modo que li
ha impedit y impedex la servitut personal de son
ofissi.

Dissapte, a IIII. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà mayor del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present llibre de dietari una carta han rebut sas senyorias
de la reyna, nostra senyora, mare del rey, nostre
senyor, la data de la qual és en Madrid als vinty-quatra del mes de agost proppassat; ab la qual
sa magestat és servida dir a sas senyorias que interposarà sos ofissis ab son fill lo rey, nostre senyor, per a què en lo nombrament de vicecanceller tinga present la constitució que parla de
dit ofissi. Com de dita carta és de vèurer, que·s
assí cusida, signada de número CLXXXI, y del
thenor següent:
«Diputadosa. En carta de quinsa de este mes me
dáis las gracias de que os haia asistido con armada y galeras, y referís las diligencias que con tanta fineza havéis exequutado para la leva de tresmil y quinientos hombres que havéis juntado en
essa provincia; y juntamente suplicáis me interponga para que el rey, mi hijo, en el nombramiento de vicecanciller de este Supremo Consejo
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1692-1695.

a. dit interlineat.
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a exequutar a Pera Mitjavila y Miquel Cuarrassa
y a Pere Roitg, tots velers de la present ciutat,
difarents texits de un sol fil en pua, acudí lo síndich de dita confraria a vostra senyoria y fidelíssim concistori prestant una caució, als vint-ydos de setembre mil sis-cents noranta, suplicant
en forsa de ella se dignàs vostra senyoria manar
restituhir las penyoras y texits apresos a dits
Mitja-//261r // vila, Cuarrassa y Roig, en la conformitat que vostra senyoria fou servit, en lo any
mil sis-cents xixanta-nou, de consell de sos magnífichs assesors restituhir los texits apresos als
dits valers. Lo que no és estat possible recobrar
no obstant lo exemplar en dita causa fet, essent
la veritat que los texits se aprengueren a Pere
Roix són ya vuy restituhits de orde del defenedor, y no·i ha raó que als demés se’ls detingan
los texits que, sens dupta, des del any mil siscents noranta estaran de mala calitat, aniquilats,
apolillats y consumits. Y, havent-sa instat lo recobro de aquells ab provisió feta per los magnífichs assesors de vostra senyoria als set de juliol
mil sis-cents noranta-dos, fou provehit foran
despedits manaments al receptor dels fraus que,
atesa la dita caució, restituhís aquells, al que dit
receptor dels fraus ha contradit; y per sa contradicció y ab motiu de què no se admeten caucions, restan los dits manaments suspesos. E
com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, no (e)stà
just que havent-sa admès lo exemplar en dita
causa y essent en lo matex fet se experimenta diversitat en lo estil, per tant lo síndich de dita
confraria suplica y ab la deguda reverència los
requireix y interpel·la que sens mora ni tardansa
alguna manen a dit receptor de fraus y demés a
qui convinga y toque restituescan en forsa de la
dita caució los texits de un fil en pua que foran
apresos als dits Mitjavila y Cuarrassa; y que la
present sia incertada en lo dietari y mà corrent,
protestant tots danys y prejudicis. Offitio, et cetera. Altissimus. Estaper.

de Aragón tenga presente la constitución que habla de este offissio. Y podéis aseguraros me han devido mui particular estimación las demonstraciones de vuestro zelo y attenciones, y que pasaré
con mi hijo los más eficaces ofissios para que se os
atienda y consuele con todo lo possible, y que me
halleréis siempre con igual affeto para todo lo que
pueda conduzir a vuestra mayor satisfación. De
Madrid, a 24 de agosto de 1694. Jo, la reyna.
Don García de Bustamante».
259v

Dimars, a VII. En aquest dia ha tornat a exercir
lo ofissi de racional del General y present casa lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
subrrogat al doble salari y adeales en dit ofissi
per ésser tornat de fora ciutat, ahont era anat
per negosis y afers seus propris.

260r

Dilluns, a XIII. En aquest dia, me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo síndich de la confraria dels valluters de la present ciutat, ab la qual requireix y
interpel·la a sas senyorias que sens mora ni tardansa alguna // 260v // manen al receptor dels
fraus del General restituesca a Pera Mitjavila,
Miquel Cuarrassa y a Pera Roig, tots valers, difarents texits de un sol fil en pua que·ls foran
apresos, attessa la caució per ells prestada als
vint-y-dos de setembre mil sis-cents noranta, y
atessa la provisió per los magnífichs assesors feta
als set de juliol mil sis-cents noranta-dos, ab la
qual fou provehit que fos manat al receptor dels
fraus que restituhís ditas robas atessa la dita caució. Com tot és de vèurer de dita súplica, que·s
assí cusida, signada de número CLXXXII.
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Lo síndich de la confraria dels velers de la present ciutat possa en concideració de vostra senyoria de com la dita confraria des del any mil
sis-cents xixanta-set aporta una causa en lo concistori de vostra senyoria, pretenent que ha de
ser declarat que tot texidor de un fil sol en pua
no deu dret de bolla ni està subjecta a manifestasió pendent. La qual axí, a instància del procurador fiscal com dels arrendataris que ha tingut vostra senyoria del dret de Generalitat y
Bolla, se han fet alguns penyoraments de dits
texits a difarents particulars mestras de dita confraria, que aprés foran restituhits ab una caució
que als deu de abril mil sis-cents xixanta-nou
prestà lo síndich de dita confraria, com de tot
apar en lo procés de dita causa; y havent los
arrendataris del any mil sis-cents noranta possat
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
260v i 261r del trienni 1692-1695.

Oblata die XIII septembris MDCLXXXXIIII in consistorio.
El domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
supra re in dicta suplicatione contenta pendere
litem ut in ipsa refertur, et quod propterea suae
dominationes remetunt partes ad dictam litem
sive causam, et quod dicta suplicatio cum presenti decretatione miseratur et continuetur in dietario.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae
subrrogatus».
261v
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En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
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medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, ha fet relació mitjensant jurament
de com Pere Cerdanya, guarda ordinària de la
bolla, està malalt ab febra y puagra, ab un dolor
intollerabla que no·l dexa reposar ni arrosegar, y
axís totalment impedit per lo exercissi personal
de son offici.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació com Miquel Rossell, altre dels verguers de
sa senyoria, està detingut en lo llit ab febra contínua y de molt cuidado y perill, y aixís impedit
per exercir personalment son offissi.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas han rebut dels molt il·lustres senyors consellers de la ciutat de Vich, la una de data de
nou y altra de onsa del corrent, ab las quals demana sien servits sas senyorias acompanyar la representació fan a sa excel·lència lo llochtinent
de sa magestat per a què sia servit aconsolar-los,
dignant-se asistir-los ab las tropas de milícias
necessàrias per poder resistir al enemich, a vista
de trobar-sa aquella ciutat y plana sens abrich
algú per ocasió de la pèrdua de la plassa de Castellfullit. Com de ditas cartas és de vèurer, que
són assí cusidas, signadas de números CLXXXIII y CLXXXIIII:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Encara que no duptam estarà vostra senyoria fidelíssima en intel·ligència de com, per resistir a
las invasions que lo enemich ha intentat a esta
ciutat y plana, los naturalls de ella ab tot calor se
han aplicat en fer tota resistència, exposant llurs
vidas y hasiendas, com ho han experimentat
molts // 262r // dels enemichs, quedant uns
morts y altres presos, operacions que alentàvan
a tota esta ciutat y plana per a continuar la mayor resistència; però, al pas que ha succehit la
pèrdua de la plassa de Castellfullit, única vuy en
la muntanya, quedan ab lo desconsuelo que lo
silenci dissimula a vostra senyoria fidelíssima
augmentant-lo lo poc calor se ha experimentat
en las milícias de infanteria y cavellaria que per
sa defensa fou servit enviar lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general se sa magestat,
Déu lo guarde, en est principat; pues en ninguna de las ocasions se han ofert alguns xoques,
no han coadjuvat en cosa, ans bé, se són apartats del perill y exposant-s’i los naturals; lo que
ha servit y servex de desalentament de aquells,
per lo que havem deliberat enviar per síndich a
sa excel·lència al senyor Rafel Pagès, ciutadà
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 261v i 262r del trienni 1692-1695.
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honrrat de Barcelona, a fi de fer-li viva representació de nostres ahogos y perill. Y, per la experiència tenim dels favors que en tot temps és estat vostra senyoria fidelíssima servit fer a esta
ciutat, passam a suplicar a vostra senyoria fidelíssima sie de son agrado acompanyar nostra representació que per medi de nostre síndich possam a las plantas de sa excel·lència. Que ab lo
poderós y segur medi de vostra senyoria fidelíssima queda esta ciutat ab segura confiansa de
què conseguirà de sa excel·lència lo socorro que
necessitat tant urgent y apretada demana y necessitam per a conservar-nos en lo suau y gustós
domini de nostre rey y senyor natural, que és lo
blanch y principal cuidado de esta ciutat y de
sos naturals. Lo que en tot temps regonexerem
dèurer a la magnanimitat de vostra senyoria fidelíssima, a qui guarde y prospere la divina magestat molts anys. Vich y setembre 9 de 1694.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Los més afectats servidors de vostra senyoria fidelíssima, que sa mà besen.
Los concellers de la ciutat de Vich».
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent tengut notícia certa que lo real exèrcit
de sa magestat, Déu lo guarde, dexant lo cerco
tenia posat sobra lo castell de Hostalrrich anava
retirant-se a exas cercanias, nos té ab la aflicció
que la alta comprehenció de vostra senyoria fidelíssima pod conciderar, mayorment haventnos insinuat lo senyor marquès de Preu que las
pocas tropas, axí de cavalleria com de infanteria,
que se troban en estos paratges ab tota prestesa
havian de incorporar-se ab dit real exèrcit, perquant se tem que lo enemich intenta venir a
ocupar esta ciutat y plana. Y, com no·ns regonegam poderosos per a resistir a la potència del
enemich, havem //262v // deliberat escríurer a sa
excel·lència fent-li viva representació de nostres
haogos, suplicant-lo justament se vulla dignar
assistir-nos ab las tropas de milícias necessàrias
per a poder resistir al enemich y conservar-nos
en lo gustós y suau domini de nostre rey y natural senyor. Y per posar a las plantas de sa
excel·lència esta representació, fiats dels molts
favors que en tot temps és estat vostra senyoria
fidelíssima servit fer a esta ciutat, imploram sa
poderosa intercessió, de la qual esperam conseguir lo que necessitat tant urgent demana. Lo
que regonexerem en tot temps dèurer al bon
medi de vostra senyoria fidelíssima, a qui suplicam a la divina magestat guarde en son major
lustre. Vich y setembre 11 de 1694.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

Los més afectats servidors de vostra senyoria fidelíssima, que sa mà besen.
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Los concellers de la ciutat de Vich».
En aquest matex dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las set horas de la nit los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat<s> militar y oÿdor eclesiàstich
anaren ab embaxada de part del molt il·lustre
concistori al excel·lentíssim senyor llochtinent
de sa magestat a efecte de suplicar-li fos de son
servey aconsolar als molt il·lustres senyors concellers de la ciutat de Vich sobre del contingut
en la representació per ells a sa excel·lència feta,
entregant-li per dit efecte la embaxada en escrits
que·s assí cusida, signada de número CLXXXV.
A la qual embaxada respongué sa exel·lència
que estava ab viu sentiment de la aflicció en què
se trobavan dits il·lustres senyors concellers de
Vich y que procuraria lo mayor consuelo y alívio, com en efecte (h)y havia ya enviat a don
Fernando Pinyatelli per a què governàs y capiteneàs las tropas s’i troban en atenció a trobar-se
desganat lo marquès de Preu, y que havia tanbé
enviat difarents mànegas per engrosar ditas tropas, ab orde que aquellas estiguésan incoporadas ab los somatens. Del que // 263r // dit(s)
il·lustre(s) y fidelíssim(s) senyor(s) deputat militar y oÿdor eclesiàstich donaren moltas gràcias a
sa excel·lència de part del concistori, segons han
dit y referit en ell:
«Excel·lentíssima senyor.

Dissapte, a XVIII. En aquest dia, a las onse horas
de la matinada, són vinguts ab embaxada de
part del il·lustre y fidelíssim bras militar en lo
concistori de sas senyorias los magnífichs senyors Joan Bonaventura de Gualbas y Joseph
Sanjust y Pagès, los quals de part de dit il·lustre
y fidelíssim bras militar han dit a sas senyorias
que, en atenció del miserable estat en què·s troba la província y ab tan gran apreto del enemich
francès, la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
solicitava ab vivas instàncias lo tenir conferèncias ab sas senyorias y il·lustre y fidelíssim bras
militar, a efecte de poder discórrer y procurar lo
remey, alívio // 264r // y consuelo per tota la
província; y que axís se suplicaria a sa senyoria
per part del il·lustre bras militar y ab vivas
instàncias de dita excel·lentíssima ciutat tinguesen a bé sas senyorias de acceptar ditas conferèncias y concórrer en ellas. Al que per sas senyorias de paraula per lo il·lustre y fidelíssim
deputat eclesiàstich és estat respost que donava
moltas gràcias al il·lustre y fidelíssim bras militar
del zel aporta en orde a procurar lo remey, alívio y consuelo per lo present principat, asegurant que no menos lo procuran sas senyorias, y
que tractaran la matèria en concistori, la resolució del qual participaran al dit il·lustre y fidelíssim bras militar.
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica a sas senyorias presentada per part de Anthoni de Prat
y Vila. La qual és assí cusida, signada de número
CLXXXVI, y del thenor següent:

La pèrdua de Castellfullit y lo deixo del siti de
Hostalrrich han motivat a la ciutat de Vich per
medi de son síndich fer representació a vostra
excel·lència del desconsuelo los cab del desabrich en que·s troba, vehent-se exposada aquella
ciutat y plana a la mayor contingència y perill,
suplicant a vostra excel·lència fos servit asistirlos ab la més prompta providència que aparega a
vostra excel·lència ésser més proporcionada per
a son resguart, y al concistori instàncias ab las
cartas, còpias de las quals se entregaren en mà de
vostra excel·lència per a què acompanyéssam sa
representació; y, regonexent la peculiar obligació del concistori y lo quant merexedor són de
tot consuelo aquells naturals, com tots los demés, no·s pot negar, renovant-se lo concistori a
la obediència de vostra excel·lència en suplicar
sie del servey de vostra excel·lència aconsolar
aquella ciutat y plana. De què restarem uns y altres ab un perpètuo regonexament per a quant
se oferesca del mayor servey de vostra excel·lència».

«Precissata se troba Anthon de Prat y Vila a vista del que tant en son dany y detriment se obra
en la causa que devant de vostra senyoria aporta
contra lo procurador fiscal de la present casa y
lo noble don Miquel de Pallarès, denegant-li lo
exit y declaració de aquella, ab medis tant insubsistens y sens fonament algú com són haver
molts anys que ab pretextos y motius sens rahó
se li immortalisà la declaració de dita causa, puix
després de haver dexat passar los terminis de
aquella se demana encara que no tingués lloch
un termini per a provar lo procurador fiscal y dit
de Pallarès. Y per los magnífichs assesors de vostra senyoria fonch asenyalat lo termini de deu
dias, del qual, encara que no tingués lloch, se
acontentà dit de Prat per evitar circuits y altercats; de la qual dilació, no content dit de Pallarès formiter contradigué a dita dilació, formant-ne un altercat que com a tan voluntari
fonch declarat per dits magnífichs assesors ésser
competent dita dilació; de la qual declaració ne

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 262v i 263r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
263v i 264r del trienni 1692-1695.
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suplicà y per los jutjas de vostra senyoria extrets
fonch in omnibus confirmada de la provisió y,
no satisfets dit(s) fiscal y de Pallarès de dits difugis y allarchs, a la ocasió se estava instant la denunciació de dit procès //264v // demanà lo procurador fiscal lo benefici de restitució in
integrum, al qual féu-lo lurrat. Luego, esta part,
que fonch als vint-y-quatra de abril del corrent
any, y havent més que passat lo termini de dita
restitució que són los dos mesos per nostre dret
municipal statuhits, ha instat dit de Prat de què
fos denunciat dit procés y, com judicialment no
tenen tant dit fiscal com de Pallarès allarch algú
del qual se pugan valer, extrajudicialment, contra tota rahó y disposició de dret, se han valgut
de altra que és que tenint en son poder lo doctor talis Martí, subrrogat en lo ofissi de advocat
fiscal de la present casa, sens tenir poder ni acció
per fer-(h)o, puix si judicialment dit de Pallerès
agués demanat comunicació de procès per no
tenir aquella lloch se li fora estada denagada, dit
doctor Martí li ha dexat aquell veu no poder-sa
cobrar per denunciar-lo, demonstrant en tot lo
negar la clara a dit de Prat la justícia li acisteix.
De las quals operacions y procehiments a vostra
senyoria recorre sie de son servey manar recobrar encontinent dit procés y justícia en lo fahedor en dita causa, y no ab medis totalment contraris a tota rahó y justícia, protestant que en lo
judici de sindicat inquirirà contra dit doctor
Martí, y per dit efecte que la present sia cusida
en dietari. Tot lo que suplica omni modo meliori. Offitio, et cetera. Altissimus. Sentis».
265r

Dimecres, a XXII. En aquest dia me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta
de sa magestat, ab la qual dóna gràcias a sas senyorias de haver solicitat y procurat las més numerosas llevas de la província per la present campanya, junt ab un bitllet de sa excel·lència. Que
tot és assí cusit, signat de números CLXXXVII y
CLXXXVIII, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. He visto
vuestra carta de catorsa del passado en que expressais el gusto y consuelo que haveis tenido de
que haya llegado a essos mares la armada marítima de navíos y galeras, dándome qüenta de que,
en conformidad de lo que me representasteis con
extraordinario de 31 de mayo próximo passado de
que obraría vuestro connatural amor a mi servicio todo lo possible en defensa de essa provincia
// 265v // y veneración del Santíssimo Sacramento, luego que tubisteis despachos para ello hicisteis
salir a los diputados militar y real y unos cavalleros particulares a procurar y solicitar para todo el
a. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 266v i 267r del trienni 1692-1695.
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principado las más numerosas levas que fuesse
possible; y que éstas se han conseguido con tan
buen sucesso en medio de estar tan deteriorada
essa provincia que se han licenciado tres mil y quinientos hombres con estipendio considerable, los
quales se hallan ya en campanya; y ponderais el
sentimiento que teneis de que vuestras fuerzas no
sean correspondientes a vuestros deseos para echar
al enemigo de esse principado. Y, siendo estas expressiones muy conformes al amor que os tengo y
confiansa que de vuestras grandes atenciones, he
resuelto asseguraros de la gratitud con que quedo
de lo que muestra vuestra innata fidelidad, y daros las gracias que por ello mereceis, con la confiansa de que obrareis lo mismo en todo quanto
ocurriere de mi real servicio y condujere para la
seguridad de essa provincia y de tan buenos y fidelíssimos vasallos. Y lo podeis tener de que no faltaré a honrraros y favoreceros en conseqüencia de lo
que mereceis. Dattus en Madrid, a X de setembre
MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit marchio de Ariza. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit Monter, regens».
«Remito a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad da gracias a vuestra señoría
por lo que su zelo y fineza se ha dedicado a solicitar las llevas que en el discurso de la presente campanya se han hecho en esta // 266r // provincia. Y
por la misma razón las repito a vuestra señoría
deseoso de que se ofrescan ocasiones en que experimente las veras de mi seguro efeto, como de que
Dios a vuestra señoría muchos años guarde. Barcelona, a 20 de setiembre 1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
En aquest matex dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vingut en lo concistori
de sas senyorias, per causa de estar en lo llit indispost. Y se notarà després lo die (h)y tornarà a
assistir.
Divendres, a XXIIII. En aquest die los il·lustres y
fidelíssims senyors deputat eclesiàstich y oÿdors
eclesiàstich y real han estat en concistori fins a
las onse horas y mitja del matí sens haver-sa pogut ajuntar lo concistori per no haver vingut en
ell los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
militar y reals y oÿdor militar, los dos últims per
estar ab indisposició corporal.
Dissapte, a XXV. En aquest die ha tornat a assistir en lo il·lustre concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per haver ya convalescut de sa indisposició.

266v

En aquest matex dia, entra las deu y las onsa
horas del dematí, Esteve Laverní, subrrogat en
altra dels verguers del il·lustre concistori de
sas senyorias, constituhit personalment en la
instància o aposento ahont se té lo concistori,
ha fet relació, present yo, escrivà mayor del General y casa de la Deputació, als molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real en
dita instància o aposento existints de com per
orde de ses senyories se hera conferit ab lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y
Granollachs, deputat militar, al qual havia trobat en la casa de don Anthon de Granollachs y
en lo carrer Ampla; y que de part de ses senyories li havia dit fos servit anar y assistir en concistori per quant sea oferia haver-se de tractar negosis precisos ultra del despaig ordinari, lo que
no·s podia fer sens asistència e interecènsia de
bras militar; y que dit il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar li havia respost que ell en manera alguna podia anar ni asistir en concistori, per
quant havia de asistir a dit don Anthon de Granollachs, son cosí, qui estava detingut en lo llit
ab grans cuidados de sa vida, y que podian ses
senyories enviar a cercar al il·lustre y fidelíssim
senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, per tractar los negosis se oferissen, com també per lo
despaig ordinari.
En aquest matex dia, a las onse horas tocadas
del matí, Jacintho Morató, altre dels verguers
del concistori de sas senyorias, constituhit personalment en dita sala, instància o aposento
ahont és lo concistori de sas senyorias, present
jo, dit scrivà mayor, ha fet relació als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y
real y oÿdors eclesiàstich y real en dita sala o
aposento existints de com per orde de sas senyorias se era conferit ab lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, al qual
ha trobat en sa casa, en lo carrer Condal; y que
de part de sas senyorias li havia dit que, atès
// 267r // era ya exit de casa, havent ya convalescut de sa indisposició, fos servit anar y asistir en
concistori, per quant se oferia haver de tractar
alguns negosis precisos ultra el despaig ordinari,
lo que no·s podia fer sens intervenció de bras
militar; y que dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar li havia respost que, encara que era
veritat havia convalescut algun poch de sa indisposició y que havia ya exit de casa, emperò que
no·s trobava ab disposició de poder anar ni asistir en concistori, per quant lo dia de ahir sols
pugué arribar ab molt traball a misa en Sant
Francisco de Paula, y que d’ensà diumenja procuraria arribar-hi a la Seu y veuria ab quinas forsas se trobaria y que, en cas que se tròbia ab for-

sas equivalents, lo dia dilluns procuraria assistir
en concistori.
Dilluns, a XXVII. En aquest dia ha tornat a asistir
en lo concistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquilas, oÿdor militar,
per haver convalescut de sa indisposició que
molts dias ha patia.
En aquest matex die, essent en concistori tots
sis concistorials, se ha proposat per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que per
quant lo dia divuyt del corrent mes de setembre
fonc-li aportada en concistori de part del il·lustre y fidelíssim // 267v // bras militar a efecte se
discorregués y procuràs lo remey, alívio y consuelo per tota la província; y que axís se suplicava a sas senyorias per part de dit il·lustre y fidelíssim bras militar ab vivas instàncias de dita
ciutat tinguen a bé ses senyories a acceptar ditas
conferèncias y concórrer en ellas. A la qual embaxada fonch respost, després de donar moltas
gràcias del zel que dit il·lustre y fidelíssim bras
militar aporta en orde a procurar la conservació,
alívio y consuelo per lo present principat, que se
tractaria la matèria y que ho participaria la resolució; com més llargament de dita embaxada és
de vèurer, la qual se troba continuada en lo dietari corrent, sots la dita jornada; y com hajan ya
passat dias y no se haja tornat resposta a dit
il·lustre y fidelíssim bras militar, que per ço sien
servits ses senyories pèndrer la resolució aparega
més convenient.
Feta la qual proposició en lo modo sobredit se
provehí en votar en la forma següent:
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich és de sentir que la urgència ocurrent, lo miserable e infeliz estat de la província y la repetida solicitut e instàncias de la dita ciutat se
admeten las conferènsias en la forma se demana
per dit il·lustre y fidelíssim bras militar a vivas
instàncias de la present ciutat; precehint, emperò, loa assentar en primer lloch la millor forma y modos se pugue trobar per conceguir-sa
aquellas per lo mayor acert en la concervació,
remey y alívio de la província, y del servey del
rey, nostre senyor, y que per medi de embaxada
en la forma acostumada sia participat al dit
il·lustre y fidelíssim bras militar.
268r

a. a continuació repetit havia dit fos servit anar y asistir en
concistori per quant se.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar és
de sentir se ajunte una dotsena de personas dels
tres estaments, a las quals sie demanat de concell del que deuhen sas senyorias fer y obrar,
tant en ordeb a las ocurrèncias del estat present
a. lo interlineat.
b. en orde interlineat.
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de la província com tanbé a las conferèncias se
demanan y a lo demés que conduesca al servey
del rey, nostre senyor, a las quals personas de
dita dotsena se ensenye y llegesca tot lo que han
obrat sas senyorias. Obtingut lo qual concell sia
aquell posat en exequució y que per medi de
embaxada en la forma acostumada sia tornada
resposta al il·lustre y fidelíssim bras militar, contenint lo temperament se ha pres en orde al demanat per dit il·lustre y fidelíssim bras militar en
dita embaxada y que presa la resolució se li participarà.

Esteve Laverni, verguers del concistori de sas
senyorias.
En aquest matex dia són anats ab embaxada de
part de sas senyorias al il·lustre y fidelíssim bras
militar don Joseph Amigant y don Joseph Càncer, a efecte de participar al dit bras militar la resolució presa per sas senyorias en jornada de
ahir. Los quals embaxadors, tornats en concistori, han dit y referit que dit il·lustre y fidelíssim
bras militar havia respost que practicarian la
matèria y del que·s resoldria ho participarian a
sas senyorias.

Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real és
del matex sentir de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
és del sentir ya del parer del dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

En aquest matex dia lo il·lustre y fidelíssim senyor Narcís Bofill, oÿdor real, junt ab mi, scrivà
mayor del General y present casa, y magnífich
racional, és baxat en la casa del General a efecte
de continuar en inventari los fraus apresos y trobats en lo present mes, que són los següents:

Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
del sentir y parer del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, ab què en las conferèncias
se tindran no (h)y entrevingue lo bras militar
per no haver-se may acostumat y de altra part
representar al dit bras militarb.

Primo, a dos de setembre mil sis-cents norantaquatra, en casa Joseph Morella, sastra, als Cambis. Aprehenció de un justillo ab mànegas de
seda y fil de difarents colors, tallat sens ser cusit,
y de onse palms més de la matexa espècie de
roba.

Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és del
sentir del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, ab què las conferèncias se tingan
tansolament en la present casa y en la de la ciutat, y que esta tarda se participa per medi de embaxada en la forma acostumada.

269r

Y acabat de votar, com de sobre se ha dit, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich, oÿdors eclesiàstich y militar se revocaren
de llurs respectius vots y se aderiren al vot y sentir del dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real,
y axí bé ha pravelgut son vot.
268v

Dimars, a XXVIII de setembre MDCLXXXXIIII.
En aquest dia no és vingut en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.

Divendres, al primer de octubre
MDCLXXXXIIII.
Dissapte, a II. En aquest dia se és ajuntat lo
il·lustre y fidelíssim concistori, y no ha vingut en
ell lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y Granollachs, deputat militar.
En aquest matex dia, a las onsa horas del matí,
són venguts ab embaxada de part del il·lustre y
fidelíssim bras militar los senyors Joan Bonaventura de Gualbas y Emanuel Desvalls, los
quals han entregat a sas senyorias en escrits la
embaxada que·s assí cusida, signada de número
CLXXXVIIII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Jacintho Morató, altre dels verguers de sas senyorias, ha renunciat dit son ofissi de verguer a favor y en cap
de Jacintho Sitjar, perxer, per ser altre dels officis antichs y que·s podia alienar. E sas senyorias
han admès la dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Palegrí y

Havent-se mesos ha solicitat per part de la excel·lentíssima ciutat las conferèncias ab vostra
senyoria per mediació y ab intervenció del bras
militar, passà lo bras als divuyt de setembre a
tornar-(h)o a suplicar a vostra senyoria per medi
de embaxada; y ab altre del die vint-y-vuyt de dit
// 269v // mes de setembre fou vostra senyoria
servit respòndrer convenia en tenir ditas conferèncias, precehint primerament lo convenir-se
en la forma, y que dimanan de la que se ha acostumat en altres ocasions, per a donar-los princi-

a. y interlineat.
b. a continuació ratllat los il·lustres y fidelíssims senyor de.

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre els
folis 268v i 269r del trienni 1692-1695.
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pi. Y, havent-ho participat a la excel·lentíssima
ciutat, desitjosa de que·s logre lo fi, ha continuat
sa instància y demenant al bras continue la interposició y acorde ab vostra senyoria lo modo ab
que se han de comensar; per lo qual lo bras militar suplica a vostra senyoria sie servit declarar y
explicar lo modo ab què se han de principar, que
la ciutat y bras estan promptes per a posar-las en
exequució, y no faltar per sa part en tot lo que
puga tenir la mira al major servey de las dos magestats y benefici públich. Lo que espera conseguir lo bras del zel y atencions de vostra senyoria, offerint-se prompte per quant sie del major
agrado de vostra senyoria».

Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és del
propri sentir del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta han rebut sas senyorias de la reyna, mare del rey,
nostre senyor, la data de la qual és en Madrid,
als vint de setembre proppassat. Ab la qual és
servida assegurar quede procurant ab lo rey,
nostre senyor, no perdoni diligència per los més
eficaces remeis en lo possible per la concervació
del Principat. Com llargament de dita real carta
és de vèurer, que·s assí cusida, signada de número CLXXXX, y del thenor següent:

A la qual embaxada per sas senyorias en veu del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
fonch respost se practicaria la matèria continguda en la ambaxada, y que se tornaria resposta al
il·lustre y fidelíssim bras militar.

«Diputadosa. De gran sentimiento mío son las
noticias que me participais en carta de catorsa
deste mes con la copia de la que escrivís al rey, mi
muy caro y amado hijo, de las continuas invasiones y violencias que exequuta el enemigo en esse
principado, y la summa desgracia en el de nuestras armas. Y puedo asseguraros quedo procurando con el rey, mi hijo, que no perdone diligencia
para los más eficases remedios en lo possible, como
tan justamente se debe al amor de tan leales vassallos y a los esfuersos de vuestra fineza muy dignos de toda mi gratitud. Dado en Madrid, a 20
de setiembre de 1694. Jo, la reyna.

En aquest matex dia, essent absent, com està
dit, (el) il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, fonch donada per proposició en concistori
la dita embaxada reportada de part del il·lustre y
fidelíssim bras militar, a effecte que sobre son
contengut se prengués la resolució aparexeria
més convenir. Y, llegida dita embaxada per mi,
scrivà mayor del General y present casa, se procehí en votar sobre son contengut, en la forma
següent:

Don García de Bustamante».
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich és de sentir se anomene un concistorial per
platicar privadament ab lo protector o ab algun
dels oficials del il·lustre y fidelíssim bras militar
la millor forma se puga trobar per efectuar-se las
conferèncias; y del que convindran sie servit lo
concistorial intrevindrà en dit fet, fermar-n’i un
paper en escrits, y participar-lo //270r // al il·lustre concistori.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, conciderant que no sols lo principal de las conferèncias demanadas és matèria grava, sinó tanbé sos accessoris, modo y forma, y las cosas que
en ella podrian esdevenir tractar-se, és de sentir
que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori deu
ajuntar una dotsena de personas dels tres estaments per a què, ya que las conferèncias tingan
de efectuar-se, lo aconsellin sobra lo modo, forma y matèrias deuhen conferir-se.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
és del parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
del matex sentir del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich.
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Dimars, a V. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar.
En aquest matex die ha tornat a exercir lo ofissi
de altre dels assessors de la present casa lo doctor Maurici Rechs y Gallart, per ser tornat de
fora la present ciutat.
En aquest matex dia, després de dinar, a la tarda, ha(n) vingut en concistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real y
oÿdors eclesiàstich y real, y han estat en ell fins
tocadas las sinch horas, sens haver-i hagut concistori per falta de bras militar.
Dimecres, a VI. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias // 271r // lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest die, per medi del síndich del General,
han enviat sas senyorias al excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present principat la proposició de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
269v i 270r del trienni 1692-1695.
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subjectes per la provisió del ofissi de altra dels
verguers del il·lustre concistori de sas senyorias,
vacant per mort de Miquel Rossell, mestre de
casas, ciutadà de Barcelona, en lo interim que sa
magestat pren resolució en la provisió de la proprietat de dit ofissi, per ser altre dels compresos
en la real reserva. Com més llargament apar ab
lo memorial, que·s assí cusit, signat de número
CLXXXXIa.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta del rey, nostre senyor, la data de la
qual és en Madrid, als vint-y-sinch del passat.
Ab la qual és servit sa magestat, respondent a la
que per extraordinari despatxat als catorsa del
passat, enviar e·n significar la particular gratitut
ab que queda y donar las gràcias, assegurant
que no se llaverà la mà de quantas providèncias
sien convenients, axís per el resguart de est principat y conservació de sos regnes com per lo que
son paternal amor attén a tant il·lustre(s) y fidelíssims vassalls; y, axí matex, un bitllet del excel·lentíssim llochtinent, de data de tres del corrent, ab lo qual remet dita real carta. Com de
aquella y de dit bitllet és llargament de vèurer,
que és tot assí cusit, signat de números CLXXXXII y CLXXXXIII, y del thenor següent:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Recivose
vuestra carta de catorsa del corriente, en que manifestais el desconsuelo y sentimiento con que os
hallais viendo los malos sucesos han tenido mis reales armas des del esguazo del río Ter, con la pérdida de Palemós y Girona, y que, ultimamente,
aguardando un buen sucesso con la toma de Hostalrrique, llegó el de haver tomado el enemigo a
Castellfollit; y que os acressenta vuestro dolor el
ver que, con un exército tan numeroso como el que
ha havido este anyo en esse país, y los esfuerzos considerables y somatenes con que ha acudido essa
provincia, ajudada de la armada marítima que
ha navegado essos mares, no se haya podido atajar
el orgullo del enemigo y las sacrílagas y horrerosas
hostilidades que ha exequutado en esse principado. Por cuias concideraciones, y las de- // 271v //
más que expressays concernientes al eminente peligro en que se halla de perderse lo restante de essa
provincia, y consuelo que merezen sus naturales,
me suplicais sea servido de mandarse apliquen las
más promptas y efectivas providencias para que se
ataje esse danyo y que el enemigo no logre sus designios. Y, haviendo conciderado vuestras representación y instancias per muy proprias de vuesa. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1480.
b. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 270v i 271r del trienni 1692-1695.
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tra innata fidelidad y amor, y subseqüentes a la
gran confianza que siempre me han devido vuestras operaciones, he resuelto significaros la particular gratitut con que quedo de vuestras expressiones, y daros las gracias que per ello mereceis,
pudiendo aseguraros que no se laventará la mano
de quantas providencias sena combenientes, assí
para el resguardo de esse principado y concervación de estos reynos como per lo que mi paternal
amor atiende a tan ilustre(s) y fidelíssimos vassallos y desea vuestro consuelo. Dattus en Madrid, a
XXV de setembre MDCLXXXXIIII. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit Monter, regens».
«Remito a vuestra señoría la inclusa carta real
en que su magestad responde a la de vuestra señoría, de catorsa del passado, lo que entenderá de su
contenido. Y con esta ocasión repito las veras de
mi efeto con que me hallará vuestra señoría para
todo lo que se le ofreciere. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, a 3 de octubre
1694. El marqués.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
En aquest matex die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica presentada per los jurats y universitat de
la vila de Sant Colgat del Vallès, ab la qual supliquen sien sas senyorias servits represen// 272r // tar al llochtinent sie servit aliviar-los de
la càrrega tant excessiva suportan, tenint nou
companyas de cavalls, contenint aquellas sinchsents cavalls, poch més o menos, ab moltas donas, criaturas y família. Com de dita súplica és
de vèurer, que·s assí cusida, signada de número
CLXXXXIIII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Los jurats y universitat de la vila de Sant Cugat
del Vallès representan a vostra senyoria que se
troban molt opressos en lo allotjament que tenen des de 22 de setembre proppassat de nou
companyas de cavalls, que contenen sinch-cents
cavalls, poc més ho menos; y fins lo dia de vinty-vuit del passat tenia una companya més y quaranta-sinch cavalls, que se’n anà dit dia. Y és càrrega tan excessiva que fins los pobres miserables
que van a captar tenen un y dos soldats, y las demés casas ne tenen sis, vuyt, deu y dotse cavalls,
de manera que no és possible poder-(h)o suportar y sustentar; mayorment que, a més del que
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
270v i 272r del trienni 1692-1695.

deuhen los ordes, aportan moltas donas y criaturas y família, cosa conciderable, que seran cerca de cent personas; y no se acontentan del que
los paysans voluntàriament, y de molt bona
gana y per servir al rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, los dònan del que ells menyan y tenen,
sinó que molts de ells vòlan y se fan donar carn,
gallines y galls d’indis y altres cosas, lo que és
insuperable y no és possible poder-(h)o sustentar segons ses forces y possibilitat. Ab què serà
forsós si no se’ls dóna alívio que la gent hauran
de plegar de sas casas entant que los masovers
amanàsan anar-sa’n de las casas en què estan; essent axís que los llochs circumvehins, com són
Rubí, Sardenyola, Vallvidrera, Sancta Creu,
Castellbisbal y altres alrededor, no tènan allotjament. Per ço y altrament, acudint al emparo y
protecció de vostra senyoria, suplicant sia de
son servey representar a sa excel·lència se servesca aliviar-los de càrrega tant excessiva, attès los
sobredits excessos, y se digne vostra senyoria
per tots los medis posibles procurar-los lo degut
remey y alívio de què tant necessitan, que en lo
que ses forces pugan abastar se offereixen fer ab
molta voluntat lo servey del rey, nostre senyor,
com ho han fet sempre en totes les ocasions que
se han offert, y en particular en esta campanya,
per servey de sa magestat. Y espèran aquest consuelo // 272v // y alívio del gran zel y poderós
amparo de vostra senyoria. Lo offici, etcètera.
Altissimus, et cetera. Sanahuya y Boter.».

com ha regonegut la persona de Salvador Llobateras, soldat de la companya de don Anthon
Bru y Móra, per vèurer y regonèxer los efectes
patia y ha patit; y ha trobat que no podia allargar la cama esquerra per haver tingut en la ròtula un absès, lo qual li supura, y obrí y tingué
//273r // que hera gran en sa essència, que li corria los lligaments que lligan lo esfèmur ab la fibra y sura per rahó del qual dit efecte, y lo judicó ser inútil per continuar lo servey de sa
magestat.
Dissapte, a VIIII. En aquest dia no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest matex dia, per medi del síndich del
General y present casa, és estada reportada a sa
excel·lència lo llochtinent de sa magestat la terna dels subjectas per a sa magestat, Déu lo guarde, per la provisió de la proprietat del ofissi de
altre dels verguers del il·lustre concistori de ses
senyories, per ser dels compresos en la real reserva, lo qual ofissi de present vaca per mort de
Miquel Rosell, mestre de casas. Com més llargament apar ab lo memorial, que·s assí cusit, signat de número CLXXXXVa.

Divendres, a VIII. En aquest dia no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

Dimecres, a XIII. En aquest die, havent lo excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat enviat a cercar a sas senyorias, a las set
horas de la nit, poch més ho menos, essent absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per
causa de sa indisposició, anaren sas senyorias
concistorialment, ab masas altas, anant ab cotxes, acompanyats dels oficials de la present casa,
en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor. Als
quals sa excel·lència participà de com segons
notícias tenia lo enemich havia reengrosat per
terra son exèrcit ab difarents regiments de infanteria y cavellaria, tenint comandadas totas las
assemilas del districte tenia conquistat per los
dias quinsa y setsa del corrent per portar pertrets, viures y demés provisions necessàrias per
una gran operació, tenint partida de canons de
bàtrer en Hostalrrich; tement que tota exa provensió no se dirigesca a posar siti a esta ciutat,
mayorment tenint la armada naval en la costa, y
part de ella devant de esta ciutat, essent molt
contingent fer aquella algun notable desembarch. Y que axís ho participava a sas senyorias
per a què disposasen per sa part lo que més conduhís al real servey y defensa del Principat. De
tot lo que sas senyorias donaren moltas gràcias a
sa excel·lència y se despediren de ell ab moltas
cortesias.

En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Francisco Tantalaia, sirurgià de la present ciutat, ha fet relació

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1481.
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Dijous, a VII. En aquest dia no ha vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar.
En aquest matex dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las quatre de la tarda los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y militar són anats ab
embaxada de part del il·lustre concistori al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu lo
guarde, a efecte de representar-li la gran càrrega
suportava la vila y universitat de Sant Cugat del
Vallès per ocasió de la molta cavellaria estava al
cubert de ella, essent lo terma de aquella molt
curt, suplicant-li fos servit aliviar a dita universitat y sos habitans. Al que per sa excel·lència
fonch respost que era estat forsós lo posar en
dita vila tanta cavellaria, emperò que ell los aliviaria. Conforme dels il·lustres y fidelíssims senyors ne han fet relació en concistori.
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Dijous, a XIIII de octubre MDCLXXXXIIII.
En aquest die, presents en concistori tots sis
concistorials, per lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich fonch feta la proposició
avall escrita y següent:
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Per quant en jornada de dos del present y corrent mes de octubre fonch resolt en lo present
concistori fos anomenat un concistorial per a
què se conferís ab lo il·lustre protector o ab algun official del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar a effecte de platichar privadament lo millor modo y forma ab què se puguessan afectuar
las conferènsias demanadas per dit il·lustre y fidelíssim bras militar, a cuias instàncias de la present ciutat de Barcelona, y del que se convindria
lo concistorial entrevindria en dit fet ne fermàs
en escrits un paper lo qual fos repertat en concistori; que perçò, en exequutió de dita resolució, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat aclesiàstich se hera conferit ab don Pedro Bach,
clavari de dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per ausènsia del molt il·lustre protector de
aquell, y ab ell se ha discorregut lo millor modo
y forma ha aparegut ab què poder-sa afectuar
ditas conferènsias; de tot lo que se ha fermat un
paper, lo qual és assí cusit, signat de lletra O, y
junt ab la present se dóna per proposició perquè, ohit aquell, acerca de son contengut sien
ses senyories servits resòldrer lo fahedor».
Seguix-se lo paper donat per proposició:
«Paper del modo y forma se ha discorregut per
la afectació de las conferènsias solicita tenir la
ciutat de Barcelona per medi del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar ab la casa de la Diputació.
Primo, que se farà constar ab deguda forma al
il·lustre concistori dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats com ditas conferèncias se
demanan en virtut de deliberació y ab facultat
del savi Concell de Cent.
Ítem, que per quant ditas conferèncias se demanan per part de la dita present ciutat y axí bé tocar a la casa de la Diputació lo comensar-se a tenir aquellas en ella, que perçò ditas conferèncias
se obren y comensen en dita casa de la Diputació, en lo lloch y puesto se asenyalarà, donant la
precedència a las personas seran anomenadas
per dita ciutat y bras militar, ab igual tractament
de senyoria a tots.
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Ítem, que per quant de tenir-se y continuar-se
ditas conferèncias interpoladament en las dos
casas de Diputació y ciutat podria ser resultar442

ne algun inconvenient, que perçò, comensadas
y ubertas aquellas, se continuen en dita casa de
la Diputació fins a la total conclusió de aquellas;
ab què, tinguda la primera en dita casa de la Diputació, se tinga la segona en la casa de la ciutat,
y se continuen en ella fins a la fi, tenint la Diputació la facultat de elegir lo que millor li eparega.
Ítem, que per tenir-se ditas conferèncias se anomenen dos o tres personas, tant per part dels
dos concistoris com del dit il·lustre y fidelíssim
bras militar; y que las personas seran anomenadas reporte(n) a quiscun de sos principals lo que
en ditas conferènsias se tractarà y discurrirà, a
effecte de què quiscun comú fasse la representació y demés papers convinguen de una matexa
substància, firmant cadahú son paper o representació ab què despatxen tots per un matex correu.
Ítem, que lo gasto se oferirà per lo despaig dels
correus que per ventura se hauran de despaxar,
axí per Madrid com per altres parts que convingue, o bé per iguals parts per las dos casas de la
Deputació y ciutat o bé interpoladament, ço és,
un la Deputació y altre la ciutat».
Feta la qual proposició y llegit lo dit paper per
mi, scrivà mayor del General y present casa, se
procehí ha votar en la forma següent:
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich diu que, a vista de la urgència corrent, obligació gran que·s té de procurar lo alívio y mayor
acert de la província, és de sentir que en conciència no pot dexar de confirmar-se y acceptar
las conferèncias que // 275r // ab tant repetidas
instàncias solicità lo il·lustre y fidelíssim concistori de la Diputació a instàncias de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona; no sols ab lo modo
y forma discorreguts y que·s conté ab lo paper
donat per proposició, ab lo qual és estat previngut los inconvenients puguen ocórrer axí de
tractaments, puestos y precedèncias, però encara que fos dispensant alguna cosa considerable
per ser lo cas tan apretat y de calitat. Que és cert
que qui mayor dispensa farà en est fet sens dupte tindrà mayor rehó per assegurar lo que tant
importa a la província en esta ocassió, respecte
que ya no és cas de pèrdrer lo temps en consultar de novenas ni dotsenas, per trobar-se vuy
fora de Barcelona molts cavallers y personas de
mayor experièncias, y acresentat de calitat que
serà dificultós poder trobar-los, que sian menester per asistir en las conferèncias demanadas. A
vista del que és asertat valer-sa de la gran censura y arrimo de dits comuns per a què, unànimes
y conformes, puguen millor discórrer lo que
convingue y representar a sa magestat, Déu lo

guarde, ab la deguda expresió y vivesa lo que
tant importa al mayor servey de las dos magestats, divina y humana, y a la concervació de la
província.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar és
de sentir que antes de obrir-se ditas conferèncias se ajunte una dotsena de personas dels tres
estaments, eclesiàstich, militar y real, a efecte
que, constant primerament y antes de tot de la
resolució del savi Concell de Cent de què se demanen ditas conferèncias, aconsellen a sas senyorias lo modo y forma y manera ab què se han
de tenir aquellas y ab què han de concórrer en
ellas las personas hi ha de entrevenir, si y conforme se ha estil·lat y practicat en la present casa
en casos àrduos y de concideració; perquè quiscuna de las personas entrevindran en ditas conferèncias tinguen lo lloch y precedència li especte, y no perden de son dret; mayorment no
explicant-se lo paper donat per proposició ab
tota individuació y expresió per fer-li gran dificultat pugue lo il·lustre concistori donar dos
precedèncias estant en sa casa.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real és
del matex sentir del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
és del matex parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
del sentir del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, ab què en las conferèncias se han de
tenir tansolament tinguen en la present casa la
precedència las personas seran anomenadas per
la ciutat; en atenció que en la ocassió se fa la festa de sany Jordi, en la qual concorren concellers, deputats y bras militar, tansolament tenen
la precedència los consellers.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és del
parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, ab què las personas seran anomenadas per lo il·lustre bras militar no tingan en manera alguna la precedència si no és que conste
ab algun exemplar haver-la ya tinguda altras vegades en concurs de conferènsias.
Divendres, a XV. En aquest die no és vingut en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per causa de estar indispost.
Dissapte, a XVI. En aquest dia no és vingut en lo
concistori de sas senyorias dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per continuar sa indisposició.
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En aquest matex dia, constituhit en lo concistori
de sas senyorias los magnífichs assesors y advocat
fiscal de la present casa, han fet relació a sas senyorias que lo privilegi de interim de verguer del
concistori de sas senyorias despedit a favor de Joseph March, botiguer de telas de la present ciutat, vacant dit ofissi per mort de Miquel Rosell,
està despedit en deguda forma de Cancellaria.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís e continuàs en lo present dietari una
súplica a sas senyorias presentada per part dels
jurats y universitat de la vila de Sant Culgat del
Vallès. Ab la qual suplican sian sas senyorias servits interposar sa autoritat ab sa excel·lència, suplicant lo degut remey per lo alívio y consuelo
solicítan dits jurats y universitat en orde al gran
y excessiu allotjament que suportan. Conforme
de dita súplica és més llargament de vèurer,
que·s assí cusida, signada de número CLXXXXVI, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab altra súplica representaren a vostra senyoria
dias ha los jurats y universitat de la vila de Sant
Cugat del Vallès que·s trobavan molt oppresos
en lo allotjament que tenian des de vint-y-dos
de setembre proppassat, en son principi de deu
companyias contenint sinch-cents sinquanta cavalls, poch més ho menos, y que lo dia vint-yvuyt de dit mes se’n anà una companya de quaranta-sinch cavalls, y lo dia onsa del corrent per
representació de vostra senyoria se’n anaran xixanta cavalls, ab que restà de aleshores ensà y
vuy set companyas, consistents en quatra-cents
quaranta cavalls, poch més ho menos, lo dit
allotjament. Així que las demés casas de tall mayor tenen allotjats quinsa y setsa soldats, y las de
tall segon de deu y onsa, tall tercer sis y set, tall
quart quatra y tall inferior dos, y los pobres que
van a captar un, de manera que alguns han tancadas las portas y han dexat las casas per no poder-(h)o sustentar; y, com se troben tant carregats que los és impossible poder suportar y
sustentar allotjament tant excessiu y càrrega tan
sobrada, sinó tenen molt prest algun alívio, los
serà forsós anar-se’n y dexar sas casas y asiendas
per no poder fer més, puix a més del número
dels soldats y cavalls aportan donas, criaturas y
altra família en excés. Per lo que tornan a acudir
al emparo y protecció de vostra senyoria, representant lo sobradit // 276v // y tanbé de què se
fan comprar y donar carn, gallinas, gall d’indis y
lo demés que bé los apar, no acontentant-se del
que mengen y tenen los paysans. Y suplican
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
275v i 276r del trienni 1692-1695.
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molt humilment a vostra senyoria sie de son servey interposar sa auctoritat, representant a sa
excel·lència lo sobredit, y aplicar los deguts remeys per son alívio y consuelo, assegurant a
vostra senyoria que en tot lo que sas forsas y poder abasten faran lo servey de sa magestat, Déu
guarde, com a bons y lleals vassalls, com ho han
fet sempre, y esperen del amparo y gran zel de
vostra senyoria lo remey y alívio de què necessitan per a que no vinga a despoblar-se aquella
vila y terme. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Sanahuja y Boter».
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Dissapta, a XXIII. En aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, tenint commissió
del il·lustre concistori, és anat ab los oficials
acostumats a regonèxer la mina de la mare de
las fons de la present ciutat.
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En aquest dia me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà mayor del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de la reyna, nostra senyora reynant, la data de
la qual és en Madrit, als tres del corrent, en resposta de la que sas senyorias li escrigueren en
data de catorsa de setembre proppassat. La qual
real carta és assí cusida, signada de número
CLXXXX<X>VII, y del thenor següent:

En aquest matex dia Esteve Laverni, servint lo
ofissi de verguer del concistori de sas senyorias,
ha restituhit al magnífic Joan Ribas, subrrogat
en lo ofissi de regent los comptas del General y
present casa, la massa de plata deurada que tenia
en son poder, junt ab la caixa de fusta y bolsa de
guadamesil vermell; y dit regent los comptas, en
presència de mi, scrivà mayor, y testimonis avall
escrits, ha entregat dita massa y demés cosas a
Joseph March, botiguer de telas, novament
provehit de dit ofissi de verguer, per a què
aquella tinga en sa custòdia com los demés verguers. Lo qual Joseph March ha acceptat aquella, ab promesa de restituhir-la ab obligació de
sa persona y béns, com a deutas fiscals y reals.
Essent presents per testimonis Francisco Serra,
prevere, y Francisco Texidor, notari.
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«Laa reyna. Ilustres y fidelíssimos diputados de
nuestro principado de Cathaluña. Por vuestra
carta de catorsa de setembre passado deste anyo
quedo prevenida de las expresiones vuestras en orden al estado en que se halla esse principado por
las hostilidades que ocasionan las armas de Francia, como por menor me he enterado assí mismo de
la copia de la carta inclusa que escrivís al rey, mi
señor y mi primo, que Dios guarde; y podeis aseguraros no necessita el rey de mis recuerdos por aplicarse con continuo desuelo y cuidado a los más
promptas y eficaces medios al fin de vuestra defensa, conservación y reparo, como lo conocereis
por los avisos que embía su magestad, no dudando
ser esta importancia mi mayor cuydado como interés común y conseqüencias con que miro a tan
fidelíssimos vasallos. Madrid, 3 de octubre de
1694. Yo, la reyna.

Dimars, XVIIII. En aquest dia no és vengut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real, per causa de continuar-li sa
indisposició.

Don García de Villagrán y Marbán».
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació de com lo impediment e indisposició
de Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, ha continuat y continua en la mateixa conformitata que té dit y referit en altras relacions
per ell fetas a sas senyorias, de modo que li ha
impedit e impedeix lo exercissi personal y servitut de dit son ofissi.
En aquest matex dia dit doctor Onofra Monsalvo mitjensant dit jurament ha fet relació de com
la indisposició e impediment de Joseph Casas,
guarda del General en lo portal del Àngel de la
present ciutat, ha perseverat y persevera en la
matexa conformitat que té dit y referit en altras
relacions fetas a sas senyorias, de manera que li
ha impedit e impedeix lo exercissi personal y
servitut de dit son ofissi.

En aquest matex dia no és vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per causa de patir una indisposició en la cama; advertint-se que no se
notaran los dias faltarà sinó solament lo dia tornarà a venir en concistori.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real no és vingut en lo concistori de sas senyorias, per causa de estar indispost; y tanpoc
no se continuaran los dias tardarà a assistir en
concistori sinó tan solament lo dia hi tornarà.
279r

Dissapte, a XXX. En aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich ha fet relació a
sas senyorias en concistori com ell, en virtut de
la commissió a ell donada per sas senyorias ab
deliberació feta als vint-y-set del corrent, se era
conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent
de sa magestat en lo present principat, represena. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
277v i 278r del trienni 1692-1695.

a. con interlineat.
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tant-li de part del concistori lo excès tan gran
era de què en la vila y terme de Sant Cugat del
Vallès estigués allotjat un trosso de cavellaria ab
sos cabos y officials, de tal manera que resultava
incommoditat als matexos soldats, per ser dit
terme curt y axí bé haver de estar en una casa
molts, y als naturals de dit terme notable perjudici, estant molts de ells per desamparar sas pròprias casas; y axí mateix los accessos tan grans se
cometian y se havian comès en cremar las pallas,
cosa que ocassionava notable dany y prejudici
als naturals y habitans del present principat. Y
axí matex li havia representat de quanta conveniència seria tant per averiguar lo número de
què consta lo tèrcio ab què la present casa serveix al rey, nostre senyor, en defensa del present
principat; que atès era ya finit lo temps en lo
qual los soldats del tèrcio no podian pèndrer armas, passàs dit tèrcio a la present ciutat; suplicant-li de part del concistori fos sa excel·lència
servit tant en una com en altra de ditas cosas donar-li tota providència. Y que dit excel·lentíssim
llochtinent li havia respost que en quant a la
universitat de Sant Cugat del Vallès per tota
esta semmana los aliviaria de la pessada càrrega
suportavan, lo que here estat forsa per ocórrer
als designes dels enemichs; en lo tocant a la crema de las pallas que també se havia ya cessat en
ella; y que procuraria en servir a sas senyorias en
què lo tèrcio vinga a esta ciutat. Tot lo que han
ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, continuàs en lo present dietari.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari dos reals cartas, ço és, una de la reyna mare, data de la
qual és en Madrid, als vint del corrent, ab la qual
és servida dir demanarà al rey, nostre senyor, ab
lo mayor enpenyo attenga a la precissió de la
urgència del temps y a quant puga conduhir al
resguart de esta província, prometent continuar
en tot lo possible las // 279v // eficaces offissis; y
la altra del rey, nostre senyor, despatxada per lo
Concell de Estat, la data de la qual és en Madrit,
als vint-y-dos del corrent, la qual és en resposta
de la que sas senyorias per extraordinari als quinsa del corrent. Com de ditas cartas és de vèurer,
las quals són assí cusidas, signadas de números
CLXXXXVIII y CLXXXXVIIII, y del thenor següent:
«Laa reyna. Diputados. Vuestra carta de quinsa
del corriente con copia de la que escrivís al rey, mi
muy charo y mi muy amado hijo, puso en mis manos el duque de Media Sidonia, en que me representáys la grande aflixión con que os halláis por
las invasiones del exército de Francia y su cercaa. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 279v i 280r del trienni 1692-1695.
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nía a essa ciudad, y estar a la vista parte de su armada, de que rezeláis la última ruina, como me
lo ha referido el duque, suplicándome me interponga con mi hijo para las más promptas asistencias. Y siendo tan dignas de mi atención estas instancias, como de mi real protección, el amor y zelo
de vuestra grande laeltad, pediré a mi hijo con el
mayor empenyo atienda a la precissión de esta urgencia y a quanto puede conduzir de vuestro resguardo. Y podeis aseguraros continuaré a este
propósito a todo lo posssible mis más eficaces officios. De Madrid, a 20 de octubre de 1694. Jo, la
reyna.
Don García de Bustamante».
«El rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Con motivo de las prevenciones y movimiento que estos
días han hecho y hazen los enemigos, mostrando
querer según parece atacar a Barcelona, representáis en carta de quinsa del corriente, que puso
en mis manos el varón del Albi, vuestro cuidado y
desconsuelo en tan imminente riesgo a vista de las
poderosas fuerzas de franceses, por mar y por tierra, y de lo disminuido que se halla esse exército
// 280v // con los siniestros sucesos de esta campaña. Y, después de estimar, como es justo, el zelo y
amor con que os manifestáis dispuestos a sacrificaros por mi servicio y por la propria defensa, que
es muy conforme a vuestras muchas obligaciones y
conocida constancia y fidelidad, devo deciros que
por el considerable exército que al principio de
esta campaña puse en esse principado, y de que podían esperarse diferentes sucesos que los que se han
visto, podéis conocer el desvelo y cuidado que me
ha devido la defensa y conservación de tan leales
vasallos. Y aora, con los avisos que ha dado el duque de Escalona, se han despachado repetidas órdenes a todas las partes adonde se levanta gente
para que passe luego a esse principado el mayor
número della que fuere posible. Y también he
mandado hazer las instancias devidas para que
la armada de los aliados vaya a socorrer essa capital; y he nombrado al marqués de Gastanyaga,
por sus muchas experiencias y pericia militar,
para que vaya a succeder en essos cargos al de Villena, y saldrá luego de aquí en diligencia, prevenido de lo más conveniente y preciso; y se queda
con incesante aplicazión a todo lo demás que se
tiene por necesario, y con igual confianza de que
vuestro zelo, innata fidelidad y amor a mi servicio hará los últimos esfuerzos para que se logren,
como conviene, todas estas disposiciones, y se ilustre con nuevos realzes vuestra constancia y valor
heredado, y para que tenga yo este motivo más
para honrraros y favoreceros. De Madrid, a 22 de
octubre de 1694. Jo, el rey.
Crispín de Botello».

[ 1694 ]

[ 1694 ]

En aquest matex dia, per ser últim de negosi del
mes, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, en lloch del il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real, és baxat junt ab mi, scrivà mayor, y
magnífich racional en la casa del General y Bolla
de la present ciutat y en lo aposento ahont té la
residència lo receptors dels fraus, a effecte de
pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de octubre, y se és estat trobat los següents:
Al primer de octubre, mil sis-cents norantaquatra. Aprehenció feta en la barca del patró
Llobet en la platja de la present ciutat de una
pessa de tela cambralzina, cap y cua, que·s diu
és de Andreu Vallhonesta, escrivà de dita barca.
Ítem, a vint de dit. A un home incògnit trobat
devant Sant Cugata del Rech de la present ciutat, aprehenció de deu canas satina negre.
280v

Dilluns, al primer de noembra
MDCLXXXXIIII.
Dimecres, a III. En aquest dia han tornat a assistir en lo concistori de sas senyorias los il·lustres
y fidelíssims senyors deputats militar y real, per
haver convalescut respectivament de llur indisposició.
En aquest matex dia lo noble don Francisco Berardo y Sanjust, en Barcelona populat, com a
procurador de donya Maria de Espuny y Berardo, viuda del noble don Francisco de Morera y
Espuny, tenutària per son dot, spoli y altres
drets de la universal heretat y béns que foran de
dit quòndam son marit, consta de sa procura en
poder de Barthomeu Costa, notari públic de la
vila de Igualada, bisbat de Vich, als vint del mes
de octubre proppassat, còpia autènticha de la
qual és assí cusida, signada de número CC, en
dit nom, obtemperant no sols a la deliberació
per sas senyorias feta lo dia vint-y-set de dit mes
de octubre proppassat però tanbé a la sentència
feta per los magnífichs assesors del General
// 281r // y present casa en la causa aporta per y
entra dit son principal en dit nom, de una, y lo
procurador fiscal del General y present casa, de
part altra, acerca la solta de aquellas mil lliuras
que foran ditas y escritas al quòndam Ramon de
Espuny y Claramunt en la taula dels cambis o
comuns depòsits de la present ciutat per lluÿció
y restitució del preu de aquell censal de ànnua
pensió sinquanta lliuras que tots anys als dos de
maig dit de Espuny y Claramunt rebia sobre lo
General, lo qual censal fonch extret en sort en la
extracció de censals feta en lo mes de abril del

a. A continuació ratllat Diumenja, a XXXI.
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any mil sis-cents setanta-dos, la data de la qual
sentència fonch als dos del mes de setembre
proppassat, y de ella fonch provehit lo decret de
execució als vint-y-set del matex mes de setembre, sens perjudici, novació y derogació de las
obligacions fetas a dit General per Martí Joan
de Espuny y Joseph de Espuny, antecessors pocessors de dit censal, lloha, aproba y ratifica
aquellas sí y en quant menester et de nou las firma; asaber és, las fetas per dit Martí Joan de
Espuny per rahó de la fermansa per ell feta a
Francisco Navés, sobrecullidor de la part de ponent, durant lo impediment de Jaume Elrra, debitor al General en sis-centas noranta vuyt lliuras, onse sous y sinch; y per dit Joseph de
Espuny, no sols per rahó de la fermansa per ell
feta a Magí Cortadella, sabater de la present ciutat, arrendatari de la bolla de Trem y Pallàs del
trienni mil sis-cents y onse, debitor a dit General en la quantitat de dos-(c)entas setanta-nou
lliuras, setsa sous per lo cumpliment del preu de
dit arrendament; y tanbé per rahó de la fermansa per ell feta a Rafel Antich en la causió per dit
Antich com a sagrestador de la bolla de Manresa y Cardona del trienni mil sis-cents trenta-dos
prestada; lo qual Rafel Antich, com se assereix,
quedà debitor al General en la quantitat de dos
mil dos-(c)entas quaranta-sis lliuras, setsa sous y
dos; y tanbé per rahó de la fermansa per dit Joseph de Espuny feta al molt reverent Onofre
Ciurana, canonge de la Seu de Gerona, oÿdor
eclesiàstich en lo trienni mil sis-cents trentados, debitor al General en la quantitat de vint
lliuras, sinch sous y vuyt diners a compliment de
mayor quantitat a la qual ell y sos condeputats
foren condemnats en la visita de dit trienni; y
tanbé per rahó de la fermansa per dit Joseph de
Espuny feta (a) Joan Colldeferrer, oÿdor militar
en lo trienni mil sis-cents vint-y-tres, debitor
junt ab sos condeputats en diversas quantitats
contengudas y expressadas en la relació feta per
lo magnífich racional de la present // 281v //
casa, als nou de maig mil sis-cents setanta-tres,
en forsa de condemnacions fetas en la visita de
dit trienni; convenint i prometent en dit nom
als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptas del General que vuy són y
per temps seran que, sempre y quant tinga lloch
la exequució de ditas fermansas, dita sa principal
y los seus successors donaran y pagaran al General las ditas mil lliuras preu de dit censal. Y perçò
atèndrer y cumplir, tenir y servar n’i obliga en
dit nom tots los béns, drets, rèddits y emoluments de la heretat de dit quóndam don Francisco Morera y de Espuny y de dita tenuta de
dita sa principal, com a deutes fiscals y reals, no
entenent, emperò, obligar dit don Francisco
Berardo y Sanyust sos béns propris, ab totas renunciacions oportunas y necessàrias, llargament
y ab jurament. Essent presents per testimonis

Jacintho Morató y Llorens March, servints lo
offissi de verguer del il·lustre concistori de sas
senyoriasa.
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Dijous, a IIII de noembre MDCLXXXXIIII.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no és vingut en concistori de ses
senyories, per causa de haver-li repetit sa indisposició, y tansolament se notarà lo dia tornarà a
assitir en dit concistori.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació de com fra Francisco de Mongay, pabordra mayor del monestir y convent de Sant
Cugat del Vallès, receptor de la bolla de la present ciutat, pateix unas torbas de cap contínuas
y una gran flaquesa de nervis, tot lo que li impedeix lo poder escríurer y axí bé està totalment
impedit per lo exercissi personal de dit son ofissi.
Semblantment, dit doctor Monsalvo mitjensant
dit jurament ha fet relació de com la indisposició del doctor misser // 282r // Joan Jofreu, altre
dels assessors del General y present casa de la
Deputació, ha continuat y continua de la matexa manera que té dit y se conté en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de modo que li
ha impedit y impedeix lo exercissi personal y
servitut de dit son offissi.

Dilluns, a VIII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjensant
jurament com Joseph Palegrí, altre dels verguers de sas senyorias, està detingut en lo llit ab
indisposició molt perillosa de una flucció en los
ulls, que està sengrat quatra vegadas y ab gran
contingència de restar ciego, y axís impedit per
a servir personalment son offissi.
Dimars, a VIIII. En aquest die no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, per causa de estar indispost
en lo llit.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari una súplica a sas senyorias presentada per
lo síndich de la universitat de la vila de Granollers, ab la qual suplican a sas senyorias sien servits mediar ab lo excel·lentíssim lloch(tinent) de
sa magestat, Déu lo guarde, sie servit aliviar
aquella vila de la càrrega tant insuportable pateix // 283r // per rahó del allotjament de dos
companyas de cavalls ab sos cabos, en atenció
de haver tingut allotjat en ella més de un mes
tot lo troso de Estramedura, y dels molts y conciderables gastos han suportat en fer lo real servey. Com de dita súplica és de vèurer, que·s assí
cusida, signada de número CCI, y del thenor
següent:
«Il·lustrea y fidelíssim senyor.

En aquest matex die, constituhit en lo concistori de sas senyorias, lo noble don Francisco Berardo y Sanjust, com a procurador de dona
Maria de Espuny y Berardo, viuda de don Francisco de Morera y Espuny, tenutària per son
dot, spoli y altres drets de la heretat y béns de
dit son marit, com de sa procura consta en poder de Barthomeu Costa, notari públic de la vila
de Igualada, als vint del mes de octubre proppassat, còpia authèntica de la qual és assí cusida en lo present dietari en jornada del dia de
ahir, en dit nom ha jurat en mà y poder de sas
senyorias de com, havent fetas las degudas diligèncias en sercar los actes de la original creació
de aquell censal de preu y proprietat mil lliuras y
pensió sinquanta lliuras que tots anys als dos de
maig rebia sobre lo General lo magnífich Ramon de Espuny y de Claramunt, lo qual censal
fonch extret en la extracció de censals feta en lo
mes de abril mil sis-cents setanta-dos, no se han
pogut trobar dits actes.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1481.
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La universitat de Granollers per son síndich als
peus de vostra senyoria representa que lo dia set
de octubre pròximpassat entrà en dita vila lo
trosso de Estramedura, que·s compon de deu
companyas ab sos capitans, alfèrez y tinents y de
sinc-cents cavalls, sens los desmontats, y donas
y criaturas. Entraren ab gran fúria y ruïdo, ab
espasa nua en mà, atropellant personas, taules y
altres trastos de la plassa mayor, per ser dia de
mercat, y se dividí en tres o quatra brassos en difarents puestos de la vila; a què luego acudiren
los concellers y batlle, participant al capità comendant lo orde tenian del thesorer per a acortelar-los y que ya tenian previngudas las casas
per dits acortelaments; al que respongué dit capità que son troço no se aquartelava, ans que los
patrons los havian de fer la vida y que ells ya se
allotjarian; y, replicant concellers y batlle ab tota
modèstia y cortesia, féu orror sentir lo quant injuriosament de paraulas los tractaren, dient-los
que·ls posarian de cap al sep y ab cadena al coll
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
282v i 283r del trienni 1692-1695.
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en presó, los lligarian a la cua de un cavall per
arrestrar-los fins a Barcelona, dient axí matex
que ahont eran las constitucions de Cathalunya
ab la sal y vinagre y ahont eran los recibos dels
trenta reals que donavan als capitans, tractantlos de traÿdors y altres ignominiosas paraulas; y
per últim, de sa pròpria auctoritat, sens intervenció del batlle y concellers, se’n entraren per
las casas, carregant a unas més cavalls que a les
altres, que era impossible suportar-los; y al matex temps donaren rigurosament orde que los
cavalls rondàran la vila, y que si trobàvan dos
paysans junts los tirasan; y, per mayor mortificació y menoscabo de la gran fidelitat que ha
sempra la universitat y sos singulars guardat,
se’n aportaren las claus dels portals de la vila,
que se las retingueren fins que anaren a cremar
las pallas; y al que tornàran bastonejaren a un
paysà de la vila que aportava palla e o la feia conduhir per a donar-la als cavalls tenia en sa casa,
sobra ser de setanta anys de edat y home de honor per aver ocupat los puestos mayors del
comú, executant los matexos excessos en altra,
sens temor de batlle y concellers; y en las
//283v // casas en què habitaren an tirat al cap de
alguns patrons los plats ab la vianda los donàvan, per no contentar-sa del que dits patrons
feian y encara més del que podian fer segons sas
forsas, anant molts a captar lo pa per a donarlos, venent-se ells lo de munició. Y, no obstant
que la universitat y singulars per rahó dels maltractes, excessos y demés referit, pugueren demostrar-se sentits ab tot, apreciant més sa fidelitat y zel de vassalls de sa magestat, que Déu
guarde, en concideració que no era possible que
sos naturals poguéssan suportar tanta càrrega,
piadós lo comú, féu resenya de las facultats y patrimonis dels naturals tenian capitans en sas casas, per ajudar-los, com en efecte a uns donaren
vuyt y a altres deu reals cada dia per ajuda de
costa; y als capitans que posaren en casas hermas
per la gran falta hi havia per rahó dels molts malalts y altres que se’n èran anats de la vila, continuà lo comú en fer-los lo gasto alguns dias y,
vehent lo clavari que no·y podia abastar per la
verietat dels regalos demanàvan, se ajustà ab
dits capitans ab dotsa reals diàriament, com tot
se continuà fins lo die vuyt de novembre corrent; y no sols la universitat assistí a dits capitans y patrons ab las ditas pecúnias quotidianas,
sinó tanbé parant-los las casas de tot lo necessari, ab la mayor y possible decènsia; y no acontentant-sa de las casas de dits patrons se transferiren a casas hermas per la cobdícia dels dotse
reals del diari, mortificant al comú en haver-los
novament de parar-los casa, al que se ajustà que
dita universitat des del dia set de octubre que
entrà dit trosso posà en una casa pròpria de la
vila, que la té en la plassa mayor, molt bona y
ben parada, lo capità comendant, fent-li lo gas448

to y tota sa família gastant-se quaranta-y-sinch
reals quiscun dia, poch més ho menos, que durà
fins lo dia trenta-hu de dit mes, que per la nova
gràcia obtingué de comissari general no volgué
estar en dita casa y fou posar-li’n //284r // altre a
son gust, anyadint nou gasto al comú, que ha
durat fins als vuyt del corrent mes de noembra,
que se’n anà dit trosso menos dos companyas
que han restat. Que sens dupta importa lo gasto
ha suportat lo comú més de sis mil lliuras, de
manera que als dos capitans los resta en forsa de
nou orda del thesorer per a què los tingan allotjats ab sas companyas, al que ha obehit lo comú,
no és possible puga continuar lo diari dels dotse
reals ni los paysans en fer-los la vida, per ser dit
orde contra lo que se ha promès als comuns,
mayorment havent de durar tot lo hivern com
perquè la vila no té pallas ni sab de ahont poderlas tenir; pues que en lo temps ha estat dit trosso en dita vila se han acabat las del comú y dels
particulars y circumvehins y haver-las cremadas,
y per esta rahó no pòdan tenir asistèncias de pallas dits cavalls en tant que de las que·y són no
hi ha per quinsa dias, y axí menos per una hivernada, ni lo orde diu de ahont se ha de fer la provisió de aquellas. A tot lo que se posa en concideració que, aduch en lo temps se allotjava
la cavallaria per las vilas y llochs del principat la
vila de Granollers no tingué mai més que un capità ab los de la primera plana, en atenció que la
dita vila és camí real de Barcelona, Vich, Girona
y de altras parts, y axí bé exposada als gastos de
continuats trànsits y bagatges, y se ajusta las
quantitats que antecedentment tenia ampleat lo
comú en llevas, trànsits, bagatges y cent xixanta
hòmens de somatent per la plassa de Hostalrrich, pagant-los crescuts sous a més del sustento del pa que tots los dias enviava lo comú al
lloch ahont se trobavan; concorrent a un matex
temps la vila en los gastos de les espies tenia dins
lo exèrcit del francès en lo temps estigué en
Hostalrrich, trobant-se las armas chatòlicas en
Sant Andreu, que per sos síndichs y correus se
participàvan las notícias a sa excel·lència y los
designas del enemich; y quant lo exèrcit pujà de
Sant Andreu a Granollés, en què estigué cerca
de un mes y fins se retirà altra vegada a Sant Andreu, continuà la vila a sos gastos mantenir las
espias y lo enviar síndichs y correus a sa
excel·lència, que durà fins lo dia set de octubre
que entrà dit trosso a Granollés; sens que es
dega omitir lo contínuo gasto ha suportat en los
soldats malalts y ferits en lo hospital de la vila
que de trànsit venian de Girona, Vich, Hostalrrich y demés altres parts; lo qual hospital sustenta a sos parts ab tots los officials necessaris y
medicinas, robas y demés, tant en temps de pau
com en temps de guerra, que no té límit lo gasto per no haver-n’i de altre des de Vich y Girona
al de la present ciutat. E com, il·lustre y fidelís-

Fontana, notari públic de Barcelona, als onse
del mes de maig mil sis-cents setanta-vuyt, còpia auntènticha de la qual és assí cusida, signada
de número CCII, ha renunciat en dit nom lo dit
offissi de ajudant primer de racional a favor y en
cap del reverent Jaume Mata, prevere ressident
en Barcelona, per ser dit offissi antich y dels
que·s podan alienar. Y ses senyories han admès
dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents
per testimonis Jacintho Morató y Fermí Vehils,
subrrogats en verguers del concistori de ses senyoriesa.

sim senyor, sia molt propri de vostra senyoria y
fidelíssim concistori emparar a una universitat
tant vexada y opprimida, per tant, en concideració dels // 284v // excessos y gastos ha suportat y
serveys que ha fet al rey, nostre senyor, que desitja per sa innata fidelitat continuar-los, suplica
que per alívio de dit comú sia del servey de vostra senyoria y fidelíssim concistori afavorir-la y
patrocinar-la y mediar ab sa excel·lència o ab
qui eparega a vostra senyoria més proporsionat
perquè dita universitat puga respirar y reste aliviada de ditas dos companyias, per la impossibilitat gran de mantenir-los, no sols respecte del
comú sinó tanbé dels particulars, per trobar-se
agotat lo patrimoni comú y dels particulars, que
per sa gran pobresa han desartat la vila moltas
famílias y moltas més que estan per anar-se’n
sinó ho prevé lo prompta consuelo y alívio que
confia gosarà ab los efectes medi de vostra senyoria y fidelíssim concistori. Offitio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Alexius Fornaguera».

En aquest dia és tornat en lo concistori de ses
senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, per haver milllorat de sa indisposició.
Dissapte, a XIII. En aquest die, instant lo síndich
del General, se ha donat llibertat a sinch forsats
de galera, per haver acabat lo temps de llur pena
tenia(n), so és, a Francisco Fernandes de Gavara, de la Estramedura, // 285v // Anthoni Gomes, natural de Valladolid, Francisco Maria, natural de la vila de Amusco, del adelantament de
Campos de Castella, tots tres forsats de la galera
capitana de Cerdenya, condemnats en la ciutat
de Tarrasona del regne de Aragó per deu anys
quiscú de ells, Miquel Barceló, natural de Alacant del regne de València, Joan Joseph Ferrer,
natural de Taruel, en lo regne de Aragó, forsats
de la patrona de Cerdenya, condemnats en la
present ciutat de Barcelona per sis anys quiscú
de ells per lo auditor general de lo real exèrcit.
Los quals tots sinch vuy, die present, se són presentats en lo concistori de sas senyorias.

En aquest matex dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las tres horas tocadas de la tarda los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real són
anats ab embaxada de part del il·lustre concistori al exel·lentíssim llochtinent y capità general
en lo present principat a efecte de solicitar y
procurar lo alívio y consuelo per la universitat
de la vila de Granollers, acerca del contingut en
la suplicació a ses senyories presentada per lo
llegítim síndich de aquella. Al que sa excel·lència ha respost se procuraria lo millor modo y
forma per aconsolar y aliviar a dita universitat.
Conforme dels il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors han dit y referit en concistori.
286r

Dimecres, a X. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories, lo
doctor Francisco Lloret, prevere, capellà del
tèrcio ab què lo General y present casa de la Diputació serveix al rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, en defensa del present principat, ha renunciat pure y líberament en mà y poder de sas
senyorias lo dit puesto de capellà del tèrcio, suplicant // 285r // a ses senyorias fosen servits
admètrer-li dita dexació y renunciació. E sas senyorias han admesa aquella, essent presents per
testimonis lo doctor mossèn Gerònim Martí y
Francisco Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de
Barcelona.
Divendres, a XII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, don
Gerònim Generes, en Barcelona populat, com a
procurador de Joseph Malich, ciutadà honrrat
de Barcelona, obtenint lo ofissi de ajudant primer de racional de la present casa de la Deputació, com de sa procura consta en poder de Lluýs
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Dimecres, a XVII de noembre MDCLXXXXIIII.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, lo doctor Josep Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich del General, ha fet relació a sas senyorias com lo dia de
ahir de orde de sas senyorias se hera conferit ab
lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat de
Cathalunya, representant-li com sas senyorias
havian tingut notícia que en la barraca de la Capitania General se trobavan disset fardos de tabaco, los quals devian lo dret de entrada al General y que segons notícia volian embarcar
aquells, y axí bé tanbé dèurer lo dret de exida,
que perçò fos sa excel·lència servit en atenció de
trobar-se dits fardos de tabaco en dita barraca
de dita Capitania General manar donar la providència oportuna y necessària per a què no·s
frauden dits drets. Y que sa excel·lència respona. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1482.
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gué que se informaria y donaria la providència
possible. E al cap de un rato, constituhit personalment en dit concistori de sas senyoriasa
Montargull, alguazil extraordinari, ha dit y referit a sas senyorias que Jacintho Clariana, alguazil de la Capitania General, vuy, dia present, li
havia dit que es tenia orde de sa excel·lència de
no dexar tràurer los fardos de tabaco se trobavan en dita barraca si no ha hora sòlita y acostumbrada de despaig, y que en est cas avisàs als
col·lectors dels drets per a què quiscú cobràs
aquells.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Christòfol Llopis, adroguer, ciutadà de Barcelona, com a procurador de Benet Sastre, flaquer, ciutadà de
Barcelona, obtenint lo offissi de receptor de la
taula del General de Cathalunya en la present
ciutat de Barcelona, com de sa procura consta
ab acta rebut en poder de Gaspar Sayós, notari
públic de Barcelona, als quinsa de setembre mil
sis-cents vuytanta-nou, còpia auntènticha de la
qual és assí cusida, signada de número CCIII,
en dit nom ha renunciat lo dit offissi de receptor
de dita taula del General en la present ciutat en
mans y poder de sas senyorias y en son favor, suplicant a sas senyorias sien servits admètrer-li
aquella. E sas senyorias han admès dita renunciació, attès és altra dels ofissis antichs y que·s
podan alienar y attès tanbé que, segons certificatòria feta per lo magnífich racional del General y present casa, la qual és assí cusida, signada
de número CCIIII, ha constat dit Sastre no ser
debitor al General en quantitat alguna, si y en
quant per capítols de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis // 286v // Jacintho Morató y Fermí Vehils, subrrogats en altra(s) dels verguers del concistori de sas senyoriasb.
Divendres, a XVIIII. En aquest dia se és presentat
en lo concistori de sas senyorias Domingo
Àries, natural del regne de Galícia, al qual lo dia
de ahir fonch donada llibertat instant lo síndich
del General y tret de la galera capitana de Cerdenya per haver acabat lo temps de sa penitència, que fonch lo temps de sis anys als quals fou
condemnat a servir en galera en la present ciutat
de Barcelona per lo auditor general del real
exèrcit.
En aquest matex dia no és vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per causa de trobar-se
algun poch indispost de sa salut.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació una procura i una certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 2, pàgs. 1483-1484.
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Dissapte, a XX. En aquest dia no és vingut en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich, per causa de haver
continuat sa indisposició.
En aquest matex dia, a las onsa horas del matí,
és vingut en lo concistori de sas senyorias lo
pare fra Emanuel Ribera, prior del monestir y
convent de Nostra Senyora de la Mercè de la
present ciutat, y ha participat // 287r // a sas senyorias de com, no obstant los reparos y dificultat havian ocorreguts, la sanctedat de Innocensio Onsè, la càthedra de sant Pere vuy felisment
governant, havia concedit reso particular de
santa Maria de Cervelló, cognominada del
Socós. Lo que participava a sas senyorias per lo
interès tan gran hi tenian, per ser dita sancta cathalana, natural de la present ciutat, y procreada
de pares nobles e il·lustres. E sas senyorias li han
respost que estimavan molt la notícia los participava dit pare prior, de la qual li’n donavan ses
senyories la norabona y se la prenian per a si matexos, per lo que se tenian y judicavan tant interessats en las glòrias, honrras, culto y veneració
de dita sancta Maria de Cervelló, altrament dita
del Socós.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Francisco Flaquer, alfèrez de la companyia del capità Josep
Bellver y Balaguer, altra de las del tèrcio del General y present casa de la Deputació, ha fet relaxació y renunciat pure y líberament en mà y poder de sas senyorias lo dit puesto de alfèrez de
dita companyia, suplicant a sas senyorias fosen
servits acceptar-li aquella, attès havia ya servit
sos tres anys disposa y ordena sa magestat exercescan los alfèrez lo puesto. Y ses senyories, atès
los ha constat dit Flaquer haver ya complert los
tres anys del exercici de dit puesto, han admesa
dita renunciació. Essent presents per testimonis
Jacintho Morató y Fermí Vehils, subrrogats en
lo ofissi de altres dels verguers del il·lustre concistori de ses senyories.
Diumenge, a XXI. En aquest dia ha assistit en lo
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cussís y continuàs en lo present dietari
un(a) carta han rebut sas senyorias del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, novament elegit en llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present principat, de data de la
qual és en Saragosa, als XVIII del corrent. Ab la
qual noticia a sas senyorias la cercania en què·s
troba de est principat y que continua son viatge
per la ciutat de Lleyda, remetint per extraordi-

nari dita carta ab los // 287v // reals despaigs.
Com de dita carta és llargament de vèurer,
que·s assí cusit, signat de número CCV, y del
thenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
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«Cona la ocassión que me ofrece un expresso que
hago partir con los despachos de su magestat, que
vuestra señoría recivirá con ésta, me ha parecido
de mi obligación noticiar a vuestra señoría de la
cercanía en que me hallo de esse principado, continuando mi viage para la ciudad de Lérida a
jornadas ordinarias y deseando infinito llegar
quanto antes a manifestar a vuestra señoría de
más cerca la verdad y afecto con que procuraré
merecer su aprovación de vuestra señoría para los
aciertos que hemos menester, que yo los fundo especialmente en la assistencia, fervoroso zelo y elevadas obligaciones de la ilustre sangre de vuestra señoría, tantas vezes derramada por el servicio de
su magestad. En el interim que logro la satisfacción de manifestar personalment(e) a vuestra señoría esta justa confiansa, quedo rogando a Dios
prospere y guarde a vuestra señoría felicíssimos
anyos, como es menester. Zaragoza, a 18 de noviembre 1694.
Beso las manos de vuestra señoría.
Su mayor servidor,
El marqués de Gastanyaga.
Al muy ilustre e ilustres muy nobles y leales que
componen el concistorio de la Diputación del
principado de Cathaluña».
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta han rebut
sas senyorias del excel·lentíssim senyor marquès
de Villena, duch de Escalona, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat, de data del dia present. Ab la qual diu vajan
sas senyorias a las sinch horas de la tarda a vèurer-se ab ell per necessitats de comunicar a boca
algunas cosas que se ofereixen. Com de aquelles
(és) de vèurer, que·s assí cusit, signat de número CCVI, y del thenor següent:
«Porqueb necessito de comunicar a voca con vuestra
señoría algunas cosas que se ofrecen, estimaré que
vuestra señoría venga oy domingo a las cinco de la
tarda a verse conmigo, según lo fío de su fineza de
vuestra señoría, que guarde Dios muchos años.
Barcelona, a 21 de noviembre 1694. El marqués.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
287v i 288r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
287v i 288r del trienni 1692-1695.
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En aquest matex dia, a las dos horas de la tarda,
és vingut en lo concistori de sas senyorias don
Joan Baptista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo qual ha presentat a sas senyorias un real privilegi de llochtinent y capità
general en lo present principat per sa magestat
concedit a favor del excel·lentíssim senyor don
Francisco Anthonio Agurto, marquès de Gastanyaga, la data del qual privilegi és en Madrit,
als vint-y-sis de octubre proppassat, a effecte
que, en vista de ell, se asistís al jurament prestador per dit excel·lentíssim senyor marquès. E
sas senyorias digueren farian mirar dit real privilegi si venia despatxat en deguda forma.
En aquest matex dia, a las sinch horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors diputats y
oÿdors de comptas del General del principat de
Cathalunya, acceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, qui se quedà en concistori
per trobar-sa indispost de una cama, anaren ab
cotxes, ab los verguers ab masas altas devant,
acompanyats dels officials de la present casa, en
lo palàcio del excel·lentíssim llochtinent y capità
general, per haver-los enviats a cercar ab lo bitllet que·s desobra incertat. Foren rebuts per dit
excel·lentíssim senyor y, després de haver estats
junts dins un aposiento, correguda la cortina,
isqueren y se depediren de ell ab moltas cortesias.
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari las
protestas fetas y disposadas per los magnífichs
assesors y advocat fiscal del dit General y present casa per lo jurament del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, novament elegit
en llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde. Las quals protestas són assí cusidas, signadas de números CCVII y CCVIII, y
del thenor següent:
«Losa deputats y oÿdors de comptas del General
de Cathalunya, lo dia vint-y-hu del corrent y
present mes de novembre mil sis-cents norantaquatra, han rebut una real carta dada en Madrid, als vint-y-sinch de octubre proppassat, ab
la qual han entès de la magestat del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, que és estat servit anomenar a vostra excel·lència per llochtinent y capità general en lo present principat y comptats
de Rosselló y Cerdanya. Y si bé los antecessors
nostres per la obligació de sos offissis suplicaren
a. els originals d’aquestes protestes es troben intercalats entre
els folis 287v i 288r del trienni 1692-1695.
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antes a sa magestat // 288v // ab difarents cartas
fos de son real servey venir a honrrar y alegrar
aquest son principat ab sa real presència y jurar
las Constitucions, capítols y actes de Cort, usos
y consuetuts de aquell y demés drets de la pàtria, a immitació dels sereníssims senyors reys
progenitors de sa magestat, de gloriosa memòria, han acostumat permètrer córrer en lo interim la vice règia per a administració de la justícia
si y segons disposan las Generals Constitucions
y privilegis del present principat y ciutat de Barcelona, per quant lo fer-se en contrari fora contra Constitucions, Usatges y privilegis comuns y
particulars y altres drets del Principat y comptats, per no aver encara sa magestat prestat en la
ciutat de Barcelona lo jurament en lo principi
de son nou domini y nova successió y regimen
de sos regnes y estat en est principat, salva sa
real clemència, té obligació de prestar com és
estat sempre observat per sos sereníssims progenitors. Emperò, per quant sa real magestat, ab
dita real carta de vint-y-sinch del passat del mes
de octubre, diu ésser son real ànimo de honrrar
y aconsolar aquest principat ab sa real presència
quant antes, com així també desitja venir a jurar
los privilegis, usos y costums, com ho disposan
las Constitucions, del que se imfereix que la intenció de sa magestat no és perjudicar la observansa de las Constitucions y privilegis de aquest
principat, ni voler-se eximir de la dita obligació
y, considerant los diputats lo sobredit y que lo
dit principat és frontera de Fransa, y que vuy se
troba guerra oberta ab aquella, avent-se experimentat aver fet lo francès moltas invasions y
hostilitats dins del present principat, tement-las
majors de aquí al devant, y axís en dit cas ésser
de molta conveniència tenir un llochtinent y capità general de las prendas y perícia de las cosas
militars y demés com és vostra excel·lència, y
confiats de la seguretat y promesa fa sa magestat
a aquest Principat y per lo molt amor que tenen
a sa magestat com a llur rey y senyor natural,
per las quals causas y rahons y altres, segons
ocurrència del temps, // 289r // se ha conciderat
per esta vegada tantsolament que no pugués ser
tret en conseqüència la concessió de dita gràcia
y nominació de llochtinent general; hans bé,
haver de jurar sa magestat, com està dit, volent
reste franca y líbera la facultat de dits deputats
de poder representar, suplicar y instar a sa magestat que quant antes sie de son real servey venir a honrar aquest son Principat ab sa real
presència, y cumplir a la obligació de prestar lo
dit real jurament durant lo present trienni; com
altrament y sens perjudici tanbé ni derogació
del capítol vint-y-set, comensant «Nostres succehidors», del rey don Jaume Segon, feta en la
segona Cort de Barcelona en lo any mil dossents noranta-nou, que és la constitució dos, títol «De Jurament», e del privilegi del rey don
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Pere Ters concedit a la ciutat de Barcelona, dat
en ella als catorsa de las chalendas de noembre
mil tres-sents noranta-nou, y del capítol vint-ydos, comensant «Poch valdria», del rey don
Fernando Segon, feta en la primera Cort de
Barcelona, en lo any mil quatra-cents vuytantahu, constitució primera, dit «De prothonotari»,
y sens perjudici de la constitució quarta, dit «De
ofissi de canceller», y sens perjudici dels demés
ussatges, constitucions, capítols y actes de Cort,
usos y costums, privilegis generals y particulars,
y de qualsevol altra dret de aquest principat y
comptats. Als quals no entenen perjudicar, ans
bé, vòlan y entenen que en tot cas romàngan
salvos e il·lesos y en llurs forsas y valor, y ab tota
plenitut e integritat, e més ab exprés disentiment que en temps algú no sia provehit ni
admès qualsevol altre llochtinent general en lo
present principat y comptats que primer no sia
prestat en la dita ciutat de Barcelona dit real jurament, així per sa magestat com per los sereníssims successors respectivament. Volent aver per
repetidas en la present protestació y preincertadas totas y qualsevols protestacions que en semblants casos són estadas fetas per part del dit
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya per los semblants efectes y en quant
al present acta són aplicables per la salvetat,
concervació y observansa de las Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis,
usos y costums de aquells, y ab las reservas sobre
ya fetas y totas altras qualsevols que per la concervació dels drets de la pàtria fer se deguesen, y
del millor modo y manera que dir y pensar se
puga, los deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya concèntan al jurament que
vostra excel·lència vol prestar, ab tal, emperò,
que per dit concentiment no sia vist derogar ni
perjudicar a las // 289v // ditas Constitucions,
Usatges, capítols y actes de Cort y a la observansa y valor y a dits privilegis, axí generals com
particulars, per vostra excel·lència.
Rechs y Gallart, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus.».
«Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya residints en Barcelona e o lo
sýndic de aquell diuen que, com la universal justícia en lo principat de Cathalunya y los comptats sie sempre estada regida y administrada per
los sereníssims senyors reys de Aragó, de immortal memòria, en pròpria persona, o per llur
primogènit governador, y en llur absència per lo
portantveus de general governador, y en assò
los sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat, se són obligats en forma dispositiva de
Constitucions y capítols de Cort; e com la sacra,

cathòlica y real magestat del sereníssim senyor
rey don Carlos Segon, senyor nostre, que Déu
guarde, age de present provehyt la persona de
vostra excel·lència, il·lustre senyor don Francisco Antón Agurto, marquès de Gastanyaga, per
llochtinent y capità general dels dits principat y
comptats; e per processos de regalia, en virtut
dels Usatges ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments generals en dits
principat y comptats, e fer processos de regalia
en virtut dels Usatges de Barcelona Autoritate
et rogatu, Camini et Stratae, Monetae et Simili
modo, y ab poder de convocar en virtut del usatge Princeps namque, e convocar aquell, e fer altres processos de regalia, e altres coses a sa real
persona afixas, si y segons en lo privilegi a vostra
excel·lència concedit, al qual se (h)a relació, està
expressat, los quals actes són de tanta preeminència y afixos a la real magestat que són de
suprema regalia e són tantsolament atorgats a la
persona real, e no a altre persona, comunicables
segons està disposat per Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, Usatges, usos, pràctiques y observança de aquells,
los quals obstant, humil y subiecta reverència
permesa, tal poder, no·s pot fer a altre persona
tribut; e més, senyor, que en vostra provisió és y
està feta // 290r // expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en
lo criminal, dega observar las Constitucions de
Cathalunya fetas en lo monestir de Santa Anna
en la ciutat de Barcelona, ahont foren ordenats
los doctors del Real Concell. Com sie a observació de las ditas y altres constitucions obligat
jatsien, los dits deputats tíngan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació, emperò,
per salvetat de dits Usatges de Barcelona, Constitucions de Cathalunya, privilegis, llibertats,
usos y observances de aquells per los predecessors de sa real magestat lloades, confirmadas,
aprovadas y jurades, los diputats y ohÿdors de
comptesdel General de Cathalunya o sýndic del
General, ab lo honor que·s pertany, parlant protesta que per la dita lloctinència general y poder
a sa excel·lència atorgats no pugue ésser fet o
engendrat, ara o en lo esdevenidor, preiudici
algú, lesió o derogació, tàcita o expressament o
en altra qualsevol forma y manera, als dits demés Usatges, Constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, llibertats, observances de aquells
o altres qualsevols drets; ans aquells o aquellas
en tot cas romangan salvos e il·lesos, en llur forsa y validitat, ab tota plenitut e integritat, e sens
preiudici, lesió o derogació de aquells. Los dits
deputats y ohydors de comptes del General de
Cathalunya accèptan lo jurament per vostra excel·lència prestat tant emperò com no sia vist
derogar ni preiudicar dits Usatges, Constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort, y observança de aquells y altres coses dites et alias; ni

en tot quant sie vist derogar y preiudicar en
aquells no consenten, ans expressament (h)y
discèntan. E que per lo esdevenidor no puga ésser tret en conseqüència, suplícan e ínstan que
la sentència de excomunicació, que per disposició de las ditas Constitucions (h)a ohida y té per
oyr vostra excel·lència, sie continuada al peu de
dit jurament, requirint al notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per
vostra excel·lència.
Rechs y Gallart, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus».
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Dilluns, a XXII de novembre MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, lo reverent doctor
Pere Juan Esteva, prevera, capellà mayor de la
capella del palau de la Comptessa de la present
ciutat de Barcelona, com ha procurador de Joan
Llopart, pagès de la vila de Martorell, y de Francisco de Carmona, mayor, en dita vila de Martorell domiciliat, taulers del General de dita vila
de Martorell, com de llurs procuras consta, ço
és, de la de dit Llopart en poder de Pau Pi, notari públic de Barcelona, als vint-y-dos del mes
de setembre proppassat, y de la de dit Carmona
en poder de Joan Alabau, notari públic de dita
vila de Martorell, als vint-y-dos del mes de octubre proppassat, las quals procuras auntèntichas són assí cusidas, signadas de números CCVIIII y CCX, en dits noms ha renunciat pura y
líberament en mà y poder de sas senyorias los
dits officis de taulers del General de dita vila, suplicant en dit nom ésser ditas renunciacions admesas. E sas senyorias, attès de la certificatòria
feta per lo magnífich racional del General y present casa, la qual és assí cusida, signada de número CCXI, ha constat dits Llopart y de Carmona no ésser debitors al General en quantitat
alguna al General, han admès dita renunciació si
y en quant per capítols y actes de Cort lo és lícit
y permès. Essent presents per testimonis Jacintho Morató y Fermí Vehils, subrrogats en lo offissi de verguers del concistori de sas senyoriasa.
En aquest matex dia se és partit de la present ciutat de Barcelona lo doctor misser Joseph Orlau,
subrrogat en lo offissi de síndich del General,
per la de Lleyda, a effecte de asistir al jurament
prestador per lo excel·lentíssim senyor marquès
de Gastanyaga, novament elegit en llochtinent y
capità general del present principat.

a. a continuació dues procures i una certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 2, pàg. 1484.
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Dissapte, a XXVII. En aquest dia me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y
present casa de la Diputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica a ses senyorias
presentada per part de Francisco Rigalt, veler,
lo trienni corrent arrendatari dels drets de General y bolla de Barcelona y foranas del present
principat. Ab la qual suplica ésser-li refets los
danys y lucros se li han ocasionat y en avant se li
ocassionaran per rahó de la ocupació ha fet lo
enemich durant lo // 291v // arrendament de difarents taulas, y fer-li lo relaix corresponent al
preu de las taulas y col·lectas ocupadas, y que
mentras durarà la dita ocupació no sían ells ni
sas fiansas compel·lits en haver de pagar lo preu
proporcionat y corresponent a ditas taulas y
col·lectas ocupadas; ans bé, ésser sobrasegut en
qualsevol exequució per la concorrent quantitat
de dit preu, y ésser-li ministrada justícia junt ab
la decretació per sas senyorias al peu de dita súplica feta. La qual súpica és assí cusida, signada
de número CCXII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab acte rebut y testificat en la escrivania mayor
de la present casa, als dotse del mes de maig del
any mil sis-cents noranta-dos, lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori fonch servit fer arrendament dels drets de la Generalitat, axí de bollas
com de entradas y exidas de tot lo present principat, tant de las taulas y col·lectas foranas com
de la present ciutat, a favor de Francisco Rigalt,
valer, ciutadà de Barcelona, per lo trienni corrent de 1692 y per preu de 342.000 lliures. Lo
qual acceptà lo dit arrendament, prometent pagar lo preu de aquell en la forma acostumada,
sots obligació de persona y béns, donant fiansas
per la total seguretat de aquell. Y en lo mateix
acte, inseguint lo tenor de las tabbas, dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori prometé y se
obligà a dit arrendatari fer-li valer y tenir, rèbrer,
collir y exigir los dits drets de General y Bolla, y
estar-li de evicció de aquells, si y segons per capítols y actes de Cort, ordinacions y statuts del
General està disposat, sots obligació dels béns
de la Generalitat, y ab clàusulas llargas y bastants. Y com, molt il·lustre y fidelíssim senyor,
corrent lo dit arrendament, y durant lo trienni
de aquell, aja succehit que en lo present any de
1694 lo exèrcit enemich del francès no sols aja
invadit lo present principat en la conformitat
que feia los anys passats, sinó també ocupat,
conquistat y posat baix sedició, potestat y obediència las taulas y col·lectas de la ciutat de Gerona y vilas de Castelló de Empúrias, Figueras,
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
295v i 292 del trienni 1692-1695, que es troben mal enquadernats.
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Olot, Camprodon y Ripoll, y tinga aquellas axí
ocupadasa //292r // des del mes de juny proppassat, per la qual causa y rahó quedan y an quedat
dit arrendatari y sos partícips totalment inpedits
de poder exigir y cobrar drets alguns en ditas sas
taulas y col·lectas, faltant, com falta, la substància de la cosa arrendada per ésser totalment llevat lo comers; en lo qual cas, axí y per la evicció
pactada en dit acte y tabbas, com y també per la
indubitada disposició de dret comú, y altrament
també per lo ítem 18 continuat en lo llibre dels
Quatre Senyals, pàgina 96, restan liberats dits
arrendataris de haver de pagar lo preu del arrendament per la part proporcionada y corresponent a las taulas y col·lectas la substància de las
quals falta. Y axí mateix ha y deu lo General refer-los y esmenar-los los danys patits y lucros
perduts per ocasió de no haver pogut col·lectar
ni exigir los drets, a més del relaix de dit preu
se’ls deu fer. Y esta excepció, com sia intrinsica
ex ventre ipsius instrumenti et ex natura ni inpedesca la via exequtiva y rigurosa y dega sobreseurir-se en ella en via de dret, constant, com
consta, notòriament del sobredit, y altrament se
ofereix fer constar ab tota specificació y individuació, encontinent, per tant y altrament, lo llegítim procurador de dit Rigalt a vostra senyoria
suplica sia servit manar-li refer dits danys y lucros se li an causat en dit arrendament ab la dita
ocupació del enemich y en avant se li causaran, y
fer-li lo relaix corresponent al preu de ditas taulas y col·lectas, y que mentres durarà dita ocupació del enemich no sian ell ni sas fiansas compel·lits en haver de pagar lo preu proporcionat y
corresponent a las ditas taulas y col·lectas, ans
bé, ésser sobresegut en qualsevol exequció instada pro concurrenti quantitate de dit preu, y
per dit effecte ésser fetas las provisions oportunas y justícia administrada omni modo meliori.
Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Boffarull.
Oblata die XXVII novembris MDCLXXXXIIII in
concistorio. Et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum insequenti
formam et dispositionem capituli 59 Curiarum
anni 1599 dixerunt et decreverunt prescriptam
suplicationem oblatam pro parte Francisci Rigalt, valerii, civis Barchinone, arrendatarii
jurium Generalitatum neutiquam commitere
intendere magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae ut jus- //292v // titiam super in ipsa
contentis ministrent. Siquidem predicta petitio
in efectu continens predicto arrendatario fieri relevium, vulgo relaix, et interim supercederi in
exequutione instata vel instanda pro exactione
pretii arrendamenti, expresse contra se habet pactata et conventa in capitibus albarani sive tabba

a. a continuació segueix el foli 295, mal enquadernat.

presenti arrendamenti, et signanter in numero 5
et 18 predicti albarani sive tabba, in quibus expresse insequendo antiquam formam et mentem
capitulorum libri dels Quatre Senyals, numero
53, pagina 84, et numero 21, pagina 98, expresse
fuit conventum non posse arrendatarium retinere seu retardare solutionem pretii per questionem
petitionem aliquam quas intenderea contra generale ocasione cuiusvis casus sive infortunis, imo
quod ipsis non obstantibus possit et fieri habeat
exequutio versus arrendatarium predictum ipsiusque fidejussores usque ad integram solutionem pretii, dampnorum, interesse et expensarum
et quamvis in predicto numero 18 et alibi promitatur evictio arrendatario in casu belli et invationis hostium. Verumtamen pariter ibidem continetur presentum relevium, vulgo relaix, sive
informatio super eo recipi debere post dies quindecim et infra mensem die quo cessaverit impedimentum quod aduch durare suponitur in predicta petitione necnon etiam facta prius integra
solutione pretii oblati offerunt sed tamen cum casus evenerit juxta pacta predicta quod juris fuerit et rationis exequi et quod inseratur in dietario et quod presens decretatio notificetur et
instigetur parti.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva majoris Generalis Cathaloniae subrrogatus».
La qual decratació, als vint-y-nou del present y
corrent mes de noembre, fonch intimada y notificada a dit Francisco Rigalt mitjensant intima
en escrits, ab incerta de dita decretació a ell dirigida, y per absència de ell entregada personalment a sa muller per Jacintho Morató, subrrogat en altra dels verguers del concistori de sas
senyorias, així referint y fent relació a mi, scrivà
mayor del General.
293r

Dilluns, a XXVIIII. En aquest dia, per ser lo últim
de negosi del corrent mes, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, scrivà mayor
del General, y magnífich racional de la present
casa, és baxat a la casa del General de la present
ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus
apresos lo present y corrent mes de noembre, y
són trobats los següents:
Primo, als sinch de dit mes de noembra. Aprehenció en casa de don Joan Maro, valencià, al
carrer Mitjà de la Blanqueria, de set canas, un
palm xamellot negra dolent.
Ítem, dit dia en la matexa casa. Aprehenció de
quatra palms cap y cua blauhets.

a. a continuació ratllat nt.
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Ítem, als vint-y-tres. Aprehenció en casa Nicolau Pareló, yove valluter, en lo carrer del Bou,
de vuyt canas, dos palms alefaya negra.

Dimecres, al primer de desembre
MDCLXXXXIIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias // 293v // lo senyor
Joseph Orlau, subrrogat en lo ofissi de síndich
del General y present casa, ha fet relació de
com, obtemperant a la deliberació per sas senyorias feta als vint-y-hu del mes de noembre
proppassat, se era conferit en la ciutat de Lleyda
a effecte de assistir al jurament del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga en los càrrechs de llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat
de Cathalunya, si y conforme per sas senyorias li
era estat ordenat ab dita deliberació, y que dit
excel·lentíssim senyor havia prestat dit jurament
en dita ciutat de Lleyda en jornada de vint-y-set
del passat. Al qual jurament asistí ell, dit síndich, fent las protestas ordinàrias y extraordinària que·s troban cusidas y continuadas en lo present dietari, sots dit dia de vint-y-hu del passat,
requirint aquellas ésser continuadas en lo acte
de dit jurament; lo qual acte rebé y prengué
don Joan Baptista Aloy, scrivà de manament y
secretari de província.
Dijous, a II. En aquest die, havent tingut notícia
sas senyorias que lo excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Catalunya, se anava acercant a la
present ciutat per entrar en ella, anaren de part
de sas senyorias lo noble don Joseph Emanuel
de Terré y Paguera y lo magnífich Miquel Carreras y Bertran, ciutadà honrrat de Barcelona,
de part de sas senyorias a donar la benvinguda a
dit excel·lentíssim senyor marquès, encaminantse dits senyors embaxedors, anant ab cotxe de
quatra mulas, ab lo correu de la present casa devant, ab son postillo dret, al Hospitalet, ahont
tenian notísias sas senyorias que sa excel·lència
se trobava.
En aquest matex dia, tocadas las quatra horas de
la tarda, ha prestat son jurament en los càrrechs
de llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat de Cathalunya lo excel·lentíssim senyor marquès de
Gastanyaga, en la iglésia chatredal de la present
ciutat de Barcelona, assistint en dit jurament
per orde de sas senyorias lo síndich del General
y casa de la Diputació, fent las protestas ordinàrias y extraordinària acostumadas, requerint a
don Joan Baptista Aloy, escrivà de manament
//294r // y sacretari de província, qui prenia y re-
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severa en la matexa conformitat se conté en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix lo exercissi personal y servitut de dit son ofissi.

bia lo acte de dit jurament, continue al peu de
aquell ditas protestas. Las quals se troban originalment incertadas y cusidas en lo dietari present, en jornada de vint-y-hu del mes de novembre proppassat.

E axí matex, ha fet relació mitjensant dit jurament de com lo impediment e indisposició del
doctor Gismundo Bo- // 295r // filla, ajudant
tercer de la escrivania mayor, ha continuat y
continua si y en la matexa conformitat se conté
en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de
forma que li ha impedit e impedeix la personal
servitut y exercissi de dit son ofissi.

Divendres, a III. En aquest dia, obtinguda primer hora, per medi del síndich del General y
present casa de la Diputació, del excel·lentíssim
senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present principat de Cathalunya, a las deu
horas y mitja de la matinada ses senyories, consistorialment, anant ab cotxes, ab lo acompanyament acostumat dels ofissials de la present
casa, ab masas altas, com és acostumat en semblants funccions, anaren en lo palàcio de dit excel·lentíssim senyor per visitar-lo. Ahont foran
rebuts per (lo) excel·lentíssim senyor ab molt
agasajo y demonstració de alegria en la porta de
una sala, dos aposentos antes de arribar ahont
dit excel·lentíssim senyor tenia las visitas, fent a
quiscuna porta moltas cortesias y cumpliments,
entrant primer en quiscun aposento ses senyories. Y, arribats en lo aposento ahont sa
excel·lència tenia las visitas, se asentàran tots en
cadiras y, després de haver-li donat la enorabona per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, sa excel·lència demostrà
restar molt agrehit ab molta demostració que
féu ab la resposta tornà a ses senyories, que durà
cerca de un quart, poch més ho menos. Y, després de tingut un rató de conversació, ses senyories se despediren de sa excel·lència ab moltas cortesias; y sa excel·lència los acompanyà des
de al dit aposento ahont eran, que vania a ésser
passat lo cantó de la part del portal de Mar, fins
al portal del aposento, que ix al saló gran de dit
palàcio, ahont repetiren ses senyories las mateixas cortesias y cumpliments que antes; y, despedits que foren de sa excel·lència, se’n tornaren
en la present casa de la Deputació ab lo matex
acompanyament que hèran anats.

Ítem, mitjensant dit jurament ha fet relació de
com la indisposició e impediment de don Miquel de Pallarès, ajudant primer de racional del
General y present casa de la Diputació, ha perseverat y encara persevera en lo matex modo y
manera se conté en altras relacions per ell fetas a
sas senyorias, de forma que li impedex y ha impedit lo exercissi personal y servitut de son ofissi.
Y, finalment, mitjensant jurament ha fet relació
de com la indisposició e impediment de Joseph
Moya, llibrater, andador de la confraria del gloriós màrtirb sant Jordi, ha continuat y continua
encara en la matexa conformitat que té dit y referit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de modo que li impedeix y ha impedit la
personal servitut y exercissi de dit son ofissi.
Dijous, a VIIII. En aquest dia se són partits de la
present ciutat per la vila de Mataró y lloch de
Argentona Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal, Pere Pau Ribas, notari real col·legiat, y Jacintho Morató, subrrogat en altre dels
verguers del il·lustre concistori de sas senyorias,
en virtut de deliberació per sas senyorias feta a
sinch del corrent mes de desembre per lo efecte
en dita deliberació contengut.
295v
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Dimars, a VII. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
magnífich Onofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant
jurament ha fet relació de com la indisposició de
Joan de Argila, cavaller, sacretari y scrivà mayor
del General y present casa, ha continuat y continua en la matexa conformitat que té dit y referit
en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de
modo que li ha impedit y impedeix lo personal
exercissi y servitut de son ofissi.
Semblantment, mitjensant jurament ha fet relació de com lo impediment e indisposició de
Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional
del General y present casa, ha perseverat y per456

En aquest matex dia no és vingut en lo concistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest matex die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a ses senyories presentada per part de
Francisco Rigalt, arrendatari dels drets de la Generalitat, junt ab la decretació al peu de aquella
feta per ses senyories. La qual súplica és assí cusida, signada de número CCXIII, y del thenor
següent:

a. el foli 295 es troba enquadernat entre els folis 291v i 292r.
b. màrtir interlineat.

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En dias passats se presentà a vostra senyoria fidelíssima per esta part del arrendatari dels drets de
General y Bolla de la present ciutat y foranes de
tot lo Principat del corrent trienni una súplicació en y ab la qual se concluhia y demanava per
las causas y rahons en ella expressades fos vostra
senyoria servit manar-li refer los lucros havia
perdut y danys se li havian causat en dit arrendament ab la ocupació feta per lo enemich de las
taulas y col·lectas de Gerona, Castelló de Empúrias, Figueras, Olot, Camprodon y Ripoll, des
del mes de juny proppassat fins vuy, y que en
avant se li causaran, y fer-li lo rebaix corresponent al preu de ditas taulas y col·lectas ocupadas,
y que mentres duraria dita ocupació del enemich
no fos ell ni sas fiansas compel·lits en aver de pagar lo preu proporcionat y corresponent a ditas
taulas y col·lectas ocupadas, ans bé, ésser sobresegut en qualsevol execució instada ho instadora
pro concurrenti quantitate de dit preu, y, per dit
effecte, fetas las provisions oportunas y justícia
ministrada. A la qual suplicació, després de moltas instàncias per a què fos comesa a justícia y als
magnífichs assessors de la casa, fou vostra senyoria servit en jornada de 27 de nohembre proppassat decretar, inseguint segons se diu en ella la
forma y disposició del capítol 59, Corts 1599,
que no entenia comètrar-la a dits magnífichs assessors per a què sobre lo contengut en ella ministrassen justícia, per rahó que dita petició y demanda tenia expressament contra si lo pactat y
convingut en los capítols de la tabba de dit
arrendament, y assenyaladament en los números
5 y 18, en los quals expressament, inseguint
// 296r // la antigua forma y mente dels capítols
del llibre dels Quatre Senyals nº 53, pàgina 84, y
número 21, pàgina 98, fou convingut no poder
lo arrendatari retenir ni retardar la solució del
preu per qüestió ho petició alguna que intentàs
contra lo General per rahó de qualsevol cas ho
infortuni, ans bé, que aquellas no obstant se pogués y degués fer execució contra lo arrendatari
y sas fiansas fins a la íntegra solució del preu,
danys, interessos y despesas; y que, encara que
en lo dit número 18 de la tabba y en altra se prometé la evicció al arrendatari en cas de guerra y
invasió dels enemichs, emperò que semblantment en dit capítol se conté que dit relaix ho informació sobre ell se deu rèbrer després de 15
dias y dintre un mes computador del dia que
haurà cessat lo impediment; lo qual encara se suporta durar en dita suplicació y, axí mateix, feta
primerament la íntegra solució del preu de dit
arrendament; offerint-se emperò vostra senyoria
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
295v i 292 del trienni 1692-1695, que es troben mal enquadernats.
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venint lo cas, segons los dits pactes, fer y executar lo que serà de dret y de rahó. La qual decretació fou intimada y notificada a dit arrendatari
part esta conforme en ella ordena vostra senyoria, com tot apar en dita suplicació y decretació
per vostra senyoria manada insertar en dietari. E
com ab dita decretació vostra senyoria hage volgut, sens consell, parer ni intervenció de sos
magnífichs assessors, uno verbo per functorie et
absque cause cognitione terminar, decidir y resòldrer ja de principi extrajudicialment y sens tela
ni figura de judici la dita lite y causa per esta part
introduhida en y ab dita suplicació, sens donar
lloch a provas algunas que oferí ministrar encontinent esta part per total justificació de sa pretenció, ni ohir-la en lo que tenia que deduhir en judici per a fer constar de sa justícia, lo que no és
permès a vostra senyoria, salva la auctoritat, per
oposar-se manifestament a las Generals Constitucions de Catalunya y demés drets de la pàtria,
de què és y deu ésser vostra senyoria lo primer
mòbil y principal zelador, de qui las Corts Generals an fiat sa puntual observansa, trobant-se,
com s’i troba, disposat en ditas Constitucions
que en Catalunya totas las lites y causas y matèrias de justícia se an de conèxer, decidir y terminar per directum y ab cognició de causa, ohidas
inplenum las parts en tela de judici y no ex
abrupto ordine juris non servato; y axí matex deu
vostra senyoria en matèrias de justícia procehir
en ministrar aquella a las parts seguint y estant al
concell de sos magnífichs assessors // 296v // y
advocats de la casa, segons la disposició de diferents capítols de Cort, et signanter dels capítol
3, número 8 y 9, y capítol 8, corts 1413, en lo
llibre dels Quatre Senyals, pàgina 8 et 17, y capítol 34, Corts 1599, y altres, no podent-se duptar que lo que se suplica y demana en y ab dita
suplicació sia matèria tocant a justícia y de interès de part a part entre dit arrendatari, part
esta, y lo procurador fiscal de la Generalitat, deduhible en judici y de tanta consideració y perjudici, ni per haver-se disposat en dit capítol 59,
Corts 1599, que sempre que vostra senyoria se li
serian presentadas algunas suplicacions que li
aparegués no haver-las de decretar per justícia ni
provehir-las, fos vostra senyoria tingut de donar
satisfacció a la part, ab la matexa suplicació,
dient las causas per a què se dexaria de decretar y
provehir, se pogue entèndrer permès a vostra senyoria que per qualsevols causas o rahons pogués dexar de decretar per justícia y provehir ditas suplicacions cometent-las a justícia, sinó en
cas que fossen las causas y rahons tant claras y
notòrias que no poguessen admètrer tergiversació ni disputa alguna y a notòrio se ves que no
era matèria de justícia y interès de part a part deduhible en judici, com ni tampoch pogue entèndrer-se, llevat lo recors y regrés a la part per a
què, no obstant, semblant decretació proposar y
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deduhir de sa rahó y justícia satisfent als motius y
rahons de la decretació y obtenir la comissió de
la causa a justícia y tela de judici; ni se ha de presumir ni crèurer que la Cort ab tant breus paraulas y sens major explicació ni providència agués
volgut lliurar y abolir la disposició incontrastable y tantas vegadas previnguda y ordenada de
què en Catalunya se agués de judicar per directum, ab cognició de causa y ohidas las parts en
tela de judici, majorment avent-se tant recomanada per sa magestat ab sa real carta de 13 de
mars 1600, impressa en lo llibre del Nou Redrés
de las Corts 1599, pàgina 173, la recta administració de justícia, y de usar-se ab la deguda moderació del disposat ab dit nou redrès sens fer
prejudici a las parts; ni ha may estilat ni estila
vostra senyoria en matèrias de justícia y interès
de part a part deduhible en judici, qual és la present, escusar-se ab semblants decretacions y
rahons de comètrer-las a justícia y a sos magnífichs assessors per a què las conègan y decidèscan in forma juris, ohidas las parts en tela de judici, ans bé, las ha come- // 297r // sas sempre a
justícia y ab molta rahó; perquè de fer-se axí no
pot seguir-se ningun perjudici a la Generalitat ni
a la part interessada, per quant si justícia té lo
procurador fiscal se li ministrarà, y fent-se lo
contrari se causaria notori agravi y perjudici a la
part que sens ésser ohida in forma juris se li imposaria scilensi; y en consideració de assò y del
que disposan nostras Constitucions en la subjecta matèria en qualsevols tribunals, per més rigurosa, executiva y clara que sia la obligació, si la
part recorra a justícia y demana sobrecehiment
és ohida, y se coneix judicialment de sa pretenció, admetent-li o repel·lint-li lo sobrecehiment,
y essent vostra senyoria tant recto en sas operacions, no creu li vulla denegar lo remei de justícia ordinari y stilat de tots los tribunals, que per
tantas rahons vostra senyoria li deu concedir, no
havent-ho dismerescut en cosa, y tant més si se
atén que en dita suplicació se demanen per via
de justícia altres coses que tindrían lloch en judici ordinari en cas negat que no pogués tenir
lloch dit sobrecehiment; y que en orde a las rahons y motius que vostra senyoria és servit al·legar en dita sa decretació, en exclusió del sobrecehiment se demana, se troba ja previnguda la
satisfacció en la matexa suplicació a vostra senyoria presentada, com altrament fundada en
dret, per extens en un paper jurídich que molt
antecedentment se entregà a sos magnífichs assessors y advocat fiscal després de haver-los informat extrajudicialemnt per ordre de vostra senyoria, per a vèurer si ex bono et equo se podia la
matèria compòndrer; als quals no·ls aparagué
tant injurídica com vostra senyoria suposa en sa
decretació la pretenció d’esta part, ans bé, que
per ser matèria de justícia y grave no·s devia
resòldrer sinó per medi de una lite; y, finalment,
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las rahons y motius que en dita sa decretació
al·lega vostra senyoria són de mèrits de la causa
ahont més extensament esta part deduhirà de sa
justícia y la exclusiva de aquellas, per no miscuir
fora de son lloch lo que és peculiar de dit judici,
per no poder altrament tampoch vostra senyoria
resoldrar-(h)o y declarar-(h)o sens ésser citat y
ohit lo procurador fiscal ab lo qual lo suplicant
ha de fer part en la decissió de dita causa, y no ab
vostra senyoria, que ha de judicar aquella facto
verbo in concistorio per sos magnífichs assessors.
De manera que en attenció de tot lo sobredit, si
vostra senyoria recusava comètrer a justícia dita
suplicació, lo que no·s creu, // 297v // donaria
causa y motiu per a què justament esta part pogués y degués suplicar y recòrrer de dita decretació com ha perjudicial y gravatòria en la conformitat que·s troba disposat en lo mateix capítol
59 de ditas Corts 1599, y li és concedit per disposició, axí de dret comú com municipal. Per
tant y altrament iterum a vostra senyoria fidelíssima suplica sie servit comètrer a justícia y a sos
magnífichs assessors la dita suplicació, lite y causa, per a què, citat lo procurador fiscal y ohidas
las parts in forma juris, se declare lo que sia de
dret y de justícia, que demane ésser-li ministrada
ab tot compliment, altrament nunch pro tunch
suplica y recorra de dita suplicació a justícia
omni modo meliori. Offitio, et cetera. Altissimus,
et cetera. Boffarull. Ameller.
Oblata die VIIII dezembris MDCLXXXXIIII in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum, eclesiastico absenti, prescriptam formam in capitulo 59 Curiarum anni
1599 insequendi dixerunt et decreverunt suas fidelissimas dominationes stare et perseverare ut continuatur in decretatione facta per suas dominationes
die vigessima septima novembris nuper devoluti in
pede alterius suplicationis pro parte eiusdem Francisci Rigalt, arrendatarii, oblatae, et nullatenus
admittere suplicationem seu appellationem in praeinserta presenti supplicationem mentionatam,
quia locus non est appellationi a similibus decretationibus ex eo quia expressum in predicto capitulo
59 dictarum Curiarum anni 1599, numero 3 eiusdem non est adaptabile hoc in casu ut suponitur in
hac supplicatione et quod presens suplica et decretatio inseratur et continuatur in dietario et notificetur presens decretatio don Francisco Rigalt.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva majoris Generalis Cathalonie subrrogatus».
La qual decretació lo mateix dia fonch intimada
// 298r // y notificada a dit Francisco Rigalt mitjensant intima en escrits ab incerta de dita decretació a ell dirigida y per sa absència entregada
a sa muller per Fermí Vehils, subrrogat en lo of-

fissi de verguer del concistori de sas senyorias,
així referint y fent relació a mi, scrivà major del
General de Cathalunya.
298v

En aquest dia ha tornat a exercir lo offissi de
procurador fiscal Francisco Monfar y Sorts, per
ser tornat junt ab Pere Pau Ribas, notari real
col·legiat, y Jacintho Morató, subrrogat en altre
dels verguers, lo dia de ahir de la vila de Mataró
y lloch de Argentona, ahont eran en virtut de
deliberació per sas senyorias feta als quatre de
desembre del corrent any.
En aquest matex dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat
de Barcelona, ha fet relació mitjensant jurament
de com la indisposició e impediment de Emanuel Rosell, notari públic de Barcelona, receptor de las evarias, ha continuat y perseverat fins
lo die present, de manera que ha impedit la servitut personal y exercissi de dit son offissi, y encara vuy en dia se troba ab febra lenta, ab gran
imfacilitat de nirvis en los brasos y camas, de
manera que li impedeix tanbé lo exercissi personal de dit son offissi.

El consistorio de los deputados y oydores de qüentas del General del principado de Cathalunya,
puesto a los reales pies de vuestra magestad, dize
que son bien notorios los servicios que en todos
tiempos han hecho y hazen a vuestra magestad y
las innumerables summas con que han servido y
sirven, que ocuparían largos volúmenes. La magestad del senyor rey don Felipe, que gloria gosa,
padre de vuestra magestad, fue servido conceder
al consistorio que para los nombramientos de los
officios de la Generalidad que se reservó a su real
provisión, propusiera el consistorio tres sugetos suficientes para el oficio vacante; y sin embargo de
haver el consistorio en exequución de essa real
//299v // gracia hecho dicha proposición de sugetos
y de los que reconoce más cabales para el cargo y
afectos al real servicio, ha pocas vezes logrado la
suerte que se atendiera a la proposición del consistorio, y han salido nombrados otros sugetos. Por
tanto suplican a vuestra magestad sea de su real
agrado honrar al consistorio y, atendiendo a sus
proposiciones, proveher los dichos officios en alguno de los sugetos propuestos, como lo esperan de la
real mano de vuestra magestad y recibiran merced».
Dilluns, a XX de dezembre MDCLXXXXIIII.

299r

Divendres, a XVII de dezembre MDCLXXXXIIII.
En aquest die don Estevan Bellet y de Sampto
ha fet dexació pura y liberament en mà y poder
de sas senyorias del puesto de sargento major
del tèrcio de la present casa, per causa de ser estat servit sa magestat, Déu lo guarde, provehirlo del puesto de sargento major del tèrcio dels
Dragons del real exèrcit, suplicant a sas senyorias
ésser-li admesa dita dexació. E sas senyorias han
admesa aquella. Essent presents per testimonis
lo doctor Aleix Fornaguera y Joan de las Casas.

En aquest die me han ordenat ses senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una súplica a
ses senyorias presentada per Jaume Martí, sastre, ab la qual demana sien ses senyorias servits
concedir-li llicència per a usar y exercir lo offici
de paller en la present ciutat, fent vestits de totas sorts de robas, junt ab la decretació per ses
senyories al peu de dita súplica feta, la qual és
assí cusida, signada de número 215, y del thenor següent:

Disapte, a XVIII de dezembre MDCLXXXXIIII.

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari un memorial
han sas senyorias remès a don Benet de Pelegrí,
agent del Principat, per presentar-lo a sa magestat. Ab lo qual suplica sie de son real servey
honrrar al consistori y attèndrer a las proposicions fa lo consistori per los officis del General
compresos en la real reserva, y provehir aquells
en algun dels subjectes proposats per dit consistori. Com més llargament és de vèurer de dit
memorial, que és assí cusit, signat de número
214, y del thenor següent:
«Señora.

Jaume Martí, mestre sastre de la present ciutat,
després de haver fetas a algunas representacions
y donat algunas súplicas a vostra senyoria demanant li concedís llicència per a usar y exercir lo
offici de paller, perquè com a mestre sastre pot
fer de paller sinó que lo exercissi del offici de paller no·s pot posar en obra sens llicència de vostra senyoria, segons lo capítol 8, número 25,
Corts 1547, no ha pugut alcansar-los. Y com lo
concedir ditas llicèncias toca a vostra senyoria
per lo effecte sols de averiguar si lo qui las demana ha fraudat tres // 300r // vegades al General y si té altres excepcions per las quals no se li
dega concedir, y no perquè vostra senyoria tinga la absoluta de concedir y denegar ditas llicèn-

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 298v i 299r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
299v i 300r del trienni 1692-1695.
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cias sempre que li aparega, ans bé, deu concedir-las no havent-i impediment en aquells qui
las demanan, per quant vostra senyoria no pot
ordenar ni disposar cosa cerca lo offici de pallaria y en lo substancial de aquell, que és son
exercissi; com axí se ha declarat per vostra senyoria de consell dels jutges extrets, ab sentènsia feta als 4 de febrer del corrent any, en la causa vertent entre lo síndich dels pallers y lo
procurador fiscal. Per tant, posant lo sobredit
en la alta y madura comprehensió de vostra senyoria, dit Jaume Martí suplica li done vostra
senyoria llicència de usar y exercir lo offici de
paller en la present ciutat, fehent vestits de totas
sorts de robas, que a més és conforme a tota
rahó y justícia, e rebrà lo suplicant a singular favor; però perquè esta representació en tot
temps consti, demana la present sia cusida en
dietari, requirint al escrivà major per dit efecte.
Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Cormellas.

En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, scrivà major, y lo magnífich
racional de la present casa, se és conferit en la
casa del General y en lo aposento ahont lo receptor dels fraus té recòndits aquells, a effecte
de continuar en inventari los trobats en lo corrent mes de dezembre. Y se són trobats los següents:
Primo, als vint-y-nou de dit. Aprehenció feta a
Barthomeu Taraval, parayre qui habita en la
plasseta de Sant Pere, trobat prop la font de
Sant Just, devuyt canas, set palms y dos quarts
de esplín mostrejat de flors de or y plata, ab differents colors.

Disapte, al primer de janer
MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de // 301r // sesa senyories lo magnífich Onofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com la indisposició de
Jacintho Alabau, guarda ordinària del General,
ha continuat y continua en la mateixa conformitat que té dit y referit en altres relacions per ell a
ses senyories fetas, de forma queb li ha impedit e
impedeix lo personal exercici y servitut de dit
son ofici.

Oblata die XX dezembris MDCLXXXXIIII in cosistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt locum ad presens non esse suplicatis pro
parte Jacobi Marti, sartoris, quia contenta in suplicatione oblata contrariandum capitulo Curiarum quattenus in ipsa dicitur concedere dictas licentias ad suas dominationes pertinere ad
effectum perquirendi et sciendi si forte qui dictam petit licentiam de Generalitati fraudem
commiserit, aut si ad est aliud aliquid impedimentum cur, petita licentia concedi non debeat
ex eo quia talis dispositio nullatenus reperitum in
capitulo 8 Curiarum anni 1547, in numero 25
eiusdem capituli, imo ex eius lectura et contextura videtur concedere licentias vertendi offitio pallerii ad arbitrium suarum dominationum esse,
et sie suae dominationes huc usque consueverunt
ipsas concedere vel denegare pro ut eis benevisum
fuit. Et quod preinserta suplicatione inseratur in
dietario ut petitum, et quod presens decretatio intimetur dicto Jacobo Marti.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae subrogatus».

Semblantmentc, mitjansant jurament ha fet relació dit doctor Monsalvo de com lo impediment
e indisposició de Joseph Casas, guarda del General en lo portal del Àngel de la present ciutat,
perservera y ha perseverat en la mateixa manera
se conté en altras relacions fetas per ell a ses senyories, de modo que li ha impedit e impedeix
lo exercici personal y servitut de dit son ofici.
Yd axí mateix, mitjansant dit jurament dit doctor Monsalvo ha fet relació de com Pere Cerdanya, guarda ordinària de la bolla de la present
ciutat, ha estat y està impedit per fer la servitut
personal de son offici, per ocasió del poagre que
pateix ab un vehement dolor que pateix.
301v

La qual decretació fonch intimada y notificada
lo //300v // mateix die a dit Jaume Martí mitjansant íntima en scrits ab incerta de dita decretació a ell dirigida y dexada en sa casa, entregada
per absència de dit Martí a un aprenent, per
Fermí Vehils, subrogat en altre dels verguers del
il·lustre consistori de ses senyories, axí referint y
fent relació a mi, scrivà major.
Dijous, a XXX de dezembre MDCLXXXXIIII.
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Dilluns, a X de janer MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, lo magnífich Onofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com lo doctor Ignasi Juliol, albaraner
de la Bolla en la present ciutat, està detingut en
a.
b.
c.
d.

anotació al marge esquerre, Alabau.
a continuació repetit que.
anotació al marge esquerre, Cases.
anotació al marge esquerre, Cerdanya.

lo llit malalt, ab una indisposició de feridura y
casi totalment baldat dels brassos y molt apretat
de la respiració del pit, y axí se troba totalment
impedit per exercir personalment dit son offici.

en la casa del General a comensar a fer encantar
y subastar los drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas, lo dret de monedas y de çafrans, y en ningú de ells se trobà dita alguna.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, escrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet han rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en lo present principat, de data del die present. Ab lo
qual diu que, per ser-li presís parlar ab ses senyories sobre matèria important al servey de sa
magestat y a la satisfació del present principat,
disposassen ses senyories conferir-se ab ell a las
sis horas de la nit del die present. Com de dit
bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat
de número 216, y del thenor següent:

En aquest mateix die se ha tornat a tenir lo negoci dels curs de las causas civils y Real Audiència en lo lloch acostumat de la sala dita dels Berbolls.
302v

«Siéndomea precioso hablar a vuestra señoría sobre materia importante al servicio de su magestad y a la satisfazión deste principado, se lo participo a vuestra señoría para que disponga el venir
a verme oy lunes a las seis de la tarde. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 10
de henero 1695. El marqués de Gastanyaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados deste
principado».
302r

En aquest mateix die, a las sis horas de la nit, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes, anant ab cotxes, ab los verguers ab
massas alt[a]s devant, acompanyats dels officials
de la present casa, són anats en lo palàcio del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga,
llochtinent y capità general, per haver-los enviat
a cercar dit excel·lentíssim senyor. Arribats que
foren ses senyories en dit palàcio, foren rebuts
per dit excel·lentíssim senyor ab molt agasajo y
cortesias; y, després de haver estat ab ell més de
una hora y mitja, se despediren, acompanyantlos dit excel·lentíssim senyor fins a dos aposentos més allà de ahont havian estat; y diffarents
cavallers de família de sa excel·lència los acompanyaren fins baix al replà de la escala, anant devant de ses senyories, a més de las deu atxes
aportaven de la present casa ses senyories sis atxes de sa excel·lència, les quals aportaven sis
patges de dit excel·lentíssim senyor.
En aquest mateix die, a las deu horas tocadas de
la matinada, per ser lo primer dia de encant després dels Reys, ses senyories anaren ab cotxes,
ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels officials de la present casa, baxaren
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
301v i 302r del trienni 1692-1695.
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Dimecres, a XII de janer MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per trobar-se ab alguna indisposició
corporal.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa, per causa de estar ocupats ses senyories en diversos negocis, és baxat a la casa
del General per fer continuar lo encantar lo
arrendament dels drets del General, bolla de
Barcelona y foranas, de monedas y de çafrans.
Dijous, a XIII de janer MDCLXXXXV.
En aquest die se és presentat en lo consistori de
ses senyories lo privilegi real de doctor de la tercera sala de la Real Audiència en lo present principat de Cathalunya a favor del doctor Joseph
Moret y Sala; y vist, mirat y reconegut aquell
per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la
present casa de la Deputació, és estat trobat estar despedit en la deguda forma, conforme dits
assessors y advocat fiscal ne han fet relació en lo
consistori de ses senyories.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del doctor misser Balthasar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, a las set horas de la nit los il·lustres y
fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real
són anats de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat.
Divendres, a XIIII de janer MDCLXXXXV.
En aquest die se ha comensat a encantar en la
present casa lo fer los vestits de munició y la
munició de vestir per los soldats // 303r // del
tèrcio del General y present casa per Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre del General.
En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa és baxat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subastar los
drets del General y de totas las bollas, de çafrans
y de monedas, per estar ocupats ses senyories.
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Dimars, a XVIII de janer MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de ses senyories, Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació a ses senyories de com, havent continuat en
encant los vestits de monició de vestir per los
soldats del tèrcio de la present casa, ha trobat
dita per quiscun gambeto, baló, camisa, camisola y parell de mitjas de setse lliures, ab los
// 303v // pactes contenguts en la tabba, a quiscun parell de sabatas una lliure, quatre sous, a
quiscun sombrero una lliure, quatre sous.
E després és tornat a entrar en consistori y ha fet
relació a ses senyories com, obtemperant a las
deliberacions per ses senyories fetas lo die present, havia publicat que a qui·s posarie en dita
de fer dits vestits, camisas, balons, camisolas y
mitjas per trenta lliures quiscun vestir, se li donarien quatre doblas de axaus; a qui·s posaria en
dita de fer ditas sabatas a una lliure parell, se li
donarien dos dobles de axaus; y a qui·s posarie
en dita de fer quiscun sombrero per dinou sous,
se li donarien dos dobles de axaus; ab los pactes,
modo y forma contenguts en las tabbas respecte
de ditas cosas. Los quals aixaus tots són estats
acceptats. Y que, en virtut de ditas deliberacions, havia després passat a publicar mitjas ditas y no ha comparegut ningú qui las volgués
acceptar en ninguna de ditas cosas; per lo que
ha lliurat en lo públich encant lo fer y provehir
aquellas, ço és, lo fer ditas sabatas a una lliure lo
parell, a Joseph Cortadas, sabater, ab ditas dos
doblas de axaus; lo fer los dits sombreros a dinou sous quiscú a Joan Capella, sombrarer, a
dos doblas també de axaus; y lo fer dits vestits y
demés munició de vestir a de tretse lliures quiscun gambeto, balons, camisa, camisola y mitjas,
ab quatre dobles de aixaus, a Joseph Alcanyís,
sastre.

«Pera lo informe que sa magestat, Déu lo guarde, és servit manar se fasse dels officis de la casa
de la Deputació y General de Cathalunya, acerca de quals de ells en virtut de la real reserva
toca la provisió a sa magestat o als deputats o,
altrament, són dels antichs vendibles, se deu suposar per prossehir ab claredat que ab real decret dattum en Madrid, als 25 de juliol 1654, la
magestat del senyor rey don Felip, que glòria
goza, reservà a sa provisió y líbera disposició xexanta-un officis expressats en una memòria adjunta ab dit real decret, manant que dels dotse
primers se’n formassen bolsas y se fes extracció
per sort, com se observa, y los quaranta-nou
restants se provehissen per sa magestat precehint terna del molt il·lustre y fidelíssim consistori. Apar de dita memòria que·s presenta signada de número 1.
La primera dificultat que ocorra dels officis en
dita real reserva és en los officis de dins de Barcelona, lo de guarda ordinària del General, estimador y escrivà del defenedor, lo qual se troba
expressat en la real reserva. Emperò, sempre antes y després se és renunciat y conferit com a
vendible y de justícia, y com a tal lo obté vuy lo
reverent Pere Traver, prevere. Y apar que est offici antes del any 1640 ere vendible, y després
fou provehit en lo any 1648, o antes, com a devolut, // 304v // y com a tal fou comprès en la
real reserva, y per especial gràcia, tollerància o
altrament no se posà en execució. Los pocessors
de dit offici de qui és interès tindrien cuydado
de amostrar sos títols, o sa magestat ordenarà y
manarà lo de son real agrado.
Altra dificultat acerca del offici de escrivent ordinari de racional i regent los comptes se respon
que són dos officis, dels quals se’n formassen
bolsas y se han fet extraccions per mort dels obtentors venint en lo cas, y assenyaladament en
10 de mars 1677 y 30 de agost 1687.

Dimecres, a XIX de janer MDCLXXXXV.
En aquest die, per estar ocupats ses senyories en
consistori ab differents negocis, lo magnífich racional és baxat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subhastar los drets del General, de la bolla de Barcelona y demés bollas de
//304r // tot lo present principat, los drets de çafrans y de moneda.
En aquest mateix die, per medi del doctor misser Balthazar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, de orde de ses
senyories és estat entregat lo paper en orde al
informe demanat per sa magestat, Déu lo guarde, de diferents officis de la Generalitat. Lo qual
paper és assí cusit, signat de número 217, y del
thenor següent:
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En los officis fora Barcelona, encara que posan
dificultat en lo de tauler de Cervera y sobrecol·lector, emperò respecte del primer que és
tauler cessà, perçò que és dels que sa magestat
ab sa real decret dattum en Madrit, a 10 de abril
1655, féu gràcia y concedí la provisió als deputats, com consta del memorial ab dit real despaig adjunt, que·s presenta de número 2; y per
provisió dels senyors deputats lo obté Gaspar
Bastont.
En orde, emperò, al de sobrecol·lector o receptor y cullidor de las taulas foranas, als 9 de desembre 1675 ne fonch provehit per los deputats
a. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
303v i 304r del trienni 1692-1695.

lo doctor Joseph Roca, y per mort de est lo doctor Miquel Nuix, prevere, a 23a de mars 1683.
No se sap lo motiu tingueren, puix consta de la
memòria que a 2 de mars 1654 se entregà continuada en dietari, trienni 1650, foli 242, que
dit offici té trenta-sinch lliures de salari.
Acerca dels dos officis de taulers de la Seu d’Urgell se tròban expressats en la real reserva, de tal
manera que en lo any 1656, ab reals privilegis
datta a 21 de abril ne foren provehits Nicolau
Fabra y Joseph Crossí, com consta en registre 1,
foli 23 y foli 48. Y si bé després ensà sempre los
ha provehit lo consistori, yb últimament als 29
de mars 1691 Miquel Casals, per mort // 305r //
de Joseph Estanyol, y alsc de 1691 Fèlix Pelegrí,
sirurgià, per renunciació de Agustí Gaspar, emperò tanpoch se sap altre motiu que per descuÿt
o, tal vegada, per ser sols trenta lliures lo salari,
y axí mòdich, y no haver cuÿdat los provehits de
acudir a sa magestat, com devien, y no haverse’ls fet reparo fins ara.
Lo mateix se diu respecte de lo offici de notari
de la deputació local en Tortosa, lo qual, ultra
de ésser expressat en la real reserva, és estat provehit als 7 de setembre 1656 ab real privilegi,
dattum als 17 de janer 1662, a favor de Domingo Mònia, y no se sap ab què motiu lo posseheix vuy Pau Rosés, ab salari de trenta lliures.
Semblantment se diu en orde al offici de guarda
del General en la ciutat de Tortosa.
En orde al offici de receptor de Lleyda se diu
que, si bé per part de Cabacés se pretén ésser
vendible, y que se al·legan diversas provisions
com a vendible, emperò lo cert és que se troba
reservat expressament en lo sobre mensionat
real decret y, de altra part, té major salari de
trenta lliures, com apar de la dita memòria de 2
de mars 1654, y axí també reservat. Y las provisions que al·legan com a vendible no són contínuas sinó interrompudas, y en las intermèdias
que no se al·legan estarà la equivocació.
També se adverteix acerca del dit offici que últimament ha vagat dit offici en lo any 1693 per
mort de Joan Batista Cabacés, sens que vivint lo
renunciàs en mà del consistori, com se deu en
los officis vendibles; y per consegüent en cas
que ho fos estat serie devolut y de provisió del
consistori, per haver succehit la devolució de
temps aprés // 305v // de la mercè que sa magestat, que Déu guarde, ne té feta al consistori ab
real decret de 8 agost 1681. De ahont se veu
a. a continuació repetit a 23.
b. a continuació repetit y.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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que lo interès fore del consistori, qui se haurie
prejudicat pro hac vite, havent fet terna a sa magestat, y no de la viuda y hereus de Cabacés,
que no apar tingan dret algú.
Y encara que lo consistori té notícia que en certa ocasió, vivint Joan Batista Cabacés, algun
procurador seu acudí per a renunciar y posar en
cap de altri lo dit offici, y participat al consistori
per lo escrivà major, se li digué hi havia reparo
per haver advertit se trobava expressat en la real
reserva; emperò, com ab est reparo se aquietés
lo procurador ni cuydà de fer altra diligència,
com devia, és assaber, de nomenar la persona a
favor de qui renunciava, y fer-ne llevar acte per a
què se li admetés a lo menos baix condició si
constaria ser vendible, ha tingut bastant motiu
lo consistori per a entrar en comprehenció que
dit Cabacés y son procurador regonexien obstar-los la real reserva y no tenir dret; y ab eixa
suposició passaren a proposar a sa magestat així
que en cas se resolgués haver estat vendible, essent tant clara la devolució per negligència del
official que no cuydà cauthelar-se de la manera
que de dret podie y devie, apar que sa magestat
se dignarie per sa real clemència de declarar que
de aquí al devant sie la provisió del consistori
com a devolut aprés de la real gràcia de 8 de
agost 1681.
En quant al offici de un tauler de Lleyda que
obté vuy don Anton Berenguer, se diu que, no
obstant de trobar-se expressat en la real reserva,
des del any 1663 se troban sinch provisions fetas per lo consistori per renunciacions fetas per
los pocessors de dit offici, ab suposició de ser
dels antichs vendibles. Y ab la mateixa, havent
mort Joan Torrell, // 306r // sabater, en lo any
1690, se donà per constant ésser devolut; y lo
provehí com a tal lo consistori en favor de dit
Berenguer als 12 de agost de dit any 1690, y lo
obté vuy; si bé és veritat que se troba que antigament en lo any 1629, a 15 de juny, se provehí
dit offici a favor de Batista Prats, per haver-lo
aquell comprat per execució feta instant lo General de Cathalunya; y després, en lo any 1637,
a 29 de agost, per renunciació de dit Prats, ne
fonch provehit Gaspar Cassany; emperò, són
truncadas las provisions fins a la primera de las
sinch sobremensionadas, que és de 15 de mars
1663, en què, vacant lo dit offici per renunciació de Joan Batista Cabacés, mercader, ne fonch
provehit Jacinto Lledó, argenter.
Respecte del altre offici de tauler de Lleyda, que
obté vuy Grau Monfages, com a vendible se
troban las dos últimas provisions fetas; la primera als 28 de mars 1665, en què, precehint aprobació del llochtinent general, fonch provehit
Jaume Monfages, candeler de cera, per renun-
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ciació de Joseph Monfages, passamaner, y altra
a 13 de maig 1692, que per renunciació de dit
Jaume Monfages ne fonch provehit Grau Monfages, candeler de cera, que l’obté vuy.
Antigament, y des del any 1622, fonch provehit
dit offici per renunciacions, com a vendible en
dit any 1622, y a 22 de maig, 4 de juliol y 15 de
nohembre 1631, a 22 de janer, 17 de agost y 7
de desembre 1638, a 18 de agost 1640. Emperò, és de notar que a 6 de abril 1647 fonch
provehit de dit offici Miquel Vilar, blanquer de
la ciutat de Lleyda, vagant per mort de Alonso
Monfages, y no se troba com tornà en // 306v //
mà de Joseph Monfages, passamaner; lo qual,
com se ha dit, lo renuncià en lo any 1665 a favor de Jaume Monfages, candeler de cera.

continuar lo encantar y subhastar los arrendaments dels drets de General, bolla de Barcelona,
bollas foranas de tot lo present principat, drets
de monedas y de çafrans, per causa de estar ocupats sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta han rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Cathalunya, de data del dinou del corrent. La qual és
assí cusida, signada de número dos-cents y divuyt, y del thenor següent:

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de // 307r // ses senyories, lo doctor
en quiscun dret Balthezar Prous, subrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
fet relació a sas senyorias haver ell entregat en
mà del molt reverent senyor canceller lo paper
que·s troba insertat en lo present dietari, en jornada de dinou del corrent, y axí mateix haver-li
solicitat lo despaig y declaració de las contrafaccions, y en particular de la del dret de cello, arxiver real y escrivans de registre. Al que ha respost
dit senyor canceller que los processos estavan
fora de son poder per a regular-los, que en tenir-los procurarà quant antes a despatxar-los.

«Aunquea tengo presente lo que vuestra señoría
ha discurrido conmigo queriéndose escusar de entrevenir inmediatamente por si en la formación
de las lebas de el principado para la próxima
campaña, no obstante me ha parecido combiniente al servicio de su magestad que su manutención corra por la dirección de vuestra señoría.
Y, conciderando que la // 307v // major importancia de la real corona en la presente ocasión
consiste en la concerbación de esta provincia,
principal antemural de todas las de Espanya, y
que uno de los expedientes que puede contribuhir
para la concerbación es que se logren los servicios
que incesantemente repite a su magestad a este
fin vuestra señoría con el antiguo zelo de sus
grandes eredades y adquiridas obligaciones, me
ha parecido expressar a vuestra señoría que ja se
llega el tiempo de proponerles la leva que han hecho tantas vezes para el tiempo de la campaña,
que por seis meses será menester para la venidera.
Pero para que ésta sea con la utilidad que combiene con el menor gasto de el principado que se
pueda, soy de opinión que uno y otro se consiguiría practicando vuestras señorías la concesión de
dos mil y quinientos hombres, que es menos de mil
hombres que lo que vuestra señoría concedió el
anyo passado. Y para que este número tenga el
fruto a que espero dar a vuestra señoría, discurro
que no puede haver forma más regular como el
que se le dé a los dos mil hombres la de dos tercios,
a mil cada uno, con sus maestros de campo y sargentos majores, en diez compañías a cada cuerpo;
y las otras sinco de el mismo número se podrán
agregar parte al tercio de vuestra señoría y parte
a los otros de este exército, o puestos donde combenga. Y para que este principado no se desfraude
con perjuicio de la recruta que está haziendo
vuestra señoría en su tercio y la ciudad de Barcelona en el suyo, y sea con toda economía y veneficio
de el común de todo el principado, me parece que
será // 308r // conbenientíssimo que se empieze a

En aquest matex die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la casa del General a fer

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
306v i 307r del trienni 1692-1695.

En orde als dos taulers de Puigcerdà se diu que
no es troba que lo consistori los hage provehits,
sinó sa magestat; y en quant a haver-se-li executada la gràcia a Ramon Romeu, o no, lo consistori de present no·y sab cosa, y serie per neglicència del mateix Romeu y trobar-se aquella
vila continuament invedida del enemich.
En quant als officis de albaraner de Gerona y
guarda ordinària de la Bolla, se diu que las provisions últimas foren fetas per sa magestat, és assaber, de albaraner en lo any 1679 a favor de
Agustí Vicens, y de guarda als 20 de agost 1672
a Antoni Amalrich, sabater de Gerona.
Y respecte del offici de credencer del General
sempre lo ha provehit lo consistori; y ultimament, als 14 de mars 1692, en Miquel Coderch,
vacant per mort de Joseph Aulet, que ne ere estat provehit per mort de Bernat Carreras, a 14
de dezembre 1677; y no·s troba en la memòria
dels salaris que·l tinga de trenta lliures».
Divendres, a XXI de janer MDCLXXXXV.
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practicar la moderación de los eccesivos gastos que
se han hecho otras vezes en las entradas, que, o por
falta de tiempo o por otros motivos, han dado los
lugares para que se empenyen los soldados en estas
lebas, arreglándolos precisamente a dos reales por
el socorro, que es muy bueno, y por la entrada a
treinta o, a lo más, hasta un doblón, sin que passe
de esta suma y demás un vestido, que no és pequeño cevo una golosina tan lucrosa. Hame parecido
participar a vuestra señoría esta idea mía con el
único fin que me govierna de el major servicio de
su magestad y combeniencia irreparable de el
bien, utilidad, lustre y defensa de un estado tan
importante como el de esta provincia, esperandoa
favorables resultas de su acuerdo de vuestra señoría, a que por mi parte contribuiré siempre con
cartas, instrucciones y demás recaudos que a vuestra señoría le pareciere combenientes, creyendo
también mi confiansa en la que vuestra señoría
me manifiesta, que no reusarán sus servicios en
esta urgente ocasión ni en mi tiempo, antes bien
que en él ha de lucir más su aplicación para que
jo por mí tenga más que agradezer a vuestra señoría, cuya vida guarde Dios felicísimos anyos.
Barcelona, a 19 de henero 1695. El marqués de
Gastanyaga.

qual aportàs ben regulat per haver dit dit senyor
canceller que ell lo tenie a effecte de regular-lo. Y
que dit don Joan Morer y Pasqual havia respost
que no·l tenia en son poder, per quant lo tenia
comunicat Balthezar de Oriol y Marcer, y que
procurarie a recobrar-lo quant antes.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las sinch horas de la tarde los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich
són anats ab ambaxada de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general en lo present principat, a effecte de
suplicar-li que per a què pugués sa senyoria fer
al rey, nostre senyor, que Déu guarde, més verídica representació del estat del present principat, fos servit sa excel·lència //309v // notificar al
il·lustre consistori de las notícias tenia.
Divendras, a XXVIII de janer MDCLXXXXV.
En aquest die, per causa de estar ocupats sas senyorias, lo magnífich racional de la present casa
és baxat a la casa del General a effecte de fer
subhastar y encantar los drets de General y bollas del present principat.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados de el General de este Principado».
308v

Dilluns, a XXXI de janer MDCLXXXXV.

Dilluns, a XXIIII de janer MDCLXXXXV.

En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és baxat a la casa del General junt ab mi,
scrivà major del General, y junt ab lo magnífich
racional de la present casa, a effecte de pèndrer
inventari dels fraus appresos en lo corrent mes
de janer, y són trobats los següents:

En aquest die, per no poder baxar sas senyorias
a la casa del General per fer encantar los arrendaments dels drets del General y bollas de tot lo
present principat, drets de monedas y çafrans, hi
és baxat lo magnífich racional.
310r

Dimecres, a XXVI de janer MDCLXXXXV.
En aquest die, per causa de estar ocupats sas senyorias en consistori, lo magnífich racional de la
present casa és baxat //309r // a la casa del General a effecte de fer encantar los drets de General
y bollas y altres.

Primo, a tretse de dit corrent mes de janer. Apprehenció en casa Jaume Martí, sastre, a la Argenteria, de las cosas següents:

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor Balthezar
Prous, subrogat en lo offici de síndich de la present casa, ha fet relació com de orde de sas senyorias se ere conferit ab don Joan Morer y Pasqual,
escrivà de manament, dient li entregàs y aportàs
al molt reverent senyor canceller lo procés de la
contrafacció insta la present casa en orde al dret
de cello, arxiver real y escrivans de registre, lo

Primo, de set balons tanats.
Ítem, set balons blanchs en alguns dels quals
falta la trinxa.
Ítem, nou camisolas de cordellats colors.
Ítem, un hàbit de hermità de burell, tallat, sens
cusir.
Ítem, sinch canas cordellats grochs.
Ítem, sinch faldillas de estamenya de differents
colors, comensadas y no acabadas.
Ítem, quatre canas estamenya verda.
Ítem, dos faldillas de xamallot.
Ítem, unas faldillas de estamenya talladas ab
quatre tallas.
Ítem, una cana cordellats tanats.
Ítem, sinch caputxas, ço és, dos de xamallots y
tres de escot.

a. a continuació repetit esperando.

Ítem, als vint-y-sis de dit. Aprehenció en casa
Francisco Molera, sastre, als Encants, de setse

Dijous, a XXVII de janer MDCLXXXXV.
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crapassos fets cada un de ells de differents espèsies, guarnits alguns de transilla o gallonet de or
fals, y altres de gallonet de plata, y altres de galonet de seda, afforrats alguns de bayeta fluxa y
altres de tela, tretse de ells guarnits ab pells de
cabrit y tres de pell de guineu.

ñoría muchos años, como dezeo. Barcelona, a 2 de
febrero 1695. El marqués de Gastanyaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».

En aquest die, constituhit personalment en lo
// 310vr // consistori de ses senyories, lo doctor
en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjansant jurament de com la indisposició del doctor Joan Jofreu, altre dels assessors ordinaris de la present
casa, ha continuat fins lo die present y persevera
de la mateixa manera que té dit en altres relacions, impedint-li la servitut personal de son offici.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
a las sis horas de la tarde los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdor ecclesiàstich són
anats ab embaxada de part // 311v // del il·lustre
consistori al dit excel·lentíssim llochtinent y capità general, aportant-li un paper de apuntament en resposta del enviat per dit llochtinent al
consistori de data de dinou de janer proppassat,
que·s troba continuat en lo present dietari en
jornada de vint-y-hu de janer proppassat. Lo
qual paper de apuntaments és assí cusit, signat
de número dos-cents y vint, y del thenor següent:

Dijous, a III de febrer MDCLXXXXV.

«Excel·lentíssim senyor.

En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, (h)y
continuàs en lo present dietari un bitllet de data
de dos del corrent han rebut del excel·lentíssim
senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present principat, tocant a las llevas demana dit excel·lentíssim senyor y solicita de la província per la campanya pròxima. Com de dit bitllet és de vèurer,
que·s assí cusit, signat de número dos-cents y
dinou, y del thenor següent:

Havent-sea vostra excel·lència servit escríurer
un paper al consistori en jornada de dinou de janer mil sis-cents noranta-sinch en què se li expressa ha aparegut a vostra excel·lència convenient al servey de sa magestat que la província e
o a gastos de las universitats de aquest principat
se levanten dos tèrcios de mil soldats cada un,
ab sos mestres de camp y sargentos majors, y
més sinch-cents per agregar part al tèrcio de la
Deputació y part a altres del real exèrcit o puestos a hont convinga per lo temps de esta pròxima campanya, y que la manutenció de esta incumbència y lleva corre per la direcció y
solicitut del consistori, oferint vostra excel·lència contribuhir a aquest fi ab cartas, instruccions, poders y demés recaudos convenients; se
ofereix al consistori posar en la alta comprehensió de vostra excel·lència que, si bé cumplint a
las obligacions de sa innata fidelitat y ardent zel
que·l acompanya al major servey de sa magestat
y conservació de esta província, està prompte
per executar quant sie del major adelantament
del servey del rey, axí en esta com en altra qualsevol ocurrència; emperò, desitjant lo major
acert, apar al consistori que antes de entrar a la
execució y solicitut de aquesta lleva // 312r //
podrà vostra excel·lència servir-se resòldrer o
dar-li los ordes sobre los punts següents:

Dimars, al primer de febrer
MDCLXXXXV.

«Ena 19 del mes pasado escriví a vuestra señoría
el papel //311r // tocante a las levas de este principado, que tendrá sin duda presente vuestra señoría por la importancia de lo que se trata. Pero no
haviendo tenido respuesta sobre la primera deliveración que vuestra señoría hubiere acordado,
malográndose el tiempo con perjuicio de esta provincia, mientras jo ignoro la forma que se ha de
tomar para el major logro de su defensa en esta
parte, quando fío del esfuerzo numeral y buena
disposición de sus naturales que han de facilitar
mis deseos en la oposición a los enemigos, concediendo su celo por el servicio del rey y amor a la
misma patria que se empiesse quanto antes a dar
forma a esta importancia, diciendo a vuestra señoría lo que subiere resuelto, por lo que importa
saberlo para lo que después se hubiere de executar,
y jo tome las medidas ciertas sobre el fundamento
de este servicio, esperando de vuestra señoría que
en esta apretada ocasión no será menos en número ni inferior en la forma que lo han hecho vuestras señorías otras vezes. Dios guarde a vuestra sea. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1692-1695.
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1. Primo, apar al consistori prevenir a vostra
excel·lència que respecte de estar los pobles tant
alcansats y miserables, axí per los contínuos serveys que de esta y altra calitat han fet a sa magestat com per la inclemència del temps, se jua. l’original d’aquest apuntament es troba intercalat entre els
folis 311v i 312r del trienni 1692-1695.

dica dificultós poder-se fer esta lleva tant numerosa que abaste a dos mil y sinch-cents hòmens.
Perquè si bé la campanya passada excedí a
aquest número, emperò en esta lleva que se solicita se creix y augmenta lo gasto en los sous dels
oficials majors y se restreny y disminueix lo terreno y los pobles que deuhen contribuir a ell
dels de tota la vegueria de Vich y de la major
part de la vegueria de Barcelona; respecte de
què aquells han estat y han de estar casi contínuament ab las armas a las mans, peleant ab lo
enemich, y estos de la cercania de esta ciutat se
creu hauran de suportar tot lo cos de nostre real
exèrcit. Ab que apar se podrie reduhir aquest
servey a cosa de dos mil hòmens, sense los officials, formant-se de ells dos tèrcios de vuytcents hòmens quiscun, restant-ne quatre-cents
per agregar al tèrcio de la Deputació, que d’eixa
manera serien iguals al de la ciutat.
2. Secundo, si la manutenció que vostra excel·lència expressa deu córrer a cuydado del consistori, si ha de ser que vagen consistorials a solicitar de las universitats esta lleva, o bé si personas
particulars a influèncias, impulsos //312v // y subministracions del consistori.
3. Tertio, sobre si y quin ministeri o acció ha de
tenir lo consistori en la nova elecció de mestres
de camp, sargentos majors y demés officials;
que en quant a capitans, alferes y altres officials
menors apar haurie de restar a la voluntat de las
vilas o universitats qui deuran pagar sos sous,
puix se indica serie inconvenient fer-se’ls novedat en eixa prerrogativa que ha practicat en los
dos campanyas antecedents; y si los officials de
esta lleva gozaran de la reforma després de acabada la campanya.
4. Quarto, de ahont y en què forma o de què
vegueria y universitats deuhen ajuntar-se las
quantitats per pagar los sous als mestres de
camp, sargentos majors y altres officials de primera plana, y des de quin temps los ha de comensar a córrer.
5. Quinto, què forma y disposició ha de practicar-se en exigir y recullir dels pobles lo diner per
pagar los socorros dels soldats y pagar als officials, y qui y en quina forma se’ls deurie pagar
per facilitar puntual la paga dels sous y socorros,
y si han de ser un o dos los pagadors y vehedors,
ço és, un per cada tèrcio, o bé si un pagador per
cada vegueria, o un per cada companyia, com
en las dos campanyas antecedents.
6. Y finalment, se posa en la alta comprehenció
de // 313r // vostra excel·lència que ja que lo
consistori a la sola expressió y consideració de
vostra excel·lència de què ha de ser del major
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servey del rey se solicite esta lleva, y que corre a
cuydado del consistori, sacrifica gustós sas operacions en obehir los ordes de vostra excel·lència, sens aguardar exprés orde de sa magestat,
per la conveniència que concidera en guan(y)ar
lo temps; per lo menos se persuadeix lo consistori y espera de la grandesa de vostra excel·lència interposarà sos poderosos officis ab la real
munificència de sa magestat perquè puga merèxer lo consistori carta del rey, nostre senyor, en
què expresse donar-se per servit de haver concorregut lo consistori a esta solicitut.
Vostra excel·lència manarà lo que sie servit y espera lo consistori que admetràa propício attenta
la representació si se oferia algun reparo».
Divendres, a IIII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die, per causa de la contínua pluja, no
han baxat a la casa del General a fer continuar lo
subhast dels arrendaments dels drets de General
y altres sas senyorias ni lo magnífich racional.
Disapte, a V de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, // 313v // scrivà major del General y present
casa, continuàs en lo present dietari un bitllet de
sa excel·lència y un paper adjunt a ell, ab differents respostas al paper per part de sas senyorias
reportat a sa excel·lència als tres del corrent respecte de las llevas se demana fasse lo present
principat. Lo qual bitllet y paper són assí cusits,
signats de números dos-cents vint-y-hu y doscents vint-y-dos, y del thenor següent:
«Sonb tantas las experiencias que acreditan el celo
y amor de vuestra señoría por el major servicio del
rey, Dios le guarde, vien y conservación de este
principado, que a vista de la reposición de sus servicios parece que ha de quedar corta mi explicación en el agradecimiento de mi atención por su
fineza y particular confiansa con que vuestras señorías expressan, la que hacen de mí en el consentimiento de la nueba leva y formación de dos tercios de sus naturales para esta campanya,
dejando a mi dirección los seys puntos principales
que contiene la memoria que vuestras señorías me
consultan. A que jo respondo en la adjunta en
que vuestras señorías reconocerán que sólo en uno
dicido, que es en el que mira a las gracias de su
magestad dará a vuestras señorías, pues pronunciadas por su real sagrada persona serán las que
únicamente puedan llenar la satisfacción que
vuestras señorías merecen. Y en los demás puntos
a. a continuació ratllat proposició.
b. els originals d’aquests bitllet i paper es troben intercalats entre els folis 313v i 314r del trienni 1692-1695.
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[ 1695 ]

propone solamente mi sinseridad, lo que me parece más adequado al efecto de lo que vuestras señorías desean pero dejando a su deliveración lo que
les pareciere // 314r // más combiniente en todo,
pues acompanyadas sus experiencias de su innata
fidelidad y conocimiento de la paternal autoridad, que por sus empleos y dignidades tienen en el
Principado, deliverarán todo lo que fuere de major utilidad, lustre y combeniencia de esta provincia. Y eso será lo mejor y lo que su magestad y todos deseamos para su concerbación y augmento.
Dios guarde y prospere a vuestras señorías, como
combiene y se lo suplico, felicísimos años. Barcelona, a quatro de febrero de mil seyscientos noventa
y sinco. El marqués de Gastanyaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este principado».
«En la respuesta que vuestra señoría ha dado a
mi papel de dies y nueve del passado veo continuada, como esperava, su imponderable fidelidad y
ardiente zelo que conserva al major servicio de su
magestad; sobre que a parte repito a vuestra señoría las gracias que corresponden a la importancia
de tan singular finesa y para el logro de la satisfación que vuestra señoría desea hallar en mi parecer, en vista de los seis capítulos que incluye su
papel lo ejecuto en otros tantos, como se siguen:
1. Que si es possible que sean ducientos hombres
más se ejecute, y si no quede en lo concedido, siendo de la calidad y subsistencia que se fía de su zelo
y innata fidelidad de vuestra señoría en la forma
referida.
2. Que los señores del consistorio asistan a esta
leba, y si no tubieren los bastantes se deja a la consideración de vuestra señoría // 314v // que elija
los que le pareciere más combenientes, nombrándolos vuestra señoría para que les ajuden.
3. Que en quanto al nombramiento del maestro
de campo y sargentos majores lo más regular parece que es el proponer vuestra señoría tres para
cada puesto, y que de éstos elija jo. Pero si quiere
vuestra señoría bendrá en lo que a vuestra señoría le pareciere, confiando en todo que vuestra señoría eligirá lo mejor. Y por lo que toca a los capitanes, alferes y otros officiales subalternos de las
companyía(s) parece que no se puede ni combiene
que sea de otra manera, si no es nombrados por los
mismos lugares, como se ha acostumbrado, encargándoles mucho la buena elección de personas idóneas, y que hayan servido si fuere possible. Y los demás de la primera plana major parece que tocará
el nombramiento a los maestros de campo, como
son los dos ajudantes, capellán, furriel major, zirurgano y los demás que se comprehenden en ella.
Y los alferes de las companyías de los maestros de
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campo también parece que es preciso los elijan éstos. Y por lo que mira a la reforma de los officiales
de estos dos tercios, con los sueldos que les corresponde después de acavada la campanya, no puedo
assegurar lo que no depende de mí, pero bien creo
que el rey los conciderará, para cuyo efeto me interpondré en mis suplicas a su magestad, de manera que devamos todos esperar que se consiga
majormente, prometiéndome de lo que se señalarán estos dos cuerpos en las ocasiones de la
// 315r // campaña que su magestad les conceda
esta gracia entonces de justicia.
4. Parece que será más de la integridad de vuestra
señoría que la repartición sea igual y equitable en
la generalidad de todas las veguerías que hubieren de dar la gente, y que les corra el sueldo desdel
día primo de abril que se han de poner en la primera plaza de armas que se les señalará a una
marcha de Barcelona, suponiendo que para esto
ha de estar la gente prompta a últimos de marso.
5. Parece que en este punto de recoger de los pueblos el dinero para pagar los officiales y soldados
de estos dos tercios podrá vuestra señoría hazer
que los lugares firmen obligación, como se ha acostumbrado, y que después cuyden los vegueres de
que cumplan a sus plazos, como que sea uniforme
e igual la paga de dos reales; y que en cada veguería se destine una persona como el notario o otra,
la que el pueblo eligiere, abonada y de buena conciencia y rectitud, para que éste recoja el dinero y
le haga entregar a los pagadores de los tercios, suponiendo que ha de haver uno para cada tercio y un
veedor para entrambos. Y que vuestra señoría nombre personas de actividad y buena cuenta, christianos y zelosos del bien y buena distribución de el
sudor de estos pueblos. Los quales deven ser electos
por vuestra señoría, que son los padres comunes
de todos los // 315v // havitantes del principado,
gobernando esta distribución económicamente y
tomando las precauciones y fiansas necessarias según les pareciere, para la siguridad, qüenta y razón en la forma que tendrán para las qüentas de
el tercio de la Deputación.
6. Este mérito le expresará su magestad con cartas de gracias, como lo merece este servicio.
Añado a estos seis puntos que los vestidos parece
deven ser iguales en la forma, hechura y calidad
en los de losa dos tercios, excepto que pueden y deverán ser de dos colores diferentes los dos cuerpos. Y
que vuestra señoría disponga que vengan armados de buenas escopetas largas y iguales, y a los que
no pudieren venir assí se les dará las armas de las
de su magestad en la forma y de las medidas y calibres que a los otros tercios del exército; aunque
a. a continuació ratllat tercios.

316v

combendría mucho que siquiera una tercera parte de cada uno de estos tercios fuesse de armas de
pedernal, con buenas llabes.

hauria de obrar. A la quala embaxada fonch respost que se premeditaria dita matèria y tornarien resposta a sa excel·lència.

Y respecto de que estos tercios se espera que han de
ser de los mejores del exército, para su concerbación tenerlos juntos en campaña para el aorro del
pan y concerbación de los bosques y árboles frutales, y para la comodidad de la salud, combiene
que vuestra señoría les mande a los oficiales que
hagan tiendas iguales, y vuestra señoría a los soldados, a seis por cada tienda, que no serán menester sino es las que vuestra señoría calculará. Y
para las de los soldados proveeré jo los vajages que
// 316r // fueren necessarios para su transporte; y
esto será muy forsozo, por las razones referidas
arriva, y también porque, haviendo de tenerlas el
resto del exército, no és razón que sea disforme ni
que dexen de gozar este alivio los tercios de vuestra
señoría, que guarde Dios muchos y felizes años.
Barcelona, a quatro de febrero mil seiscientos noventa y sinco. El marqués de Gastanyaga.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General de este principado».

Y després, a las sinch horas de la tarde, lo noble
don Joseph de Càncer y magnífich Francisco de
Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona,
acompanyats de un verguer del il·lustre consistori de ses senyories, anaren ab embaxada de
part de dit il·lustre consistori als excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat, tornant
resposta a la embaxada feta a ses senyories lo die
present, dient que per encara sas senyorias no
tenien notícia certa dirigida al il·lustre consistori de la // 317r // nominació feta per sa magestat,
Déu lo guarde, del excel·lentíssim duch de
Montalto en president del Supremo de Aragó,
que en tenir-la veurien lo que sas senyorias haurien y deurien obrar en eix fet. Lo que participarien a sa excel·lència y que estimarien sas senyorias que, en cas que en lo interim per part de la
present ciutat se obràs alguna cosa acerca eixa
matèria, fossen servits participar-ho a sas senyorias, perquè venint lo cas puguessen sas senyorias obrar ab major acert y conformitat.

Dilluns, a VII de febrer MDCLXXXXV.

Divendres, a XI de febrer MDCLXXXXV.

En aquest die és baixat lo magnífich racional de
la present casa de la Deputació en la casa del
General a fer encantar y subastar los drets de
General, de la bolla de Barcelona, de totas las
bollas foranas del Principat, de monedas y de
çafrans, per causa de estar sas senyorias ocupats
en consistori.

En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per causa de estar sas senyorias ocupats en consistori, és baxat en la casa del General y Bolla a fer continuar lo encantar y
subhastar los drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas de tot lo present principat y
drets de monedas y çafrans.

Dimecres, a IX de febrer MDCLXXXXV.

317v

En aquest die, estant sas senyorias ocupats en
consistori, lo magnífich racional de la present
casa és baxat en la casa del General a effecte de
fer continuar a subhastar y encantar tots los
drets de la Generalitat.
Dijous, a X de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die, a les onse hores del matí, són vinguts ab embaxada de part dels excel·lentíssims
concellers de la present ciutat a sas senyorias
don Feliph Ignasi de Alegra y doctor Honofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona. Los
quals reportaren y digueren a sas senyorias tenir en la ciutat avís de haver-se servit sa magestat no anomenar vice-canceller sinó tantsolament president del Concell Supremo de Aragó
al excel·lentíssim duch de Montalto, lo que aparexia ere prejudicial a la disposició de las Generals Constitucions de aquest principat, y que
axís sas senyorias fossen servits discórrer dit fet y
aconcellar a dita excel·lentíssima ciutat lo que se
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Dijous, a XVII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die, per medi del síndich del General
y present casa, són estadas aportadas y entregadas al excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat
de Cathalunya, las ternas dels subjectes proposats per sas senyorias per los dos puestos de
mestres de camp y de sargentos majors dels dos
tèrcios se han de formar per la pròxima campanya del corrent any de las llevas demanadas e
instadas per sa excel·lència. Las quals ternas se
troban en lo llibre de Deliberacions, en la present jornada.
Divendres, a XVIII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die, per causa de las ocupacions de
sas senyorias, és baixat en la casa del General y
Bolla lo magnífich racional, a fer continuar lo
encantar los drets de la Generalitat.
a. quam al manuscrit.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, // 318r // scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet han rebut de sa excel·lència lo
llochtinent de sa magestat, de data de dicet del
corrent, ab lo qual participa sa excel·lència haver ell rebut per medi del síndich las ternas per
dos mestres de camp y dos sargentos majors
dels tèrcios se han de formar de las llevas de la
província, y haver ell elegit en mestres de camp,
ço és, per lo un tèrcio a don Miquel Joan de Taverner y d’Ardena, comte de Darnius, y per lo
altre a don Joan Copons y Grimau, y en sargentos majors, ço és, del tèrcio que ha de ser del
comte de Darnius, al capità don Joan Senjust y
Pagès, y per lo de don Joan Copons y Grimau al
capità don Anton Bru y Móra, que tots dos ho
sóna del tèrcio de la present casa. Com de dit
bitllet és de vèurer, que és assí cusit, signat de
número dos-cents vint-y-tres, y del thenor següent:

subrogat en lo offici de regent los comptes del
General y present casa, en presència de mi,
scrivà major, y testimonis avallescrits, ha entregat al reverent Aleix Gavàs, prevere y capellà
major del tèrcio de la present casa, las cosas avall
scritas y següents:

319r

«Haviendob recivido oy por el síndico de vuestra
señoría para los dos maestros de campo y dos sargentos majores de los tercios que vuestra señoría
haze el servicio de levantar y formar para esta
presente campaña, las ternas para estos puestos
son tan justificadas y correspondientes los nombrados a su gran çelo de vuestra señoría y a su innato amor al major servicio del rey que no he tenido que dudar para mi acierto, eligiendo, como
he hecho, para los puestos de maestro de campo a
los dos nombrados por vuestra señoría en primer
lugar; para un tercio a don Miguel Joan Taverner y Dardena, conde de // 318v // Darnius, y
para el otro a don Joan Copons y Grimao; y para
sus sargentos majores, del tercio que ha de ser del
conde de Darnius al capitán don Joan Sanjust y
Pagés, y para el de don Joan Copons y Grimao al
capitán don Antonio Bru y Mora, que ambos son
del tercio viejo de vuestra señoría, y también de su
terna. A quien quedo con suma oblicación por
este señalado servicio, esperando de su zelo que se
perficione en la brevedad con que me prometo ha
de executar vuestra señoría esta leva y planta,
para lo qual he mandado que se escrivan las cartas y despachos que me tocan. Dios guarde a vuestra señoría muchos años, como dezeo. Barcelona,
a diez y siete de febrero mil seiscientos noventa y
sinco. El marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos del General deste
principado».
En aquest mateix die lo magnífich Joan Ribes,
ciutadà honrrat y notari públich de Barcelona,
a. a continuació ratllat estats.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
317v i 318r del trienni 1692-1695.
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Primo, una caixa mitjancera de fusta, ab sas anellas de ferro, ab pany y clau.
Ítem, un càlser de plata, ab la copa dorada de
part de dins, fet al antigó, ab sa paterna també
de plata, enbolicat tot en una camiseta de tela
blanca y posat en una capsa cuberta de cuyro.
Ítem, una casulla de domàs blanch, ab sa estola
y maniple aforrat tot de tela de color.
Ítem, un albà y amitó de tela blanca, sens guarnir, ab son síngulo de fil blanch.
Ítem, una bolsa de corporals de tafetà vert, y
dins de ella uns corporals guarnits ab una punta
petita.
Ítem, dos sobricàlsers de tafetà blanch vells.
Ítem, una creu de fusta ab sa peanna.
Ítem, dos candaleros de llautó, ab peu rodó otxenats.
Ítem, un missal gran bo.
Ítem, una ara.
Ítem, una campaneta de bronse.
Ítem, un plat petit de estany.
Ítem, una sacra de paper.
Ítem, dos estovallas de tela sens guarnir.
Ítem, un pàlit de domàs groch aforrat de tela de
color.
Totas las quals cosas foren restituhidas per lo reverent doctor Pere Lloret, capellà major que
fonch de dit tèrcio, per adorno y servey de la capella de campanya; y aquellas accepta dit reverent Aleix Gavàs en comanda, y promet de
aquellas donar bo, lleal y verdeder compte y
rahó sempre y quant de paraula o en scrits per
dit regent los comptes serà requerit. Lo que
promet ab obligació de sa persona y béns, com a
deutes fiscals y reals, y ab jurament llargament
per ell en forma sacerdotal prestat. Essent presents per testimonis lo magnífich Aleix Fornaguera, en quiscun dret doctor, y lo reverent Joseph Soldevila y Masdéu, // 319v // notari
públich de Barcelona.
Disapte, a XIX de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per trobar-se indispost.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a ses senyories presentada per don Francisco de Copons y Grimau acerca la expedició
de una causa vertent en lo consistori de ses se-

nyories. La qual és assí cusida, signada de lletra
B, y del thenor següent:
«Noa obstant que lo noble don Francisco de
Copons y Grimau en dies passats donà a vostra
senyoria altra súplica representant la justícia que
notoriament li asisteix en la causa que està pendent en lo consistori de vostra senyoria a relació
dels assessors de vostra senyoria entre dit de
Copons, de una, y los nobles dona Isabel Gelabert, don Francisco de Junyent y altres, de altre,
per a què vostra senyoria se dignàs manar a dit
noble don Joseph de Càncer y demés mirassen,
tractassen y decidissen dita causa, no se ha conseguit fins vuy fruyt algú de dita diligència. A
vista del que dit noble don Francisco de Copons y Grimau se veu precissat en tornar al amparo de vostra senyoria, suplicant-li que novament mane a dits sos assessors decidescan dita
causa. Y per a què // 320r // en tot temps conste
de la instància del suplicant y dels ordes que
vostra senyoria ha donats, y que en cas de differir-se la declaració de dita causa és unicament
per fet o omissió dels magnífichs assessors, dit
noble don Francisco de Copons suplica a vostra
senyoria ordene també cusís en dietari la present súplica, per a què en dit cas de experimentar semblants dilacions puga sens cansar a vostra
senyoria requestar a dits assessors declaren dita
causa. Que dit noble don Francisco de Copons
ho rebrà a singular favor de la liberal mà de vostra senyoria. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Mas et Enveja.»
Dilluns, a XXI de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die és baxat a la casa del General y
Bolla de la present ciutat lo magnífich racional,
a fer continuar lo encantar y subhastar los drets
de la Generalitat y bollas, de monedas y çafrans.
Dimars, a XXII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
han rebuda del rey, nostre senyor, de data de
vint-y-vuyt de janer proppassat, per lo Concell
de Guerra. Ab la qual se digna sa magestat donar a sas senyorias las gràcias de haver ses senyories deliberat reclutar lo tèrcio, y que en estar
cumplert lo número se augmente // 320v //
aquell en quant se puga. Com de dita real carta
és de vèurer, que és assí cusida, signada de número dos-cents vint-y-quatre, y del thenor següent:
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
319v i 320r del trienni 1692-1695.
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«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados, etcétera. Haviendo visto vuestra carta de primero del
corriente en que, continuando vuestro celo y
amor, days qüenta de haver resuelto recrutar el
tercio con que servís hasta el número de quatrocientos hombres, y que en estando lleno se aumente
todo lo que más se pueda, sintiendo no poderos
alargar más, ha parecido responderos con mucha
gratitud mía; y que del amor y finesa de tan buenos vassallos espero en todas ocasiones, y principalmente en las urgencias presentes, los majores esfuerzos que quepan en la possibilidad, y que
también deveys asseguraros que aquí se está con la
major aplicación a todas las disposiciones que
puedan concluir de vuestra major seguridad y
resguardo, como tanto importa. Madrid, a veynte
y ocho de henero de mil seyscientos y noventa y sinco. Jo, el rey.
Don García de Bustamante.
A la Diputación del principado de Cathaluña.
Respuesta».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a sas senyorias presentada en dies passats
per los arrendataris dels drets de la Generalitat,
demanant ab ella ésser-los fet lo relaix del preu
del arrendament de tot lo temps ha estat invadit
lo present principat // 321r // fins lo die present,
ab salvetat de dret, per demanar-lo dit relaix del
temps que in posterum durarà la ocupació de las
taulas y col·lectas té lo enemich y de tot lo dret
que per dit effecte los competeix, y per dit effecte ésser dita súplica comesa a justícia; y un vot
fet per quatre doctors de la Real Audiència anomenats per ses senyories en consulents per dit
fet, ab deliberació feta als dinou de janer proppassat, y per los magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal de la present casa. Ab lo qual conclouhen y són de vot y parer que lo demanat per
dits arrendataris és prejudicial a la Generalitat, y
que dita súplica no deu ser comesa a justíciab,
ans bé, que pot lo il·lustre consistori manar dicernir execució contra lo arrendatari y sas fermansas per las pagas degudas y en son cas las
devedoras fins a la fi de dit arrendament. Com
de dita súplica y vot és llargament de vèurer,
que és assí tot cusit, signat, ço és, dita súplica de
número dos-cents vint-y-sinch, y dit vot de número dos-cents vint-y-sis, y del thenor següent:
Segueix-se dita súplica:

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
320v i 321r del trienni 1692-1695.
b. a continuació repetit a justícia.
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab acte rebut y testificat en la escrivania major
de la present casa, als dotse del mes de maig del
any mil sis-cents noranta-dos, lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori fonch servit fer arrendament dels drets de la Generalitat, axí de Bolla
com de entradas y axidas de tot lo present principat, tant de las taulas y col·lectas foranas com
de la present ciutat, a favor de Francisco Rigalt,
veler, ciutedà de Barcelona, per lo trienni corrent mil sis-cents noranta-dos, per preu de trescentas quaranta-dos mil lliures. Lo qual Rigalt
acceptà lo dit arrendament, prometent pagar lo
preu de aquell en la forma acostumada, sots
obligació de persona y béns, // 321v // donant
fiansas per la total seguretat de aquell. Y en lo
mateix acte, inseguint lo tenor de las tabbas, dit
il·lustre y fidelíssim consistori prometé y se
obligà a dit arrendatari fer-li tenir y valer lo dit
arrendament y fer-li rebrer y collir los dits drets
de General y Bolla, y estar-li de evicció segons
per capítols de Cort, ordinacions y statuts del
General està disposat, sots obligació dels béns
de la Generalitat, y ab clàusulas llargas y bastants. Y altrament també fonch convingut y parlat que en cas de invasió de enemich de algunas
taulas de ditas col·lectas se’ls fes lo relaix del
preu de dit arrendament, hagut respecte al dany
los hauria ocasionat la dita invasió, com axí apar
tot més llargament del dit acte y tabbas que se
exhibiran. Y com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, corrent dit arrendament, y durant lo trienni de aquell, hage succehit que en lo any mil siscents noranta-quatre lo exèrcit enemich del
francès no sols haja invadit lo present principat
en la conformitat que feye los anys passats, sinó
que haja ocupat, conquistat y posat baix cedició,
potestat y obediència las taulas de las col·lectas
de Gerona, Castelló de Empúrias, Figueras,
Olot, Camprodon y Ripoll, y tinga aquellas axí
ocupadas des del mes de juny proppassat, per la
qual causa y rahó quedan y han quedat dit arrendatari y sos partícips totalment impedits de
poder exhigir y cobrar drets alguns en ditas sis
taulas y col·lectas; havent-se’ls ocasionats considerables danys y prejudicis, la refecció dels quals
deu vostra senyoria fidelíssima fer per estar axí
ajustat y convingut en las tabbas de dit arrendament premaxime vehent-se, com se veu, que la
dita invasió // 322r // y detenció no tira a ser per
mòdich temps, com ere en los anys passats; sinó
que, havent-se conquistat plassas, posada guarnició en ellas, com ha fet, se demostra que aquella serà dilatada y per llarch temps, com per la experiència ho ha ensenyat; puix sent axís que en
los altres anys al retirar-se la campanya desocu-

pava lo francès per lo ivern lo que havia ocupat, y
aquest any no ho ha fet, axís sinó que en lo ivern
persisteix en la ocupació de las plassas y terreno
que ocupa; la qual circunstància indica tenir esta
part molt major rahó per demanar la refecció
dels danys se li són ocasionats ab dita ocupació y
conquista. Per lo tant, lo dit arrendatari a vostra
senyoria fidelíssima suplica que sie rebuda informació de com lo francès té ocupadas las taulas
de ditas col·lectas, y del temps que ha que aquellas estan ocupadas, y juntament del dany que ab
dita ocupació se li ha ocasionat; y constant, com
constarà de aquella, estar ocupadas ditas taulas
des del juny proppassat, y del dany se li ha ocasionat ab dita detenció, se li siga fet lo relaix del
preu corresponent a las ditas taulas en la forma
acostumada, fins lo die present, salvant-se emperò dret per demanar dit relaix del temps que
inposterum durarà si forsan dura la dita detenció,
ab tot dret que per dit effecte li competeix. Lo
que suplica omni modo meliori, y persò la present remeta a sos magnífichs assessors, qui de
provisions opportunas degudament provehesca
y justícia ministre. Offitio, et cetera. Altissimus,
et cetera. Boffarull. Ametller».
Segueix-se dit vot:
322v

a. els originals d’aquesta súplica i aquest vot es troben intercalats entre els folis 320v i 321r del trienni 1692-1695.
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«Jesús, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats oÿdors de comptes del
General de Cathalunya als nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim llochtinent y capità general, assessors y advocat fiscal infrascrits, ab deliberació per dits senyors feta als dinou de janer
proppassat, acerca si és prejudicial o no a la Generalitat lo suplicat per part de Francisco Rigalt, valer, ciutedà de Barcelona, principal
arrendatari en lo trienni corrent dels drets del
General y bollas foranes y de la present ciutat,
ab suplicació per ells presentada dit die, contenint en effecte y demanant sie rebuda informació de com lo enemich té ocupadas las taulas de
las col·lectas de Gerona, Castelló de Ampúries,
Figueres, Olot, Camprodon y Ripoll, del temps
de aquellas estan ocupadas y del dany que ab
dita ocupació se’ls ha ocasionat, y constant de
las sobreditas cosas ésser-li fet lo relaix del preu
corresponent a las ditas taulas, en la forma
acostumada, fins lo die present, y per dit effecte
ella comesa als magnífichs assessors ordinaris de
la present casa, qui justícia ministren, y si
deuhen o no sas senyorias comètrer dita suplicació a justícia; vistas la dita deliberació y la súplica en ella mencionada y altres antecedentment per dit ordinari donadas als vint-y-set de
nohembre y nou de desembre proppassats; y las
decretacions al peu de aquellas fetas per dits

molt il·lustres senyors deputats y oÿdors, inseguint la forma del contengut en lo capítol sinquanta-nou Corts mil sinch-cents noranta-nou;
vist lo acte // 323r // de arrendament dels drets
de la Generalitat, bollas foranas y de la present
ciutat a favor de dit Francisco Rigalt, valer, per
lo trienni corrent, rebut en la escrivania major
de la present casa als dotse de maig mil sis-cents
noranta-y-dos, y las tabbas en dit acte insertadas, senyaladament a las bollas foranas; vist lo
capítol sinquanta-nou Corts mil sinch-cents
noranta-nou; vist tot lo demés que se havie de
vèurer en y acerca la subjecta matèria; attès y
conciderat que, ab acte rebut en la escrivania
major de la present casa, als vint-y-set de maig
mil sis-cents noranta-dos, los dits molt il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes per
temps de tres anys, que comensaren a córrer lo
primer de juliol del dit any y finiran als trenta
de juny del corrent any mil sis-cents norantasinch, arrendaren a Francisco Rigalt, veler, ciutedà de Barcelona, los drets del General y Bolla
de Barcelona y col·lectas foranas del present
principat de Cathalunya per preu de tres-centas
quoranta-dos mil lliures, deduhidas sis mília
lliures per mitjas ditas, restant francas per tot lo
dit trienni tres-centas trenta-sis mília lliures; ço
és, per los drets de General sexanta mília lliures,
a rahó de vint mil lliures per any, per las col·lectas de las bollas foranas cent sexanta-vuyt mília
lliures, a rahó de sinquanta-sis mil lliures per
any, y per la col·lecta del dret de bolla de la present ciutat y sa col·lecta cent vuytanta mil
// 323v // lliures, a rahó de trenta-sis mil lliures
per any; las quals prometeren pagar dit Rigalt y
sas fermansas en dit acte expressades, ço és, lo
preu tocant al dret de las bollas foranas y sas
col·lectas per tersos de tres en tres mesos, y de
la bolla de Barcelona y sa col·lecta ab vint-yquatre pagas quiscun any, de quinse en quinse
dies, y del dret del General lo die primer de
quiscun mes; prometé ab scriptura de ters, obligació de persona y béns, com a deutes fiscals y
reals, ab totas clàusulas y remuneracions en
semblants actes posar acostumadas, y ab expressa promesa de pagar dit preu, sens poder-se
retenir ni retardar la paga de aquell, no obstant
qualsevol excepció o compensació que puguessen pretèndrer o al·legar, ans bé, que no obstant qualsevol excepció púgan dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors instar y fer
execució contra dit arrendatari y sas fermansas
fins a la íntegra satisfacció y solució de dit preu
y de quiscuna paga de aquell en virtut de las
quals clàusulas competeix al molt il·lustre consistori la via executiva contra dit arrendatari y
sas fiansas per qualsevols pagas que de dit
arrendament estigan devent-se, fins al compliment e íntegra solució de dit preu.
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Y encara que en lo capítol divuyt de la tabba de
dit acte de arrendament estiga convingut y pactat en cas de ésser invadidas ab exèrcit real algunas de ditas col·lectas, o la major part de quiscuna de ellas, haver-se de rellevar lo valor de la
part //324r // invadida hagut respecte al valor de
aquella rata per quantitat a tot lo arrendament,
en virtut del qual pacte pretenga dit arrendatari
ésser vingut lo cas del relaix del preu corresponent a las taulas de Gerona, Figueres, Castelló,
Olot, Camprodon y Ripoll, que diu ha ocupat
lo enemich, havent-se de fer des de ara dit relaix, y no a la fi del dit arrendament, axí per la
naturalesa del dit pacte com del cas de que·s
tracta, que és de ocupació del enemich, que se
reputa per extincció de la cosa respecte del
arrendatari, que no pot usar de ella; en lo qual
cas, ja de dret comú, precindint tot pacte, se
deu fer la remissió o relaix del preu encontinent,
sens haver-se de provar notable lezió ni fer
compensació de danys ferals ab estèrils, a differència del cas en què la casualitat o perill recau
sobre los mateixos fruyts per rahó de esterilitat
o altre infortuni; y que perçò deu dita súplica
ser comesa a justícia y admesa la excepció de dit
relaix, per nàixer ex viceribus eiusdem instrumenti de la qual naix la acció y la via executiva, y
fer excepció intrínseca, que se deu admètrer en
qualsevol judici, encara que executive. Emperò,
attès y conciderat que en lo mateix capítol de la
mencionada tabba se troba prescrita la forma y
lo temps en que se deu fer dit relaix, llegint-se
en ell literalment que aportant-se o retirant-se
lo exèrcit que haurà invadit las col·lectas, o la
major part de aquellas, // 324v // haja de tornar
lo arrendament en sa mateixa forma estave antes
de dita invasió y ocupació, pagant íntegrament
lo arredentari lo preu haurà offert, y sie obligat
dit arrendatari dins quinse dies després de retirat lo exèrcit enemich presentar súplica al molt
il·lustre y fidelíssim consistori especificant ab
aquella lo temps cert que la tal col·lecta o
col·lectas o la major part de aquellas serà estada
invadida y ocupada, instant ésser-ne rebuda informació a llurs gastos; la qual degan fer rèbrer
y presentar a dit molt il·lustre y fidelíssim consistori dins un mes immediatament passats los
dits quinse dies, sots pena de no admètrer-los
rebaxa alguna del temps haurà estada dita
col·lecta invadida, així que passats los dits quinse y trenta dies respecte sent haver fetas las ditas
diligèncias no·s puga a caetero purgar la mora,
ni pretendrer rebaixa alguna; y que no se entenga per assò de ser privat a la Generalitat rèbrer
altre informació si convindrà, a gastos del General, per més averiguació del sobredit; y que, retirada la armada enemiga, dega córrer lo arrendament en la mateixa conformitat que antes
corrie, com si tal impediment no·y hagués hagut. Del qual pacte se veu ab tota claredat que
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en lo dit cas de ocupació de col·lectas no deu
fer-se lo relaix, encontinent suposat ha de demanar-se dins quinse dias després de estar aquellas desocupadas, y que no deu fer-se fins a la fi
del arrendament, en concideració de què aquest
ha de continuar-se remogut lo im-a //325r // pediment, pagant lo arrendatari íntegrament lo
preu, havent de presentar súplica per a què dit
relaix se li concedesca; que precisament se deu
entèndrer havent-se de fer y concedir a la fi del
dit arrendament, sens que assò puga obstar lo
haver-se de presentar dita súplica demanant dit
relaix dins quinse dies després de remogut dit
impediment; perquè de esta circumstància no se
pot inferir que dit relaix se hage de fer luego,
sinó que se volgue prefigir temps al arrendatari
per a demanar-lo, volent que si dexava de donar
dita súplica dins los quinse dies y de rèbrer y
presentar la informació dins los dits trenta dies,
fos vist renunciar al dret de demanar dit relaix,
com literalment se llitg en dit pacte ibi: «sots
pena de no admètrer-los rebaxa alguna del
temps haurà estat dita col·lecta invadida»; y més
avall ibi: «y que no se entenga per assò de ser
privat a la Generalitat rèbrer altre informació si
convindrà, a gastos del General, per més averiguació del sobredit. Y que, retirada la armada
enemiga, dega córrer lo arrendament en la mateixa conformitat que antes corria, com si tal
impediment no·y hagués hagut». Axí que se veu
clar no poder competir dit relaix durant dit impediment.
Ni obsta lo que·s diu que en cas de cessar lo ús
de la cosa deu fer-se lo relaix encontinent; perquè, a més que segons lo estil y observansa subseguida de la present casa, etiam in contradictio
juditio per llarchs y differents triennis, en los casos que se ha concedit relaix als arrendataris per
ocupació del enemich de alguna (col·lecta) o
col·lectas o part de aquellas, no se ha concedit
durant los arrendaments, sinó finits aquells, y
actualment ab lo mateix arrendatari de dits
drets de bollas y // 325v // General, que ho ere
també del trienni que finí lo any mil sis-cents
noranta-y-dos, y en què comensà a córrer lo
present arrendament. Per la qual observansa
tant llarga se exclou la facultat que podrien
pretèndrer los arrendataris de demanar dit relaix
encontinent. És també cert que qualsevol disposició de dret haurie de cedir al present pacte
en què, segons se ha dit, se reserva lo relaix a la
fi del arrendament.
Attès, aximateix, y conciderat que la obligació
quarentígia no admet excepció túrbida o que
requereix llarga discusió, com és lo que se oposa
per dit arrendatari del present relaix, sinó solaa. segueix repetit im.
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ment la de paga, constant d’ella per públich instrument, sens que embarasse lo dir-se que naix
del ventre del mateix instrument, que és intrínseca; perquè no basta que la excepció sie intrínseca, ni que nasca ex eodem fonte perquè sie admesa, sinó que és menester que sie líquida en
quant a la quantitat, de la qual proporcionadament se ha de fer lo relaix o compensació; y axí
bé pretén dit arrendatari que és notòria y clara
la invasió del enemich y ocupació de ditas
col·lectas, o part de ellas, y que axí bastarie dita
notorietat per haver-se-li de concedir dit relaix;
emperò, attès no consta notòriament de la
quantitat certa que proporsionalment se haurie
de compensar o relaxar, ans bé, per a liquidarla se necessita de provas extrínsecas de testimonis ministradors per part de dit arrendatari, contra dels quals en virtut del pacte sobre expressat
pot també dit molt il·lustre y fidelíssim consistori rèbrer altre informació, lo que fa més túrbida // 326r // dita excepció; y axí se vege en clar
que no pot tenir ara lloch durant dit arrendament, per estar impedit durant la ocupació del
enemich dit molt il·lustre consistori de fer ditas
provas, de la qual facultat no deu ser privat per
causa de dit arrendatari en instar de present lo
dit relaix; així que se vege que la pretenció de
dit relaix per ara y durant dit arrendament és
contra lo tenor del dit pacte, observansa de la
casa y naturalesa del judici executiu.
Y encara que per part de dits arrendataris se pretengués que per lo menos se haurie de dar lloch a
la prova del impediment y dany ha patit en ditas
taulas, perquè en son cas y lloch se’n hagués
rahó; però, attès que, com se ha dit, no ha vingut
lo temps de rèbrer dita informació, segons lo dit
capítol divuyt de dita tabba, y altrament si se donave lloch a ella perdrie lo General lo privilegi de
poder prossehir contra dit arrendatari vi executiva per la cobransa del preu de dit arrendament;
puix essent provat lo impediment y dany tindrie
lloch la excepció de dit relaix, y serie bastant per a
retardar la via executiva contra la naturalesa del
dit pacte; per la qual rahó és la comuna opinió
dels doctors de què en semblants casos no se deu
donar lloch a la dita prova.
Attès més avant y conciderat que per lo capítol
sinquanta-nou, Corts del any mil sinch-cents
noranta-nou, està disposat que sempre que als
deputats seran presentadas algunas suplicacions
y en aquellas aparrà no haver-las de decretar per
justícia, ni provehir-las, que sien // 326v // tinguts los deputats de donar satisfacció a la part
ab la mateixa suplicació, donant las causas perquè se deixa de decretar y provehir, y assò per
obviar que la part no·s puga quexar de denegació de justícia.

Attès, finalment, y conciderat que de las rahons
y motius sobre expressats evidentment resulta
que dita suplicació y demés que foren presentadas per dit arrendatari no se devian ni deuhen
comètrer a justícia, segons la facultat per dit capítol de Cort concedida a dits il·lustres deputats, per ser la pretenció en aquellas contenguda
intempestive, segons lo pacte continuat en dit
acte de arrendament, y del tot agena del judici
executiu que competeix al dit molt il·lustre consistori per la cobransa de las pagas se li deuhen
y deuran del dit arrendament, persò són de vot
y parer que lo suplicat y pretès per dit Francesch
Rigalt, arrendatari, ab dita suplicació dels dinou
de janer proppassat y demés, és prejudicial a la
Generalitat de Cathalunya; y que dit molt il·lustre consistori ha procehit a ditas decretacions ritual y rectament segons la disposició del dit capítol sinquanta-nou, Corts de mil sinch-cents
noranta-nou, y que ni deu comètrer dita suplicació a justícia; ans bé, que pot manar a son
exactor dicernesca execució contra dit arrendatari y sas fermansas y los béns de aquells per las
pagas degudas, y en son cas per las devedoras
fins a la fi del dit arrendament; ahont se podrà
haver rahó del pretès relaix, sí y en la conformitat disposada en lo sobredit pacte. //327r // Y axí
ho senten salvo semper, et cetera. Barcelona y febrer, als 11 de 1695.
Doctor Joan de Colomer. Don Francisco de
Portell. Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Don
Joseph Pastor y Móra. Doctor Domingo Aguirre. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae
subrogatus».
En aquest matex die no és vingut en lo consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, per causa de estar indispost de sa salut.
Dimecres, a XXIII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die és partit de la present ciutat per
las veguerias de Lleyda, Balaguer y Tortosa lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab son
verguer y massa, per lo effecte contengut en la
deliberació per sas senyorias feta a onse del corrent.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet han rebut sas senyorias del excel·lentíssim
marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat, de data del die de ahir, ab lo
qual remet las cartas per los caps de partits y veguerias se han de aportar los consistorials ixen a
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procurar y solicitar la lleva dels dos tèrcios se
han de formar per la pròxima campanya de naturals de est principat. Com de dit bitllet és de
vèurer, que·s assí cusit, signat de número doscents vint-y-set, y del thenor // 327v // següent:
«Remitoa a vuestra señoría las inclusas cartas que
han de llevar las personas nombradas por vuestra
señoría para ir a la solicitud de la leva de los dos
tercios que ha resuelto vuestra señoría se formen de
naturales de esta provincia, a fin de que reciviéndolas por medio de vuestra señoría puedan executar su viage sin dilación, como lo fío del zelo de
vuestra señoría al servicio de su magestad. La divina guarde a vuestra señoría muchos y felices
años. Barcelona, a veynte y dos de febrero mil seyscientos noventa y sinco. El marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en dit present dietari una carta han ses senyories rebut dels elets dels tres estaments del
regne (de) València en resposta de la que ses senyories los escrigueren en jornada de vint-ynou del passat, junt ab una carta y representació
per dits elets feta al rey, nostre senyor, del infeliz estat en què·s troba lo present principat.
Com de ditas cartas y representació és de vèurer, que són assí cusidas, signadas de números
dos-cents vint-y-vuyt y dos-cents vint-y-nou, y
del thenor següent:
«Moltb il·lustre senyor.
Les infelicitats y recels que vostra senyoria ens
manifesta en la que rebem de vint-y-nou del
passat ens deixa ab igual dolor per los successos
de aqueix principat com per lo propri perill
// 328r // que aquest regne amenazen les hostilitats de Frància. Ab los dos motius fem a sa magestat, que Déu guarde, la súplica que veurà
vostra senyoria per la còpia que ab la present remetem. Y encara que de la summa clemència de
sa magestat no dubtam donarà tota aquella providència de què eix principat necessita, nosaltres
desitjaríem independent de aquesta que alcançassen nostros esforços per si assolés a totes
les asistèncias, que no sols per a defensa es necessiten, sinó que per a noves conquistes abastassen, les quals indefectiblement aplicaríem en
manifest de nostra correspondent y unida germendat, com les que al present caben en nostra
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
326v i 327r del trienni 1692-1695.
b. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 327v i 328r del trienni 1692-1695.
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zan a aquest regne y, en conseqüència, a tots
los demés de Espanya. Perçò suplicam a vostra
magestat sie de sona real // 329r // servey manar prevenir en lo principat de Cathalunya totas aquellas asistèncias de mar y terra que les
referides necessitats requereixen, y especialment tan adelantades, y promptes, que no donen lloch a què es adelante el francès, principal
inconvenient en què han perillat estes campanyes passades. Lo qual consuelo segurament
esperam de la paternal, piadosa y compasiva
clemència de vostra magestat. La cathòlica y
real persona de vostra magestat Déu guarde
molts anys, com la Christiandat ha menester.
València y febrer, a catorse de mil sis-cents noranta-y-sinch. Los elets del tres estaments del
regne de València».

possibilitat procuram adelantar y remetrem ab
la brevedat possible, desitjosos de què logre
vostra senyoria aquel consuelo, asistèncias y defensas que la necessitat requereix, nosotros desitjam, la llealtat de vostra senyoria mereix y la
cathòlica, suprema y piadosa clemència que sa
magestat assegura. Déu guarde a vostra senyoria molts anys. València y febrer, a catorse de
mil sis-cents noranta sinch. Los elets dels tres
estaments del regne de València.
Don Joseph Ortí, secretari».
Segueix-se còpia de la carta escrita per los elets
dels tres estaments del regne de València al rey,
nostre senyor, que Déu guarde:
«Al rey, nostre senyor.

En aquest mateix die, per causa de las ocupacions de ses senyories, lo magnífich racional és
baixat a la casa del General y Bolla a fer continuar lo encantar los drets de la Generalitat.

Senyor.
Les afligides súpliques que llastimat offereix y
presenta a vostra magestat lo principat de Cathalunya ab carta de vint-y-nou del passat les ha
participadas a aquest regne, a effecte de què,
unida nostra representació, obtinga de la real
clemència // 328v // de vostra magestat aquellas
promptas asistèncias de què necessita contra les
hostilitats que té tan experimentades de Frància; per les quals havem vist, no sols les ruhines
que està patint aquel principat, sinó la cercania
ab què amenazen e est regne les mateixes inclemències. Pues quant la ciutat de Barcelona,
cap principal de tota aquella província, es troba
tant desmantelada de places avansades que la
defensen, que ja no li resta ni una atalaya per a
observar los moviments de Frància, aquest regne, que sols lo assegura lo antemural de aquella,
queda expost immediatament als mateixos perills, ab lo major rigor que aumentarà al poder
del francès lo domini de aquell principat, empleant-lo en est regne que es troba més indefens.

Dijous, a XXIIII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die se és partit de la present ciutat per
las baronias de Bellpuig, veguerias de Tàrrega y
altres lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
doctor Esteve Serra y Vileta, ab lo verguer y
massa de plata, per lo effecte contengut en la
deliberació feta a onse del corrent.
329v

Estos motius nos obliguen no ja sols a coadjuvar la súplica de Cathalunya, sinó a nostra representar-la per pròpria y peculiar nostra, com
ho és en la realitat. Y nosaltros de nostra part
procuram y procurarem ab lo esfors de nostra
possibilitat asistir en lo que ans sie possible,
però res, senyor, podrà assegurar nostras confiansas com la real, poderosa y superior asistència de vostra magestat, que tots temps ha estat
y ha de ser la major, única y suprema defensa,
com sempre havem experimentat y de la sua
real providència esperam, per a consuelo de
aquelles adolorides infelizitats que oprimit pateix y obsequiós representa a vostra magestat
lo principat de Cathalunya y que de les mateixes que ab tan pròxim y evident perill amena476

Divendres, a XXV de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional del General
y present casa, per causa de estar ses senyories
ocupats en consistori, és baixat a la casa del General y Bolla a fer continuar lo encantar y subhastar los drets de la Generalitat.
Dilluns, a XXVIII de febrer MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta han rebuda dels
il·lustríssims senyors deputats del nobilíssim
regne de Aragó, junt ab una còpia de una carta
y representació per ells escrita y feta al rey, nostre senyor, y altra carta dels il·lustres jurats de la
ciutat // 330r // de Çaragoza y còpia de la carta y
representació per ells escrita a sa magestat. Las
quals cartas y representacions són assí cusidas,
signadas de números dos-cents y trenta, doscents trenta-hu, dos-cents trenta-dos y doscents trenta-tres, y del thenor següent:
Segueix-se la carta escrita per los il·lustríssims
senyors deputats del nobilíssim regne de Aragó
a. a continuació ratllat servey.

als il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya:

trado poderosos socorros y asistencias, como muchas ocasiones han llegado fuera del tiempo en
que podrían embaraçar las conquistas, puestos a
los reales pies de vuestra magestad suplicamos con
el más obsequioso rendimiento sea serbido vuestra
magestad ordenar y mandar se probea promptamente con effecto todo lo que es menester en tanta
urgencia, y en ocasión que ja la Francia se halla
prebenida dentro del mismo Principado de lo que
necessita para continuar la guerra. Estas súplicas
interpone a vuestra magestad la fidelidad de los
aragoneses conciderando que si entrasse en Aragón el enemigo sería más difícil detenerlo, hallándose el reyno sin plaças ni fortalesas, antes
bien, abierto y falto de gente experimentada en el
exercicio de las armas. Y, siendo nuestras obsequiosas representaciones effecto del amor y finesa
con que siempre han atendido al major serbicio de
vuestra magestad, debemos confiar que el principado de Cathaluña logrará el consuelo que espera
y solicita del paternal amor de vuestra magestad,
no solamente para defenderse, sino aún también
para recuperar lo conquistado y asta que los enemigos lleguen a experimentar todo el poder de las
armas cathólicas de vuestra magestad, cuya cathólica real persona guarde Dios como la Christiandad ha menester. Çaragoza, febrero diez y
nuebe de mil seyscientos noventa y sinco».

«Ilustrísimoa señor.
Obedeciendo a vuestra señoría ilustrísima este
consistorio acompanya las súplicas de vuestra señoría ilustrísima escriviendo a su magestad, que
Dios guarde, según parexe por el traslado adjunto de la carta que imbiamos a nuestro agente, con
orden de que solicite la respuesta, pareciéndonos
expediente y medio para repetir nuestras obsequiosas instancias, y continuaremos quantas considerare combenientes vuestra señoría ilustrísima
para el fin de que se subministren los socorros y
asistencias que ha menester para su defensa esse
principado. Pues, sobre considerarla muy propria
de este reyno, debemos executarlo assí por la suma
correspondencia que professamos a vuestra señoría fidelísima, y por satisfazer a nuestros dezeos,
logrando empleos del serbicio de vuestra señoría
fidelísima, y en todos los que sucedieren experimentará vuestra señoría fidelísima toda la aplicación correspondiente a nuestro afecto, reconocimiento y obligación. Dios guarde a vuestra
señoría fidelísima en su major lustre. Çaragoza,
// 330v // febrero diez y nuebe de mil seys cientos
noventa y sinco. Don fra Íñigo Gomes de Lina,
abad de la Real de Piedra. Doctor don Marcos
Ximénez. Don Gerónimo Trinyos y Virto. Don
Manuel Joseph de Sessé. Don Pedro Marín de Resende. Don Martín de Catada. Depputados del
reyno de Aragón.

331v

Segueix-se la carta escrita per los il·lustres jurats
de la ciutat de Çaragoza als il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General del principat
de Cathalunya:

Francisco Ibáñez de Acyz, secretario.

«Muy ilustre señor.

Ilustrísimos señores diputados del General del
principado de Cathaluña».

Ha llegado a manos de esta ciudad la de vuestra
señoría de veynte y nuebe de henero del corriente,
con la copia del memorial que vuestra señoría remite a las reales manos de su magestad, Dios le
guarde; y haviendo visto lo que vuestra señoría
expressa en la suya del justo reçelo en que pone a
vuestra señoría para la próxima campaña la
ambición del exército enemigo, no contentándose
sólo con lo conquistado en esse principado sino es
también el presumir vuestra señoría ha de intentar con demasiado arrojo ocupar terreno en campaña; cuyas circunstancias, con los demás motivos
de su carta de vuestra señoría, dexan a esta ciudad en el sentimiento que vuestra señoría puede
conciderar por entrar tan a la parte en todo lo
que respecta a la menor pérdida de esse principado, majormente quando se interessa tanto esta
ciudad en su conservación. Si bien a vista de lo
que contienen las cláusulas del referido memorial
podrá vuestra señoría quedar en el seguro han de
inclinar el real ánimo de su magestad a dar las
más prontas disposiciones, assí de gente como de
armada, qual lo quiere la gravedad de la causa,
anticipando las prevenciones para que lleguen a

Segueix-se còpia de la carta escrita per los il·lustríssims senyors deputats del nobilíssim regne
de Aragó al rey, nostre senyor, que Déu guarde:
«Recurre este consistorio a la clemencia real de
vuestra magestad para representar con humilde
rendimiento quanto se interesa el serbicio de vuestra magestad en que desde luego se aplique la más
prompta providencia para defensa del principado de Catalunya, que con las conquistas hechas
por la Francia estos años pasados se halla totalmente expuesto a que lo ocupe y señoree si antes de
la abertura de la campaña que acostumbra comensar tan anticipadamente el enemigo no se
hallare el real exército de vuestra magestad en
disposición de impedir sus designios. Y si bien experimentamos que por mar y por tierra de orden
de vuestra magestad // 331r // se han subminisa. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 329v i 330r del trienni 1692-1695.
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tiempo los socorros. Y ja que esta ciudad no pueda
executar en servicio // 332r // de vuestra señoría
las asistencias que deseara por la estrachura en
que se reconoce y es bien notoria a vuestra señoría,
para gustosa a acompañar a vuestra señoría en
la súplica para su magestad, de cuyo contenido
remite copia vuestra señoría, y por más servir a
vuestra señoría, solicitará su respuesta, dezeosa de
emplearse siempre en quanto fuere del agrado de
vuestra señoría, con igual voluntad a su obligación. Dios Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años. Zaragoza y febrero, a veynte y
dos de mil seys cientos noventa y sinco. Don Joseph
Despital. Don Joseph Bellido. Don Diego Joseph de
Torres. Jurados de la ciudad de Zaragoza.
Francisco Antonio Español, secretario.
Muy ilustres señores diputados del principado de
Cathaluña en Barcelona residentes».
Segueix-se còpia de la carta escrita per dits
il·lustres jurats de la ciutat de Çaragoça al rey,
nostre senyor, que Déu guarde:
«Señor.
Es tan recíproca la correspondencia que tiene esta
ciudad con los dipputados del principado de Cataluña que, dezeosa de acompanyarlos en la reverente súplica que hazen a vuestra magestad, vuelve
rendidamente a suplicar a vuestra magestad el
premio en que han puesto a aquel principado y ciudad de Barcelona las operaciones del exército enemigo // 332v // en las antecedentes campañas; y,
aunque no duda esta ciudad que con toda individuación estará informado el real ánimo de vuestra magestad, por los motivos que representan en
su memorial, a vista del justo reçelo que les asiste
para la próxima campaña espera esta ciudad con
segura confiansa será de la real dignación de vuestra magestad el aplicar aquellas más prontas asitencias, assí de exército como de armada, qual lo
insta la gravedad de la causa; puesto es el principal medio para mantener el real exército de vuestra magestad, no malográndose en la dilación el
alivio y consuelo que siempre han hallado en la real
clemencia de vuestra magestad, en cuya consideración tiene esta ciudad por seguro hallarán en la
real benignidad de vuestra magestad nuestra interposición en el buen lugar que siempre ha merecido, siendo el principal fin de esta ciudad el de seguir la real voluntad de vuestra magestad en todo
como lo principal empeño de su obligación. Dios
Nuestro Señor guarde la cathólica y real persona
de vuestra magestad como la Christiandad ha menester. Zaragoza y febrero, a veynte y dos de mil y
seyscientos noventa y sinco. Joseph Despital. Joseph
Bellido. Diego Joseph de Torres y Tejada. Jurados
de la ciudad de Çaragoza».
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En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà mayor, y magnífich racional de la present casa, és
baxat a la casa del // 333r // General a effecte de
pèndrer inventari dels fraus appresos en lo present y corrent mes de febrer; y no se ha trobat
haver-hi frau algú.

Dimars, al primer de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fornells, per absència del doctor
Onofre Monsalvo, ha fet relació mitjansant jurament de com la indisposició de Joan de Argila, scrivà major del General, ha continuat y continua de la mateixa manera que dit doctor
Monsalvo ha fet altres relacions a sas senyorias,
axí que li ha impedit y impedeix la servitut personal de son offici.
Ítem, dit doctor Fornells mitjansant jurament a
fet relació com la indisposició de Erasme de
Lana y Fontanet, donzell, racional, ha continuat fins lo die present y continua, de modo
que li ha impedit y impedeix la servitut personal
de son offici.
Més avant, dit doctor Fornells ha fet relació
mitjansant jurament de com la indisposició de
don Miquel de Pallarès, ajudant primer de racional del General y present casa, ha continuat
fins lo die present y persevera, impedint-li la
personal servitut de son offci.
Semblantment, ha fet relació dit doctor Francisco Fornells mitjansant jurament com la indisposició de Gismundo Bofill, ajudant tercer de la
scrivania major, ha perseverat y continua, de
modo que li ha impedit y impedeix la // 333v //
personal servitut de son offici.
Ítem, ha fet relació dit doctor Fornells mitjansant jurament de com la indisposició de Joseph
Aloya, andador de la confraria de Sant Jordi, ha
continuat y continua, de modo que li impedeix
lo poder servir personalment son offici.
Ítem, ha fet relació dit doctor Fornells mitjansant jurament de com la indisposició de Emanuel Rossell, notari públich de Barcelona, receptor de las avarias de la Real Audiència, ha
continuat fins lo die present, impedint-li la personal servitut de son offici.
En aquest matex die ha tornat a servir personalment lo offici de receptor de las avarias de la
Real Audiència Emanuel Rossell, notari públich
de Barcelona, per trobar-se convalesent de sa
indisposició.

Dimecres, a II de mars MDCLXXXXV.

Dijous, a X de mars, MDCLXXXXV.

En aquest die, per estar ocupats sas senyorias, lo
magnífich racional de la present casa és baxat a
la casa del General a effecte de fer continuar lo
subhastar y encantar los drets de la Generalitat.

En aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdor ecclesiàstich, constituhits personalment en la sala ahont se té consistori, devant y en presència del il·lustre // 335r // y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, en
presència dels testimonis avallscrits, han requerit a mi, Hierònym Brotons, notari públich de
Barcelona, scrivà major del General y present
casa de la Deputació, continuàs y llevàs acte
que, havent el dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich lo die de ahir, a las sinch horas de la tarda, proposat en consistori que a effecte de conseguir-se la lleva demanada e
instada per lo excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, de
la present província per la pròxima campanya, és
de gran importància se procure y solicite dita
lleva en la vegueria de Barcelona y en la de
Tremp y Pallàs y que, trobant-se com vuy se
troban tres consistorials fora de la present ciutat
en differents veguerias a solicitar y procurar dita
lleva, que apar serie de utilitat y conveniència se
cometés a un cavaller particular perquè en nom
del il·lustre consistori se conferís en las ditas veguerias de Barcelona y de Tremp y Pallàs a solicitar y procurar lo compliment de dita lleva; y
que, essent estat de eix parer ells dits il·lustres y
fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich, tocant a votar sobre dita proposició al dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, no volgué prossehir en votar, ans
bé, se’n anà, dexant en consistori a dits il·lustres
y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs, retardant-se de eix modo lo real servey y
la defensa del present principat. Que perçò, en
exoneració de la obligació de llur càrrech, protestaven y lo altre de ells protestave a ell, dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, de tots los danys y damnatges que
fòssan per rahó de dita retardació ne poden esdevenir, protestant-li aximateix de prossehir
contra ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar, ab aquell modo y forma y per aquella via
apareixerà ésser lícit y permès, tant per las ditas
rahons com per la desatenció y desobediència
ha tingut al il·lustre consistori ell, dit // 335v //
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar. Y encontinent de feta dita protesta y oÿda aquella
per dit il·lustre y fidelíssim senyor don Pau
Aquiles, ha respost que havent-se feta la demuntdita proposició digué ell no podia passar a
votar sobre lo fet proposat, per quant necessitave aquell de premeditar-se y discórrer sobre ell,
y que després votarie sobre son contengut conforme diu de per no estar prompte per votar; y
dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdor ecclesiàstich, replicant que no tenie lloch lo
respost per dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor

Divendres, a IIII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present // 334r // casa, per estar ocupats sas senyorias en la expedició dels negocis del consistori,
és baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhastar y encantar los drets de la Generalitat.
Disapte, a V de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fornells, per trobar-se ausent de la
present ciutat lo doctor Honofre Monsalvo, ha
fet relació mitjansant jurament de com la indisposició de la vista de Joseph Pelegrí ha continuat conforme dit doctor Monsalvo té dit a sas
senyorias en altras relacions, y continua de
modo que li ha impedit y impedeix lo poder servir personalment son offici.
En aquest matex die se és partit de la present
ciutat per las veguerias de Tarragona, Monblanch y Vilafranca del Panadès lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Terré y Granollachs, deputat militar, ab Jacinto Morató,
servint de verguer, ab la massa de plata, per lo
effecte contengut en la deliberació feta als onse
del mes de febrer proppassat.
334v

Dimars, a VIII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias
notàs y continuàs en lo present dietari com lo
die present, per part del síndich de la confraria
dels velers de la present ciutat, és estada presentada en consistori una súplica demanant ab ella
ésser manat a Isidro Bosch, subrrogat en lo offici de receptor dels fraus, alse lo segrest per ell
fet a una pessa y tela de alducar y seda un perpua
de Barthomeu Casas y de Anthon Pau, velers de
dita present ciutat, y per dit effecte ésser fetas las
degudas provisions segons estil, demanant també ésser dita súplica continuada en lo present
dietari. Y per quant la una cosa se contraria ab la
altra, per ser lo alsar-se dit segrest matèria de
justícia, y lo que és de justícia no·s continua ni
pot continuar en dietari, perçò ses senyories han
comès dita súplica als magnífichs assessors ordinaris del General y present casa, perquè sobre
son contengut ministren justícia, y no han ordenat ésser aquella continuada en dietari.
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Pallàs; y que per haver-hi ja fora de la present
ciutat per lo dit effecte en virtut de deliberació
feta als onse del mes de febrer proppassat, és assaber, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar en las veguerias de Tarragona, de Vilafranca de Panadès y de Monblanch, lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real en las baronias de
Bellpuig, veguerias de Agramunt, de Tàrrega,
alta y baixa de Cervera, de Manresa y sots-vegueria //336v // de Llussanès, y lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor en las veguerias de Tortosa,
Lleyda y de Balaguer, apar serie de conveniència
se anomenàs per lo il·lustre consistori un cavaller particular, lo qual ab comissió del il·lustre
consistori procuràs y solicitàs dita lleva en la vegueria de Barcelona y de Tremp y de Pallàs, perquè de eix modo se consiguirà dita lleva ab tota
prestesa de ditas veguerias y axí bé se acudirà al
real servey y no se faltarà a las ocurrèncias del
negoci de la present casa; que perçò sie servint
lo il·lustre consistori pèndrer-hi la resolució
aparega més proporcionada y convenient.

militar, per quant després de haver votat ells dos
dient se anomenés un cavaller particular ell, dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, se entretingué un bon rato ab differents rahons, y
ohint-se demanave al secretari digué que ja tenie per habilitada la carta se estave escrivint al
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, y se alsà
volent-se’n anar; y dient-li ells, dits il·lustres y
fidelíssims deputat y oÿdor ecclesiàstich aguardar entràs en consistori lo secretari per poder-li
protestar, no·s volgué detenir sinó que se’n anà
dient ere fosch. Lo que ohit per dit il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar,
replicant ha respost que ell no ho comprengué
en la conformitat diuhen y reffereixen dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich. De totas las quals cosas és estat llevat lo
present acte per mi, dit scrivà major, essent-hi
presents per testimonis Jacinto Sitjar, perxer, y
Joseph Capdevila, passamaner.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, don Joan Morer y Pasqual, com a procurador del magnífich
Joan de Argila, cavaller en Barcelona populat,
secretari y scrivà major del General y casa de la
Deputació, com de sa procura consta en poder
de Hierònym Brotons, // 336r // notari públic
de Barcelona, al primer del mes de dezembre
del any mil sis-cents noranta, còpia authèntica
de la qual és assí cusida, signada de número doscents trenta-y-quatre, en dit nom ha renunciat
lo dit offici de secretari y scrivà major del General y casa de la Deputació en mà y poder de sas
senyorias a favor y en cap de dit Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, per ser altre
dels officis antichs y dels que·s poden alienar,
suplicant a sas senyorias dita renunciació ésser-li
admesa. Y sas senyorias han acceptada dita renunciació si (y) en quant per capítols de Cort
los és lícit y permés. Essents presents al rèbrer lo
present acte, entrevenint Francisco Torres, notari públich de Barcelona, ajudant segon de la
escrivania major, per absència del ajudant primer, y presents per testimonis Jacinto Sitjar,
perxer, altre dels verguers del il·lustre consistori
de ses senyories, y Fermí Vehils, sastre, servint
lo offici de altre de dits verguersa.

Feta la qual proposició se procehí a votar en la
forma següent:
Lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anthoni
de Planella y Cruÿlles, deputat ecclesiàstich, és
de parer que, attès se troban ja fora de la present
ciutat y en diversas veguerias los tres consistorials mensionats, en la proposició, per la qual
rahó ha suportat y suporta lo General un notable gasto, que perçò y per cuitar lo major y perquè no se falte a la expedició de la ocurrència
dels negocis de la present casa, per lo il·lustre
consistori se anomene un cavaller particular qui
en virtut de la commissió del il·lustre consistori
solicite y procure en las veguerias de Barcelona
y de Tremp y Pallàs dita lleva; que de eix modo
se acudirà al real servey a la solisitut y consecució de la lleva, y no se farà falta a la expedició y
ocurrència dels negocis y afers de la Generalitat.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume Burguès és del propri vot del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
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En aquest mateix die fonch per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich proposat
que per la effectuació de la lleva demanada e
instada per lo llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de la present província per la pròxima campanya, se necessita lo procurar-se y solicitar dita
lleva en las veguerias de Barcelona y de Tremp y
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1485.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles,
oÿdor militar, diu ab tot effecte anela la puntual
execució y prompta efectuació de ditas llevas;
però que per sa major brevetat concidera és necessari anar-hi un del present consistori, perquè
ab sa authoritat puga recabar un prompte y més
numerós ex de soldats, per demanar una cosa y
altra la present ocurrència. Y en consideració
que per las altras llevas fahedoras per Cathalunya han eixit diferents consistorials, y axís o la
eixida de aquells per ditas llevas se ha de dir voluntària o per lo cas proposat ha de ser necessària la de un consistorial. Y attenent com és ben

notori que lo any passat per fer las llevas per Cathalunya anaren també consistorials, quals foren
don Joseph Terré y Granollachs, deputat militar, y lo doctor Esteve Serra y Vileta, deputat
real, y vuy de present se troben també per lo
mateix effecte y també Narcís Bofill, oÿdor real,
y com se offereix de present lo cas de poder emplear-se un consistorial per la functió mateixa de
llevas segons lo proposat, y a ningú toca més de
dret que a ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, lo anar per fer ditas llevas, puix no
havent-hi anat lo any passat no sols ara deu
anar-hi però havie de ésser lo primer de aquest
any en eixir per dit effecte, majorment no volent-hi anar los il·lustres y fidelíssims deputat y
oÿdor ecclesiàstich, puix las functions de consistori se fan per los consistorials alternatim,
obrant ara los uns y en altra ocasió los altres,
com és observansa en la present casa de la Deputació, y àdhuc en la subjecta matèria, y no
sens fonament, sinó ab gran rahó, y és perquè
los uns consistorials no sien més singulars que
// 337v // los altres, y no se mira majorment entre ells, sinó una igualtat y conformitat en lo
obrar qual se deu esperar de un consistori tant
il·lustre y fidelíssim; a més que per dit empleo
de fer ditas llevas, cosa tant del servey del rey y
de la província, no·s pot elegir ningú més afectat que ell, dit don Pau Aquiles, puix és tant singular en los serveys que no necessita referir-los,
perquè ab tanta notorietat los publica la fama a
vista de sa sanch derramada. Per lo que, posant
lo sobredit en la concideració del il·lustre consistori, y affectant la brevedat de las llevas y lo
major número d’ellas per necessitar de una cosa
y altra la urgència present, és de vot y parer que
ell en persona vage a solicitar las ditas llevas en
las veguerias de Barcelona, Tremp y Pallàs y a
hont serà necessari, per lo major servey del rey y
de la província, protestant expressament en cas
no·s condecendesca ab lo present vot de tots los
danys, prejudicis, menoscabos y notas que
podrà patir y suportar.
Y encontinent, ohit dit vot per dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs,
requerint a mi, scrivà major, continuàs lo següent, és assaber, que en primer lloch se deu estimar com és just lo bon zel y effecte de lo dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar al real
servey de sa magestat; emperò, que lo que diu
ab son vot ho podie molt bé manifestar quant lo
il·lustre consistori tractà y formà la disposició de
ditas llevas, que expressament convingué dit
consistori en què isquessen tres consistorials y
tansolament, perquè pogués quedar major forma per la ocurrència de las cosas de la present
casa, per quant ab dos tantsolament no seria fàscil // 338r // poder donar providència a tot; y
que ells, dits il·lustres y fidelíssims senyors de481

putat y oÿdor ecclesiàstich, ni lo altre de ells,
may són escussats ni se escúsan ni escusaran de
exir y anar a procurar y solicitar dita lleva, ans
bé, que estan promptes y aparellats per axir-(h)i
y anar-hi; emperò, que al estat present, estant
tant avansats los demés consistorials se troban
fora ab la lleva de sas vendas, y havent participat
a sa excel·lència y escrit a sa magestat lo consistori haver deliberat hisquessen tres consistorials, voler que ara ne hisca de altre aparés voler
augmentar gasto voluntari, majorment trobantse la Generalitat tant extenuada com se troba,
quant y més que antes que·ll, dit senyor oÿdor
militar, ni altre consistorial podrà estar disposat
per eixir és precís passar alguns dies e axibé lo
retardar-se la effectuació del real servey y la consecució de dita lleva, y ultra de això no serie fàscil poder-se donar la deguda providència. Per
las quals rahons ells, dits il·lustres y fidelíssims
senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor ecclesiàstich, estan y persevèran en lo vot que desobre
tenen fet, reprotestant a dit il·lustre y fidelíssim
senyor don Pau Aquiles de tots danys, damnatges y demés lícit de protestar.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarde, poch més o menos, existint personalment
en la sala del consistori los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich y oÿdor
militar fent consistori, en virtut del vot fet per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, que·s troba
insertat y cusit en lo llibre de Deliberacions del
present y corrent trienni, en jornada de onse del
mes de febrer proppassat, dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich me
han request a mi, scrivà // 338v // major del dit
General y casa de la Deputació, continuàs y
llevàs acte de com lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Pau Aquiles, oÿdor militar, recusave anomenar, ans bé, disentia de què se anomenassen
consulents, havent-se aquells demanats per dits
magnífichs assessors y advocat fiscal a effecte de
poder millor assertar en aconcellar lo que sas senyorias han y deuhen obrar en la dificultat ocurrent, és assaber, si havent deliberat lo consistori
isquessen, conforme se troban vuy fora de la
present ciutat en differents veguerias, tres consistorials a solicitar y procurar per la pròxima
campanya la lleva demanada e instada per sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, haventse fet vot que los consistorials rèstan en la present ciutat durant la causa de la absència dels
que són fora fan consistori y poden fer qualsevols deliberacions y que, havent-se de solicitar y
procurar dita lleva en las veguerias de Barcelona, de Tremp y Pallàs, lo die present és estat
proposat en consistori perquè s’(h)i donàs la
deguda providència, essent estats ells, dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor eccle-
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siàstichs, de sentir se anomenàs per lo consistori
un cavaller particular perquè ab commissió del
consistori procure y solicite dita lleva en ditas
veguerias, y lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Pau Aquiles no haver-se conformat en dit vot,
ans bé, ésser estat de vot isqués a solicitar aquella un consistorial, lo qual fos ell mateix; per
rahó de la qual disonància de vot no se ha pogut
pèndrer resolució en dit fet, y aximateix se retarda en los demés negocis y afers de la Generalitat. Essent presents a ditas cosas per testimonis Jacinto Sitjar, altre dels verguers, y Fermí
Vehils, // 339r // servint lo offici de altre de dits
verguers del il·lustre consistori de ses senyories.

sors y advocat fiscal entrat en consistori de sas
senyorias, dient que lo fet se’ls ere estat consultat ere matèria molt grave y que per major assert
en lo aconcellar necessitaven de consulents y
que, volent lo die de ahir a la tarda passar sas senyorias a fer la nominació de consulents, lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar no volgué venir bé, ans bé digué dissentia en què se
anomenassen consulents, dient ho volie premeditar, que perçò se proposa ara novament en lo
consistori perquè se prossehesca en votar si se
farà dita nominació de consulents o no.
Feta la qual proposició fonch procehit en votar
en la forma següent:

Divendres, a XI de mars MDCLXXXXV.
En aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat y oÿdor ecclesiàstichs, existints personalment en la sala del consistori de sas senyorias, devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, oÿdor militar, han
requerit a mi, scrivà major del General, llevàs
acte de com ells y lo altre de ells protestaven dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar don
Pau Aquiles dels gastos ha ocasionats y ocasiona
al General, axí per causa de haver-se previnguts
cotxes per baixar sas senyorias acompanyats dels
officials de la present casa en la casa del General
y Bolla y fer continuar lo encantar y subhastar
los arrendaments de la Generalitat que dies ha
se estan subhastant, com altrament per ser ja
hora tarda y no poder-s’(h)i baixar, per haver
dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar vingut tart y per turbar-ho ab differents reparos y
rahons insubsistents. A la qual protesta dit senyor oÿdor militar ha respost que·ll és vingut a
dos quarts de onse, y que està prompte per baixar-hi. Essent presents a ditas cosas per testimonis Jacinto Sitjar, altres dels verguers del consistori de sas senyorias, y Joseph Capdevila, servint
lo offici de altre de dits verguers.
En aquest mateix die és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat lo magnífich
racional de la present casa de la Deputació a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets de la
Generalitat.
En aquest mateix die és estat proposat en lo
il·lustre consistori // 339v // que per quant lo die
de ahir de paraula fonch consultat als magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa perquè aconsellassen a sas senyorias lo
que devien y podien obrar en cas de no concordar los tres consistorials que vuy se tròban en la
present ciutat fent consistori, en virtut del vot
que se troba insertat en lo llibre de Deliberacions, en jornada de onse del mes de febrer
proppassat, y que havent dits magnífichs asses482

Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich és de vot que attès que per los magnífichs
assessors y advocat fiscal són estat demanats
consulents per millor acert del que se’ls ha consultat, que perçò los sien donats aquells y que·s
passe a fer nominació de ells.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és del mateix sentir del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
de sentir que no se anomenen ni·s donen consulents, per quant // 340r // als magnífichs assessors y advocat fiscal no se’ls ha comès ningun
paper ni vot perquè puguen demanar consulents per rahó que ells tantsolament los poden
demanar quant se’ls offereix dificultat en alguna
cosa que se’ls sie comesa, en lo qual cas de comètrer-se’ls alguna cosa ocurrent-hi dificultat
se aderirà a què se donen consulents.
En aquest mateix die, instant lo procurador fiscal del General y present casa, és estada presentada una requesta al il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar, de la presentació de la qual fonch
llevat acte per mi, scrivà major, en la forma següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto,
die vero undecima mensis martii eiusdem anni
intitulata, praesente et haec vocato, rogato atque
requisito me, Hieronymus Brotons, notario publico Barchinonae, scriba majori Generalis Cathaloniae, et presentibus etiam Hiacynto Sitjar, altero ex virgariis ilustris consistorii illustrium et
fidelissimorum dominorum deputatorum, et Josepho Capdevila, subrogato in offitio alterius ex
dictis virgariis, magnificus de Monfar et Sorts,
civis honoratus Barchinonae, procurator fiscalis
domus Deputationis et dicti Generalis Principatus Cathaloniae, constitutus personaliter coram
et ante praesentiam illustris et fidelissimi domini

don Pauli Aquiles, triennio currenti auditori
computorum pro stamento militari dicti Generalis Cathaloniae, personaliter existentis intus aulam consistorii suarum dominationem, eidem obtulit et praesentavit illis quibus decet reverentia
et honore et seu per me, dictum secretarium et
scribam majorem praefatum, praesentari et legi
publice petiit, instavit et requisivit quandam in
scriptis papiri requisitionis sce-// 340v // dulam
tenoris sequentis: «Molt bé sab e ignorar no pot
molt il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, de present oÿdor militar del General del
present principat de Cathalunya, de com, inseguint la consuetut antiquíssima y inviolablement sempre observada en la present casa del
Deputació, en totas y qualsevols ocasions que
per los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General se han demanat que fossen ap(l)icats y
anomenats consulents per la dicisió y terminació dels afers y negocis que per part del molt
il·lustre y fidelíssim consistori y sos predecessors, sens contradicció alguna, per lo major
acert dels negocis indistrictament passar a fer
nominació dels consulents sen(s) que en algun
temps y menos per ninguna causa y rahó se haja
negat lo consistori a assentí a semblant justa petició y instància, discorrent com sempre prudencialment que la primera y més principal
obligació de cada hu que tant dignament han
ocupat y ocupan los càrrechs de deputats y oÿdors ere anelar al major acert de tots los negocis
que en lo discurs del temps se offereixen resòldrer y deliberar. Y com, no obstant dita immemorial consuetut y observansa, havent lo die de
ahir, que comptàvem a deu del corrent mes y
any, los noble(s) y magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa demanat y suplicat al
molt il·lustre y fidelíssim consistori se dignàs
anomenar y elegir consulents per a resòldrer
quina y qual intel·ligència se havie de // 341r //
donar al capítol sinquanta-set, Corts de mil
sinch-cents noranta-nou, en orde al fet a ells
proposat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs acerca si
podien y devian dos dels tres molt il·lustres y fidelíssims consistorials que vuy se troban compòndrer lo consistori, passar a deliberar, no
obstant qualsevol dissentiment del altre, majorment attesa la gravedat del negoci per lo qual se
troba haver-se declarat o aconcellat al molt
il·lustre y fidelíssim consistori poder fer consistori tres sols consistorials, passant aquells a deliberar tot lo que conduhie al major útil y benefici de la Generalitat y en servey de sa real
magestat, que Déu guarde, no haja dubtat vostra senyoria dissentir a què en negoci tant grave
fossen aplicats consulents, negant-se a petició
tant justa y racionable, per la qual causa y dissentiment fins vuy no se ha pugut pèndrer la resolució més convenient y necessària per lo ma483

jor útil y benefici de la Generalitat; essent axí
que de la tardansa ocasionada precisament del
dissentiment de vostra senyoria resulta un notori dany y prejudici, no sols a la Generalitat y a la
conceció y exacció de sos drets, sinó encara cedeix y ha de cedir en grave detriment de tot lo
present principat, y no menos en servey de sa
real magestat, que Déu guarde, suposat que lo
dissentiment fet per vostra senyoria és la única y
principal causa perquè lo molt il·lustre y fidelíssim consistori no dóna lo total cumpliment al
servey que junt ab vostra senyoria se deliberà
fer-se a sa real magestat per lo major resguart
del present principat y de tots aquells que cumplint a sas presisas y degudas obligacions desitjan víurer baix lo suau y paternal domini de sa
magestat. Per tant, // 341v // lo procurador fiscal, cumplint, com deu, a las obligacions de son
càrrech, y desitjant que lo promès y offert per lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori en lo real
servey de sa magestat tinga lo total effecte y
cumpliment, y que aquell en manera alguna se
retarde, ans bé, guanyant-se los instants, com
així ho clama, la pública utilitat, y ha de obligar
a vostra senyoria la mateixa obligació que té
com altre dels consistorials; attès que lo cumpliment del sobredit negoci no se ocasiona per
part de dits molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputat y oÿdor ecclesiàstich; attès que vuy en
die expressament en scrits expressament són estats de vot y parer que·s donassen consulents als
dits nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal per lo effecte y negoci per saa senyoria fidelíssimab proposat, si sols del dissentiment de
vostra senyoria; a vostra senyoria, ab la urbanitat y reverència que deu, requereix y interpel·la
que, tota mora postposada, assentesca y vinga
bé en passar a fer nominació de consulents per
lo effecte per dits noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal demanats al molt il·lustre y fidelíssim consistori; altrament en cas de recusació de
vostra senyoria, lo que no·s creu, protesta contra vostra senyoria y de sos béns de tots y qualsevols danys, tant intrínsechs com extrínsechs, y
demés altres cogitables, que púgan obvenir
tant a la Generalitat com al real servey de sa real
magestat; reservant-se vers si tots los drets y accions que contra vostra senyoria y de sos béns li
poden competir y expectar, tant per a inquirir
contra vostra senyoria //342r // en qualsevols judicis y tribunals com altrament demanant y requerint que la present sie incertada en la mà
corrent. Requirens vos nottarium, et cetera».
Quasiquidem papyri requisitionis scedula sic ut
praedicitur oblata et praesentata cum per me,
dictum secretarium et scribam majorem praefatum, legere incipiebatur, dictus illustris et fidelisa. a continuació ratllat magestat.
b. a continuació repetit fidelíssima.
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Deinde autem adveniente duodecima die praedictorum mensis et anni, dictus illustris et fidelissimus dominus don Paulus Aquiles, hora quinta
post meridiem, constitutus personaliter intus scribaniam majorem domus Deputationis, tradidit
et liberavit mihi, dicto Hieronymo Brotons, notario, secretario et scriba majori praefato, quandam in scriptis papyri responsionis scedulam
huiusmodi sub tenore: «Responent lo noble don
Pau Aquiles, oÿdor militar del General de Cathalunya, a una requesta se li és presentada a
instància del procurador fiscal del General lo die
de ahir, que comptàvem als onse del corrent
mes y any, entre las quatre y sinch horas de la
tarde, que comensa «Molt bé sab e ignorar no
pot molt il·lustre y fidelíssim senyor don Pau
Aquiles», y acabe «requirint que la present sie

insertada en la mà corrent. Requirens vos notarium», diu que lo contengut en dita requesta se
dirigeix a què dit Aquiles vinga bé y assentesca
en passar a fer nominació de consulents per a resòldrer quina intel·ligència se ha de donar al capítol sinquanta-set, Corts mil sinch-cents noranta-y-nou, en orde al fet proposat als noble(s)
y magnífichs assessors y advocat fiscal per los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat y
// 343r // oÿdor ecclesiàstich acerca si devien o
podien dos dels tres molt il·lustres y fidelíssims
consistorials que vuy se tròban compòndrer lo
consistori y passar a deliberar, no obstant qualsevol dissentiment del altre, majorment attesa la
gravedat del negoci per lo qual se troba haver-se
declarat e o aconsellat al molt il·lustre y fidelíssim consistori poder fer consistori tres consistorials, passant aquells a deliberar tot lo que conduhia al major útil y benefici de la Generalitat y
en servey de sa real magestat, que Déu guarde,
ab differents protestas en cas de dissentiment, lo
que no apar sie fundamentat in ritu nec in recto.
In ritu perquè demanant-se dits consulents per
a resòldrer quina y qual intel·ligència se deu donar al dit capítol sinquanta-set, Corts mil sinchcents noranta-nou, sobre lo fet proposat, no
sols és molt extraviada y inusitada dita petició y
requeriment, però també contra lo disposat en
lo capítol trenta-nou, Corts mil sinch-cents noranta-nou, a hont se troba disposat que en lo
cas de haver-se de donar intel·ligència a algun
dels capítols de Cort se deu firmar dubte sobre
las intel·ligèncias de aquell y en dit cas deuhen
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
junt ab los assessors ordinaris de las casa de la
Deputació, sens aplicar altres doctors, fer declaració y interpretació de las paraulasa sobre las
quals serà sucitat lo dubte es debat, dins vint-yquatre horas aprés que serà sucitat lo tal dubte.
Y axí se ha observat sempre en la present casa
des de ditas Corts. Del que apar notòriament
que per la interpretació e intel·ligència del capítol sinquanta-set, Corts mil sinch-cents noranta-nou, y de qualsevol altre capítol de Cort, no
pot ni deu lo procurador fiscal // 343v // per via
de requeriment ni de altra manera interpel·lar
perquè se anomenen consulents, encara que sie
a petició dels assessors, sinó que és de sa obligació lo firmar dubte segons lo dit capítol trentanou. In recto perquè encara que per lo procurador fiscal se formàs dubte, no tindrie lloch, per
quant en lo capítol sinquanta-set no·s troban
paraulas algunas dubtosas per lo negoci que insta lo procurador fiscal se fassa nominació de
consulents, perquè dit capítol sols disposa que
en les deliberacions se fan en lo consistori dels
deputats y oÿdors hajan de entrevenir la major
part dels consistorials, y que aquella major part

a. a continuació ratllat instrumentum.

a. a continuació repetit paraulas.

simus dominus don Paulus Aquiles dicit quod
«illam habebat tanquam lectam», qua propter de
eadem per me, dictum secretarium et scribam
majorem, fuit sibi tradita copia et per eum manibus suis accepta ipse verbo respondendo dixit
«quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». Qua responsione sue facta dictus
Franciscus de Monfar et Sorts, procurator fiscalis
praefatus, replicando per organum magnifichi
Isidori Pi, utriusque juris doctoris, advocati fiscalis dicti Generalis subrogati, ibidem existentis,
dixit sequentia: «Que no pot ignorar ell, dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Pau de Aquiles,
oÿdor militar, la causa per la qual lo noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal demanaven
consulents lo die de ahir que comptàvem als
deu del present y corrent mes, attès que dels actes y altres escriptures se tròban continuadas en
lo dietari corrent y de las respostas per ell, dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, fetas, li és ben notori. Y que axí, salvant-se totas y
qualsevols accions, tant civils com criminals, li
poden competir y espectar vers y contra la persona y béns de ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor
don Pau Aquiles, iterum ab la deguda urbanitat
li torna a protestar de tots los gastos y danys, axí
extrínsechs com intrínsechs, que·n poden esdevenir y la Generalitat ne pot patir». De quibus
omnibus et singulis dictus Franciscus de Monfar
et Sorts, procurator fiscalis praefatus, petita, instavit et requisivit // 342v // publicum confici instrumentum sibique ac aliis cuia [...] copiam authenticam dari, tradi atque liberari per me,
dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem praefatum. Quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense, hora et loco praedictis.
Praesente, vocato atque requisito me, dicto et infrascripto notario, secretario et scriba majori, et
presentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis.
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se entenga hagen de ser quatre, ab què ni hage
un de cada bras, se’ns trobar-se paraula alguna
que en cas de dissentiment de un dels quatre
puguessen los tres deliberar. A més que sobre
dit capítol no pot formar-se dubte ni menos ferse interpretació segons lo liberal del mateix capítol en aquellas paraulas ibi: «sens poder-hi posar interpretació ninguna»; del que se veu
clarament quant en son cas y ab quant fonament dit Aquiles ha dissentit a la nominació de
consulents sobre dit fet, y quant affectat y fora
de son cas és lo contengut en dita requesta. Per
lo que, donant las presents per llegítima resposta de dita requesta, demana que sie insertada al
peu de aquella, y que no sie donada còpia d’ella
sens inserta de la present resposta. Requirens vos
notarium».

hombres, y todo lo demás que ha passado en esta
dependencia, he resuelto daros las particulares
gracias que merecen tan buenos y fieles vassallos
por la finesa e innata fidelidad con que os haveys
portado en esta disposición tan conveniente a mi
real servicio. La qual tendrá presente mi paternal amor para honrraros y favoreceros en las ocasiones que se offrecieren a vuestra conveniencia y
consuelo, pues me ha sido tan agradable esta deliberación como las demás que vuestra lealtad ha
hecho en las campañas passadas. Dattus en Madrid, a sinco de febrero mil seyscientos noventa y
sinco. Jo, el rey.

Petens et requirens dictus illustris et fidelissimus
dominus don Paulus Aquiles ipsas responsiones in
pede// 344r // seu calce requisitionis sibi praesentatae ad procuratoris fiscalis instantiam herina
die inseri et continuari et de eadem requisitione
minime copiam dari absque insertione dictarum
responsionum. Quae fuerunt acta, et cetera. Praesentibus pro testibus magnifico Alexio Fornaguera, utriusque juris doctore, et Mariano Ros, notario regio collegiato, civibus Barchinonae, ad
ista vocatis et assumptis».

Locus si+gilli».

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro, regens.

Inscriptio sive sobrescrit dictae epistolae: «A los
venerables, amados y fieles míos los ilustres y fidelisímos diputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de nuestro principado de Cathaluña».
345r

Disapte, a XII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat ecclesiàstich y oÿdor militar anaren ab
cotxe en lo palàcio del llochtinent de sa magestat a las dotse horas del migdie, per haver-los
enviat a cercar dit excel·lentíssim senyor. Y arribats que foren a palàcio foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor ab molt agasajo, y los entregà una real carta del rey, nostre senyor, la
data de la qual és en Madrit, als sinch del passat,
ab la qual se serveix sa magestat donar particulars gràcias de haver exit consistorials a solicitar
y procurar la lleva de la província per la pròxima
campanya. Com de dita real carta és de vèurer,
que·s assí cusida, signada de número dos-cents
trenta-sinch, y del thenor següent:

Dilluns, a XIV de mars MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar sas senyorias ocupats en diferents negocis, és baixat a la casa del General a
effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets del General.
Dimecres, a XVI de mars MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
han rebut sas senyorias // 345v // de la reyna,
mare del rey, nostre senyor, dada en Madrit, als
vint-y-quatre del passat. La qual és assí cusida,
signada de número dos-cents trenta-y-sis, y del
tenor següent:

«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados, haviéndome representado el marqués de Gastañaga, mi
lugarteniente y capitán general en esa provincia,
la puntualidad y //344v // zelo con que esse consistorio ha convenido en que las milicias con que suele servirme en tiempo de campaña para que sean
más útiles a mi real servicio se resuman en dos
tercios, con sus maestres de campo y sus officiales,
durante la campaña, hasta en número de dos mil

«Laa reyna. Diputados. Haviendo visto vuestra
carta de veynte y nueve del mes próximo passado y
la copia de la que escrivís al rey, mi muy charo y
muy amado hijo, sobre los reçelos con que os hallays de los refuerzos del enemigo para la próxima
campaña, suplicándome passe mis officios con mi
hijo para que mande se os asista con gente y medios proporcionados a vuestra defensa, desseando
yo mucho todo lo que pueda ser de vuestro major
alivio y seguridad, podeis tener la de que lo executaré assí con las más vivas instancias, y lo continuaré con singular reflexión a vuestro amor y fi-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
343v i 344r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
345v i 346r del trienni 1692-1695.
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cions, de forma que li ha impedit lo exercici personal y servitut de son offici.

neza. De Madrid, a veynte y quatro de febrero de
mil seyscientos noventa y sinco. Jo, la reyna.
El marqués del Solar.

347r

Locus si+gilli».
Inscriptio sive sobrescrit dictae episolae: «La reyna. A los diputados y oydores de qüentas de la Generalidad del principado de Cathaluña».
En aquest mateix die, ab los verguers devant ab
sas massas, són anats sas senyorias en la casa del
General per a fer continuar lo subhastar y encantar los drets de la Generalitat, en los quals
fins lo estat present no se ha trobat dita alguna.
346r

Dijous, a XVII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, a las tres horas de la tarde, sas senyorias, acompanyats dels officials de la present
casa, són anats ab cotxes y ab los verguers ab
massas altas devant en lo convent de Santa Catharina Màrtir de la present ciutat, per a asistir
en lo acte de conclusions que ha defensat Anton
Serra y Vileta, ciutedà honrrat de Barcelona, fill
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, la
qual<s> havia dedicat al molt il·lustre y fidelíssim consistori per lo últim die de las festas de
sant Thomàs de Aquino.
Divendres, a XVIII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, per estar ocupats sas senyorias, lo
magnífich racional de la present casa és baixat a
la casa del General per fer continuar lo subhastar y encantar los drets de la Generalitat.

346v

Dimars, a XII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fornells, en lloch y per absència
del magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com fra don
Francisco Ferrer y Desgüell, prior y sagristà major del imperial monestir de Sant Cugat del
Vallès y del orde de Sant Benet, ajudant de regent los comptes, està detingut en lo llit de malaltia corporal, ab una tersiana sensilla, de forma
que li impedeix lo exercici personal y servitut de
son offici.
Ítem, ha fet relació mitjansant dit jurament com
la indisposició e impediment de Joan de Argila,
cavaller, scrivà major que fonch del General y
present casa, continuà y perseverà fins als nou
del present y corrent mes de mars inclusive ab la
mateixa conformitat que·s conté en altras rela486

Dimecres, a XXIII de mars MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional del General
y present casa és baixat a la casa del General y
Bolla, per causa de estar ses senyories ocupats
en lo consistori, a fer continuar lo encantar y
subhastar los drets de la Generalitat.
Divendres, a XXV de mars MDCLXXXXV.
En aquest die, a las tres de la tarde, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General y
present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputata y oÿdor ecclesiàstichs són anats ab embaxada al excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, a donar-li
la anorabona de haver-se restituhit a la legítima
obediència del rey, nostre senyor, la vila de Blanes, havent dexat aquella ignominiòsament
// 347v // lo enemich, y lo felís progrés han tingut las armas de sa magestat en la guarnició estave en Blanes. De tot lo que sa excel·lència ne
ha donat moltas gràcias a sas senyorias.
Disapte, a XXVI de mars MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat ses senyories a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
que ses senyories han rebut, la data de la qual és
en Madrid, a nou del corrent, ab la qual sa magestat és servit significar las veras ab què sa real
aplicació està tractant de donar y dóna quantas
providèncias caben en la possibilitat y en los
majors esforsos per la defensa y conservació de
esta província. Com de dita real carta és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de número
dos-cents trenta-set, y del thenor següent:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos deputados. Haçe recivido vuestra carta de veynte y nueve de henero
próximo passado en que expressays el grande
aprieto en que se halla esse principado por las operaciones y continuas conquistas que ha logrado el
enemigo, y con este motivo ponderays el grande dolor que os asiste y motiva al recelo de que esta próxima campaña se experimente la última desgracia, como se puede inferir de las extorsiones
// 348r // y hostilidades que las armas francesas
executan en los naturales de essa provincia, y concluhís suplicandome se(r) servido de mandar prevenir con toda antelación la armada marítima,
exército, armas y artillería con las asistencias de
a. a continuació ratllat ecclesiàstich.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
347v i 348r del trienni 1692-1695.

asientos y conductas de dinero que corresponden,
para poder resguardar esse Principado del peligro
en que se halla, pues ja el enemigo tiene echas todas
sus prevenciones para esta primavera. Y después
de expressaros, como lo hago, la mucha gratitud
con que queda mi real ánimo por las expressiones
con que esse consistorio muestra su zelo e innata fidelidad a mi real servicio, he resuelto significaros
las veras con que mi real aplicación está tratando
de dar, y de quantas providencias caven en la possibilidad, y en los majores esfuersos para la defensa
y conservación de tan buenos y fieles vassallos como
los de essa provincia. Dattus en Madrid, a VIIII de
marso MDCLXXXXV. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Harisa. Vidit Comes et Torro, regens.
Loco si+gilli».
Inscriptio sive sobrescrit dictae epistolae: «A los
venerables, amados y fieles nuestros, los ilustres y
fidelíssimos diputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de // 348v // nuestro principado de
Cathaluña».
Dimecres, a XXX de mars MDCLXXXXV.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà major, y
magnífich racional de la present casa, és baixat
en la casa del General y Bolla de la present ciutat
a effecte de continuar en inventari los fraus
// 349r // appresos y trobats en lo present y corrent mes de mars, y no s’(h)i ha trobat continuat frau algun.
349v

Dimecres, a VI de abril MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet han rebut sas senyorias del excel·lentíssim marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat, la data del qual és
als sinch del present y corrent mes de abril. Ab
lo qual bitllet dit excel·lentíssim senyor llochtinent diu haver-li aparegut que per adelantar las
disposicions convenients en la formació dels
tèrcios se han de formar las llevas de la província, lo del comte de Darnius se vaja ajuntant en
la vila de Esparaguera, y lo de don Joan de Copons en la de Sabadell; havent-se de formar lo
primer de las llevas de Tortosa y son vegueriu,
de Lleyda y son vegueriu, de Belaguer y son
vegueriua y del vegueriu de Agramunt; y lo segon dels veguerius de Vilafranca de Panadès,
a. a continuació ratllat y de Balaguer y son vegueriu.
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Tarragona y Monblanch. Com de dit bitllet és
més llargament de vèurer, lo qual és assí cusit,
signat de número dos-cents trenta-vuyt, y del
thenor següent:
«Paraa adelantar las disposiciones conbenientes
en la formazión de los tercios con que vuestra señoría sirve a su magestat de naturales de este
principado para esta campaña, me ha parecido
que el del conde de Darnius se vaya juntando en
la villa de Esparaguera, y el de don Joan de Copons en la de Savadell, a donde se remitirán las
compañías como fueren llegando a esta ciudad,
después de amunicionadas; // 350r // haviéndose
de componer el primero de Tortosa y de su veguerío, de la ciudad de Lérida y su veguerío, de la de
Balaguer y su veguerío y del veguerío de Agramunt; y el segundo de los vegueríos de Villafranca
de Panadés, Tarragona y Monblanch. Y para
que la gente de dichos tercios sea más bien governada y reduzida a obediencia y disciplina militar, he ordenado que a los sargentos majores y
ajudantes se les despachen luego sus títulos, a effecto de que con la major brevedad possible passen
a asistir a los lugares destinados de Esparaguera y
Savadell. Lo que aviso a vuestra señoría para que
se sirva de tenerlo entendido y prebenir a este fin
lo que hubiere por conveniente. Dios guarde a
vuestra señoría muchos y feliçes años. Barcelona,
a sinco de abril mil seyscientos noventa y sinco. El
marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
Disapte, a IX de abril MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, // 350v // scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta han rebut ses senyories de la reyna reynant, nostra senyora, la data de la qual és en
Madrit als quinse de mars proppassat, ab la qual
és servida sa magestat participar a sas senyorias
haver-se dignat aplicar sas representacions segons demana la urgència. Com més llargament
és de vèurer de dita real carta, que és assí cusida,
signada de número dos-cents trenta-nou, y del
thenor següent:
«Lab reyna. Ilustres y fidelíssimos diputados de
nuestro principado de Cathaluña. Con toda
acertazión he visto vuestra carta y la copia de la
que assí mismo escrivís al rey, mi señor y mi primo, y, enterada de su contesto y del estado presente
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
347v i 348r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
350v i 351r del trienni 1692-1695.
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en que os hallays y asistencias prontas que necesita
esse principado para el reparo de las armas enemigas, he aplicado mis representaciones según referís y pide la urgencia, sobre que, asseguro, es insesante el cuydado de su magestad y su principal
empleo, assí por la importancia de las materias
como por el paternal amor que tenemos a tan fidelíssimos vassallos, esperando en Dios el consuelo
pronto de todos, asegurada de vuestra fina constancia. Madrid, quinse de marzo de mil seyscientos noventa y sinco. Jo, la reyna.
Don García de Villagrán y Marbán.
Loco si+gilli».
Inscriptio sive sobrescrit dictae // 350v // epistolae: «Por la reyna. A los venerables, amados y fieles nuestros, los ilustres y fidelíssimos diputados y
oydores de cuentas de la Generalidad de nuestro
principado de Cataluña».
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Guillem del
Cantó, aventatjat de la companyia del mestre de
camp del tèrcio del General y present casa, ha
fet dexació de dita plassa de avantatjat per ser
ell, dit del Cantó, alegit en capità de la vila de
Vilanova y la Geltrú, com apar de la patenta en
son favor despedida, de la qual ha fet ocular ostenció, suplicant dita dexació ésser-li admesa. E
ses senyories, attès los ha constat plenament dit
del Cantó ésser anomenat en capità de Vilanova
y la Geltrú, han admès aquell. Essent presents
per testimonis Jacinto Sitjar, verguer, y Joseph
Capdevila, servint lo offici de altre dels verguers
del il·lustre consistori de ses senyories.
En aquest mateix die, constituhit personalment en lo consistori de ses senyories, lo doctor en medicina Francisco Fornells mitjansant
jurament ha fet relació de com la indisposició
del doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner
de la bolla de la present ciutat, ha perseverat y
persevera encara, de forma que li ha impedit e
impedeix lo personal exercici y servitut de dit
offici.

nuàs en lo present dietari una carta han rebut
del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, la data de la qual és en lo Hospitalet als onse
del corrent, junt ab una súplica a sa excel·lència
presentada per los soldats de las companyias de
Tortosa. La qual carta y súplica són assí cusidas,
signadas de números CCXXXX y CCXXXXI, y
del thenor següent:
Segueix dita carta:
«Teniendoa entendido que el capitán que ha elegido la villa de Vilanova para los tercios con que
vuestra señoría sirve al rey esta campaña se ha alquilado por quinse escudos de sueldo al mes, en lugar de quarenta que tocan a un capitán //352r //
de infantería, y que no puede ser bueno quien comete semejante indignidad, demás de haver jo
prebenido que no se le despache la patente a ninguno que quisiere entrar a serlo por puerta tan
indecente, y ordenado a los maestros de campo que
no los sufran en los tercios ni permitan que se alternen con ellos los otros, vuestra señoría dispondrá luego que se nombre otro capitán en lugar de
éste, fiando de su innato celo y de su próvida prudencia que tendrá la mano con la major exatitud
a que no se altere nada de lo dispuesto con acuerdo de vuestra señoría para la major formación de
estos dos tercios; y que mandará luego que se remplace la gente que se sacó para echarlos a galeras
por desertores de las dos companyías de la ciudad
de Tortosa que están en la villa de Esparaguera; y
que se les dé otros bestidos, porque los que he visto
no podemos ni vuestra señoría ni jo admitir; y así
mismo que vuestra señoría haga que se remedie y
castigue el abuso y bellaquería que se comete con
estas dos compañías, contenido en el memorial
adjunto que me han dado los soldados de ellas,
contándome es cierto lo que refieren; y si los officiales son la causa de semejante deservicio, prejudicial al principado y al crédito de el servicio que
haze, es combeniente deponerlos luego, y lo mismo
a otro qualquiera que pudiere tener parte en tal
abominación y enganyo.

Dimars, a XII de abril MDCLXXXXV.

También entiendo que quieren poner un pagador
a parte para estas compañías, y esto no deve ser,
porque la multiplicidad augmentaría gasto, y serían otros tantos encubridores de las culpas de los
capitanes, y romper la planta que para el major
logro y lustre //352r // de la provincia se ha tomado. Y sobre todo es menester belar con la aplicación que me prometo de vuestra señoría en materia de tal importancia, sin perder instante de
tiempo, pues el presente nos executa con grande
aceleridad. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años, como dezeo. Hospitalet, a onse de abril de

En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major
del General y casa de la Diputació, cusís y conti-

a. els originals d’aquestes carta i súplica es troben intercalats
entre els folis 351v i 352r del trienni 1692-1695.

Semblantment, dit doctor Francisco Fornells
mitjansant dit jurament ha fet relació de com la
indisposició de Pere Cerdanya, courer, guarda
ordinària de la bolla // 351v // de la present ciutat ha continuat fins al primer del present y corrent mes de abril, de manera que li ha impedit la
personal servitut y exercici de dit son offici.

488

mil seyscientos noventa y sinco. El marqués de
Gastañaga.

CCXXXXII, y dita súplica y relació o vot del
thenor següent:

Ilustres y fidelíssimos diputados del General de
este principado».

«Molta il·lustre senyor.

Segueix-se dita súplica:
«Los soldados de la fidelíssima exemplar ciudad
de Tortosa postrados llegan a los pies de vuestra
excelencia, attento que, haviendo prometido la
dicha ciudad un doblón de entrada y dos reales de
plata de socorro todos los días a dichos soldados
hasta tener el pan de munición, y después dos reales de ardites durante la campanya, y que se les
haría un vestido, no nos han dado más que la cassaca y nos hazen pagar un doblón, quitándonos
un sueldo todos los días del doblón de entrada; hemos comprado espada, bridicun y sombrero; nos
cuentan de la espada diez reales y medio de plata,
del bridicun tres reales de plata, del sombrero seys
reales de plata, que si su excelencia no manda
darnos otros bridicunes llavaremos debaxo el
braço las espadas; y para que a vuestra excelencia
// 353r // sea más claramente notorio ay muchos
soldados en las dos compañías que no llevan camisa. Por tanto, postrados a los pies de vuestra excelencia, con todo rendimiento suplicamos se digne
mandar poner orden a todo lo sussodicho, según
que de su paternal caridad lo esperamos. Besamos
las manos de vuestra excelencia. Los soldados
arriba nombrados».
Dimecres, a XIII de abril MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per los arrendataris dels drets del
General, bollas de la present ciutat y bollas foranas de tot lo present principat en lo triennni
proppassat de mil sis-cents vuytanta-y-nou, suplicant ab ella fossen servits sas senyorias manar se’ls paguen deu mil cent vuytanta-una lliure(s), set sous y un diner per lo relaix del dit
arrendament, conforme foren aquellas calculadas per los experts per sas senyorias anomenats.
Al peu de la qual súplica és continuada lo vot o
relació en escrits fet per los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa, ab lo qual
diuhen que per ara, y mentres los arrendataris
no fassen altres diligèncias, no poden ni deuhen
sas senyorias manar pagar cosa alguna a dits
arrendataris de dit // 353v // trienni mil sis-cents
vuytanta-nou del contingut de dita relació y
càlcol de dits experts, sens emperò prejudici
dels drets y pretencions de las parts en son degut lloch, com de dita súplica, vot o relació,
càlcol y demés papers en ella mensionats és de
vèurer. Que és assí cusit tot, signat de número
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Havent-se rebuda informació a instància dels
arrendataris dels drets de General y bollas del
present principat del trienni proppassat de mil
sis-cents vuytanta-y-nou sobre quinas taulas foren invadidas y per quant temps, a effecte de
fer-se lo relaix y defalch del preu de dit arrendament per rahó del dany havian patit en lo temps
que lo exèrcit de Fransa tingué invadidas algunas taulas de dit present principat durant lo
temps de dit arrendament, fou vostra senyoria
servit ab deliberació feta als 5 de janer 1693
anomenar en experts a Joachim Salla y Joachim
Mascaró, mercaders, per a què, vista dita informació y lo demés se hagués de vèurer, fessen lo
sobredit relaix. Los quals experts ab tot effecte
han fet dit defalch o relaix en la quantitat de deu
mil cent vuytanta-una lliures, set sous y un diner, com de dita relació per dits experts feta y
firmada en jornada de dicet del corrent mes de
febrer llargament consta. La qual, junt ab la sobredita informació, se presenta a vostra senyoria. Per tant y // 354r // altrament los sobredits
arrendataris suplican a vostra senyoria sie servit
manar se’ls pague la sobredita quantitat de deu
mil cent vuytanta-una lliure(s), set sous y un diner, resultant del sobredit defalch. Que a més
de ser de justícia ho rebran a singular favor de la
mà de vostra senyoria. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Alexius Fornaguera.
Oblata die XXI februarii MDCLXXXXV in consistorio. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae
qui super supplicatis votum seu relationem faciant in scriptis cum interventione magnifici advocati fiscalis dicti Generalis.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae
subrrogatus».
«Jesús, Maria, Joseph, cum Georgio.
Vista la suplicació a vostra senyoria presentada
als vint-y-hu de febrer proppassat per part dels
arrendataris o arrendatari dels drets de General
y bollas foranas del present principat lo trienni
mil sis-cents vuytnata-nou, contenint que havent-se rebuda informació a instància dels dits
arrendataris en y acerca de quinas taulas y quant
temps foren y són estadas invadidas per lo exèra. els originals d’aquestes súplica i relació es troben intercalats
entre els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

cit del enemich durant dit trienni, a effecte de
fer-se’ls lo relaix y defalch del preu del arrendament, fonch vostra senyoria servit ab deliberació de sinch de febrer mil sis-cents noranta-tres
// 354v // nomenar en experts a Joachim Salla y
Joachim Mascaró, mercaders, per a què, vista
dita informació y lo demés se hagés de vèurer,
fessen la averiguació del que se’ls haurie de rellevar per rahó del temps de la invasió; y que dits
experts han ja ab tot effecte fet dit relaix e o càlcol de aquell, que importa deu mil cent vuytanta-una lliure(s), set sous y un diner, com de la
relació se diu constar, que presentan junt ab las
informacions y demés papers, suplicant sie del
servey de vostra senyoria manar se’ls paguen ditas deu mil cent vuytanta-una lliure(s), set sous
y un diner per rahó del dit desfalch o relaix; vista la commissió als infrascrits assessors y advocat
fiscal feta dit die de vint-y-hu de febrer per a
què sobre lo suplicat vot y relació en scrits fassen; vista la dita relació o càlcol per dits experts
feta als dicet del mateix mes de febrer; vistas las
informacions, testimonial y demés actes en dita
relació dels experts mensionats, signats de diversos números fins en número dicet; y senyaladament vista la informació de número primer
rebuda devant lo assessor del veguer real de la
vall de Ribes, als dos de maig mil sis-cents noranta-dos, en poder de Pere Santmiquel, notari
públich y scrivà de la cort del dit veguer; vista
altra informació, signada de número dos, rebuda devant lo deputat local de la col·lecta de
Camprodon, als vint-y-dos de maig de mil siscents noranta-// 355r // dos; vist un testimonial
rebut en poder de Miquel Orri, notari públich
de la vila de Olot, als vuyt de juliol mil sis-cents
noranta, signat de número sinch; vist altre testimonial en poder de Pere Dalmau, notari públich de la ciutat de Urgell, als vint-y-sis de
maig de mil sis-cents noranta-dos, signat de número sis; y altre testimonial rebut en poder de
Antoni Cassany, notari de dita ciutat, als sis de
juny mil sis-cents noranta-dos, signat de número set; vista altra informació rebuda devant lo
deputat local de la col·lecta de Trem y Pallàs, als
dos de maig mil sis-cents noranta-y-dos, signada de número vuyt; vista la còpia dels pactes de
la tabba dels arrendaments del dret de General y
bollas foranas, signada de número onse y dotse;
vista còpia authèntica de la dita deliberació de
sinch de febrer de mil sis-cents noranta-y-tres;
vist tot lo demés se devie vèurer y premeditar en
la subjecta matèria; attès encara que en los
arrendaments de dit dret de General y bollas foranas del dit trienni mil sis-cents vuytanta-ynou fos pactat y convingut que si alguna col·lecta o col·lectas del present principat y comptat de
Cerdanya seran invadida o invadidas ab exèrcit
real, en tal cas prometen los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats rellevar lo valor de
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aquella taula o taulas invadida o invadidas hagut
respecte al valor de aquellas rata // 355v // per
quantitat a tot lo arrendament; y axí mateix, encara que per part de dits arrendataris per las rahons y motius en la dita relació dels experts expressats se hage pretès constaria ésser estadas
invadidas durant dit trienni las col·lectas de
Puigcerdà, Camprodon, Olot, Seu de Urgell y
Trem y Pallàs en differents ocasions respective,
segons resultarie de les informacions, attestacions o testimonials sobremensionats, y que feta
la deguda computació y càlcol se’ls deurien esmenar y refer ditas deu mil cent vuytanta-una
lliure(s), set sous y un diner, com en dita relació
o càlcol més llargament se conté. Emperò, attès
que en dits arrendaments literalment fonch pactat y convingut que dega y sie obligat lo comprador e o arrendatari dins quinse dies després
retirada la armada del enemich presentar súplica
als molt il·lustres senyors deputats, espesificant
ab aquella lo temps cert que la tal taula o taulas
de aquella col·lecta serà estada invadida o invadidas per la armada del enemich, instant ésserne rebuda informació dega fer rèbrer y presentar als dits molt il·lustres senyors deputats dins
un mes immediatament passats dits quinse dies,
sots pena de no admètrer-los rebaxa alguna dels
temps hauran estadas invadidas ditas taula o
taulas, axí que passats los dits quinse // 356r // y
trenta dies respective no pugan a caetero purgar
la mora ni pretèndrer rebaxa alguna; attès més
avant no consta en manera alguna que dits
arrendataris dins lo temps en dit pacte prefigit
presentassen suplicació al molt il·lustre y fidelíssim consistori, ni que hagen fetas las degudas
diligèncias per a què se’ls rebessen las informacions, y las que exhibeixen en què se funda dita
relació dels experts no foren rebudas precehint
suplicació presentada al molt il·lustre y fidelíssim consistori y commissió de aquell; ans
bé, inaudito fisco, extrajudicialment, passat lo
temps per dit pacte prefigit, y alguna de ellas
devant jutge del tot incompetent, quals són lo
veguer o son assessor de la vall de Ribas y altres,
ab la sola attestació o testimonial devant de notari, així que apar haver-se faltat en tot y per tot
a la formalitat substancial en dit pacte prescrita,
sens altres defectes que pateix dita relació dels
experts, excedint lo literal del dit pacte y donant
per líquida la prova que de ditas informacions,
etiam que fossen legítimament y a son temps rebudas, resultaria en molta part il·líquida y túrbida.
Perçò y altrament los assessors y advocat fiscal
infrascrits relació fan a vostra senyoria fidelíssima y són de vot y parer, sens prejudici del dret y
pretencions de las parts en son degut lloch, que
pro nunc y mentres // 356v // lo arrendatari no
fasse altres diligèncias no pot ni deu vostra se-

nyoria manar pagar cosa alguna als dits arrendataris del trienni mil sis-cents vuytanta-y-nou del
contengut en dita relació o càlcol dels dits experts que, com dit és, importava ditas deu mil
cent vuytanta-una lliure(s), set sous y un diner.
Y sie vostra senyoria servit ordenar que la present relació o vot dels infrascrits, ab lo dit càlcol
o relació dels experts y demés papers y actes,
signats de dits números, fins a número dicet, se
continuen junts en lo dietari corrent. Y axí ho
senten tot lo sobredit. En Barcelona, vuy als
trenta de mars de mil sis-cents noranta-sinch.
Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Pi et Pages,
advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatus»a.

Dimecres, a XX de abril MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la casa del General per fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de la Generalitat.
358r

En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la casa del General a effecte
de fer continuar lo subhast dels arrendaments
dels drets de la Generalitat.
Disapte, a XXIII de abril MDCLXXXXV.
En aquest die del gloriós màrtir sant Jordi, essent absents del present ciutat los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real y oÿdor
real, sas senyorias, consistorialment ajuntats en
lo aposiento dels magnífichs assessors, isqueren
de ell acompanyats dels officials de la present
casa, anant ab los verguers devant, ab sas massas, anaren a la capella petita de la present casa,
la qual estave molt ben ordenada, y oïren missa
en ella. Y oÿda dita misa se’n tornaren ab lo mateix acompanyament en dit aposiento, y allí se
disgregaren.

En aquest matex die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la casa del General a effecte de fer continuar lo subhastar los arrendaments dels drets de la Generalitat, per estar sas
senyorias ocupats en diferents negocis.
357r

Divendres, a XV de abril MDCLXXXXV.
En aquest matex die lo magnífich racional de la
present casa, per estar sas senyorias ocupats en
consistori, és baixat a la casa del General per a
fer continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de la Generalitat.

358v

En aquest mateix die, havent tingut notícia sas
senyorias de què las armas del rey, nostre senyor, havian tingut feliz succés per medi dels
naturals del present principat asistits dels dragons del real exèrcit, havent pres y mort molts
dels enemichs anaven en escolta de un comboy
intentaren introduhir en Castellfollit, obtinguda primer hora per medi del síndich del General
y present casa, a las dotse horas del migdie los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y militar anaren de part del consistori a donar la anorabona al excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present principat. Foren rebuts per sa excel·lència ab molt agasajo, y ne féu
particular estimació, conforme sas senyorias han
dit y referit en consistori.
357v

Divendres, a XXII de abril MDCLXXXXV.

Dilluns, a XVIII de abril MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar sas senyorias ocupats en differents negocis, és baixat a la casa del General
per a fer continuar lo encantarb y subhastar los
drets de la Generalitat.
a. a continuació relació dels experts, papers i actes referents a
aquesta matèria, transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1485-1507.
b. a continuació repetit lo encantar.
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Dimars, a XXVI de abril, MDCLXXXXV.
En aquest die se celebrà la funerària acostumada
celebrar quiscun any lo endemà de la festa del
gloriós sant Jordi en la capellà petita de la present casa, per ser estat diumenge lo endemà de
la festa de dit sant ya sant March dilluns, y axibé
no poder-se celebrar missas de Rèquiem. A las
deu horas del matí sas senyorias isqueren de la
sala del consistori, anant los verguers devant ab
sas massas, y acompanyats dels officials de la
present casa, y anaren en dita capella, ahont oÿren una missa, y després se’n tornaren en dita
sala del consistori ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Francisco Fornells, doctor en medicina, en lloch y
per absència del magnífich Honofre Monsalvo,
ciutedà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com
la indisposició e impediment del doctor Jacinto
Gibert, receptor dels fraus y fogatges del General y present casa, ha continuat y continua en la
mateixa conformitat se conté en altres relacions
fetas a sas senyorias, de manera que li ha impedit y impedeix lo exercici personal de dit son offici.

a. a continuació ratllat lo endemà.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

Semblantment, mitjansant dit jurament, ha fet
relació de com la indisposició e impediment de
Jacinto Alabau, // 359r // guarda ordinària del
General, ha perseverat y persevera en la mateixa
conformitat se conté en altras relacions a sas senyorias fetas, de forma que li ha impedit y impedeix la personal servitut de dit offici.
Ítem, mitjansant dit jurament ha fet relació de
com lo impediment e indisposició de Joseph
Casas, guarda del General en lo portal del Àngel
de la present ciutat, ha continuat y continua encara en la mateixa conformitat se conté en altres
relacions a sas senyorias fetas, de modo que li ha
impedit e impedeix lo exercici personal de son
offici.
Finalment, mitjansant dit jurament ha fet relació de com Fèlix Terrés, guarda ordinària del
General en lo portal de Sant Antoni de la present ciutat, se troba detingut en lo llit de indisposició corporal, ab una terciana dobla que li
impedeix lo poder servir personalment son offici.
Dimecres, a XXVII de abril MDCLXXXXV.
En aquest die ha cessat la subrogació ab doble
salari y adeales de Pere Pau Ribes, notari real
col·legiat de la present ciutat, que ho ere en lo
offici de ajudant de regent los comptes per indisposició de fra don Francisco Ferrer y Desgüell, prior y sagristà major del monestir y convent de Sant Cugat del Vallès, per haver ell
convalescut y millorat // 359v // de sa indisposició. Així de què aquí al devant serà dita subrogació a un sol salari y adeales.
En aquest mateix die lo magnífich racional de la
present casa és baxat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets de la
Generalitat, bollas de la present ciutat y bollas
foranas de tot lo present principat.
Dijous, a XXVIII de abril MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, don Hierònym de
Malla, capità reformat de la companyia de don
Olaguer de Taverner y Dardena, altre de las del
tèrcio del General y present casa, ha fet dexació
pura y líberament en mà y poder de sas senyorias de dita plassa de capità reformat, per ser estat promogut a capità de la lleva de la vegueria
de Lleyda, suplicant dita dexació ésser-li admesa. E sas senyorias, attès és per assenso, han
admès aquella, essent presents per testimonis
Fermí Vahils y Joseph Capdevila, servints los officis de altres dels (verguers) del consistori de
sas senyorias.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, continuàs en lo present dietari un bitllet
han rebut de sa excel·lència lo senyor virrey, que
és assí cusit, signat de número CCXXXXIII, y
del thenor següent:
«Aunquea quando entraron en esta ciudad las
dos companyías del veguerío de la de Tortosa estaba prevenido // 360r // de que no venían en estado
de hazer servicio, me confirmé en esto mismo al
instante que las vi, siendo los vestidos de tan indezente calidad que si no se mudan no se pueden
admitir. La cantidad que ha huydo es más que la
que ha quedado y esto mismo suzede a las de Tortosa, pues se prendieron diez y seis hombres por desertores, que faltan para cumplir el número de
ciento y veynte de que se componían, y a el de las
del veguerío veynte y ocho para llenar el de ciento
y quarenta; porque en la muestra que se les passó
en diez y siete deste mes se declaró que en el discurso de la marcha se havían huydo veynte y uno, a
más de siete que se han preso por fugitivos. De que
inferirá vuestra señoría de quan poco útiles es el
servicio que han echo a su magestad en esta leva,
haviéndome parecido inexcusable el noticiar a
vuestra señoría de lo referido; para que en su inteligencia disponga que la ciudad de Tortosa y su
veguerío remplazen sin dilación los soldados que
faltan en sus compañías, encargándoles vuestra
señoría atiendan a que sean más a propósito para
el manejo de las armas, según me prometo mediante las influencias de vuestra señoría y el zelo y
fineza con que por su parte se aplica su innata fidelidad a que se afiansa lo combeniente al major
servicio del rey y defensa de este principado, y esperando también que vuestra señoría me noticiará
luego lo queb se huviere adelantado el remedio
para el cumplimiento de sus órdenes, porque no se
malogre el zelo de vuestra señoría ni jo tasse por
servicio un gasto sin // 360v // logro y venefizio al
principado. Y quando se consumen tantas sumas
en este servicio, razón será que a la proporción se
logre en veneficio de la patria. Dios guarde a
vuestra señoría los años que desseo. Barcelona, a
veynte de abril mil seys cientos noventa y sinco. El
marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
Divendres, a XXIX de abril MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional, per estar
ocupats sas senyorias en los negocis del consistori, és baxat en la casa del General y Bolla a fer
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
359v i 360r del trienni 1692-1695.
b. a continuació repetit que.

continuar lo encantar y subhastar los drets de
General y bollas de tot lo present principat.

encantar y subhastar los drets de General y Bolla del present principat.

Disapte, a XXX de abril MDCLXXXXV.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari una súplica y declaració de dubte en orde
als albarans se fan en lo banch y taula de la present ciutat. Lo qual és assí cusit, signat de lletra
M, y del thenor següent:

En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
han rebut de la reyna, mare del rey, nostre senyor, en resposta de la que sas senyorias li escrigueren per lo extraordinari despatxat als quinse
del corrent. La qual real carta és assí cusida, signada de número CCXXXXIIII, y del thenor següent:
«Laa reyna. Diputados. Con carta de quinse del
corriente // 361r // me remitís copia de la que escrivís con extraordinario al rey, mi muy charo y
amado hijo, y dáis qüenta del feliz successo que
han tenido los naturales de esse principado contra
las armas de Francia, y assí mismo de los recelos
con que os halláis de las prevenciones del enemigo
para la próxima campaña, suplicándome interponga mis officios a fin de que se os accuda con los
medios más promptos de tropas veteranas, assistencias de dineros, assientos y demás socorros que
la urgencia requiere. Y, desseando yo mucho
quanto pueda ser de vuestro mayor alivio, seguridad y defensa, podéis bien asseguraros no me perdonaré a diligencia alguna en orden a esto, repitiendo a mi hijo mis mayores instancias, como
hasta aquí lo he hecho con muy particular reflexión a lo mucho que merece vuestro amor y lealtad. Del Buen Retiro, a 22 de abril de 1695. Yo,
la reyna.
Lugar del ce+llo.

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Per los notaris de la taula y banch de la present
ciutat és estat firmat dupte devant dels
excel·lentíssims senyors consellers de dita ciutat
acerca de alguns albarans fets en dita taula y
banch ab la sola firma dels molt il·lustres y fidelíssims deputat ecclesiàstich // 362r // y oÿdor
militar, y altres ab la firma dels oÿdors ecclesiàstich y oÿdor militar, los demés consistorials absents de la present ciutat, havent de ser segons
se dubta dits albarans firmats segons disposicions dels capítols de Cort, y assenyaladament
del capítol sinquanta-set de las Corts del any mil
sinch-cents noranta-nou, de dos deputats y un
oÿdor de comptes, o de un deputat y de dos oÿdors de comptes, tots de diferent bras. Y com la
declaració de dit dubte segons la disposició del
capítol trenta-nou de las mateixas Corts toque a
vostra senyoria fidelíssima, per tant, y altrament, firmant dit dubte suplica lo procurador
fiscal sie dit dubte declarat segons serà de justícia, y la declaració de aquell comesa als magnífichs assessors de la present casa, los drets del
fisch sempre salvos. Lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Pi et Pages, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrrogatus.

El marqués del Solar».
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és baxat a la casa del
General y en lo aposento ahont (té) sa residència lo magnífich defenedor, a effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en
lo present corrent mes de abril, y no se ha trobat
haver-n’i algun.

Oblata die secunda may millesimo sexcentesimo
nonagesimo quinto in consistorio, et cetera. Et domini deputatis ecclesiasticis et auditores computorum ecclesiasticis et militaris facientes consistorium in vim voti commiserunt huiusmodi
dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui una cum suis dominationibus illud
decidant et declarent juxta formam capituli Curiae.

En aquest mateix die los magnífichs assessors// 361v // y advocat fiscal han fet relació del
estat de las causas vertents en lo il·lustre consistori.

Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae».

En aquest die és baixat a la casa del General y
Bolla lo magnífich racional a fer continuar lo

«Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y assessors ordinaris de dit General, // 362v // vista la suplicació presentada per
lo procurador fiscal del General als dos de
maig, y lo dubte en dita suplicació contengut;

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
360v i 361r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquestes súplica i declaració de dubte es troben
intercalats entre els folis 361v i 362r del trienni 1692-1695.

Dilluns, a II de maig MDCLXXXXV.
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vist lo que se havia de vèurer; y attès y conciderat que encara que en lo capítol sinquanta-set
de las Corts del any mil sinch-cents norantanou està disposat que de las horas en avant los
albarans o scèdulas que seran firmats per mans
de un deputat y dos oÿdors, o dos deputats y
un oÿdor, com hi hage entre ells hu de cada estament, encara que dicenten los altres dos de
consistori, lo tal albarà hage y dega ésser admès
de manera que tinga deguda execució, tant
com si fos firmat de mà de tres deputats, ab lo
qual se veu haver de ésser firmats dits albarans y
scèdulas almenys de dos deputats y un oÿdor, o
dos oÿdors y un deputat, com hi hage entre ells
un de cada estament; ab tot per quant del vot
fet y firmat per los assessors ordinaris de la present casa y advocat fiscal consta llargament que,
no obstant lo die present se troban en la present ciutat los il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar, los demés consistorials absents, pòdan y
deuhen tenir consistori en la present ciutat per
las causas y rahons en dit vot justificadas y contengudas, sí y de tal manera com si tots los concistorials se trobassen presents // 363r // en la
present ciutat; en conformitat del qual vot des
de què·s troban ausents los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real y oÿdor
real han tingut consistori los dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors
ecclesiàstich y militar, fent moltas deliberacions, rebent y enviant enbaxadas y fent tot lo
demés que al consistori pertany; y públicament
són estades tingudes y venerades per deliberacions concistorials las de dits tres il·lustres y fidelíssims senyors, o dos de ells, en la mateixa
conformitat que si tots sis junts se fossen trobats, majorment havent succehit dita ausència
per lo benefici públich de procurar lo major
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y procurar la major quietut y tranquilitat del principat.
Perçò y altrament proveheixen y declàran no
tenir lloch loa dit dubte, sinó que basta la firma
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar, o bé
de dos de dits senyors, en dits albarans y sèdulas pro nunc urgentissima necessitate en lo dit
vot conciderada suadente.
Doctor Jaume Burguès. Fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú. Don Pau Aquiles. Doctor Maurici Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor
subrogatus».
363v

Dimecres, a IIII de maig MDCLXXXXV.

En aquest die és baxat lo magnífich racional a la
casa del General y Bolla a fer encantar los drets
de la Generalitat de tot lo present principat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una real carta han rebut del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en resposta de la representació per sas senyorias feta per extrahordinari despatxat a quinse del
mes passat. La qual real carta és assí cusida, signada de número CCXXXXV, y del thenor següent:
«Ilustresa y fidelíssimos diputados. Haviendo visto vuestra carta que se ha recivido con extrahordinario yente y viniente de quinse de éste, en que
me representáys el mal estado que tiene mi exército en esse principado y la gran parte de él que ha
ocupado el enemigo, con el eminente peligro en
que se halla de perderse lo que ha quedado por no
tener los refuersos de gente, //364r // almagasenes,
assientos de pan y cevada, tren de artillería y socorros de mesadas que para su defensa se requieren,
ponderando el gran desconsuelo con que os halláys
a vista de todo lo que falta y me suplicáys sea de
mi real agrado el mandar poner en execución las
disposiciones referidas con toda celeridad, y que
con la misma vaya a estos mares la armada marítima; pues, aunque los repetidos sucessos que
han tenido essos naturales han puesto orror al
enemigo, y se pueden esperar otros con la incessante aplicación y celo del marqués de Gastañaga,
mi lugarteniente y capitán general, será impracticable lograrlos ni poderse mantener sin engrosar
mi exército con tropas veteranas y socorros de dinero que se necessitan para oponersele formalmente, estando estos naturales muy prontos para
perder sus vidas y haziendas en mi real servicio;
he resuelto responderos, como lo hago, assegurándoos de la particular gratitud con que queda mi
real ánimo por vuestras celozas y fidelíssimas representaciones, encaminadas a mi major servicio,
por lo que os doy las gracias que merece vuestra fineza, no omitiendo el deciros que la importancia
de poner mi exército en la postura que se debe es el
primer cuydado que tiene mi real aplicación, y
que van con toda celeridad a essa provincia assí
la armada marítima como el major número de
gente veterana y demás disposiciones que se requieren para su manutención; y espera mi paternal amor que han de ser tan efectivas como los esfuersos con que // 364v // se porta este principado y
los buenos sucessos que logran sus paysanos. Lo que
tendré presente para honrraros y favoreceros en
lo que se ofreciere, como merecen tan buenos vassallos. Datta en Madrid, a XXX de abril
MDCLXXXXV. Jo, el rey.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
363v i 364r del trienni 1692-1695.

a. a continuació ratllat dubte.
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Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Laconi. Vidit marchio de Tamarit. Vidit
Joannes de la Torre, regens».

presents a dita dexació y demés cosas sobreditas
per testimonis Hiacynto Sitjar, verguer, y Joseph Capdevila, servint lo offici de altre dels verguers del il·lustre consistori de sas senyoriasa.

Divendres, a VI de maig MDCLXXXXV.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Barthomeu
Mas, sargento de la companyia del capità Jaume
Thenas, altra de las del tèrcio de la present casa,
ha fet dexació pure y líberament en mà y poder
de sas senyorias del dit puesto de sargento, suplicant a sas senyorias ésser-li aquella admesa. E
ses senyories han admesa dita dexació. Essent
presents per testimonis los sobradits Hiacynto
Sitjar,// 366r // verguer, y Joseph Capdevila, servint lo offici de altre dels verguers del il·lustre
consistori de ses senyoriesb.

En aquest die lo magnífich racional és baxat a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de la bolla de la present ciutat y de
tot lo present principat.
365r

Diumengea, a VIII de maig MDCLXXXXV.
En aquest die és arribat a la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Esteve Serra y
Vileta, deputat real, qui ere anat a las veguerias
de Manresa, alta y baxa de Cervera, de Agramunt, de Tàrrega y altres parts per lo effecte
contengut en la deliberació feta a onse de febrer
proppassat.
Dilluns, a IX de maig MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional és baxat a
fer continuar lo encantar los drets de la Generalitat.

En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa, per causa de estar ocupats sas senyorias en consistori, és baxat a la casa
del General a effecte de fer continuar lo subhast
dels arrendaments dels drets de la Generalitat.
Divendres, a XIII de maig MDCLXXXXV.
En aquest die, per estar ocupats sas senyorias,
magnífich racional de la present casa
és baxat a la casa del General a effecte de fer
continuar lo subhastar y encantar los drets de la
Generalitat.

//366v // lo

Divendres, a X de maig MDCLXXXXV.
En aquest die ha tornat a venir en lo consistori
de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat real.
Divendres, a XI de maig MDCLXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, Francisco Vinyals,
capità reformat que ere de la companyia de don
Olaguer de Tavarner y d’Ardena, altra de las del
tèrcio del General y present casa, ha fet dexació
de dita plassa de capità reformat pura y líberament en mà y poder de sas senyorias, suplicant
ser-li aquella admesa per ésser ell, dit // 365v //
Vinyals, estat anomenat capità de una de las
companyias de la vegueria de Tortosa. E ses senyories han admesa dita dexació ab què lo sou
de capità reformat se ajuste a dit capità Vinyals
fins y per tot lo mes de mars proppassat; attès de
la certificatòria feta per lo doctor Lluís Fontanills, vehedor dels dos tèrcios se fòrman de las
llevas del present principat per la pròxima, que
és assí cusida, signada de número CCXXXXVI,
ha constat a sas senyorias dit capità Francisco
Vinyals ésser estat elegit y anomenat capità de
una de las companias de dita vegueria de Tortosa al primer del mes de abril proppassat. Essent
a. aquest foli es troba enquadernat entre els folis 367v i
368r.
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Disapte, a XIIII de maig MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona y
doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet
relació de com lo impediment e indisposició del
doctor misser Joan Jofreu, altre dels magnífichs
assessors de la present casa de la Deputació, ha
continuat y continua en la mateixa conformitat
que se conté en altras relacions per ell fetas a sas
senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix lo exercici personal de dit son offici.
Semblantment, mitjansant dit jurament ha fet
relació dit doctor Honofre Monsalvo de com la
indisposició e impediment de fra Francisco de
Mongay, receptor de la bolla en la present ciutat, ha perseverat y persevera en lo mateix modo
se conté en altras relacions per ell, dit doctor
Monsalvo, fetas a sas senyorias, de forma que li
ha impedit y actualment li impedeix lo personal
exercici y servitut de dit son offici.

a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1507.
b. a continuació repetit aquest mateix paràgraf.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
// 367r // en lo consistori de sas senyorias lo reverent Aleix Gavàs, prevere beneficiat en la iglésia parroquial de Sant Pere de las Puelas de la
present ciutat, capellà major del tèrcio ab que lo
General y present casa serveix a sa magestat,
Déu lo guarde, en defensa del present principat,
ha fet dexació pure y liberalment en mà y poder
de sas senyorias de dit puesto de capellà major
de dit tèrcio, suplicant a sas senyorias fossen servits admètrer-li aquella. E sas senyorias han admesa dita dexació, essent presents per testimonis Hiacynto Sitjar, altre dels verguers, y Joseph
Capdevila, servint lo offici de altre dels verguers
del il·lustre consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta han rebut de sa excel·lència de data de
sinch del corrent, en orde a cosas tocants a la
lleva de la present província. La qual carta és assí
cusida, signada de número CCXXXXVII, y del
thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Hea ordenado que la compañía de infantería con
que sirve a su magestad por el tiempo de esta campanya la villa de Cervera, de que es capitán don
Francisco de Tobar, se agregue al tercio viejo de
vuestra señoría por ser numerosa y estar vestida del
mismo color. De que aviso a vuestra señoría para
que se sirva disponer que el veedor que por vuestra señoría está nombrado para la buena cuenta
// 367v // y razón de dicho tercio le passe muestra,
formándosele vista como es estilo, y que se recoja el
dinero de su pagamento a las arcas de la pagaduría
de este tercio, y se despida luego y sin dilación el pagador que la villa de Cervera mantiene aquí con la
compañía, ajustándosele primero la qüenta del dinero que ha entrado en su poder y el que ha distribuhido en su socorro para justificación de ella.
Este punto me da motivo para ponderar a vuestra
señoría lo mucho que importa al major servicio de
su magestad y al luzimiento del que actualmente
se está efectuando en la leva para la formación de
los dos tercios de naturales de este principado que
vuestra señoría se sirva de distribuhir con su acostumbrado zelo su aplicación al remedio y destierro de los perjudiciales abusos introduzidos y experimentados en semejantes ocasiones de lebas.
El abuso de nombrar un pagador cada una de las
ciudades y villas que hazen cabeza de vegaría
para que entre en su poder el dinero que los demás
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
365v i 368r del trienni 1692-1695.
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lugares contribuyen y recogen las universidades
superiores y cabezas de ellos, y lo vaya distribuyendo en el socorro de los officiales y soldados que a
cada una toca, es grande y muy pernicioso, pues
demás del considerable gasto que causan en los salarios que por esta infructuosa //368r //ocupación
se les señalan, sirven de capa par(a) incubrir
otros mucho majores que la codizia solicita para
zebarse en su ambicioso apetito; para cuyo remedio tengo por muy combeniente que vuestra señoría se sirva de hazer que con toda individualidad
se le dé a vuestra señoría qüenta de las cantidades
de dinero que las ciudades, villas y lugares contribuyen para el referido servicio; y que entre en las
arcas de su pagaduría para que por las muestras
que el veedor passare a los tercios se reconoscan las
vajas que hubiere en ellos, y se aorren los gastos de
ellas, que sin esta economía se mantendrían siempre vivas para el consumo; y con ella se hallaría
caudal con que socorrer a los que se fueren remplazando. Para cuyo efecto importará que vuestra señoría ordene a las universidades a quien tocaren los que fueren en faltando ejecuten luego el
remplazo, a fin de que el número esté lleno, quedando a mi cuydado el ordenar con toda precisión a los maestros de campo y demás officiales de
los tercios que acudan muy puntualmente a dar
las vajas que tubieren por muertos y fugitivos;
pues, notándoze en cada assiento de los soldados
por qué lugares vienen a servir, se les podrá pedir
luego el remplazo, sin que se duda que venzer; y
deviéndoze creer que las personas que vuestra señoría ha nombrado para que lleben esta qüenta
// 368v // y razón serán de toda su satisfazión, se
assegura que corresponderán a la confiansa que
vuestra señoría házese su obrar; y no entrando los
cuerpos de dinero en manos de las universidades,
no tendrá el vicio de la codicia en que advitrar. Y
en lo que, a mi entender, combendrá la viva aplicación es en desimprisionar a los soldados de que si
les faltan sus pagadores les faltará el socorro, haziéndoles experimentar que los lograrán más
puntuales y con major disposición para su alivio.
Y porque con más acierto y satisfacción pública y
del servicio de su magestad se establesca este punto, que mira a si deven mantener o no los pagadores particulares de las universidades, tengo por
conbeniente que vuestra señoría se sirva de informarse muy por extenso de sus consistoriales que
han llevado a su cargo la disposición de esta leva,
y participarme lo que resultare para seguir el dictamen de vuestra señoría, de que no pretendo
apartarme respecto de tenerle por el más azertado.
El tiempo está muy adelantado quanto atrasada
la conclusión de la leva de los tercios, por lo que me
veo precisado de instar a vuestra señoría lo mucho
que importa que se sirva escribir con todo aprieto a
sus consistoriales la abrevien, aplicándose con vivezidad a ello, con el logro de la perfección que

//369r // jo les tengo prevenida en mis cartas ante-

Dimecres, a XVIII de maig MDCLXXXXV.

cedentes, y que en todo se observen las reglas y forma que con maduro acuerdo e immediata satisfacción de vuestra señoría se instituyeron y se dio
por instrucción para la formación de estos dos tercios con que vuestra señoría sirve. Espero que vuestra señoría lo dispondrá todo con su incomparable
zelo y fineza al major servicio de su magestad, y
que la Divina guarde a vuestra señoría felizes
años. Barcelona, a sinco de mayo mil seys cientos
noventa y sinco. El marqués de Gastañaga.

En aquest die sas senyorias, anant consistorialment ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels officials de la present
casa, són baxats a la casa del General per a fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de la Generalitat, y no se ha trobat per encara dita alguna sinó en la bolla de la Seu de Urgell, en la qual se ha trobat dita de sis-centas
lliuras.
Dijous, a XIX de maig MDCLXXXXV.

Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General de este principado».

En aquest die és arribat en la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor Narsís Boffill, oÿdor
real, qui ere anat a las veguerias de Tortosa,
Lleyda y Balaguer per lo effecte contengut en la
deliberació feta als onse de febrer proppassat.

Dilluns, a XVI de maig MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar sas senyorias ocupats en differents negocis, és baxat a la casa del General a
effecte de fer continuar lo subhastar y encantar
los drets de la Generalitat.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General y present casa,
//369v // a las quatre horas de la tarde los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich són anats ab embaxada de part del consistori al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat, a effecte de tractar ab ell diferents
negocis; y entre altres suplicar-li fos servit manar
se restituhís a la Generalitat una partida de robas
que per los officials de ella eren estadas apresas en
frau en la vila de Sant Cugat del Vallès, las quals
després violentment són estadas apresas y aportadas a la present ciutat per los officials de la Capitania General. Al que sa excel·lència respongué que
tenie entès que dita Capitania General tenie la
prevenció; y, replicant los dits il·lustres y fidelíssims senyors de què la Generalitat tenie la prevenció, respongué que axò ere matèria de justícia y
que qui la tindria la tiraria, si y conforme dits
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor
ecclesiàstich han dit y refferit en consistori.

Divendres, a XX de maig MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa és baxat a la casa del General a effecte
de fer continuar lo subhast dels arrendaments
dels drets de la Generalitat.
370v

Dimars, a XVII de maig MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari un original
procés de informació rebuda en la present casa a
instància de Francisco Rigalt y altre plica de informació a instància de dit Rigalt rebuda, a cerca del temps han estat invadidas differents
col·lectas del present principat. Las quals són
assí // 370r // cusidas, signadas de números
CCXXXXVIII y CCXXXXIXa.
a. a continuació informacions, transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1507-1524.
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Disapte, a XX de maig MDCLXXXXV.
En aquest die ha tornat a venir en consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor Narcís Boffill, oÿdor
real, que ere anat en las veguerias de Tortosa,
Lleyda y Balaguer per lo effecte contengut en la
deliberació de onse de febrer proppassat.
Dimecres, a XXV de maig MDCLXXXXV.
En aquest die és arribat a la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y
Granollachs, deputat militar, qui ere anat a las
veguerias de Vilafranca de Panadès, Tarragona y
Monblanch per lo effecte //371r // contengut en
la deliberació de onse del mes de febrer proppassat.
En aquest mateix die és baxat a la casa del General lo magnífich racional de la present casa per
estar sas senyorias ocupats en consistori, per lo
effecte de fer continuar lo subhastar y encantar
los drets de la Generalitat.
Dijous, a XXVI de maig MDCLXXXXV.
En aquest die ha tornat en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real
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jero el doctor Félix Molins se me han representado
sus servicios y que se halla insiculado en los officios
de diputado real y assessor real de la Deputación
de este principado, a los quales no podría concurrir en caso que sorteasse en ellos por razón de sus
ocupaciones, suplicándome sea servido de concederle la facultad para que pueda renunciarlos. Y
porque lo he tenido por bien, y ha hecho la renunciación acostumbrada en manos del ilustre duque
de Montalto, he querido avisaros de ello para que
deys noticia //372v // a esse consistorio de la Diputación de los dos referidos lugares que vacan en estas volsas para que propongan sujetos al tiempo de
entregaros la insiculación, y elija jo de los propuestos u de otros el que fuere servido. Madrid, a
siete de abril mil seyscientos noventa y sinco. Jo, el
rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes
y Torro, regens. Don Franciscus Dalmao et Casanate, secretarius». Y perquè és molt just que los
reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte
cumplits, vos diem y manam que, inseguint lo
tenor del sobrecalendat, lo poseu en prompta y
puntual execució. Dat en Barcelona, als vint-ytres de maig mil sis-cents noranta-sinch. Marquès de Gastanyaga.

del General de Cathalunya són anats a visitar
de part del consistori y donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, novament vingut en la present ciutat. Són anats
ab cotxes, ab los verguers devant ab massas
altas, acompanyats dels officials de la present
casa, y són estats rebuts de sa excel·lència ab
molt agasajo. Y després de haver arrahonat un
rato se són despedits, y sa excel·lència los ha
acompanyats finsa que són estats sas senyorias
encotxats.
Divendres, a XXVII de maig MDCLXXXXV.
En aquest die, per estar sas senyorias ocupats, lo
magnífich //371v // racional de la present casa és
baxat a la casa del General a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets de
la Generalitat.
Dilluns, a XXX de maig MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per ocupació de sas senyorias, és baxat
a la casa del General per fer continuar lo subhastar y encantar los drets de la Generalitat.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Baptista de Aloy.

Dimars, a XXXI de maig MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un real despaig de cancellaria ab lo qual participa sa magestat haver-se renunciat en // 372r // mà del president del Concell de Aragó los llochs de deputat real y
assessor real que obtenie lo doctor Fèlix Molins,
a effecte de què sas senyorias proposen subjectes per la vacant de dits llochs per la pròxima insiculació. Com de dit real despaig és de vèurer,
que·s assí cusit, signat de número CCXXXXX, y
del thenor següent:

Producta in curiae locumtenenti XV, folio CIIII.
Locus si+gilli.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña pongan en execución la real orden de
su magestad arriba expressada».
373r

Segueix-se dit real despaig:
«Lob marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general.
Ilustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos un real orde firmat de
sa real mà y despachat en deguda forma de cancellaria del Concell Supremo de Aragó, que és
del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués de
Gastañaga, primo, mi lugarteniente y capitán
general. Por parte del magnífico y amado consea. a continuació repetit fins.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
371v i 372r del trienni 1692-1695.
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En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional de la present casa, és baxat a la
casa del General y Bolla de la present ciutat a effecte de continuar en inventari los fraus apresos
y trobats en lo present mes de maig, y no se’n
ha trobat algun.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General se han entregat al excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present principat de Cathalunya, los memorials de las proposicions de subjectes a sa magestat per los llochs vacants de deputats, oÿdors y
officis de la present casa fins lo die present. Còpias dels quals memorials són assí cusidas, signadas, ço és, la de deputats y oÿdors de número
CCLI y la dels officis de número CCLIIa.
a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1524-1530.

Dimecres, al primer de juny
MDCLXXXXV.
En aquest die lo magnífich racional de la present casa, per estar sas senyorias ocupats en consistori, és baxat a la casa del General a effecte de
fer continuar lo// 373v // subhast dels arrendaments dels drets de la Generalitat.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en
lo present llibre de dietari un bitllet han rebut
de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat,
Déu lo guarde, de data de vint-y-sis de maig
proppassat, junt ab dos certificatòrias authènticas de las nominacions de capitans fetas, la una
per los cònsols y concellers de Monblanch, als
tres de mars proppassat, a favor de Pau Montaner, y la altra per lo veguer de Monblanch a favor de don Francisco Casamitjana y Congost, a
quinse del passat. Lo qual bitllet y certificatòrias són assí cusidas, signadas de números
CCLIII, CCLIIII y CCLV, y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet:
«Ena virtut de los testimonios originales adjuntos se han despachado las dos patentes para las
dos compañías y capitanes nombrados en ellos,
como se ha hecho con todos los que comprehenden
al servicio de la nueba leva que ultimamente
haze vuestra señoría para el de su magestad esta
campaña. Y diziéndome ahora don Joseph Terré
que por diputado y por cavallero le tocava la
provisión de una de estas dos compañías incontestablemente, y que una de estas dos patentes ha
sido ganada // 374r // de mí fraudalosamente,
tocándole la elección privativamente por diputado noble, y no haviendo jo tenido presunción, noticia ni advertencia de vuestra señoría ni del dicho diputado, ni siendo mi intención que se
defraude a nadie lo que le toca, remito a vuestra
señoría el juizio de esta contienda inopinada en
mi intelligencia hasta ahora, para que vuestra
señoría le decida y ejecute lo que fuere justo, según su privilegio y el que tubiere el veguer y veguerío de Monblanch. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a veynte y seys de
mayo de mil seyscientos noventa y sinco. El marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».

«Certificha y fas fe jo, Joseph Cabeça, per las
aucthoritats aposthòlica y real notari públich de
la vila de Monblanch, arcabisbat de Tarragona,
e secretari de la sala del concell de la casa de la
universitat de dita vila, avallscrit, com en un llibre ab cubertas de pregamí cubert, intitulat
«Llibre dels Concells de la Vila de Monblanch,
any mil sis-cents noranta-y-quatre», ben custodit y guardat en lo arxiu de fusta custodit y
guardat en la sala del concell de la dita casa de la
universitat, en lo qual llibre entre altres concells
ab ses preposicions y resolucions escrits y escrites en dit llibre se troba un concell tingut y celebrat dijous als tres del mes de mars // 374v // mil
sis-cents noranta-sinc, en lo qual concell se troba feta una proposició y resolució per los magnífichs cònsols y concellers de dita universitat
del thenor següent: «E primerament fonch per
los magnífichs senyors cònsols proposat que tenen notícia que se hauran de fer llevas de soldats
lo present any. Y si per a llevar algunas conseqüèncias se porien offerir acerca de fer officials
de la companyia se fa en la present vila se elegís
capità y alferes y los demés officials de la companyia. Y com lo senyor veguer los demanàs en
dies atràs que en cas se hagués de fer capità los
estimarie elegissen en capità a Pau Montaner,
son germà, y, aximateix, Joseph Montanyola
per a son fill Joan, y perçò ho aporten al present
concell, per a que determinen lo fahedor». Sobre la qual proposició fonch determinat que se
donàs la capitania a Pau Montaner, germà de
dit senyor veguer, y alfèrez a Joan Montanyola,
y los dos sargentos se dexe a coneguda de ses
magnificèncias, com ditas y altres cosas en dit
llibre escrites y continuades són de vèurer, a les
quals me refferesch. En fe y testimoni de las
quals cosas fas la present certificatòria en Monblanch, als quinse del mes de maig any de la Nativitat del Senyor mil sis-cents noranta-sinch, de
llicència dels magnífichs cònsols. E per a què a
ditas cosas de pròpria mà escritas, en judici y
fora de ell, se’ls done plena fe, jo, dit Joseph
// 375r // Cabeça, notari y scrivà o secretari sobredit, assí me sotascrich y lo meu que uso ab
impressió del sello menor de dita universitat apposo sig+ne en lloch del sa+gell».
Segueix-se altra certificatòria:
«Certificob y fas fe jo, Pere Joan Murtra, prevere
de la vila de Monblanch, arcabisbat de Tarragona, per aucthoritat real notari públich de dita
vila, com ab acte rebut y testificat en mon poder, sots diada de quinse de maig mil sis-cents

Segueix-se una certificatòria:

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
373v i 374r del trienni 1692-1695.
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a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 373v i 374r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 373v i 374r del trienni 1692-1695.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

noranta-sinch, lo magnífich Joseph Montaner y
Alba, per la sacra, cathòlica y real magestat, que
Déu guarde, veguer de la vila y vegueria de
Monblanch, ha nomenat un capità de dita vegueria e o de la companyia de infantaria de
aquella a don Francisco de Casamitjana y Congost, en Barcelona populat, donant-li facultat y
permís per a comparèxer devant de sa excel·lència per a poder tràurer la patent de capità. Essent presents per testimonis Francisco Castelló,
notari, y Pau Montanaa, de dita vila de Monblanch. En fe de las quals cosas jo, dit Pere Joan
Murtra, prevere y notari desobre dit, me sotascrich y lo meu que uso lo dit die, mes y any apposo sig+ne».
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y Granollacs no és vingut
// 375v // en lo consistori de sas senyorias, per
ocasió de tenir sa germana als últims de la vida.
Divendres, a III de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Terré y Granollachs, deputat militar.
En aquest mateix die, per causa de las ocupacions de sas senyorias, lo magnífich racional és
baxat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subhastar tots los drets de la Generalitat.
Disapte, a IIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar don Joseph Terré y Granollachs.
376r

Dilluns, a VI de juny MDCLXXXXV.
En aquest die és baxat lo magnífich racional del
General y present casa per causa de las ocupacions de sas senyorias a la casa del General y Bolla a continuar lo fer encantar y subhastar los
drets de la Generalitat.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General, és estat reportat al excel·lentíssim
llochtinent de sa magestat, en resposta del bitllet en escrits a sas senyorias que·s troba continuat en jornada del primer del corrent, lo paper
que·s assí cusit, signat de número dos-cents sinquanta-sis, y del thenor següent:

En vista de la carta que vostra excel·lència fou
servit escríurer a est consistori lo die vint-y-sis de
maig del corrent any y dels testimonis originals
en ella inclusos, tocant a la nominació de capitans de las dos companyias de la lleva que·s fa en
la vegueria //376v // de Monblanch per lo servey
de sa magestat, Déu lo guarde, passa gustosíssim
lo consistori a manifestar la summa gratitut amb
què queda corresponent a la gran confiansa y favor que vostra excel·lència se serveix fer-ne. Y no
sent matèria disputable, sinó molt notòria justificació y zel, ab què vostra excel·lència ha obrat en
esta com en las demés matèrias ocurrents, solament resta lloch al consistori de representar a
vostra excel·lència que, havent-se est any augmentat una tercera part més de soldats la lleva de
dita vegueria per la aplicació y cuydado gran de
don Joseph Terré, deputat militar, com resulta
número bastant per poder-se formar altra companyia, per lo que servint-se vostra excel·lència
de despatxar la patent de capità quedarà lo consistori sens la interrupció de la pocessió que pretén lo diputat militar de proposar a vostra
excel·lència subjecte per a que se servesca honrarlo ab la nominació. Y en tot cas lo consistori resta
molt desitjós de que vostra excel·lència experimente la fineza ab què se emplearà sempre en
quant sie del gust y servey de vostra excel·lència».
En aquest mateix die, essent absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, Joseph Campa, ciutedà honrat de Barcelona, com
a procurador de Pons Brandiaa, ciutedà honrat
de Barcelona y notari públich de la vila de Camprodon, notari // 377r // del magnífic deputat
local del General de la dita vila de Camprodon y
sa col·lecta, consta de sa procura en poder de
ell, dit Brandia, als vint-y-hu de nohembre de
mil sis-cents noranta-tres, còpia authèntica de la
qual és assí cusida, signada de número CCLVII,
en dit nom ha renunciat lo dit offici de notari
del dit deputat local pure y líberament en mà de
sas senyorias, suplicant dita renunciació ésser-li
admesa. E sas senyorias han admesa dita renunciació si et in quantum. Essent presents per testimonis Hiacynto Morató y Fermí Vehils, subrogats en altres dels verguers del consistori de
sas senyoriasb.
Dimars, a VII de juny MDCLXXXXV.

«Excel·lentíssimb senyor.

En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Esteve Serra y Vileta, deputat real, per causa
de estar indispost en lo llit.

a. a continuació ratllat notari.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 375v i 376r del trienni 1692-1695.

a. a continuació ratllat Campa.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1530.
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Dimecres, a VIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die és baxat lo magnífich racional del
General y present casa a la casa del General per
causa de fer continuar lo encantar y subhastar
los arrendaments dels drets de la Generalitat,
per ocasió de estar // 377v // sas senyorias ocupats en consistori.
Dijous, a IX de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de trobar-se indispost.
Divendres, a X de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar la sua
indisposició.
En aquest mateix die, absents lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich per estar, com és dit, indispost
y lo senyor oÿdor militar per no estar, segons ha
dit, ab disposició per anar en cotxe, ses senyories són baxats anant ab cotxes consistorialment, ab los verguers devant ab sas massas,
acompanyats dels officials de la present casa, en
la casa del General de la present ciutat, a effecte
de fer continuar lo encantar y subhastar los
drets de la Generalitat.
378r

Dilluns, a XIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die se ajuntà lo il·lustre consistori y
no vingué en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich, per no haver encara convalescut de sa indisposició.
En aquest die lo magnífich racional és baixat a la
casa del General, per causa de estar ocupats sas
senyorias en consistori, a fer continuar lo subhast de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dimars, a XIIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar la sua
indisposició.
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, doctor Joseph Areny y Garriga, subrogat
en lo offici de ajudant primer de la scrivania major de la present casa de la Deputació, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica a sas
senyorias presentada per Hierònym Brotons,
notari públich de Barcelona, secretari y scrivà
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major de la present casa. La qual súplica és assí
cusida, signada de número CCLVIII, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, // 378v // secretari y escrivà major de la present casa de la Deputació y General del present
principat de Cathalunya, diu y representa a vostra senyoria que, trobant-se en lo consistori de
vostra senyoria lo die de ahir, que comptàvem
als 13 del corrent mes de juny, lo il·lustre y fidelíssim senyor don Pau Aquiles, lo trienni corrent oÿdor militar, entregà a ell, dit Brotons,
una súplica, instant-lo llegís aquella en dit consistori; y al que dit Brotons la comensà a llegir
lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anthon de
Planella y Cruÿlles, de present deputat ecclesiàstich, se’n anà, dient que ell no podia entrevenir
en lo que contenia dita súplica, per ser interès
seu propri, y així bé no poder-s’(h)i pèndrer resolució alguna per causa de no restar consistori,
per trovar-se ausent de ell lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich per sa indisposició, a
vista del que se’n anà també lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per demanar-lo fora,
restant sols en dit consistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real junt
ab dit senyor oÿdor militar. Y, no obstant no
haver-hi consistori, com està dit, a petició y a
instància de ell, dit senyor Pau Aquiles, continuà dit Brotons en llegir dita súplica fins a acabar-la de llegir, essent sols present a tota la lectura de dita súplica lo dit senyor deputat militar
y a part de ella lo dit senyor deputat real,
// 379r // per quant estant-la llegint se’n anà
també per no haver-hi, com està dit, consistori.
Y aprés de llegida dita súplica, dit senyor don
Pau Aquiles requirí a dit Brotons llevàs acte de
la presentata de aquella y, no obstant que dita
requisició no fonch feta a ell, dit Brotons, debita forma et modo quo devie fer-se per no haverhi en dit consistori testimonis en la ocació se féu
dit requeriment, circunstància tant necessària
que sens la qual no·s pot llevar acte algun, ha
pervingut a notícia de dit Brotons que dit ser
don Pau Aquiles haurie prossehit a fer llevar
acte de la presentació de dita súplica per notari
extràneo de la present casa, ab motiu de què ell,
dit Brotons, haurie recusat llevar dit acte; lo que
sab y consta a vostra és molt alieno de la veritat,
per no haver dit Brotons recusat rèbrer dit acte,
ans bé, no haver-lo pugut rèbrer per faltar testimonis, com està dit, ni tenir lloch la recepció de
dit acte fora del consistori aprés de haver-se’n
anat los senyors consistorials; que, donant-se
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 377v i 378r del trienni 1692-1695.
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lloch a tals prossehiments fora del consistori, se
seguirien los inconvenients tant notoris com
vostra senyoria sebrà ben premeditar. Y com la
tollerància del dit acte instat y fet rèbrer per dit
senyor don Pau Aquiles per notari extràneo de
la present casa, sens renitència del secretari y
scrivà major de vostra senyoria, és molt nossiu,
no sols a la aucthoritat de vostra senyoria, però
també al dit Brotons y a los successors en dit offici, perçò lo dit Hierònym Brotons, posant lo
sobre refferit en la // 379v // notícia de vostra senyoria y offerint-se, sempre y quan sie requirit
ab lo modo y forma que·s deu, estar prompte en
rèbrer qualsevols actes sien menester en observança del capítol sinquanta-nou de las Corts del
any mil sinch-cents noranta-nou, suplica a vostra senyoria la present ésser continuada en dietari per descàrrech de ell, dit Brotons, y perquè
en tot temps conste de la veritat del fet. Lo que
suplica nedum dicto sed etiam alio quovis modo
meliori. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Gerònym Brotons, en causa pròpria».
Dimecres, a XV de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar sa indisposició.

li ha impedit y impedeix lo exercici personal de
son offici.
Ítem, mitjansant jurament ha fet relació de com
la indisposició de Gismundo Boffill, ajudant
tercer de la scrivania major, ha continuat y continua conforme té dit y refferit en altres relacions, de manera que li ha impedit y impedeix la
servitut personal de son offici.
Ítem, mitjansant jurament ha fet relació de com
la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant // 380v // de racional, persevera y ha continuat y continua vuy die present en la conformitat que té dit y refferit a sas senyorias en altres
relacions, de manera que li ha impedit y impedeix la servitut personal de son offici.
Ítem, mitjansant dit jurament ha fet relació de
com a Joseph Pelegrí, altre dels verguers del
consistori de sas senyorias, a més del impediment contengut en altres relacions per ell fetas a
sas senyorias, lo qual encara de present continua
y persevera, li ha sobrevingut un inflor en la
cama que li ha augmentat y augmenta lo no poder exercir y servir personalment lo dit offici de
verguer.
Ítem, ha fet relació mitjansant dit jurament com
la indisposició de Joseph Moyà, andador de la
confraria de Sant Jordi, ha continuat y continua
en la mateixa manera que té dit y refferit en altres relacions, de modo que li ha impedit y impedeix lo exercici personal de son offici.

En aquest mateix die, absents los senyors oÿdors ecclesiàstich, per sa indisposició, y lo militar, per haver dit no estave per anar en cotxe, sas
senyorias, acompanyats dels officials de la present casa, ab cotxes, ab los verguers devant ab
massas altas, són anats a la casa del General y
Bolla de la present ciutat a effecte de fer encantar y subhastar los drets de la Generalitat. Y segons relació feta per lo corredor tantsolament
se ha trobat en lo dret de General deu // 380r //
mil lliures, y en lo de la bolla de Barcelona vinty-sinch mil lliures.

Ítem, mitjansant dit jurament ha fet relació de
com la indisposició e impediment de Fèlix Terrés, guarda del General del portal de Sant Antoni, ha continuat y perseverat fins al primer dia
del present y corrent mes de juny, de manera
que fins a dit die no ha estat aba //381r // abtitut
per poder servir personalment dit offici.

Dijous, a XVI de juny MDCLXXXXV.

Divendres, a XVII de juny MDCLXXXXV.

En aquest die, per continuar la indisposició del
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich,
no és vingut aquell en lo consistori de sas senyorias.

En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per continuar sa indisposició.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament
ha fet relació de com la indisposició de Erasme
de Lana y Fontanet, donzell, racional de la present casa de la Deputació, ha perseverat y continuat y persevera y continua encara en la mateixa
conformitat que té dit y refferit en altras relacions per ell a sas senyorias fetas, de manera que
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Mes en aquest mateix die, essent absent, com
està dit, lo senyor oÿdor ecclesiàstich, sas senyorias, ab los verguers devant ab sas massas, acompanyats dels officials de la present casa, anant ab
cotxes, són baxats a la casa del General y Bolla
de la present ciutat a fer continuar lo encantar y
subhastar tots los drets de la Generalitat. Y la
dita se ha trobat en ells, segons relació feta per
lo corredor a sas senyorias, és estat setanta mil
a. a continuació repetit ab.

lliuras en lo dret de General, bolla de Barcelona
y bollas foranas, per lo que sas senyorias porrogaren per altra diada.

despedí y sas senyorias lo acompanyaren al cap
de la escala, y los assessors al replà, y dit escrivà
major y demés officials lo acompanyaren fins
que fou encotxat. Y aleshores se despedí ab
moltas cortesias.

Disapte, a XVIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar sa indisposició.
381v
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Dilluns, a XX de juny MDCLXXXXV.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich no és vingut en lo consistori de
sas senyorias, per causa de anar continuant la
sua indisposició.
En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, essent absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich per causa de sa indisposició, com està dit,
sas senyorias, ab los verguers devant ab massas
altas, acompanyats dels officials de la present
casa, anant ab cotxes, són baxats a la casa del
General y Bolla de la present ciutat a fer encantar y subhastar los drets de la Generalitat. Y se
ha trobat dita en lo dret de General de vint-y-un
mília lliures per quiscun any ab cinch-centas
lliures de axaus una vegada tantsolament, segons relació feta per lo corredor a sas senyorias.
Y semblantment ha fet relació a sas senyorias Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, com en lo dret de General, bolla de Barcelona y bollas foranas hi havia la dita de cent
mília lliures per quiscun any, ab sinch mília lliures de axaus pagadoras una // 382r // vegada
tantsolament.
En aquest mateix die, a las quatre horas y mitja
de la tarde, és vingut en la present casa a tornar
la visita a sas senyorias lo excel·lentíssim senyor
marquès de Aytona, grande de Espanya. Y, per
quant tantsolament se trobaven en consistori
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor real, fonch rebut per lo
scrivà major y altres officials de la present casa
en lo pati de la dita present casa, per los magnífichs assessors y advocat fiscal al replà de la escala baix, per lo senyor oÿdor real ab los verguers
devant al capdemunt de la escala y, feta oració
en la capella xica de la present casa, que estava
molt ben adornada, se’n entraren en lo terraplé
dels tarongers y en lo portal de la sala dels reys.
Lo isqueren a rèbrer los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats ecclesiàstich y militar, y posant
sa excel·lència en lo mig se’n entraren en la sala
del consistori, fent moltas cortesias en totas las
portas, y assentats que foren en lo consistori
arrahonaren un rato, y després sa excel·lència se
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Dimars, a XXI de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no ha vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar sa indisposició.
Dimecres, a XXII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, per causa de continuar sa indisposició.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí,
absent per sa indisposició lo senyor oÿdor ecclesiàstich, sas senyorias, anant ab cotxes ab los
verguers ab sas massas y acompanyats de officials de la present casa, baxaren en la casa del
General y Bolla de la present ciutat a fer continuar lo encantar los drets de la Generalitat. Y no
s’i trobà altra dita que laa que hi ere antes.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarde, sas senyorias, essent també absent lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, acompanyats en la mateixa
forma que de sobre està dit, tornaren a baixar
en dita casa del General y Bolla a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y demés de la Generalitat. Y han fet arrendament de dits drets // 383r // de General, bolla
de Barcelona y bollas foranas, és assaber, aquellas col·lectas se troban baix la obediència de Espanya tots tres junts ab lo modo y pactes contenguts en las tabbas de quiscun de dits drets
per lo trienni que comensava a córrer lo primer
die del mes de juliol pròxim vinent y finirà lo
derrer die del mes de juny del any mil sis-cents
noranta-y-vuyt a Pere Pau Canals, veler, abonat
per Joan Vilar, botiguer de draps, per preu de
cent mília lliures per quiscun any, ab sinch mil
lliures de axaus per una vegada tantsolament,
com a més donant al encant públich; y de altra
part sinch-centas lliures de axaus una vegada
tantsolament a Galdarich Company, veler, per
haver-se posat en dita de vintb-y-un mil lliures
per quiscun any en lo dret de General ab ditas
sinch-centas lliures de axaus, segons relació ne
ha fet Joseph Iglésies, corredor de coll públich y
jurat, ministre del General. Lo qual Pere Pau
a. a continuació repetit que la.
b. a continuació ratllat mil lliures.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

Canals ha acceptat lo dit arrendament y jurat en
la forma acostumada y ha prestat sagrament y
homenatge en mà y poder de Hiacynto Morató,
subrogat en altre dels verguers del il·lustre consistori de sas senyorias. Essent presents per testimonis Llorens March y Fermí Vehils, subrogats
en altres de dits verguers de dit consistori de sas
senyorias.
383v

Per la bolla de Barcelona:

Dijous, a XXIII de juny MDCLXXXXV.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich no ha vingut en lo consistori
de sas senyorias per continuar sa indisposició.

384r

Ítem, altre encuny per picar galons, puntas de
or y plata forasteras.
Ítem, altre encuny per picar galons y puntas de
or y plata fetas dins Barcelona.
Ítem, unas estanallas de picar los ploms.

385r

Dijous, a XXX de juny MDCLXXXXV.
En aquest die los magnífichs assessors han fet
relació en lo consistori de sas senyorias del estat
de las causas vertents devant de sas senyorias.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt amb mi, scrivà major, y lo
racional de la present casa de la Deputació, és
baxat a la casa del General de la present ciutat a
effecte de continuar en inventari los fraus appresos y trobats en lo present mes de juny. Y no
se’n hi ha trobat algun.
En aquesta mateix die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, en enfoscar, a
hora vulgarment dita de ca y llop, ses senyories
són baxats, anant consistorialment a peu, ab los
verguers devant ab massas altas, acompanyats
dels officials de la present casa, dels del General
y dels de la Bolla, en la casa del General de la
present ciutat, com és acostumat, a effecte de
recobrar los encunys y demés arreus per al ministeri dels drets de General y bolla de dita present ciutat de // 384v // Francisco Rigalt, veler,
arrendatari que és estat de dits drets en lo trienni que fineix lo die present, y donar pocessió de
dits drets de General y bolla de dita present ciutat a Pere Pau Canals, veler de la mateixa present ciutat, com a arrendatari que és de ells. Y
en primer lloch se han recobrat de dit Rigalt las
cosas infrascritas y següents:

385v

Per lo dret de General:
Primo, una enclusa ab un piló de fusta y un
martell.
Ítem, una famella.
Ítem, un encuny dit de cap de moro.
Ítem, altre encuny per telas.
Ítem, altre encuny de cap de moro per picar
mitjas.

a. a continuació ratllat aquest.
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Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda, ab
dos famellas, la una per picar rams y la altra per
picar manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las
botigas, ab famella, un pich y un martell.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
texidors de llana, ab son martell.
Ítem, dos tenallas per posar sera y altra tenalla
per arrencar los ploms.
Ítem, duas llumaneras de coure posadas demunt del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
velluters.
Ítem, altre encuny de paga, mascle y femella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de fora.
Ítem, un encuny sense famella per la roba de
fora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella, per lo manifest de defora.
Ítem, un piló de fusta ab duas famellas del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifests.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, dos encunys mascle y famella per plom de
paga.
Ítem, un encuny, la famella sola.
Ítem, duas tenallas per posar sera y altra per
arrencar ploms.
Totas las quals cosas, axí com està dit, recobradas y tretas de mà y poder de dit Francisco Rigalt foren entregadas a dit Pere Pau Canals,
arrendatari sobredit, en senyal de pocessió. Lo
qual Pere Pau Canals acceptà aquelles y prometé a la fi de dit arrendament restituhir aquellas,
totas y sengles, obligant-ne però sa persona y
béns, com a deutes fiscals y reals, llargament y
ab jurament, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder de Jacinto Morató, subrogat
en altre dels verguers del consistori de sas senyorias. Essent presents per testimonis Fermí
Vehils y Llorens March, subrogat(s) en dit offici de verguers del il·lustre consistori de sas senyorias.

Divendres, al primer de juliol
MDCLXXXXV.

del General si y conforme losa demés officials de
aquell, // 387r // obligant-ne per dit effecte sa
persona y béns, com a deutes fiscals y reals,
prestant sagrament y homenatge en mà y poder
de Jacinto Morató, subrogat en altre dels verguers del consistori de sas senyorias. Essent presents per testimonis Llorens March y Fermí
Vehils, també subrogats en verguers de dit consistori.

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y
doctor en medicina, mitjensant jurament
// 386r // ha fet relació a sas senyorias de com
don Joseph Amigant, exactor del General y present casa de la Deputació, se troba detingut en
lo llit sengrant tres vegadas, per ocasió de una
inflamació interna y externa té y pateix en lo
coll, de manera que per dita causa està impedit
de poder exercir personalment y fer la servitut
de dit son offici.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joseph Antoni
Roig, corredor de orella de la present ciutat,
anomenat per servir lo offici de albaraner del
General de la present ciutat per Pere Pau Canals, veler, arrendatari de dits drets de General,
usant de la facultat a ell, dit arrendatari, donada
y concedida ab un capítol de la tabba de dit
arrendament, prestà jurament a Nostre Senyor
Déu y a sos sants quatre Evangelis per ell, dit
Joseph Antoni Roig, corporalment tocats, en
mà y poder de sas senyorias, de haver-se bé y llealment en la servitut de dit offici de albaraner y
tenir y servar las ordinacions y disposicions de
dit consistori, subjectant-se al judici de la visita
del General, obligant-ne per dit effecte sa persona y béns com a deutes fiscals y reals, //387v //
prestant-ne sagrament y homenatge en mà y
poder de Jacinto Morató, subrogat en altre dels
verguers del consistori de sas senyorias. Essent
presents per testimonis Llorens March y Fermí
Vehils, subrogats també en altre(s) de dits verguers.

Semblantment, mitjansant dit jurament, ha fet
relació de com la indisposició e impediment del
doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner de la
bolla de la present ciutat, ha continuat y continua en la mateixa conformitat que té dit y refferit en altres relacions per ell fetas, de forma que
li ha impedit y impedeix lo exercici personal y
servitut de dit son offici.
Ítem, mitjansant dit jurament, dit doctor Monsalvo ha fet relació de com la indisposició e impediment de Jacinto Alabau, guarda ordinària
del General de la present ciutat, ha continuat y
continua en la mateixa conformitat que·s conté
en altres relacions a sas senyorias fetas, de modo
que li ha impedit y impedeix la personal servitut
de son offici.
Y finalment, mitjansant dit jurament, ha fet relació de com lo impediment de Joseph Casas,
//386v // guarda ordinària del General del portal
del Àngel de la present ciutat, ha perseverat y
persevera en la mateixa conformitat que té dit y
refferit en altres relacions a sas senyorias fetas,
de manera que li ha impedit y impedeix la personal servitut de son offici.

388r

Divendres, a VIII de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die no és vingut en lo il·lustre consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Terré y Granollachs, deputat
militar, per causa de estar ab alguna indisposició.
Disapte, a IX de juliol MDCLXXXXV.

En aquest mateix die, Joseph Benet, botiguer
de telas, ciutedà de Barcelona, no emperò tenint botiga uberta ni tancada en la present ciutat ni en altra part, segons ha affirmat y jurat,
elegit y anomenat per Pere Pau Canals, veler,
arrendatari dels drets del General, de la bolla de
la present ciutat y bollas foranas en virtut de la
facultat a ell, dit arrendatari, donada y concedida ab un capítol o ítem de la tabba de dit dret de
bolla de la present ciutat per aportar y regir lo
llibre de Manifest de la bolla de la present ciutat, prestà jurament a Déu, Nostre Senyor, y a
sos sants quatre Evangelis per ell corporalment
tocats, en mà y poder de sas senyorias, de haverse bé y llealment en lo regimen(t) de dit llibre,
prometent tenir y servar las ordinacions y disposicions de sas senyorias, subjectant-se a la visita
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En aquest die, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General y present casa, a las nou
horas tocadas del matí los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich, anant
ab cotxes, ab los verguers devant ab sas massas,
acompanyats de officials de la present casa, són
anats a fer visita y donar la benvinguda al
excel·lentíssim fra Joan Fexeo de Villalobos, general del orde de Nostra Senyora del Carme,
per ser per rahó de dit puesto de general grande de Espanya. Lo qual ospedave en lo monestir
y // 388v // convent de Nostra Senyora del Carme de la present ciutat. Foren rebuts per lo pro-

a. a continuació ratllat officials.
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vincial y prior y molts altres religiosos en la porteria de dit convent, per lo dit General a mig
claustres, anant des de dita portaria al capítol a
hont tenia las visitas dit General. Y arribats que
foren en dit aposento del capítol se assentaren,
ço és, dits senyors consistorials en cadiras de vellut carmesí, y dit reverendíssim general en una
de vaqueta de moscòvia. Y després de haver-li
donada la benvinguda y conversat un rato, se alsaren ab molts cumpliments y cortesias, acompanyant dit general a sas senyorias fins al portal
de la porteria, a hont se despediren ses senyories
de ell, y per molts religiosos foren acompanyats
fins fora al carrer.
En aquest mateix die Joseph Pelegrí, altre dels
verguers del consistori de sas senyories, ha tronat a exercir personalment dit son offici per haver millorat de sa indisposició.
Dilluns, a XI de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
// 389r // consistori de ses senyories, Joan Riera,
ajudant del tèrcio del General y present casa, ha
fet dexació de dit puesto de ajudant pura y líberament en mà y poder de sas senyorias, suplicant aquella ésser-li admesa en attenció de ser
ell estat anomenat en capità de una de las companyias de la vegueria de Monblanch. E ses senyories han admesa dita dexació attès és aquella
per assenso, ab què per lo vehedor li sie ajustat
lo sou fins lo die constarà ésser estat anomenat
capità. Essent presents per testimonis Hiacynto
Morató y Joseph Pelegrí, verguers del consistori de ses senyories.
Dimars, a XII de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General y present casa, a las onse
horas antes del migdie los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor militar han anat ab
cotxes, ab los verguers devant ab massas altas y
acompanyats dels officials de la present casa, són
anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim
duch de Nàjara, grande de Espanya, general de
las galeras de Nàpols, lo qual posava en casa de
don Rafel Cortada, situada prop la parroquial
iglésia de Sant Just y Sant Pastor. Foren rebuts
//389v // per dit excel·lentíssim senyor duch dalt
al replà de la escala ab moltas cortesias, entrant
en una sala de dita casa, ab moltas çerimònias. Y
després de haver-li donat la benvinguda y després de haver conversat un rato, se alsaren,
acompanyant-los dit senyor duch de Nàjara fins
baix a la porta, a hont ses senyories se despediren ab moltas cortesias, aguardant dit senyor
duch de Nàjara fossen ses senyories encotxats.
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Successivament, en la mateixa forma y ab lo mateix acompanyament, anaren dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar a
donar la benvinguda de part del consistori al excel·lentíssim senyor duch de Tursis, també
grande de Espanya, general de las galeras de
Gènova, lo qual posava en sa casa, en lo carrer
Ample, a hont foren rebuts ab molt agasajo per
dit excel·lentíssim senyor duch de Tursis, al
capdemunt de la escala, entrant després a una
sala dóna a la part dels Encants, fent moltas çerimònias en quiscun portal, a hont se assentaren
ses senyories y dit senyor duch. Y després de haver-li donat la benvinguda se alsaren, acompanyant-los dit senyor duch fins a dos o tres escalons de la escala principal de dita casa, ahont se
despediren ses senyories ab moltas cortesias y
cerimònias.
En aquest mateix die, me han ordenat sas
//390r // senyorias a mi, scrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari los memorials de las proposicions de subjectes de las
sinch deputacions locals compresas en la real reserva, tantes ana[...] per la proprietat de aquellas com per lo ínterim. Los quals memorials per
medi del síndich del General se embian a sa excel·lència en campanya, y són assí cusits, signats
de números CCLIX y CCLXa.
Dimecres, a XIII de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, Vicens Gavarró, notari públich de Barcelona, procurador junt ab
altres y assoles del doctor Diego Martines y
Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, obtenint
lo offici de ajudant primer de la scrivania major
de la present casa de la Deputació, consta de sa
procura en poder de Francisco Cotxet y Soler
Ferran, notari públich de Barcelona, als vint-ysis de setembre mil sis-cents noranta-quatre, còpia aucthèntica de la qual és assí cusida, signada
de número CCLXI, en dit nom ha renunciat en
mà y poder de sas senyorias lo dit offici de ajudant primer de dita escrivania major a favor y en
cap del doctor misser Joseph Areny y Garriga,
//390v // per ser dit offici dels antichs y que·s poden alienar, suplicant en dit nom dita renunciació ésser-li admesa. E ses senyories han admesa
aquella sí y en quant per capítols de Cort los és
lícit y permès. Essent presents per testimonis
Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori
de ses senyories, y Jacinto Morató, subrogats en
altre de dits verguersb.
a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1530-1531.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
1531-1532.

En aquest mateix die los magnífichs assessors
han fet relació a sas senyorias del estat de las
causas vertents en lo consistori de ses senyorias.
Disapte, a XVI de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una carta han
rebut del excel·lentíssim // 391r // llochtinent de
sa magestat dada en lo camp de Llinàs a quinse
del corrent. Ab la qual diu que, per causa de la
acceleració ab què convingué partir-se de esta
ciutat y la intel·ligència ab què·s troba de poder
tornar dins dos o tres dies, no li dispensà temps
per despedir-se de sas senyorias en altra forma que ab lo haver avisat de sa pertensa per
medi de un gentilhom, y que, conciderant que
las urgèncias del temps no li permetran tornar a
esta ciutat de alguns mesos, ho passa executar
ab dita carta. Com de aquella és més llargament
de vèurer, que·s assí cusida, signada de número
CCLXIII, y del thenor següent:
«Laa açelaración con que combino partiese de
Barcelona y la intelligencia en que estube entonces de poder bolver dentro de dos o tres días no me
dispensó tiempo para despedirme de vuestra señoría en otra forma que la de haver avisado a vuestra señoría con un gentilhombre de mi partensa.
Y, conciderando ahora que las urgencias del
tiempo no me permitirán bolver a essa ciudad en
algunos meses, en que seré más útil en el exército,
lo executo por estos reglones, assegurando a vuestra señoría de la propención y constancia con que
me aplico, sin ahorrar trabajo ni desuelo, en las
importancias de mi cargo para fazilitar las majores operaciones en el servicio del rey, Dios le
guarde, defensa deste principado y correspondencia // 391v // al alibio de la innata y fiel firmesa
con que sus naturales cooperan en su major logro,
que deseo como que nuestro. Dios guarde a vuestra señoría felizíssimos años. Del campo de Llinás, a quinse de julio de mil seyscientos noventa y
sinco. El marqués de Gastañaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste principado».
Diumenge, a XVII de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die és vingut en lo consistori de sas
senyorias don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, y ha entregat a
sas senyorias un despaig de sa excel·lència en
deguda forma de Cancelleria despatxat, dat en lo
camp de Llinàs, als quinse del corrent mes de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
390v i 391r del trienni 1692-1695.
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juliol, en lo qual se ha servit elegir y fer nominació del molt reverent doctor Miquel Joan de
Taverner y Rubí, del concell de sa magestat y
son regent la Real Cancellaria en lo present
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, perquè en nom de sa excel·lència
per esta vegada tantsolament puga fer y ordenar
tot lo que convinga, toque y especte a las insiculacions dependents y emergents de aquellas per
la extracció de deputats y oÿdors per la extracció
depròxim fahedora y demés officis de la present
casa. Com en dit despaig // 391br // llargament
és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número CCLXIV, y del thenor següent:
«Loa marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Attenent que per trobar-nos en
campanya, governant lo real exèrcit de sa magestat, que Déu guarde, ab alguna distància de
aqueixa ciutat, seria dificultós poder ordenar lo
convenient a la formalitat de las insiculacions
que se ha(n) de fer lo present any per a què se
effectue la extracció de diputats, oÿdors de
comptes y demés officis de aqueixa casa en lo
die acostumat, essent pochs los que hi median y
no haver-hi temps per a recórrer a nós per a donar la providència necessària; en concideració
del refferit, havem feta elecció y nominació de la
persona del reverent don Miquel Joan de Taverner y Rubí, del concell de sa magestat y son
canciller en lo present principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, per la plena
satisfacció y esperiència tenim del zel ab què en
totes ocasions ha dirigidas las matèrias tocants
al real servey y benefici públich; a effecte de què
per esta vegada tantsolament, en nom nostre y
com a representant nostra persona, puga fer, ordenar y disposar tot lo que convindrà tocant a
ditas insiculacions, y dependent y emergent de
aquellas, y executar-se la extracció depròxim fahedora de diputats, oÿdors // 391bv // y demés
officis de aqueixa casa en lo die acostumat. Y en
esta conformitat vos diem y manam que en orde
a tot lo sobredit observeu la formalitat vos serà
donada per lo dit reverent cansiller, aximateix
com si per nós vos ere manat y ordenat per convenir el real servey de sa magestat y ser esta nostra determinada voluntat. Dat en lo camp de
Llinàs, als XV de juliol de MDCXCV. El marquès
de Gastanyaga.
Vidit don Michael de Caldero, regens. Don Joan
Batista de Aloy.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
391v i 391br del trienni 1692-1695.
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Registrata in curia locumtenenti II, folio CLXIIII.

jantes casos se estila, de que me daré por servido.
Dattum en Madrid a diez de junio mil seyscientos
noventa y sinco. Jo, el rey.

Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña executen lo contenido en la sobredicha
orden».

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit marchio de Tamarit. Don Francisco Dalmao et Cassanate, secretario».

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari las
insiculacions dels llochs vacants de deputats y
oÿdors de comptes y officis de dita present casa,
las quals són estadas entregadas a sas senyorias
per medi de don Joan Batista Aloy, scrivà de
manament y secretari de província, y aquellas
són assí cusidas, signadas de números CCLXV y
CCLXVIa.

Y perquè los reals ordes de sa magestat deuhen
ab tot effecte cumplir-se, vos diem y manam
que, inseguint la sèrie y thenor del sobrechalendat, lo poseu en prompte y puntual execució,
proposant subjectes per dit lloch vacant, que
així proceheix de la real voluntat de sa magestat.
Dat en Barcelona, als vint-y-set de juny mil siscents noranta-sinch. El marquès de Gastanyaga.

Dilluns, a XVIII de juliol MDCLXXXXV.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.

Locus si+gilli.

392r

En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present (casa),
cusís en lo present dietari un real despaig en forma de cancellaria, del qual apar haver renunciat
don Pere de Amigant lo lloch de oÿdor militar
en què se trobave insiculat. Com de aquell és
més llargament de vèurer, que·s assí cusit, signat de número CCLXVII, y del thenor següent:
«Lob marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de la Real Cancellaria del Concell Supremo
de Aragó, que és del thenor següent:

Locus si+gilli.

Registrata in curiae locumtenenti XV, foleo CV.
Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de Catalunya pongan en execución la orden // 393r // de su magestad arriba expressada<s>».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari lo
memorial de la nominació dels llochs vacants de
oydors des de trenta-hu del mes de maig proppassat, en què fonch tramesa a sa magestat, Déu
lo guarde, la proposició de subjectes per los
llochs vacants fins dit die. Lo qual memorial és
assí cusit, signat de número CCLXVIIIa.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís en lo present dietari
las nominacions de llochs vacants de oÿdors de
comptes des de trenta-hu de maig proppassat
fins lo die present. Las quals nominacions han
rebut sas senyorias per medi de don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo memorial de las quals nominacions és
assí cusit, signat de número CCLIXb.

«El rey. Ilustre marqués de Gastañaga, primo,
mi lugarteniente y capitán general. Por parte del
magnífico y amado consejero don Pedro de Amigant se me han representado sus servicios y que se
halla inseculado en la bolsa de oydor militar de la
Deputación de esse principado, en donde no puede
concurrir por ser ministro de aquella Real Audiencia en caso que sorteasse, suplicándome sea
servido de concederle facultad para que pueda renunciarle. Y porque lo he // 392v // tenido por
bien y ha hecho la renuncia acostumbrada en
manos del ilustre duque de Montalto, he querido
avisaros de ello para que executéis lo que en seme-

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, dit scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari onse decrets despatxats en deguda forma de Cancellaria per a què
differents personas del estament militar, nobles,

a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1532-1537.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
391bv i 392r del trienni 1692-1695.

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1537.
b. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1537.
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pugan ésser insiculadas com a mossèn. Los quals
decrets són assí cusits, signats des de número
CCLXX fins al número CCLXXX inclusivea.
393v

Dimars, a XIX de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, Joseph Pallarès, tauler del General de la ciutat de Balaguer, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas
senyorias lo dit offici de tauler, suplicant dita renunciació ésser-li admesa. E sas senyorias, attès
que de la certificatòria feta per Joseph Nuri de
Lana y de Càncer, subrogat en lo offici de racional del General y present casa, la qual és assí cusida, signada de número CCLXXXI, consta dit
Pallarès no ésser debitor al General en quantitat
alguna, han admès dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Hiacynto Morató y Llorens March, subrogat en altre
dels verguers del consistori de sas senyoriasb.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
decret en deguda forma de Cancellaria despedit,
ab lo qual se ordena se habilite la persona de
Christòfol Lledó en los llochs en què està insiculat, no obstant lo trobar-se exercint lo empleo de regent la vegueria de la present ciutat
//394r // ínterim. De manera que en la extracció
depròxim fahedora de habilitadors y demés de
altres officis de la present casa puga concórrer y
sortejar ab los demés que estan insiculats. Com
de dit decret és de vèurer, que·s assí cusit, signat
de número CCLXXXIIc.
En aquest mateix die, a las sis horas de la tarde,
hi hagué brassos en la present casa per fer extracció de nou personas per habilitadors, tres de
cada estament, ç(o) és ecclesiàstich, militar y
real, conforme disposició de capítols de Cort
per habilitar las personas que poden concórrer a
deputats y oÿdors de comptes. Y serviren de
brassos los testimonis avallscrits y següents:

Per lo estament militar:
Anton de Muxiga y Ginebreda.
Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.
Don Emanuel Planella.
Per lo estament real:
Mossèn Miquel Carreras y Bertran.
Mossèn Melchior Texidor y Ferrer.
Y lo doctor Domingo Pinyol.
E seguidament, en presència de dits brassos, essent-se // 394v // sas senyorias assentats em las
cadiras de vellut, consistorialment, ab las insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab
las armas del General, precehint primerament
las sòlitas y acostumadas protestas per las personas dels estaments militar y real per no sèurer
interpoladament, com és pretès, fonch feta extracció de nou personas de dits tres estaments
ecclesiàstich, militar y real, ço és, tres de quiscun de ells, qui foren las infrascritas y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Joseph Regàs, ardiaca i canonge de
Gerona.
Lo doctor Ignasi de Cruÿlles, capiscol y canonge de Urgell.
Don Dalmau Copons y Grimau, canonge de
Barcelona.
Per lo estament militar:
Francisco de Junquer.
Don Ramon Codina.
Don Emanuel de Vilaplana.
Per lo estament real:
Lo doctor misser Salvador Móra y Bosser, ciutedà.
Mossèn Fèlix Ferrer.
Lo doctor misser Pau Romà.
Dimecres, a XX de juliol MDCLXXXXV.

Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Joseph Bosch, sagristà y canonge de
Vich.
Lo doctor fra Joseph Despalau.
Lo doctor fra Fèlix Salvador.

a. a continuació onze decrets, transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1538-1542.
b. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1542.
c. a continuació un decret, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1542.
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En aquest die, a las deu horas tocadas del matí,
se ajuntaren en la present casa de la Deputació
los nou // 395r // senyors habilitadors novament
extrets per fer la habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora lo die vint-y-dos
del corrent mes de juliol en deputats y oÿdors. Y
al voler-se assentar en las cadiras, don Dalmau
de Copons y Grimau, canonge de Barcelona,
protestà de què per rahó de precehir-lo don Ignasi de Cruÿlles no se li sie fet prejudici algú a
son bon dret y a la precedència pretén tenir, axí
per trobar-se capitular de la present casa com

[ 1695 ]
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per ser canonge més antich; y, aximateix, per los
del estament militar y real fonch feta la sòlita y
acostumada protesta per no sèurer interpoladament, com se pretén. Prestaren lo sòlit y acostumat jurament a Nostre Senyor Déu y a sos
quatre sants Evangelis, corporalment tocats,
posant-se los ecclesiàstics las mans en los pits; y
oÿren sentència de excomunicació, que·ls fonch
promulgada del thenor següent:
«Nos, Petrus Roig et Morell, presbyter, decretorum doctor, sacrista major et canonicus Sedis
Barchinonae, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et offitialis pro admodum illustri
et reverendissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus vos admodum illustres dominos doctorem Josephum Regas, archidiaconum et canonicum Sedis Gerundae, doctorem don Ignatium
de Cruylles, praecentorem et canonicum Sedis
Urgellensis, don Dalmatium de Copons et Grimau, canonicum Sedis Barchinonae, pro estamento ecclesiastico, Franciscum // 395v // de
Junquer, dompnos Raymundum Codina et
Emanuelem de Vilaplana, pro stamento militari, Salvatorem Mora et Bosser, utriusque juris
doctorem, Felicem Ferrer, cives honoratos Barchinonae, et Paulum Roma, utriusque juris doctorem, pro estamento regali, habilitatores juxta
formam capituli octuagesimi primi novae reformationis extractos, quatenus bene et legaliter vos
habeatis in exercicio vestrae habilitationis fiendae de his qui concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum Generalis Cathaloniae pro extractione fatienda juxta Deum et
consientias vestras. Et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quemlibet vestrum contrafatientem et contrafatientes trina
canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis».
Publicada la qual sentència de excomunicació,
com sobre és dit, fonch moguda dificultat entre
las personas de la dita novena de habilitadors
acerca si en lo acte de la habilitació se podie
conèixer de las qualitats deuhen tenir los insiculats per ser-ho, o si tantsolament dels deffectes
sobrevenen després de ser-ho. La qual difficultat axí proposada fonch comesa y consultada ab
los magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats perquè fessen vot en scrits declarant aquella.
396r

Dijous, a XXI de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, constituhits personalment en lo
consistori de sas senyorias, los magnífichs assessors, advocat fiscal y don Lluís València, altre
del consulents anomenats per sas senyorias per
la difficultat suscitada antes de comensar lo acte
de la habilitació per la extracció fahedora de de510

putats y oÿdors per lo trienni pròxim vinent, assaber és, si en dit acte de habilitació se pot
conèixer de las qualitats han menester los insiculats per poder-ho ser o si tantsolament de
aquellas excepcions y deffectes que sobrevenen
després de ésser insiculats, impedints lo concórrer a sort, han entregat a sas senyorias un vot en
scrits, firmat per los sobredits tantsolament, per
no haver volgut firmar aquell los demés consulents aplicats; en y ab lo qual vot dits assessors, advocat fiscal y consulent sobredit diuhen
que poden y deuhen dits senyors habilitadors
passar avant en la habilitació fahedora sens
conèxer de las qualitats han menester los insiculats exclusivas majorment a la insiculació, coneixent tansolament dels deffectes que a dits insiculats sobrevenen y altres excepcions fins assí
acostumadas posar. Com de dit vot és de vèurer, que·s assí cusit, signat de número CCLXXXIII, y del thenor // 396v // següent:
«Jesúsa. Maria. Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, que se troban de
present junts ab la molt il·lustre novena de habilitadors per la extracció fahedora de deputats y
oÿdors per lo trienni pròxim vinent, acerca si en
lo acte de habilitació que·s deu fer se pot conèxer de las qualitats han menester los insaculats
per poder-ho ésser, o si tantsolament de aquellas excepcions y deffectes que sobrevenen després de ésser insiculats, impedints lo concórrer a
sort; vistos los capítols vuyt, vint y vuytantasinch del nou redrès, Corts mil sinch-cents noranta-nou, y altres que parlan de la forma que se
deu observar, axí en las insaculacions com en las
habilitacions, per a concórrer; vist lo que se
haurie de vèurer; attès y conciderant que los actes de insaculació y habilitació per a concórrer
són judicis distincts respecte de las personas entrevenen en ells y matèria subjecte, y axí los habilitadors, segons se infereix de dits capítols y de
la observansa de la casa, sols coneixen de excepcions y deffectes sobrevenents que impedeixen
lo córrer sort; persuadint-se la cort que las calitats inclusivas per a ser insaculats restaven examinadas, com devien, per los habilitadors
// 397r // de insaculació; dexant sols las que tenen la mira a concórrer que sobrevenen als habilitadors dels que han de concórrer, que és
molt different de ser insaculat; attès, aximateix,
que com per la insaculació se requeresca majors
solemnitats que per la habilitació al concórrer, y
la ensaculació ordinàriament se fa presents las
parts, o altre per ells, que subministran los doa. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 396v
i 397r del trienni 1692-1695.

cuments necessaris per a las calitats inclusivas y
ensaculadas una vegada tenen ius ad rem, y las
habilitacions per concórrer se fassen absents y
no cridats los ensaculats, ab las excepcions
notòrias que resultan, o per ser debitors, officials reals, no haver purgat per lo temps prefigit
o altres consemblantsa, sens los deffectes personals, de aquí és que és impracticable de dret
tractar de altres excepcions màxime concernents a la insaculació no oÿda plene la part, al
que no dóna lloch la formalitat del judici de la
habilitació; attès y conciderat axí mateix que si
en lo judici de insaculació, o de la habilitació, se
comet alguna inadvertència sempre té lo fiscal
lo dret íntegro per a opposar la excepció, tant
en orde a la insaculació com habilitació, etiam
que lo defectuosament ensaculat, o habilitat,
fos extret y posat en execució, lo que proceheix
tant de dret comú com també per capítols de
Cort, ab las modificacions de la real reserva
// 397v // y scèdulas reals subseguidas; attès encara que se trobàs algun altre vot, com lo de diset de maig mil sis-cents vuytanta-y-sis, en lo
qual se aconcellà per los tunc magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents que de la insaculació del doctor Pons y Llombart los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
ne podien y devien conèixer en lo judici de habilitació, però com al dit vot li obste tot lo refferit, particularment ponderat, que hi hagué
omissió e interposar sas parts lo magnífich procurador fiscal podent allanar la dificultat a sa
instància antes de la habilitació, y altrament
també que en dit vot se fa attento de certas paraulas de dit capítol vuytanta-sinch, las quals no
se llegeixen en aquell, perçò no se segueix ni
està al dit vot; perçò, y altrament, los doctors
infrascrits, assessors, advocat fiscal y consulents
són del vot y parer que poden y deuhen los molt
il·lustres senyors habilitadors passar avant en la
habilitació fahedora, sens conèixer de las qualitats que han menester los ensaculats exclusivas
majorment a la // 398r // insaculació, conexent
tantsolament dels deffectes que a dits insaculats
sobrevenen y altres excepcions fins assí acostumadas posar. Y axí ho senten, etcètera. Barcelona y juliol vint de mil sis-cents noranta-sinch.
Doctor Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Don
Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Marti,
advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatus. Don Lluís de València, consulens».
E després, consecutivament, se procehí en lo
acte de habilitació en la forma acostumada.
En aquest mateix die, entre las onse horas y
dotse horas de la nit, per medi del doctor Joa. a continuació repetit o altres consemblants.
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seph Regàs, ardiaca y canonge de Gerona, y de
don Ramon Codina, altre dels habilitadors extrets per la habilitació de las personas ensaculadas a deputats y oÿdors per la extracció de pròxim fahedora, fonch reportat al molt il·lustre
don Miquel Joan de Taverner y Rubí, regent la
real cancellaria en lo present principat, com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present
principat de Cathalunya, per trobar-se governant lo real exèrcit en campanya, un memorial
de las personas inhabilitadas per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Cathalunya y senyors de la novena, lo qual memorial és
assí cusit, signat de número CCLXXXIIII, suplicant a dit molt il·lustre canceller lo // 398v //
breu despaig, perquè se puga passar a la extracció de deputats y oÿdors. E los dits senyors de la
novena han fet relació que lo dit senyor canceller havie respost procurarie tant prest com podrie despatxar dit memoriala.
Divendres, a XXII de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die, havent sas senyorias rebut per
medi de don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo decret en orde
a las personas inhabilitadas que deuhen concórrer en virtut de dit decret, lo qual és assí cusit,
signat de número CCXXXV. Lo qual decret és
estat llegit a sas senyorias y senyors de la novena
de habilitadors per mi, Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y scrivà major de la present casa, com és acostumat. Y després, que devien ser cerca de las sinch horas de
la tarda, vingué lo molt reverent vicari general y
official del molt il·lustre y reverendíssim bisbe y,
havent donat una Ave Maria de penitència,
donà la absolució acostumada y fonch clos lo
acte de dita habilitaciób.
En aquest mateix die, tocadas las sinch horas de
la tarda, en la sala de Sant Jordi de la present
casa fonch feta extracció de deputats y oÿdors
segons la forma del capítol de extraccions per al
trienni que comensarà a córrer al primer de
agost propvinent del present y // 399r // corrent
any mil sis-cents noranta-sinch. Y serviren de
testimonis per la dita extracció, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de
Gerona.
a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1542-1544.
b. a continuació un decret, transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1542-1544.
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Don Dalmau Copons y Grimau, canonge de
Barcelona.
Lo doctora Ciurana, canonge de Gerona.

trar primerament al dit excel·lentíssim senyor
duch de Turcis; y després se assentaren sota lo
dosser, posant sa excel·lència en lo mig; y després
de haver arrahonat un rato se despedí sa excellència, y sas senyorias lo acompanyaren fins al cap
de la escala, a hont fou sa excel·lència rebut per
los senyors del bras militar.

Per lo estament militar:
Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.
Don Anton Granollachs.
Mossèn Jaume Falguera.

Dimecres, a XXVII de juliol MDCLXXXXV.
Per lo estament real:
Lo doctor Hiacynto Dou, ciutedà.
Mossèn Hierònym Mascaró y Llussàs, ciutedà.
Lo doctor misser Olaguer Hierònym Timboní.

En aquest die, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor en quiscun
dret Joseph Costa, ciutedà honrat de Barcelona,
obtenint lo offici de altre de las guardas del General, ha renunciat en mà y // 400v // poder de
sas senyorias lo dit offici de guarda ordinària del
General a favor y en cap del reverent Hiacynto
Figueró, prevere beneficiat en la Seu de la present ciutat, per ser dit offici altre dels antichs y
que·s poden alienar, suplicant a sas senyorias
dita renúncia ésser-li admesa. E sas senyorias
han admès aquella si y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Hiacynto
Sitjar, verguers del consistori de sas senyorias.

Y foren extrets en la forma sòlita y acostumada
los següents:
Deputat ecclesiàstich. Lo doctor Rafael de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa.
Deputat militar. Mossèn Joseph Bru.
Deputat real. Lo doctor misser Anton Grató
Perpinyà.
Y successivament en lo mateix puesto y en
presència dels mateixos testimonis fonch prossehit a fer la extracció de oÿdors de comptes.
// 399v // E foren extrets, ço és, en:

Oÿdor militar. Mossèn Francisco Junyent y de
Vergós.

En aquests mateix die, tocadas las deu horas de la
matinada, se ajuntaren sas senyorias en la sala
dels reys de la present casa, ab las insígnias de domàs carmesí, ab lo escut de plata ab las armas del
General, y han feta extracció ab intervenció dels
magnífichs assessors y advocat fiscal, segons forma del real decret, del offici de altre dels assessors
en lloch y per acabament del doctor misser Joan
Joffreu. Y és estat extret a sort de rodolí:

Oÿdor real. Mestre Hyacinto Blanch.

Lo doctor misser Joseph Alòs y Ferrer.

Oÿdor ecclesiàstich. Lo doctor Hierònym Valls,
ardiaca y canonge de Lleyda.

Diumenge, a XXIIII de juliol MDCLXXXXV.

401r

En aquest die, a las sinch horas de la tarde, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor
duch de Turcis, general de las galeras de Gènova,
a effecte de tornar a sas senyorias la visita li feren
en jornada de dotse del corrent mes de juliol.
Fou rebut, ço és, per lo scrivà major y demés officials al capdevall de la escala, per los magnífichs
assessors al replà de la escala, y per los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors militar y real al capdemunt de la escala; y, posant sa excel·lència en lo
mig, se’n entraren en la capella xica de Sant Jordi, que estave molt ben adornada, y ,després
// 400r // de haver fet un rato de oració, se encaminaren al terraplé dels tarongers, y al entrar a la
sala dita dels Reys los isqueren a rèbrer los demés
consistorials, qui posaren a sa excel·lència en lo
mig y se encaminaren a la sala del consistori, fent
en totas las portas moltas serimònias, dexant en-

Disapte, a XXX de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és baixat a la casa del General, junt ab lo
doctor Aleix Fornaguera, scrivent extraordinari
de la scrivania major, en lloch de mi, scrivà major del General, y junt ab lo magnífich racional
de la present casa, a effecte de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo corrent mes de juliol. Y
són estats trobats los fraus següents:
Inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de juliol.
Primo, als set de juliol mil sis-cents norantasinch. Apprehenció en casa Joan Batista Martí,
negociant, de nació francès, al carrer dels Carders, de trenta-un massos de fil blau, sinch vanos de cabritillo ab varillas blancas.
Ítem, als nou. Apprehensió en casa de Bernabé
Camps, paller, a las barras de Llotja: primo, de

a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mm.
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vuyt canas, quatre palms cotonina de mostras;
ítem, una pessa, cap y cua, mitas; ítem, set gipons de cotonina tallats, sens cusir; ítem, uns
calsons de sobrepeu de drap tanat.
Ítem, dit die. Apprehensió feta en casa de Jaume Rovira, veler, al carrer dels Carders, prop la
capella d’en Marcús, de una tela feta entre doble negre, que n’i havia de taxit vint-y-un palm,
ab un mocador de color al principi.
Ítem, als onse de dit. Aprehenció feta en casa
del doctor Pere Joan Finestras, prop la font de
Sant Just: primo, // 401v // sis canas menos mig
palm satí de mostras de color blau; ítem, quatre
canas y mitja sarge cosa molt prima, color de
sendra. Tot lo que ere propri del doctor Jaume
Finestras.
Ítem, a onse de dit. Aprehenció feta a un home
incògnit, al carrer de las Portadoras: primo, de
deu canas, quatre palms satí de mostras groch,
ab flors de plata; ítem, deu canas, tres palms dit
satí de mostras, color de foch ab flors de or y
plata; ítem, set canas, quatre palms satí de mostras, color de carn de donzella.
Ítem, als dotse de dit. Aprehenció feta en casa
Pau Reventós, botiguer de telas, en lo carrer
dels Corders, prop la capella d’en Marcús: primo, de tretse vanos de cabritillo brodats de fil
de or, ab verillas blancas; ítem, dos vanos de cabritillo ab varillas de conxa; ítem, vint-y-sinch
vanos de cabritillo ab verillas, ço és, tres ab verillas de fusta y los demés ab verillas blancas, ab
flors de or; ítem, tres canas, un palm del mateix
satí; ítem, deu canas, quatre palms satí color de
foch, ab flors de or; ítem, deu canas, quatre
palms satí color blau, ab flors de or.

402v

Ítem, als quinse de dit. Apprehenció a Jaume
Torres, jove, sastre, al carrer Cremat, de uns balons de escot de la terra.
Ítem, als divuyt de dit. Apprehenció en casa
Domingo Vilamara, veler, a la Bòria: primo, de
un tros de tafetà entre doble negre, de quatre
palms de tir, vint canas; ítem, altre tros de tafetà
a un cap negre, de tir divuyt canas, sis palms.
402r

Ítem, dit die. Aprehenció feta en casa Umbert
Anguera, tintorer, al carrer d’en Jensana, de un
parell de mitjas de seda blavas.
Ítem, dit die, Aprehenció feta en casa Pere
Catà, manyà de la vila de Mataró, de las cosas y
robas següents:
Primo, quaranta-sis trossos de blavesos de
amplària tres palms y mig, cap y cua.
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Ítem, catorse canas, sinch palms cutsuril per fer
cuxins, usat blau y blanch.
Ítem, vint canas de tela de Gerona blanquejada,
ab tres trossos.
Ítem, xexanta massets de fil de Olanda de quatre braças lo más.
Ítem, deu massos de fil embolicats ab paper
blau, dit també fil de Olanda.
Ítem, dins de un sach, divuyt plechs de fil de
ram que encamerat ab dit sach pesan trenta-sis
lliures, sis onsas.
Ítem, dins dit sach, dos canas, sinch palms tela
de Gènova.
Ítem, una pessa de cadís ternet, cap y cua, color
a musco.
Ítem, altre pessa cadís, cap y cua, color vert dit
ternet.
Ítem, altre pessa cadís, cap y cua, de color groch
anomenat cadís de Nimas.
Ítem, altre pessa, cap y cua, cadís de Nimas, color morat.
Ítem, noranta-vuyt canas, quatre palms cadís
de differents colors, ab nou trossos.
Ítem, una pessa, cap y cua, de sarge blava de Inglaterra.
Ítem, altra pessa, cap y cua, sarge dita amusco.
Ítem, altra pessa, cap y cua, dita sarge encarnada.
Ítem, altre pessa , cap y cua, dita sarge blava.
Ítem, sinch canas, sis palms sarge color amusco.
Ítem, set canas estamenya catorsona, color
amusco.
Ítem, dos canas y tres palms escot negre de la
terra.
Ítem, sinch canas, tres palms quinets negres de
tres palms de amplàrie.
Ítem, dos canas, sis palms borata negra.
Ítem, sis canas, sinch palms cotonina blanca de
mostras, ab dos trossos.
Ítem, una cana, tres palms xemellot ordinari de
Flandes, color amusco.
Ítem, una cana, un palm borata ordinària de
Mallorca, color amusco.
Ítem, una cana, dos palms tafetà entre doble negre, de quatre palms.
Ítem, una cana escassa de cordellats catorsena
blanchs.
Ítem, sis canas de drap novè borell.
Ítem, nou tallas de sis palms quiscuna moqueals
encarnats.
Ítem, dos canas y un palm dits moqueals del
mateix color.
Ítem, sis palms de drap dit novè borell.
Ítem, dit die. Apprehenció en casa Umbert Anguera, tintorer, al carrer d’en Jansana, de set canas de roba de estam y llana blanca, de quatre
palms de amplària, poch més o menos, dita boret.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

Ítem, als vint-y-vuyt de dit. Aprehenció en un
aposento // 403r // del hostal d’en Llopis, al carrer d’en Jansana, de dotse palms de drap, color
de grana, sens saber de qui ere.
Diumenge, a XXXI de juliol MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una súplica en
consistori presentada per Simon Gallart, procurador del doctor misser Anton Grató Perpinyà,
junt ab la decretació al peu de aquella per sas senyorias feta. La qual súplica és assí cusida, signada de número CCLXXXVI, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
No obstant que lo die de ahir, que comptàvem
al trenta del present y corrent mes de juliol, per
part del doctor Anton Grató Perpinyà, ciutedà
honrrat de Barcelona y Gerona, se haja presentat altra súplica en effecte contenint que a sa notícia havia pervingut que, no obstant que lo die
vint-y-dos del dit y present y corrent mes de juliol sortejà en diputat real del present principat
de Cathalunya, havent estat insiculat per sa magestat, que Déu guarde, en un dels llochs obtenen en dita bolsa los ciutedans de dita ciutat de
Gerona de mà major, com a originari de dita
ciutat, tant en lo judici de la insiculació com de
habilitació se li haurie // 403v // posat impediment a la admissió del jurament y exercici de dit
càrrech per lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, ab motiu de ésser nul·lament estat
insiculat y contra lo capítol divuyt de las Corts
del any mil sinch-cents quaranta-dos, segons lo
tenor del qual se pretén per requisit y calitat no
ussaria la actual habitació del insiculat en dita
ciutat de Gerona o sa ballia o vegueria, sens bastar lo domicili del orígen; la qual suposa bastaria
a dit suplicant y haver-ho axí declarat sa magestat ab son real despaig de tretse de juliol mil siscents vuytanta-y-sis, en què manà exbussar de la
matexa bolsa al doctor Joseph Pont y Llombart,
per no tenir lo actual domicili en dita ciutat,
manant que en son lloch fos insiculat altre que
tingués las qualitats expressadas per dit capítol
de Cort, y que vostra senyoria havia comès la
declaració de est article a sos magnífichs assessors. E com la dita excepció sie totalment insubsistent, perçò que segons la causa proemial y
impulsiva y lo literal de dit capítol no exclou totalment als originaris de Gerona de ocupar los
llochs reals en dita bolsa si sols en lo cas que hi
hage concurs de ciutedans de Gerona insiculats
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
403v i 404r del trienni 1692-1695.
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en la bolsa de mà major ab actual habitació,
prefferint estos a aquells; y axí se ha y deu
entèndrer la clàusula irritant de dit capítol de
Cort, la qual en bona // 404r // jurisprudència se
pot posar en una disposició o statut prelatiu y
condicional; y, a més de ser clara y literal esta intel·ligència del referit decret real de tretze de juliol mil sis-cents vuytanta-y-sis, tocant a la exbursació del doctor Pont y Llombart, perquè
ben premeditat són contengut y las circumstàncias que concorregueren, no sols no li és prejudicial al suplicant, però li és favorable perquè se
ha de suposar que dit doctor Pont y Llombart
fou insiculat en lo any mil sis-cents setanta-hu
en un lloch de oÿdor real per Gerona, y no·s
queixà de dita insiculació la ciutat de Gerona ni
altre persona alguna per no haver-hi subjectes
que puguessen ésser preferits; y sols se li opossà
del deffecte quant fou insiculat a diputat y a
ocasió que hi havie tres subjectes ab actual domicili y habitació capaces de ocupar dit lloch,
qui eren lo magnífich doctor Joseph Moret, vuy
doctor de la Real Audiència, lo doctor Hierònym Fontdevila y Joseph Serra; y est últim per
nominació del excel·lentíssim senyor marquès
de Leganès, aleshores virrey y capità general,
ocupà lo lloch del qual fou remogut dit doctor
Pont y Llombart; ni la ciutat de Gerona pretengué altra cosa, per ser prelatiu dit capítol divuyt,
ni digué altra cosa sa magestat en lo refferit real
orde, pues no donà per inhàbil a dit doctor
Pont y Llombart de ocupar en ell algun dels
subjectes tingués las calitats disposadas en dit
capítol; y com en lo temps y ocasió de la insiculació del suplicant ni vuy en die no·y hage subjecte de actual habitació // 404v // en Gerona,
hàbil y capàs per ocupar lo dit lloch o rodolí,
entant que en tres llochs que vacaren la pròxima
insiculació, y en la proposició que féu vostra senyoria no se trobaren subjectes que proposar en
segon lloch, de què no·y ha altre exemplar, del
que manifestament se deu no tenir impediment
algú lo suplicant per a gozar de la sort de diputat real en què ha sortejat, no obstant de no tenir la habitació actual en dita ciutat de Gerona y
haver-la tinguda de esta part de vint-y-nou anys
a esta part en la vila de Granollers. Assò no obstant y no haver-se pugut alcansar la declaració
ab la brevedat que la naturalesa del negoci demana de dret y de fet per ésser lo die de demà,
que comptarem lo primer de agost del present y
corrent any, destinat per lo jurament dels novament extrets en diputats y oÿdors, y de la dilació
en cosa tant clara com és la justícia que al suplicant asisteix per las rahons dalt ponderadas y a
vostra senyoria notificadas lo die de aïr per part
de dit Perpinyà per medi de son procurador,
que féu a vostra senyoria ostenció de son poder;
y ara la torna a fer juntament ab la certificatòria
del batisme del mateix, la qual se troba en mà

de vostra senyoria ab la dita súplica que ahir se li
presentà, de la qual consta ser lo suplicant originari de la ciutat de Gerona. Perçò, y altrament,
torna a suplicar a vostra senyoria se servesca
conèixer de la excepció opposada per dit procurador fiscal, segons la naturalesa del judici, tant
sumari com és lo present, y axò ohint de
// 405r // plano a las parts, segons lo decret real
de vuyt de nohembre mil sis-cents sinquantanou, suplicant més a vostra senyoria que per dit
respecte, y en concideració del sobredit en las
sie necessari o hi hage alguna dificultat, sien
ohits son advocat y procurador per al·legar en
exclusió de la pretesa excepció, y axí declarat
verbalment no prossehir aquella y axí ésser-li
admès lo jurament. Y en cas contrari que no se
declare ab la puntualitat sobredita, suplica a
vostra senyoria que, segons la observansa de la
present casa y capítols de Cort, mane continuar
la present súplica en dietari, requirint-ho axí al
scrivà major per a què conste de las diligèncias
de esta part y del prejudici que reb en differir-li
la dita declaració y denegació de la admissió al
jurament, a fi y effecte de què puga conseguir
los danys, gastos y satisfació dels prejudicis que
se li ocasionan y altrament de dret pot demanar
contra qualsevols personas. Lo que suplica ne
dum praemisso verum et alios omni et quocunque
meliori modo. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Valencia.
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Oblata die XXXI julii MDCLXXXXV in consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt se promptos et paratos esse ad fatiendam
declarationem contentam in praedicta supplicatione circa exceptionem per fisci procuratorem Generalis Cathaloniae appositam doctori Antonio
Grató Perpinya die vigesima secunda presentis
mensis julii, extracto in deputatum realem, sed tamen in promptu aliquae sunt dificultates dictam
declarationem // 405v // impedientes, quae altiorem indagationem requirunt quibus visis, attentus et deliberatis procedetur quan scitius poterit ad
dictam declarationem fatiendam modo et forma
contentis in regia epistola cuius data est Matriti,
octava die novembris anni millessimi sexcentesimi
quinquagesimi noni, et in aliis regiis decretis subsequentis, et quod supplicatio oblata inseratur in
dietario, et presens decretatio notificetur parti.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriva majoris Generalis Cathaloniae».
La qual decretació encontinent fonch estimada
y notificada a dit Gallart en dit nom mediant íntima en scrits ab inserta de dita decretació, a ell
dirigida y personalment entregada per Hiacynto
Sitjar, altre dels verguers del consistori de sas senyorias, a las dotse horas del migdie, axí refferint y relació fent a mi, scrivà major sobredit.

[ 1695 ]

1695-1698

[ 1695 ]

Jhesús, Maria, Joseph. Llibre dit Dietari del
trienni 1695, comensant al primer de agost de
dit any 1695, essent deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Catalunya, los infrascrits y següents. Deputats: ecclesiàstich, lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany,
canonge de Tortosa; militar, don Joseph Bru;
real, lo doctor miser Anthon Grató Perpiñà,
ciutedà honrrat de Barcelona y Gerona. Oÿdors
de comptes: ecclesiàstich, lo discret Hierònym
Valls, ardiaca y canonge de Lleyda; militar, don
Francisco Junyent y de Vergós; real, lo doctor
en medicina Hiacynt Blanch.
1r

Agost 1695. Jhesús, Maria, Joseph.
Dilluns, al primer de agost MDCLXXXXV. En
aquest die fonch lo jurament dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma
acostumada y següent, ço és, que entre las nou
y deu horas de la matinada arribaren en la present casa de la Deputació los senyors deputats y
oÿdors que acabaven, exceptat lo senyor deputat real, que per causa de haver-hi difficultat en
la admissió al jurament del deputat real novament extret, no vingué, y se’n entraren en lo
consistori; vingueren també los magnífichs assessors. Y encontinent de estar junts sas senyorias, donaren orde als verguers del consistori
que anassen a avisar als senyors deputats y oÿdors novament extrets, y cerca las onse horas
vingueren a la dita present casa en la forma
acostumada y següent: primer lo senyor oÿdor
real, després lo militar y seguidament lo ecclesiàstich, y lo mateix orde servaren los senyors
deputats, venint primer lo militar per causa de
no jurar lo real, per haver-hi difficultat en
admétrer-li lo jurament, per tenir opposada excepció per lo procurador fiscal, y consecutivament vingué lo senyor deputat ecclesiàstich; los
quals senyors deputats y oÿdors novament extrets vingueren en forma de bras, acompanyats,
ço és, los ecclesiàstichs al mig de un cavaller y
ciutedà, los militars de un ecclesiàstich y ciu516

tedà, y lo senyor oÿdor //1v // real en mig de un
ecclesiàstich y cavaller. Foren rebuts al cap de la
escala per los magnífichs assessors y advocat fiscal, cada hun respective com anaven venint. Y
després de haver feta oració en la capella petita
de Sant Jordi, que per dit effecte estave molt
ben adornada, se’n entraren en lo aposento a
hont fan residència los dits magnífichs assessors
y advocat fiscal, dit lo Consistori Vell. Y havent
tingut notícia los senyors deputats que acabaven que ja eren arribats los novament extrets,
los enviaren un recado per medi del síndich del
General, dient-los si gustaven de anar a la capella de Santa Eulària de la Seu de la present ciutat, com és acostumat, a ohir la missa del Sperit
Sant, a què respongueren que sempre que sas
senyorias fossen servits hi anirien. Y feta relació
per dit síndich de dita resposta, hisqueren sas
senyorias del consistori ab sas insígnias y verguers devant, ab massas altas. Y arribats que foren devant la porta de dit aposento anomenat lo
Consistori Vell, a hont estaven junts los senyors
deputats novament extrets, se detingueren, y
encontinent isqueren y se ajuntaren los senyors
deputats nous ab los que acabaven, quedant-se
lo senyor deputat militar en dit aposento per
causa de no poder anar a la Seu per causa de sa
indisposició. Y axí bé també se quedà en la present casa lo senyor diputat militar que acabave,
posant-se // 2r // los dits senyors deputats novament extrets a la mà esquerra dels vells, anant
sens insígnias. Y arribats a la dita capella de Santa Eulària se assentaren en la conformitat venien, y perquè los senyors deputats novament
extrets anaven a la mà esquerra estigueren assentats a la part del evangeli, y los vells a la de la
epístola, però a l’offerir, hi anaren primer los
vells y també los fonch donada primer la pau. Y
acabada la missa se’n tornaren en la present casa
en la forma se trobaven, anant los novament extrets en la mà dreta y los vells a la esquerra. Y
arribats en la present casa, al que arribaren al
cap de la escala, se encorporaren ab ells los senyors deputats militars nou y vell, posant-se

quiscú en son lloch, y se’n entraren en la sala de
Sant Jordi, a hont estave parada una taula llarga
ab un cobritaula de domàs carmesí y al cap de
aquella un missal. Se assentaren lo(s) senyors
deputats en los banchs vanovats de vellut carmesí, axís com venien, y per quant los nous venien a la mà dreta estigueren assentats a la mà
esquerra. Al cap de la taula estave assentat lo veguer de Barcelona ab sa cadira sol, per preténdrer tenir la mà dreta al reverent vicari general.
Més allà, entre dita cadira de dit veguer y lo diputat ecclesiàstich nou extret estave // 2v // posada altra cadira per lo scrivà major, per lo qual,
estant de peus al cantó de la taula, entre lo deputat ecclesiàstich nou y dit veguer, fonch publicat y llegit lo acte del jurament, fet lo qual, y
havent los llaychs prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de dit veguer,
dit veguer se alsà de la cadira, y feta cortesia a
dits senyors deputats se’n anà. Y encontinent,
arribà lo reverent vicari general y publicà
sentència de excomunicació, la qual publicada,
fet per dit reverent vicari general lo degut acatament y reverència a sas senyorias, se’n anà. Y
acabat totalment lo dit jurament en la forma demuntdita, los senyors deputats y oÿdors vells,
després de haver entregat als nous las claus del
arxiu, se despediren precehint moltas cortesias.
Y los nous se encaminaren consistorialment ab
los verguers devant, ab massas altas, a la sala del
consistori a hont quiscú de ells se assentà a la cadira li tocave, conforme sos predecessors havien
acostumat. Y després de haver tractat algunas
cosas se offeriren tractar, se disgregaren anantse’n cada un en sa casa.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
essent absents lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, cerca las sis horas de la tarde, anaren sas senyorias a visitar al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, tant
solament, per trobar-se lo excel·lentíssim senyor llochtinent de // 3r // sa magestat, Déu lo
guarde, en campanya, anaren sas senyorias consistorialment a peu ab sas insígnias, los verguers
devant ab massas altas. Y acompanyats dels officials del General y present casa, y per boca del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich,
se offeriren a sa senyoria a tot lo que fos servit
emplear lo consistori, que fos de conveniència
de sa senyoria y benefici del Principat; foren rebuts de dit senyor bisbe ab molta demonstració
de contenció. Y després de haver conversat un
rato, se despediren de dit senyor bisbe, lo qual
acompanyà a sas senyorias fins dalt al cap de la
escala, a hont, fetas las degudas cortesias, dits
senyors deputats se’n tornaren a la present casa
ab la mateixa forma y acompanyament que eren
anats.
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Dimarts, a II de agost MDCLXXXXV. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi scrivà major del General y present casa, de concell y parer
dels magnífichs assessors y advocat fiscal, cusís y
continuàs en lo present dietari un decret, en deguda forma de cancellaria despatxat, que han
rebut per mans de don Joan Moré, scrivà de
manament, ab lo qual se mana se deixe concórrer a la extracció depròxim fahedora de visitadors y demés officis, que fòrsan se hagen de fer
en la present casa al doctor Francisco Bages, en
attenció de ésser ell dit doctor Bages, assessor
del veguer de Vich per interim tantsolament.
Com de dit despaig és de vèurer, que·s assí cusit, signat de número 1, y del tenor següent:
3v

«Loa marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general. Il·lustres y fidelíssims diputats y
oÿdors de comptes de la casa de la Deputació
del General de Catalunya en Barcelona residints. Per part del doctor Francisco Bajes, assessor del veguer de la ciutat de Vich per interim,
se nos ha representat que, respecte de trobar-se
exercint lo dit offici de assessor, recela no se li
impedesca y pose obstacle en poder concórrer a
visitador y demés officis de aqueixa casa en què
està insiculat. Y havent tractada esta matèria ab
la Real Audiència, juntas la tres salas, inseguint
lo parer de aquells, vos diem y manam que,
attès que no és subsistent lo obstacle per exercir
dit doctor Francisco Bajes, lo sobredit offici en
interim tantsolament, y que los officials reals
que són per interim en eixa casa de la Deputació concorren en la extracció dels officis en què
estan insiculats, que habiliten al sobredit doctor
Francisco Bajes, no obstant lo trobar-se exercint lo empleo de assessor de Vich en interim,
de manera que en la extracció depròxim fahedora de visitadors y en las demés que fòrsan se
offeriran fer de altres officis en aqueixa casa,
puga concórrer y sortejar ab los demés que estan insiculats en las ditas, que això prosseheix de
la real voluntat de sa magestat y nostra. Datum
en Barcelona als XXXI de juliol MDCLXXXXV. Per
expressa delegació de sa excel·lència, doctor Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller. Locus
si+gilli. Vidit idem cancellarius. Don Joan de
Morer y Pasqual. In curia locumtenentis V, folio
CXXXII. Vuestra excelencia manda se execute lo
contenido en la orden de vuestra excelencia arriba expressada».

4r

En aquest aquest mateix die, tocadas las sinch
horas de la tarde, se féu extracció de visitadors
en la forma acostumada, com disposa lo capítol
primer del Nou Redrés del General de las Corts
de l’any mil sinch-cents noranta-nou, en lo tera. l’original d’aquest reial despatx es troba intercalat entre els
folis 3v-4r del trienni 1695-1698.
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raplè dels Tarongers, en presència de nou testimonis dels tres estaments, que foren los infrascrits y següents: per lo estament ecclesiàstich, lo
doctor Gil Nabona, canonge de Lleida, don Ignasi Bru, lo doctor Hierònym Enveja, canonges
de Barcelona; per lo estament militar, don Lluís
Bru y Canta, don Joseph Oliver, don Ignasi
Corts y Llanos; per lo estament real, mossèn
Miquel Carreras y Bertran, mossèn Hierònym
Pinyana y Galvany, ciutedans, lo doctor miser
Pere Serra. Los quals testimonis assentats, ço és,
en primer lloch los ecclesiàstichs, després los
militars y després los reals, los militars y reals feren la sòlita y acostumada protesta de què per
no estar assentats interpoladament en lo present
acte ab los senyors ecclesiàstichs, no·s fassa prejudici algú en sa pretenció, ni // 4v // puga ésser
tret en conseqüència en ningun temps, y encontinent en presència de dits brassos fonch per lo
scrivà major del General llegit lo dit capítol ab
alta e intel·ligible veu. Y llegit aquell, fou fet a
extracció en la forma se acostuma fer, la de deputats y oÿdors. Y foren extrets en visitadors del
General los infrascrits y següents: per lo estament ecclesiàstich, lo arcabisbe de Tarragona,
lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de
Barcelona, mossèn Emanuel Senjust, canonge
de Tortosa; per lo estament militar, mossèn Fèlix de Ballaró y Ramon, mossèn Joseph de Magarola, don Aleix de Miravall; per lo estament
real, mossèn Joseph Llopis, lo doctor miser Joseph Cormellas, mossèn Fèlix Boneu. E seguidament, axí mateix, se féu extracció de las novas
bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant de assessora, ajudant de advocat fiscal, escrivà major,
ajudant primer y segon de dit escrivà major y
procurador fiscal, conforme la orde y decret de
sa magestat en los quals officis dalt mensionats
foren extrets los següents, ço és: per assesor
// 5r // de dita visita, lo doctor miser Francisco
Estalella, al qual per lo procurador fiscal del General fonch opposada excepció, dient non potest,
quia est assessor capitaniae generalis Cataloniae,
opposada la qual excepció fonch extret lo doctor miser Joseph Costa, al qual semblantment
fonch opposada excepció per dit procurador fiscal dient non potest, quia est visitandus, y encontinent fonch extret lo doctor miser Maurici
Rechs y Gallart. E feta la extracció de assessor
de dita visita se prossehí en fer extracció de advocat fiscal de aquella y fonch extret lo doctor
miser Joan Morató, al qual per dit procurador
fiscal del General fonch opposada excepció
dient non potest, quia est de regio concilio, y seguidament fonch extret lo doctor miser Francisco Grasés y Gralla. Y axí mateix se féu extracció de ajudant de assessor de dita visita y fonch
extret lo doctor miser Salvador Massanes de Ria. a continuació ratllat, advocat fiscal.
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bera. E semblantment fonch prossehit en fer extracció de ajudant de advocat fiscal de dita visita
y fonch extret lo doctor miser Balthazar Fitor y
Roure. E axí mateix se prossehí en fer extracció
de // 5v // scrivà major de dita visita y fonch extret Lluís Fontana, notari públich de Barcelona.
Successivament se féu extracció de ajudant primer de scrivà major de dita visita y fonch extret
Francisco Falgueras, notari públich de Barcelona. Y després fonch feta extracció de ajudant segon de dit scrivà major de dita visita y fonch extret Bonaventura Torres, notari públich de
Barcelona. E finalment se féu extracció de procurador fiscal de dita visita y fonch extret
mossèn Thomàs de Pallarès.
Dimecres, a III de agost MDCLXXXXV. En aquest
die entre las deu y onse horas de la matinada és
vingut en la present casa lo excel·lentíssim duch
de Nàxara, general de las galeras de Nàpols,
grande de Espanya, a effecte de tornar la visita
que los antecessors de sas senyorias li feren en
jornada de dotse de juliol proppassat. Fou rebut
per lo scrivà major y demés officials a mig pati
de la present casa, per los magnífichs assessors y
advocat fiscal baix al replà de la escala, per los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real al capdemunt de la escala. Y posant sa excel·lència en lo mig, se’n entraren en la // 6r //
capella xica de Sant Jordi, que per dit effecte estave molt ben adornada. Y després de haver fet
un rato de oració, se alsaren y se encaminaren
envès lo terraplè dels Tarongers, y al arribar a la
porta de la sala dels Reys, que ix a dit terraplè, lo
isqueren a rèbrer los demés senyors consistorials, los quals posaren a sa excel·lència en lo
mig dels senyors deputats ecclesiàstich y militar,
seguint-se després los tres senyors oÿdors. Y se
encaminaren a la sala del consistori fent en quiscuna porta moltas serimònias, dexant entrar primerament al dit excel·lentíssim senyor duch de
Nàxara. Y arribats que foren en lo consistori, se
assentaren en las cadiras sota del dosser, ço és,
dit excel·lentíssim senyor duch en lo mig, a mà
dreta de ell los senyors diputat ecclesiàstich y
oÿdor militar, y a la mà esquerra los senyors diputat militar, oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real. Y
després de haver arrahonat un rato, se despediren de sa excel·lència, y sas senyorias, anant devant los officials de la present casa, lo acompanyaren fins al cap de la escala a hont se
despediren ab moltas cortesias y lo reberen los
senyors del bras militar.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat
de Barcelona, mitjansant jurament, ha fet relació de com la indisposició e impediment del
doctor miser Joan Joffreu, altre que fonch dels

tres del corriente, de los que han sorteado para los
puestos y cargos de diputados y oydores, por ser
muy igual de lo que interesse al servicio del rey,
Dios le guarde, en tan acertada y plausible suerte, de que doy a vuestra señoría la enorabuena,
prometiéndome que durante el tiempo que regestare vuestra señoría los mensionados empleos, se
han de experimentar los buenos efectos que devo
prometerme, y esperar del zelo y finesa de vuestra
señoría que para // 8r // todo lo que sea de su major agrado y satisfacción me hallará siempre con
todas veras y segura volundad; a que por ahora no
tengo que añadir más de que quedan en este exército don Joan de Marymón, maestro de campo del
tercio de vuestra señoría, que me entregó su citada carta, el sargento major Agustín Montaner y
los demás prisioneros que han venido de Francia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años como
deseo. Campo de Fogás, a sinco de agosto de mil
seyscientos noventaysinco. Espero que en breve se
dispondrá alguna acción favorable en veneficio
del servicio de su magestad, y ensanche y alibio
desta provincia, para que vuestra señoría entre
ha este buen pie a su rajenzia, y jo tenga la satisfazión que deseo a vuestra señoría. El marqués de
Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».

assessors del General y present casa, ha continuat y perseverat fins lo últim die del mes de juliol pròxim passat inclusive, en la mateixa conformitat // 6v // se conté en altres relacions per
ell als antecessors de sas senyorias fetas, de forma que li ha impedit lo personal exercici y servitut de dit offici de assessor.
Divendres, a V de agost MDCLXXXXV. En aquest die
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina,
mitjansant jurament, ha fet relació de com Pere
Màrtir Carreras, ajudant tercer del racional de la
present casa, quinse dies ha pateix febra ab amenassa de malaltia grave, de manera que està impedit per poder exercir personalment son offici.
7r

Dilluns, a VIII de agost MDCLXXXXV. En aquest
die sas senyorias han fet nominacions dels officials mecànichs de la present casa, y són los infrascrits y següents: primo, per sastrea ... Feliu;
per courer Joan Ginestar; per argenter Hiacynto Rodoreda; per ferrer Vicens Puigbò; per
mestre de cases Jaume Arnaudies; per fuster
Joan Aldabó; per candeler de çera Martí Valls;
per llibreter Joan Pau Martí; per manyà Joan
Mariner; per boterb ... Bayona; per bastaix del
General Joan Bo, vuy Gerònim Bo; per bastaix
de la Bolla Miquel Bassat; per droguer Joseph
Rovira; per esparter Hiacynto Bernada; per capser Francesch Dragó y després Jacintho Prats;
per armer major Sagimon Montanyola; per veler per las velas Pere Gonima, bastaix; per estamper Rafel Figueró; per hortolà Joan Escuder; per passamaner Bernat Miró; // 7v // per
matalasser Joseph Toret y després Joan Güells;
per gerrer Joan Camps; per pintor Miquel Martorell; per vidrier Joseph Partegàs; per corder
Dionís Riera.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
han rebut de l’excel·lentíssim llochtinent de sa
magestat, Déu lo guarde, la data de la qual és en
lo Camp de Fogàs, als sinch del corrent mes de
agost, la qual és en resposta de la que sas senyorias li escrigueren, participant-li lo haver sas senyorias sortejat en deputats y oÿdors. Com de
dita carta és de véurer, que·s assí cusida, signada
de número II y del thenor següent:
«Hec zelebrado con especial alborozo la noticia
que vuestra señoría me participa en su carta de
a. a continuació un espai en blanch d’uns 15 mms.
b. a continuació un espai en blanch d’uns 15 mms.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
7v-8r del trienni 1695-1698.
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8v

Dijous a XI de agost MDCLXXXXV. En aquest die
me han ordenat sas senyorias a mi scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari los vots fets y firmats, ço és, lo
un per los nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats ab deliberació feta
als VI del corrent mes de agost, y altre per lo dit
noble advocat fiscal, tantsolament acerca lo
modo, forma y ritu se ha de observar en lo fet
de la excepció opposada per lo procurador fiscal
al doctor Anton Grató Perpinyà, després de ésser estat extret en deputat real per lo corrent
trienni lo die vint-y-dos del mes de juliol proppassat, com de dits vots és de véurer, que són
assí cusits, signats de números III y IIII, y del
tenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum beato Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori als nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y demés consulents aplicats, ab deliberació de sis del corrent, sobre lo modo, forma
y ritu se ha y deu observar en lo fet de la excepció oposada per lo procurador fiscal, ab súplica
firmada per son advocat fiscal als vint-y-sis de
juliol pròxim passat, contra lo doctor Anton
Grató Perpinyà, després d’ésser extret en deputat real per lo present trienni, motivant la ditab
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 8v9r del trienni 1695-1698.
b. a continuació dos vots inserts entre el f.8v-9r.
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// 9r // excepció, dient que al dit doctor Perpinyà li faltarie al temps de sa insiculació y extracció lo requisit de tenir sa habitació principal en
la ciutat de Gerona, batllia o vegueria de aquella, al peu de la qual suplicació se féu la decretació següent: Et domni deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum commiserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui super contentis in praedicta suplicatione votum suum in scriptis praebeant recepta
prius informatione. En conformitat de dita decretació se reberen testimonis, feren son vot los
assessors, conclohent en aquell que devie lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori, en observansa de la real carta de vuyt de nohembre mil
sis-cents sinquanta-nou, prossehir a la summària declaració de la excepció oposada per lo procurador fiscal. No obstant lo sobredit ab altra
suplicació presentada per part de Fèlix Albert
Ferrer, ciutedà honrat de Geronaa, se oposà
contra lo dit doctor Perpinyà la dita excepció de
inhabilitat, y que per ella fos desensiculat y en
son lloch posat lo dit Ferrer, y que lo procurador fiscal interposàs las excepcions estiladas y al
peu de dita suplicació féu lo sòlit idem petit pro
observantia capitulorum curiae. La decretació
que se subseguí fonch del tenor següent: Oblata die trigecima prima julii millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto in consistorio, et cetera. Et
domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae,
qui super supplicatis debito provideant // 9v // et
justitiam ministrent. Y escusant-se dits assessors de atemperar a dita decretació per las rahons expressadas en lo sobredit vot, y que la opposició del sobredit Fèlix Albert Ferrer no
alterave la naturalesa del negoci, per lo que, insistint lo advocat fiscal, foren dits assessors requestats per provehir judicialment dita súplica.

Vista la sobredita deliberació, vist lo real decret
dat en Madrit als vuyt de nohembre mil siscents sinquanta-un; vistos los capítols trentanou y quaranta-set Corts mil sinch-cents noranta-nou; vistas differents declaracions de diputats
continuadas en lo llibre de declaracions de
dubtes que·s fan en la present casa; vistas las ditas suplicacions axí del dit procurador fiscal com
del fit Ferrer, y las decretacions als peus de
aquellas fetas, lo vot y resposta de dits assessors
ab la referida informació de testimonis y requesta feta per lo dit fiscal; y vist tot lo demés que
podie conduhir en la present matèria per a la
més clara e individual expedició de ella, és precís
dividir-la en dos punts. Lo primer si dita controvèrsia se ha de declarar per medi judicial o
extrajudicial; lo segon si en la declaració que se
a. a continuació ratllat, Barcelona.
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ha de fer en lo present negoci han de tenir dits
assessors lo vot desisiu, axí com també los molt
il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors,
havent-se de estar absolute e indistinctament al
major número de votants.
En quant al primer punt, attès y considerat
//10r // que en lo dit real decret, fet a ocasió que

havent sortejat en ohidor militar Francisco
Onofre de Pedrolo se li oposà la excepció després de ser extret, y ocorregué dubte y dificultat
sobre qui y com se havie de conèixer de aquella,
y sa magestat se dignà declarar dita difficultat
per los casos que en avant succehirien de semblants impediments, y las paraulas substancials
de dit decret són las següents, ibi dixe: «tomaría
resolución en la duda de quién ha de conocer en
delante de semejantes impedimientos, y haviéndose conciderado muy particularmente las razones y
fundamentos que representáis, en los papeles que
me ha remitido el marqués de Olías y Mortara,
mi lugarteniente y capitán general, por haceros
favor y merced, he venido bien en que con vuestros
assessores conoscáys summariamente de los impedimientos que se ofrecieren en las personas insiculadas en los officios de deputados y oydores después
de la extracción, pero con recurso, que han de tener a mi Real Audiencia». La contextura del
qual decret merament persuadeix que la cognició summària que sa magestat fonch servit concedir a la present casa és extrajudicial per moltas
rahons, y principalment per las següents: Primo,
perquè esta intel·ligència se proporciona més ab
la cognició extrajudicial y que ab la judicial, per
quant semblants controvèrcias necessitan presisament de la accelaració extrajudicial, perquè de
la judicial, per sa latitut, podien témer-se differents inconvenients y obsurdos, y cert que sa
magestat en sa real // 10v // mente digué tenir
molta attenció a obviar-los. Secundo, perquè en
dit real decret disposà y ordenà que, en cas que
la part interessada no se adherís a la declaració
fahedora per los senyors deputats, tingués recors a la Real Audiència, y és cert que dit recors
se declararia com se acostuman sempre declarar
sine strepitu et figura judicii, com axí ho han
entès nostres pràtichs cathalans, y serie gran
monstruositat que la instància primera fos judicial y la segona extrajudicial. Tertio, perquè sa
magestat féu dit real decret ab expressa qualitat
ibi: «y con calidad que si en algunos casos pareciere a mis lugartenientes y capitanes generales y a
la Audiencia, que ay justa causa para proceder
en la forma que lo han hecho en este caso de Francisco Onofre de Pedrolo, con mandatos despachados por cancillería y con deliberación de la Audiencia lo puedan hacer, y vosotros ayáis de estar
obligados a executar lo que ordenaren, de que ha
parecido advertirhos para que assí se observe en los
casos que se ofrecieren». De las quals paraulas re-

sulta una expressa declaració del real ànimo de
sa magestat, de què la cognició de semblants casos havie de ser extrajudicial y summàriament,
perquè altrament, si hagués de ser judicial, la
cognició comesa als dits deputats, oÿdors y assessors serie incompetible e inpracticable lo poder-se usar de despaigs de cancellaria. // 11r //
Quarto, perquè és evident y notori lo estil de la
present casa que regularment la cognició en
matèria de insiculacions y habilitacions dels insiculats sempre ha acostumat, y acostuma ser y
practicar-se, extrajudicialment y sens strèpit ni
figura de judici, ab motiu de la seleritat que necessitan semblants negocis de insiculacions y
habilitacions, per dar prompte providència a l’exercici dels officis dels consistorials en lo que interessa molt la utilitat pública, com axí en térmens ho ensenyan nostres pràtichs catalans.
Quinto, perquè quant algun negoci se comet als
senyors deputats ab sos assessors, la intel·ligència és de enténdrer dita cognició extrajudicial et
sine compilatione processus, de què hi ha differents exemplars en matèria de declaracions de
dubtes. Sexto, perquè si dita cognició se entengués de actes judicials serie inpracticable la execussió y discussió judicial, havent de concórrer
junts tot lo consistori ab los assessors. Septimo,
perquè si la cognició fos judicial, havent de ser
lo recors de la mateixa qualitat, se seguirie lo inconvenient de haver de anar lo fiscal de la casa a
comparèxer en la Real Audiència, y defensar lo
judici fent part en aquell, contra la principal y
major prerogativa de què goza la casa en atràurer assí tots los judicis, y no haver de comparèxer en la Real Audiència ni altre tribunal, la qual
sempre se és attesa per la més preciosa, tenint
molt la mira a què en ella se exposàs may a prejudicar-se.
Del sobredit resulta quant distant és lo argument // 11v // si se volgués fer de las insiculacions y habilitacions dels officis de altres universitats y ciutats, per quant no poden ser
aplicables a la present casa per tot lo sobredit, y
perquè en matèria de interès de parts és precís
acudir ditas universitats y ciutats als tribunals a
hont sols se troba la cognició judicial y ab ella
únicament pot tenir expedició lo negoci. Per ço
y altrament, són de vot y parer, en orde al primer punt, que poden y deuhen conèixer la sobredita excepció opposada a dit senyor Anton
Grató Perpimyà, los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors junt ab los assessors,
ohint las parts interessadas summària, breu y extrajudicialment sens co(m)pilació de procés, ni
strèpit o figura de judici, en la conformitat que
se estila en los actes de insiculacions, y axí no
deu ésser provehida ni attesa la decretació feta
als trenta-hu de juliol proppassat, ni la requesta
sobre refferida, perquè los assessors legítima y
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degudament prossehiran excusant-se de provehir judicialment, salvo semper, etcètera.
En orde al segon punt, attès que en lo dit real
decret se troban aquellas paraulas, ibi: «he venido bien en que con vuestros assessores conoscáys,
etcètera, ponderant la dicció «con» que en llatí
correspon «cum», la qual és unitiva, igualant
«en que», principaliter los extrems, y axís com
la cognició dels senyors diputats // 12r // y oÿdors segons dit real decret és decisiva, ho ha de
ser també la dels assessors; y esta veritat la vehem calificada y observada en la present casa en
las declaracions de dubtes sobre la interpretació
dels capítols de Cort, com en quant als dubtes
que se excitan sobre los comptes, puix en quant
a la interpretació dels capítols de Cort en forsa
del capítol trenta-nou, Corts de mil sinch-cents
noranta-nou, se troba comesa la desisió de dits
dubtes als deputats y oÿdors ab los assessors
perquè dins vint-y-quatre horas, després que
seran suscitats los tals dubtes, los declaren; y
respecte dels dubtes que se proposan sobre los
comptes que ha de abonar lo racional, se troba
disposat en lo capítol quaranta-set de las ditas
Corts mil sinch-cents noranta-nou que, dins
dos dies, los deputats y oÿdors y assessors vegen y determinen lo que serà de justícia, y tant
en un com en altre de dits casos tenen los assesors igual vot desisiu, axí com dits senyors diputats y oÿdors essent infinits los exemplars
que·s troban recopilats en lo llibre vulgarment
dit de Dubtes. Lo que en tant és veritat que en
dit llibre a fòleo vuyt se troba un exemplar, en
lo qual estan notats y escrits per orde, los vots
en una declaració de dubte, ço és, primer los
dels assessors y després los dels senyors consistorials. Y havent succehit disparitat, essent un
assessor y los senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs de un sentir y los demés votants de parer
contrari, se difficultà si havie // 12v // de prevalèixer lo vot dels quatre consistorials y un assessor, encara que faltàs persona dela stament
ecclesiàstich, y fou resolt que no se havie de atténdrer a la qualitat dels staments, sinó que,
concorrent ab igual vot los senyors consistorials
y assessors, havie de prevalèxer la declaració del
dubte segons lo major número de vots. Per lo
que, y altrament, són de vot y parer, en orde al
segon punt, que en la declaració que se ha de
fer sobre dita excepció oposada contra dit senyor Anton Grató Perpinyà, han de tenir dits
assessors lo vot decisiu, axís com lo tenen los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors, havent-se de estar absoluta y indistinctament al major número dels votants, salvo semper, etcètera.

a. a continuació ratllat, augment.
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Barcelona y agost nou de mil sis-cents norantasinch. Alos et Ferrer, assessor. Don Josephus de
Cancer, assessor subrogatus. Don Antonius de Potau, fisci advocatus. De Valda, consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Copons, consulens.
Dou, consulens.
Y per quant fent-se relació del present vot al
molt il·lustre y fidelíssim consistori se ha sucitat
dubte per part del noble advocat fiscal de la present casa acerca si, seguint-se y posant-se en
execució dit vot, restarie prejudicat dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori de fer las representacions que porien ser convenients a la casa,
en orde al decret // 13r // real de sa magestat de
vuyt de nohembre mil sis-cents sinquanta-nou,
que és lo principal fonament del dit vot, y sa senyoria és estat servit fer deliberació particular
per a què los mateixos assessors, advocat fiscal y
consulents digan si per dit vot e, inseguint lo dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori, se prejudicarie en poder fer ditas representacions.
Vista la dita declaració lo die present de nou de
agost mil sis-cents noranta-sinch, y attentament
conciderat lo dit vot y lo en aquell contengut,
són de vot y parer que no sols no restarie prejudicat dit molt il·lustre y fidelíssim consistori,
sinó que ans bé porie ésser mèrit per a conseguir
nova particular gràcia y mercè de sa magestat
sobre la moderació de aquells, y axí ho senten,
salvo semper, etcètera.
En Barcelona, dit die de nou de agost de mil siscents noranta-sinch. Alos et Ferrer, assessor.
Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Don
Antonius de Potau, fisci advocatus. De Valda,
consulens. Hieronymus de Ferrer, consulens. Copons, consulens. Dou, consulens».
Segueix-se altre vot fet per lo advocat fiscal del
General y present casa:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori als nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents en y sobre lo
modo, forma y ritu que·s deu observar en lo fet
de la excepció oposada // 13v // per lo procurador fiscal ab suplicació de vint-y-sis de juliol
proppassat, contra lo doctor Anton Grató Perpinyà després de ser extret en diputat real per lo
present trienni. Vist lo vot sobre dita matèria fet
en lo die present y devallscrit per dits nobles y
magnífichs assessors y consulents, en lo qual se
refferexen lo real decret o carta de sa magestat,
que Déu guarde, de data de vuyt de nohembre
mil sis-cents sinquanta-nou, y differents papers,
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 8v9r del trienni 1695-1698.
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deliberacions y altres que també se han vist y
premeditat, y vist finalment lo vot que se havie
de vèurer:
Attès que encara ab lo dit real decret se dóna
forma particular en lo modo de conèixer de
semblants excepcions a aquellas paraulas, ibi:
«por hazeros favor y merced, he venido bien en
que, con vuestros assessores, conoscáys summariamente de los impedimentos que se ofrecieren en las
personas insiculadas en los officios de diputados y
oydores después de la extracción, pero con recurso
que han de tener a mi Real Audiencia.» Y que
segons lo context de aquellas, apar que tota la
difficultat recau en la verdedera intel·ligència de
la paraula «summariamente» perquèa quidquid
sit que dita paraula «summariamente»b tingue
abtitut de si a compèndrer los casos de la cognició extrajudicial y sumària o judicial sumària. Y
que en casos de esta generalitat de paraulas, la
més genuina interpretació de aquellas la deu
donar lo dret y context dels mateixos rescrits en
què·s troban continuadas, y que un y altre persuadeixen que dita paraula «summariamente»
se haurie de enténdrer en lo modo y curs judicial summari lo dret, perquè //14r // se troba ser
axí la observansa del real senat, la qual és conforme sempre a la disposició de aquell, essent en
semblants casos de excepcions que se oposan a
extrets als officis, de prossehir summàriament,
ab modo judicial, en lo judici de compareant
partes. Y lo real decret, perquè en ell ho manifestan aquellas paraulas «conoscáys» y «recurso»
las quals importa de si judicial conexement, y lo
que augmenta més esta rahó és que dit real decret té dos parts, la primera és de què conega lo
molt il·lustre consistori de semblants excepcions
de concurs de assessors, an recurs emperò a la
Real Audiència; la segona de què si aparexerà a
la Real Audiència haver-hi alguna justa causa
per a prossehir per despaig de cancellaria, se
dega observar y executar axí com apar de las paraulas de dit real decret que comensan con «calidad, in finem.» Y axí, si en la una se ordena
que per a prossehir la Real Audiència summàriament y sens strèpit ni figura de judici, sie per lo
medi de despaig de cancellaria que és lo propri
extrajudicial summari, se segueix per consegüent que en la altra part de dit decret, en què
se ha dexat la cognició al molt il·lustre consistori ab recurs a dita Real Audiència, sens lo modo
de despaig de cancellaria, precisament ha de ser
ordine judiciario, puix és distinct y different lo
modo.
Attès últimament, encara que en lo dietari de
l’any 1659 se troba continuada una representaa. a continuació quidquid sit escrit al marge esquerra.
b. a continuació escrit a l’interlinia, tingue.

ció per sa magestat, de diada de vint-y-quatre
de janer mil sis-cents sexanta, en la qual lo molt
il·lustre concistori de leshores, regonexent lo
gran favor havia rebut de sa magestat en conceder-li esta conexensa en virtut del real decret y
carta dalt calendada, passà //14v // a suplicar a sa
magestat fos de son real servey dignar-se en
concedir-los nova gràcia, de què dit conexament fos absolut y sens la qualitat de tenir recors a la Real Audiència, per conciderar en
aquest recors algun gènero de embaràs a las generals constitucions y capítols de Corts, ab motiu de què esta matèria de excepcions opposadas
contra las personas dels extrets és matèria civil y
de interès de part deduhible en judici, y que havent-ne de conèixer la Real Audiència per recors, se seguirie que lo Real Concell Criminal
vindrien a votar en lo conexement d’ellas, y que
assò apar tindrie algun embaràs en las Constitucions dotse, títol «De la elecció de doctor de la
Real Audiència». Y semblantment que votarien
juntas las dos salas, essent statuhit per la Corts
per Constitució 35, títol «Còdex» que la conexensa de interès de part deduhible en judici
vocàs y spectàs tantsolament a la una de ditas
salas, y que axí per evitar estos inconvenients se
dignàs continuar-li sa real munificència y paternal amor en fer-los dita gràcia; y axí ab dita deliberació se vingué a regonèxer també que la dita
cognició havia de ser summària ordine judiciali,
pués altrament per lo medi extrajudicial no se
haurie pugut considerar lo reparo de poder obstar y encontrar-se aquella a las ditas constitucions, com se suposa vuy en lo dit vot, no encontrar-se ab dita coneixensa extrajudicial. Sens
que a esta intel·ligència aparega puga obstar las
rahons explicadas y deduhidas en lo sobredit
vot fet per los nobles y magnífichs assessors y
consulents, com separadament de cada una de
// 15r // aquellas se manifestarà. No obsta la primera que·s pondera de què la conexensa extrajudicial aparexerie més proporcionable a semblants controvèrsias, que la judicial per
necessitar aquestas de més presisa aceleració
que permet la latitut judicial per los differents
inconvenients que se podrien témer, y que lo
obviar-los degue ser la real mente de su magestad, per quant al sobredit fore fàssil la evasió, si
se attén y concidera que la mateixa rahó militar,
en totas las excepcions que generalment se opposan en Cathalunya, contra los extrets y sens
embaràs de assò, lo recors que tenen a la Real
Audiència és per modo de conexensa summària
judicial. Y és tot lo que lo dret pot provehir y
per aqueixas circunstàncias basta ser lo judici
summari, y és de ponderar que són encara més
breus y presisas estas instàncias regulars de Cathalunya per ser sols de officis de un any, que la
que·s disputa que·n té tres, y axí tenir major dilació y abtitut, de si per a què sa conexensa en523

cara que sie summària no sie tant acelerada, y
per últim haver de crèurer que la real mente de
sa magestat, lo die que aquella no està plenament declarada, se ha de enténdrer conforme a
la disposició de dret y lo que observan las reals
audièncias y tribunals. Ni la segona, de què fora
lo recors a la Real Audiència sine strepitu et figura judicii, y axí monstruositat que la primera
instància fos judicial y la segona extrajudicial,
perquè se porie respòndrer // 15v // que quidquid foret de si lo dit recors havie de ser-ho no
extrajudicial, ab tot no és de concideració la diformitat de què la primera instància fos judicial,
ab copilació de procés per sos terminis y dilacions, y la segona fos different y sens ellas, com
se experimenta en les causas de recors de la visita del magistrat de la Llotja del Mar, en què en
segona instància se observa total y different lo
modo que en la primera, y lo que més és e contra quant se apel·la de un gravamen extrajudicial, no·s té per diformitat que després en la
causa de apel·lació se conegue judicialment et
servatis servandi. Ni la tercera, de què en la dita
segona part de dit real decret, que és que fent-se
per despaig de cancellaria fóra extrajudicial y
summàriament, y axí haver-se ab assò declarat
lo real ànimo de què la cognició en semblants
casos fos summària extrajudicial, per quant se
podrie respòndrer que segons lo que supra se ha
ponderat en lo cas present, no se estarie en lo
cas que la conexensa no hagués comensat per la
casa ni per la facultat que havie donada al molt
il·lustre concistori, sinó en lo estat en què sens
aguardar totas estas circunstàncias que estan establidas en la primera part del decret, aparegués
a la Real Audiència que·y havia justa causa per a
procehir per modo més breu y azelarat, quals
són los despaigs de cancellaria, y no en lo que·ns
trobam, y per consegüent deurie cessar la il·lació com de cosa separada. // 16r // Ni la quarta
que és de l’estil que suposa de prossehir-se axí
en semblants casos, perquè serie ocular la resposta de què en tota la casa no consta de tal observansa ni stil per no haver may vingut lo cas
després del dit real decret, puix des de dit temps
no·s troba que a ningun, després de estar extret,
se hi haja opposat excepció per no poder exercir
son offici, y axí no·s pot conciderar observansa
alguna del dit real decret haja pugut explicar lo
modo de sa conexensa, sens que puga ser aplicable lo que·s presuposa dels casos de insiculacions y habilitacions, per ser actes totalment separats y tenir lo contenciós certa y peculiar lley,
determinada en lo real decret, y ésser cert en
dret que la observansa no se extén ni de cas a
cas, ni de lley a lley etiam que fos ex idemptitate
rationis. Ni la quinta, de quant algun negoci se
comet al molt il·lustre consistori, junt ab los assessors, se entén que la cognició deu ser extrajudicial, perquè se podrie respòndrer que això mi-
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litaria sols quant hi ha expressa disposició que
ordena haver-se de declarar, axí com és en las
declaracions de dubtes, però no en altres matèrias, en las quals per la interessència dels assessors té la presumpció de dret de haver de ser per
modo de justícia, per ésser propri y peculiar del
dit offici de assessor, lo qual per son propri ministeri està instituhit per las matèrias de justícia,
y que·s deuhen tractar modo judiciario. // 16v //
Ni la sexta, de què entenent-se dita cognició judicial, seria inpraticable la execució y discursió
judicial, havent de concórrer tot lo consistori ab
los acessors, perquè se porie respòndrer ser de
poca consideració este reparo, qu·és assí com
són dos los acessors en las matèrias judicials porian ser vuyt, y axí com declaran dos declararian
vuyt, com se experimenta en las causas de contrafacció en què no·s troba reparo, que per la
gravedat de la matèria, no sols en la declaració
sinó en lo ritual que entrevinguesen totes les sales que és molt mayor número. Ni la última, de
què havent de ser lo recors de la matexa calitat,
se seguiria aver de anar lo fiscal fora la casa contra la més particular perrogativa d’ella, perquè
se poria respòndrer que lo recors a la Real Audiència podria ser de diferent qualitat que la primera cognició, perquè no obstaria la diformitat,
com supra se ha dit en la resposta de la segona
rahó.
Emperò, attès que quidquid sit de totes les rahons sobredites y llegítima subsistència de
aquellas, considerant que, procehint-se judicialment etiam que no fos sert lo haver de conparèxer lo fiscal en la Real Audiència, a lo menos no
podria dexar de quedar en alguna manera dubtós, mayorment regoneguent ser exa la sensura
dels nobles y magnífichs acessors y consolent
que ab tota premeditació venera lo fiscal, y attenent axí matex, que per ser esta la més apreciable prerrogativa de la present casa, no·s deu exposar la observansa a la menor contingència,
dubte o dificultat. Per ço y altrament, lo advocat fiscal infrascrit se aderex a la resolució y conclusió de dit vot fet per dits nobles y magnífichs
acessors y consulents, en quant a la primera part
de aquell, de haver de ser la conexensa de la excepsió opposada contra lo doctor Anton Grató
Perpinyà, summària y extrajudicial sine strepitu
et figura juditii, y axí matex en la segona part
de dit vot, per las rahons y motius en aquell
ponderades, de haver de tenir los acessors vot
decissiu en dita declaració, sí y conforme los
molt il·lustres senyors deputats y ohidors, y que
se dega estar a la major part de aquells indistinctament. En quant enperò, al dubte sucitat per lo
advocat fiscal infrascrit, aserca si seguint-se y
posant-se en execució lo dit vot, restaria prejudicat dit molt il·lustre y fidelíssim consistori de
fer las representacions que porian ser conve524

nients a la casa, en orde al sobredit real decret
de 8 de nohembre 1689. Attès que al sobredit
real decret se subseguí una representació per a
sa magestat, que·s troba continuada en lo dietari del trienni 1659 de fecha de 24 de janer
1660, ab la qual lo molt il·lustre consistori, que
aleshores era, suplicava a sa magestat se dignàs
afavorir novament al molt il·lustre consistori, en
què la que havia estat servit donar-los la conexensa de les excepcions opposades contra dels
extrets, com se ha dit, fos sens lo recors que ab
dit real decret havia reservat a la Real Audiència,
ab motiu de què dit recors, reservat // 17v // a la
Real Audiència, encontraria ab algunas constitucions generals, actes de cort que cita y cota
dita representació, y donant ara per suposat lo
dit recors a la Real Audiència, apar se donarie
per constant no encontrar aquest a ditas generals constitucions y capítols de Cort, y axí poderse conciderar dit vot contrari a dits fonaments
que·s ponderan ab dita representació; y per consegüent abdicar al molt il·lustre consistori lo
motiu de poder continuar dita representació y
axí vèurer-se a notar lo prejudici que·s pot seguir, sens que puga ser de concideració lo que·s
pondera per los nobles y magnífichs assessors y
consulents, de què no sols tindrie prejudici lo
molt il·lustre concistori en la execució de dit vot
sinó que ans bé porie ser medi per conseguir
nova gràcia de sa magestat, per quant lo advocat
fiscal en la proposició del dubte, no representa
may al molt il·lustre concistori de què dexàs de
posar en execusió lo dit real decret en la forma
sobredita, sinó que, attesas las circunstàncias
dalt refferidas en lo mateix acte de observansa
que feya y declarava dit real decret, se procuràs
evitar ab tota declaració que per la execució de
dit real decret no entrarie dit molt il·lustre consistori fer acte algú de observansa que li pugués
ser prejudicial ni declaratiu, de què la paraula
«summariamente» interposada en dit real decret, se hagués de enténdrer «summària y extrajudicialment», puix en esta intel·ligència li abdica lo motiu que té per a dita representació, sinó
que obehia y obtemperava sens embaràs //18r //
de estos reparos e la major attenció y veneració
que deu. Y solicita a la més prompta execució
dels reals ordes fins a altre declaració y providència de sa magestat, y no se sap compèndrer
com se puga negar que este acte, tant degut de
resignació y veneració del molt il·lustre consistori, ab la complicació de tants motius per a esperar antes nova deliberació de sa magestat, no
hage de ser més meritori en esta conformitat
per a facilitar las reals gràcias, que la sola resignació que se suposa en lo dit vot, sens motiu
algú que pugués persuadir altra cosa. Per tot lo
que y altrament, lo advocat fiscal infrascrit és de
sentir que sie executat lo real decret y conexensa de dita excepció, opposada contra dit doctor

Grató Perpinyà, summària y extrajudicialment
et sine figura judicii, entès emperò que ante
omnia sie feta declaració per lo molt il·lustre
consistori, com dit advocat fiscal la fa per son
interès y offici ex nunc, de què per la execució
de dit real decret, per ara no·s puga al·legar observansa alguna en interpretació de aquell ni
contrària a dita representació de vint-y-quatre
de janer mil sis-cents sexanta, y que se fa sols ab
ànimo de acreditar ab la major puntualitat la
major veneració que deu als reals decrets fins y·a
tant que sie donada providència per sa real magestat, y axí ho sent, salvo semper.
Als nou de juliol mil sis-cents noranta-y-sinch.
Don Anton de Potau, fisci advocatus Generalis
Cathaloniae».
18v

En aquest mateix die constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias Isidro Bosch,
subrogat en lo offici de receptor dels fraus y fogatges del General en la present ciutat de Barcelona, me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, continuàs en
dietari la pregunta farien a dit Bosch y la resposta que ell, mitjansant jurament, farie a dita pregunta. Y encontinent per sas senyorias, per boca
y paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, fonch dit a dit Bosch que mitjansant jurament digués quant havia resultat per lo
quart de l’acusador de aquellas cent setanta-set
lliures de seda valenciana encamarada dins quatre sachs o serpalleras, de la qual partida de seda
fonch feta aprehenció en dies passats per ell, dit
receptor dels fraus, a Francesch Jover, pagès de
Santa Coloma de Queralt y a Francesch Morell,
pagès de la vila de Çarreal, de la qual partida de
seda fonch per sas senyorias concedidaa la gràcia
ab deliberació feta als vuyt del corrent y en poder de qui·s troba lo dit quart. Y encontinent
dit Isidro Bosch, prestat primer jurament en mà
y poder de sas senyorias, ha respost que per
rahó de dit quart tant solament se havie exhigit
y cobrat vuytanta-vuyt lliures, set sous y tres, las
quals tenie ell en son poder, y encontinent per
sas senyorias li fonch manat tingués y guardàs
aquellas fins y abans altra cosa li fos manat.

19r

Divendres, a XII de agost MDCLXXXXV. En aquest
die tocadas las deu horas del matí, sas senyorias,
consistorialment ab los verguers ab sas massas
devant anant ab cotxes, acompanyats dels assessors y advocat fiscal, scrivà major y de altres officials de la present casa, són anats a la casa del
General a effecte de fer encantar y subhastar los
drets de safrans y de monedas per no haver trobat sas senyorias arrendats aquells, y no s’i ha
trobat dita alguna. Y al cap de un rato de haver
a. a continuació ratllat, llicència.
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estat dalt en lo aposento a hont fa sa residència
lo defenedor, porrogaren sas senyorias per lo
die de dimecres propvinent y se’n tornaren a la
present casa de la Deputació en la mateixa forma, y ab lo mateix acompanyament que eren
anats.
En aquest mateix die ha tornat a exercir son offici de exactor don Joseph Amigant, per haver
convalescut de sa indisposició.
Disapte, a XIII de agost MDCLXXXXV. En aquest
die lo doctor en quiscun dret Balthezar Prous,
subrogat en lo offici de síndich del General y
present casa de la Deputació, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, ha fet
relació de com lo die present, en virtut de orde
a ell donat per ses senyories, se és conferit ab lo
molt reverent doctor Bernat Enveja, prior de la
col·legial iglésia de Santa Anna de la present
ciutat, subcol·lector de la reverent // 19v //
Cambra Apostòlica, donant-li de part de sas senyorias un recado, contenint que admirave
molt lo il·lustre y fidelíssim consistori dels il·lustres senyors deputats y oÿdors del General del
principat de Cathalunya, que ell, després de haver-se-li presentat las protestas que se li han presentat a instància del procurador fiscal del General, continuàs en pèndrer inventari dels béns
de fra Francisco de Mongay, que·s pabordre
major del monestir y convent de Sant Cugat del
Vallès, confessor de las monjas de Sant Pere y
de Santa Clara de la present ciutat, debitor al
General, ab las quals protestas se li han comminat las penas de declaració de torp y altres en
forsa de capítols de Cort, y que dit il·lustre y fidelíssim consistori a fi sols de cumplir a la urbanitat y cortesia a ell deguda, per medi de ell dit
síndich, antes de passar avant en la declaració y
execució de ditas penas, li participava que si encontinent no cessava en la prossecució de dits
prossehiments, passaria avant en observansa de
dits capítols de Cort en dita declaració y execució de ditas penas, y que ell, dit molt reverent
subcol·lector, li ha respost que encara que no
creyen que en la prossecució de dit inventari
causàs prejudici algú a dita Generalitat y a sos
drets, majorment no aportaven com no entenie
aportar //20r // dits béns sinó recomanar-los a la
mateixa persona a qui lo General los tenia recomanats, y que essent ell com és subcol·lector de
dita reverent Cambra Apostòlica, y axí fent dits
prossehiments en nom y com a delegat de sa
Sanctedat, no creu haver de cessar en la continuació de aquells, però ab tot, per evitar la competència podrie subseguir-se y empenyo farie
continuar lo recado y respostar en lo acte de inventari havie comensat pendre, y cessarie de
continuar aquell en lo estat se trobave, reservant-se lo participar-ho al il·lustríssim y reveren-
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díssim nunci de Espanya, perquè sa il·lustríssima li ordene lo que deu fer.
Dimars, a XVI de agost MDCLXXXXV. En aquest
die a las deu horas de la matinada // 20v // són
vinguts en la present casa de la Deputació los
molt il·lustres senyors visitadors novament extrets als dos del corrent, per visitar los senyors
deputats y oÿdors de comptes del trienni proppassat de mil sis-cents noranta-dos y demés officials del General, conforme disposa lo capítol
primer del Nou Redrés de las Corts de l’any mil
cinc-cents noranta-nou. Y essent arribats y estant junts en lo aposento a hont fan sa residència los magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de la present casa de la Deputació dit lo
Concistori Vell, los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats, no havent encara jurat lo real
y oÿdors de comptes, exint de llur consistori,
són vinguts a la sala dels Reys de la present casa
de la Deputació, a hont se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors. Y arribats en
ella, manaren avisar a dits senyors visitadors, per
medi del síndich del General per a l’effecte sobredit, los quals arribats a la presència de sas senyorias y fetas las degudas cortesias, se són assentats en los banchs colxats de vellut carmesí
en la forma següent, ço és, los senyors deputats
y oÿdors conforme estan assentats quant hi ha
brassos, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo
senyor deputat ecclesiàstich, seguint-se després
de ells los magnífichs assessors, advocat fiscal y
escrivà major, després a mà dreta de dit senyor
deputat ecclesiàstich, de espallas devès la paret
que dóna al carrer de Sant Honorat, lo molt
// 21r // reverent vicari general y official, després
de ell consecutivament los visitadors ecclesiàstichs, seguidament los militars y últimament los
reals. Y estant assentats en dita forma, los senyors visitadors militars y reals han protestat
que lo present acte no sie tret en conseqüència
ni puga danyar-los en la pretenció que tenen de
estar assentats interpol·ladament ab los senyors
del estament ecclesiàstich, ço és, un ecclesiàstich després un militar y després un real, volent
que llur dret los reste salvo y sens que se’ls sie
fet prejudici algun per a poder deduhir de ell en
las primeras corts o allí a hont més los convinga.
Y fetas las ditas protestas lo escrivà major del
General, ab alta e intel·legible veu, ha llegit los
dits senyors visitadors han prestat lo sòlit y acostumat jurament, sagrament y homenatge en mà
y poder de sas senyorias, ço és, los ecclesiàstichs
posant-se la mà en los pits y los militars y reals
alsant-se cada hú per son orde y posant la mà en
lo juratori devant de sas senyorias. Y aprés de
prestat dit jurament, lo molt reverent vicari general y official los publicà la sentència de excomunicació, estant los dits senyors visitadors en
peus, en la forma següent:
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«Nos Petrus Roig et Morell, presbyter, decretorum
doctor, sacrista major et canonicus Sedis Barcinonae, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis pro admodum illustrissimi et
reverendissimo domni Barchinonensi episcopo,
monemus vos admodum illustres domnos Emanuelem Senjust, canonicum et priorem sanctae
ecclesiae Dertusae, doctorem Josephum Ramon et
Reig, canonicum Sedi Barcinonae, dompnum
Alexium de Miravall, dompnum Felicem de Ballero et Ramon, et dompnum Josephum de Magarola, Felicem Boneu, civem honoratum Barcinonae, Josephum Llopis et Josephum Comellas,
utriusque iuris doctores, personas iuxta formam
capituli primi Novae Reformationis extractas
in visitatores Generalis Cathaloniae pro triennio
proxime dimisso hic presentes pro primo, secundo,
tertio et peremptorio terminis et monitionibus,
quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro
officio seu munere visitatorum quovis amore et
rencore postpositis, secundum Deum et consientias vestras intuendo. Et pro his audis excommunicationis sententiam, quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monissione praemissa ferimus et
promulgamus in his scriptis».
La qual publicada, se despedí lo dit reverent vicari general de ses senyories y visitadors. Y encontinent és estada feta extracció en presència
de dits senyors deputats, oÿdors y demés officials sobredits a sort de rodolins ab la urna de
plata, llegint primer los senyors deputats, magnífichs assessors y advocat fiscal, y després los
senyors visitadors per son // 22r // orde, precehint la sòlita y acostumada protesta per part
de dits senyors visitadors per passar y legir primer los rodolins los assessors y advocat fiscal de
la present casa, volent que per dita rahó no·ls sie
fet prejudici algun de jutges instructors de processos. Y per medi de un minyó menor de vuyt
anys foren extrets, ço és: per lo estament ecclesiàstich lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona; per lo estament militar don
Aleix de Miravall; per lo estament real lo doctor
miser Joseph Comellas. De totas las quals cosas
és estat llevat lo present acte per mi Hierònym
Brotons, notari públich de Barcelona, secretari
y scrivà major del General de Cathalunya a
instància de sas senyorias a dits senyors visitadors, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de sas senyorias y Hiacynto Morató, subrogat en altre
de dits verguers. Y fet lo sobredit, dits senyors
visitadors se són despedits de ses senyories y
se’n són anats a la sala a hont acostuma tenir-se
lo il·lustre consistori de la visita, que és en una
de las salas contíguas a la sala de Sant Jordi de la
present casa dit lo Consistori de la Visita.

22v

En aquest mateix die y poch aprés, present jo
escrivà major del General en lo dit consistori de
la visita, estant dits senyors visitadors per assentar-se en sos puestos, los militars y reals protestaren que per rahó de no estar y sèurer y votar
interpoladament ab los del estament ecclesiàstich, és assaber un ecclesiàstich, un militar y un
real, no·ls sie fet prejudici algú en llur pretenció,
ni lo present acte sie tret en conseqüència, essent presents per testimonis Lluís Fontana y
Francisco Falgueras, notaris públichs de Barcelona. E encontinent, Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, novament extret en scrivà
major de la visita segons forma del real decret,
ha jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors en haver-se bé y llealment en lo
exercici y servey de dit offici, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de sas senyorias, y per lo que és tingut y obligat, ha oÿt
sentència de excomunicació en la forma següent:
«Nos Petrus Roig et Morell, presbyter decretorum
doctor, sacrista major et canonicus Sedis Barcinonae, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis pro admodum illustrissimi et
reverendissimo domni Barcinonensi episcopo, monemus te Ludovicum Fontana, notarium publicum Barcinonae, noviter extractum in scribam
majorem visitae Generalis Cataloniae, hic presentem, pro primo, secundo // 23r // tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus teneas sub rigido et stricto secreto cuncta negotia in
dicta visita pertractanda et aliter, in exercicio et
regimine dicti tui officii bene fideliter et legaliter
te habeas quovis amore, odio et rencore postpositis.
Et pro his audis excommunicationis sententiam,
quam sic contrafacientem nunc pro tunc trina
canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis».
En aquest mateix die al cap de un bon rato vingué en lo consistori de sas senyorias, de part del
il·lustre consistori dels senyors visitadors don
Thomàs de Pallarès, procurador fiscal de dita visita, y ha dit y referit a sas senyorias que, després
de haver jurat los officials de aquella, han regonegut los il·lustres senyors visitadors faltava en
dita visita lo un ajudant de scrivà major, y que
per ço fossen servits sas senyorias vèurer lo que·s
devie obrar, al que per sas senyorias fonch respost mirarien lo que·s deu fer y que tornarien
resposta al il·lustre consistori de dits senyors visitadors.
En aquest mateix die per medi de Hierònym
Brotons, notari públich de Barcelona, scrivà
major del General, en lloch y per trobar-se ausent de la present casa lo síndich del General,
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han enviat sas senyorias un recado al molt il·lustre consistori dels senyors visitadors, dient que
sas senyorias los senyors deputats, deyen que lo
ajudant de scrivà major de la visita faltave
// 23v // a prestar lo jurament tenie tot lo die
present per prestar-lo, y que en cas que per tot
lo die present no·l prestàs, que lo die de damà se
farie extracció de altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich, per no haver comparegut a
prestar dit jurament lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, extret en altre de dits visitadors lo die dos del present corrent mes, y que aleshores se passaria també a la
extracció de dit ajudant. Per fer la qual, sas senyorias avisaren a dits senyors visitadors, per haver-se de fer dita extracció de ajudant, en forsa
del real decret, ab concurs del molt il·lustre
consistori de la visita a què ha respost lo dit
molt il·lustre consistori de la visita per paraula
del molt il·lustre senyor Emanuel Senjust, president en dit consistori, que se ajuntaria lo il·lustre consistori de la visita per a concórrer en lo
dels molt il·lustres senyors deputats, en cas se
hage de fer extracció de dit ajudant de scrivà
major, de què ha fet relació en concistori de sas
senyorias dit Brotons.
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarde vingué en lo consistori de sas senyorias don
Thomàs de Pallarès, procurador fiscal de la visita, y de part del il·lustre consistori de la dita visita, ha dit y refferit que los molt il·lustres senyors
visitadors participaven a sas senyorias com lo
ajudant de scrivà major de la dita visita, que havien dit faltava a prestar lo jurament, ja lo havie
prestat, y que axí // 24r // no se haurie de prossehir a fer extracció de altre subjecte, al que per
sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, fonch respost que
estave molt bé y que estimaven sas senyorias la
notícia del il·lustre consistori dels senyors visitadors.
En aquest mateix die, tocadas las sinch horas de
la tarde, se ajuntaren ses senyories en la present
casa de la Deputació a effecte de fer extracció
del offici de receptor de la bolla de la present
ciutat, vacant per mort de fra Francisco Mongay, monjo y paborde major del monestir y
convent de Sant Cugat del Vallès, la qual extracció és estada feta en los Tarongers ab assistència dels magnífichs assessors y advocat fiscal y dels demés officials deuhen asistir en
semblants extraccions, y en presència de moltas
altras personas assistiren en dit puesto. És estada feta dita extracció en la mateixa forma y cerimònia que·s fa la de deputats y oÿdors, exceptat que no·y ha altres testimonis més que los
que casualment se troban presents, y per un
minyó de poca edat fonch extret en dit offici de
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receptor de la bolla en dita present ciutat, Gaspar Gatillepa, mercader.
Dimecres, a XVII de agost MDCLXXXXV. En
aquest die a las sinch horas de la tarda //24v // és
estada feta extracció de altre dels visitadors ecclesiàstichs en la forma acostumada y conforme
la disposició del capítol primer del Nou Redrés
del General de las Corts de l’any mil sinch-cents
noranta-nou, en lloch y per no haver comparegut lo die de ahir setse del corrent lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, extret en dit puesto y càrrech lo die dos
del corrent, a prestar lo jurament que per rahó
de dit offici ere obligat. Y serviren de testimonis, és assaber, per lo estament ecclesiàstich, lo
doctor don Ignasi de Cruÿlles, capiscol y canonge de Urgell, lo doctor Gil Nabona, canonge de Lleyda, lo doctor Fèlix Reig, canonge de
Barcelona; per lo estament militar, mossèn
Francisco Maresch, don Ignasi Corts y Llanos,
don Anton Sunyer; per lo estament real, lo doctor Joan Batista Reverter, ciutedà, lo doctor
Hierònym de Pinyana y Galvany, ciutedà, mestre Francisco Costa. Los quals testimonis feren
la sòlita y acostumada protesta, ço és, los militars y reals de què per no estar assentats interpol·ladament en lo present acte ab los senyors
del estament ecclesiàstich, no’ls sie fet prejudici
algun en sa pretenció, ni puga ésser tret en
// 25r // conseqüència en ningun temps. Y encontinent, fonch feta extracció ab la mateixa
forma y cerimònia que lo die dos del corrent, y
fonch extret en altre dels visitadors per lo estament ecclesiàstich, lo doctor fra Benet Sala.
Disapte, a XX de agost MDCLXXXXV. En aquest
die a las deu horas tocadas del matí és vingut en
la present casa de la Deputació y en lo consistori de sas senyorias lo molt il·lustre doctor fra Benet Sala, abat de Gerri, altra dels visitadors extrets per lo estament ecclesiàstich, y ha prestat
lo sòlit y acostumat jurament de haver-se bé y
llealment en lo exercici y servey de son offici en
mà y poder de sas senyorias y, per lo que és obligat, ha ohit sentència de excomunicació en la
forma següent:
«Nos Petrus Roig et Morell, presbyter, decretorum
doctor, sacrista major et canonicus Sedis Barcinonae in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis pro admodum illustrissimi et
reverendissimo domno Barcinonensi episcopo,
monemus te admodum illustrem domnum doctorem fratrem Benedictum Sala, abbatem Gerri,
personam juxta formam capituli primi Novae
Reformationis, extractum in visitatorem Generalis Cathaloniae pro triennio proxime dimisso
hic presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus
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bene et legaliter te habeas in tuo officio seu munere visitatoris quovis amore, odio et rencore postpositis. Et pro his audis excommunicationis sententiam, quatenus in te trina canonica monitione
praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix die tocada la una hora del
migdie, se ministrà lo viàtich a Joseph Blanch,
pare del doctor en medicina Hiacynto Blanch,
oÿdor real qui habitave en la casa del verguer
del orde militar. Se li aportà de la iglésia parroquial de Sant Jaume de dita present ciutat, dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, aportant
posada la insígnia y acompanyat dels officials de
la present casa, anant ab lo verguer devant ab
massa alta, baixà baix en la entrada de dita casa a
rèbrer lo sanctíssim sagrament, y després se
posà detràs, anant devant de ell dit verguer ab
dita massa alta. Y havent-se ministrat dit viàtich
lo acompanyà en la mateixa forma en dita parroquial iglésia de Sant Jaume, y després en la mateixa forma y ab dit acompanyament se’n tornà
en dita casa a hont se despediren // 26r // tan
dits officials com los demés foren convidats.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Bru, deputat militar, ha enviat a sas senyorias un recado contenint que per trobar-se
ab alguna indisposició per haver-se refredat no
podie venir en consistori.
En aquest mateix die acerca las deu horas de la
matinada són vinguts en lo consistori de sas senyorias, essent ell los il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar, los magnífichs doctor miser Pere
de Cardona, cavaller, y Joan Ribes, ciutedà
honrrat de Barcelona, de part del il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hiacynto Blanch, oÿdor
real, participant a sas senyorias com Déu nostre
senyor ere estat servit aportar-se’n a millor vida
lo die de ahir a las set horas de la tarde, poch
més o menos, la ànima del quóndam Joseph
Blanch, pare del dit il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real, lo cadàver del qual entenie fer enterrar lo die de damà a las deu // 26v // horas de la
matinada en la iglésia del monestir y convent de
Santa Catharina Màrtir de la present ciutat, tenint en sa casa lo dol acostumat, y que fossen
servits sas senyorias assistir consistorialment en
dit dol, com se és acostumat. Al que per dits senyors consistorials fonch respost, per paraula
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, que quedaven sas senyorias ab lo degut
sentiment de la aflicció en què se trobave dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, y que·ls
duplicave aquest lo no poder anar y assistir consistorialment en lo dol, per faltar lo bras real,
per no haver encara jurat, com sap molt bé ell,

dit senyor oÿdor real, lo deputat real novament
extret. E aprés, al cap de poch rato, anaren de
part de dits senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar a dit senyor oÿdor
real don Joseph de Amigant y lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, a donar lo pésame de la mort de dit Joseph Blanch a
dit senyor oÿdor real y a demostrar la pena en
què dits senyors consistorials se trobaven, per
no poder anar y assistir en lo dol lo die del enterro, per impedir-los-ho la falta de bras real, sent
lo qual no poden anar consistorialment com per
semblant funcció se requereix. A què dit senyor
oÿdor real respongué restava ab tota estimació
de sas senyorias, y que ja veyé lo impediment
tant justificat assistia a sas senyorias per dexar de
assistir // 27r // al dol, segons dits senyors han
dit y refferit en lo consistori de sas senyorias.
Dimars, a XXIII de agost MDCLXXXXV. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru,
deputat militar.
En aquest mateix die se és enterrat lo cadàver
del quóndam Joseph Blanch, pare del il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor real, en la iglésia del
monestir y convent de Santa Catharina Màrtir
de la present ciutat, y no són anats sas senyorias
al dol y enterro per las rahons expressada en la
diada antecedent.
Dijous, a XXV de agost MDCLXXXXV. En aquest
die és estat presentat en lo consistori de sas senyorias lo privilegi de jutge de la règia cort, a favor del doctor miser Joan Morató, y vist, mirat
y regonegut aquell // 27v // per los magnífichs
assessors y noble advocat fiscal de la present
casa, és estat trobat estar ben despatxat y en deguda forma, per lo que ses senyories han ordenat a mi scrivà major, registràs aquell en son degut lloch.
Dilluns, a XXIX de agost MDCLXXXXV. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica presentada al
consistori per part del doctor miser Anton Grató Perpinyà // 28r // extret en deputat real lo die
vint-y-dos de juliol proppassat, ab la qual súplica ésser admesa la prestació del jurament y pocessió del càrrech de deputat, y juntament un
vot o súplica en scrits fet per lo noble advocat
fiscal y consulents aplicats, ab lo qual se suplica
a sas senyorias no admètian al jurament al dit
doctor Perpinyà, ans bé que sie aquell delineat
del llibre de la Ànima, y en son lloch posat altre
subjecte que tinga las qualitats expressadas en lo
capítol divuyt de las Corts de l’any mil sinchcents quaranta-y-dos, com de ditas súplicas és
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de vèurer que són assí cusidas, signadas de números V y VI y del tenor següent. Segueix-se la
súplica presentada per part del doctor Anton
Grató Perpinyà:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. [1] Lo doctor Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de
Barcelona y Gerona, sortejà en deputat real del
present Principat lo die de vint-y-dos de juliol
proppassat, havent estat insiculat per sa magestat, que Déu guarde, precehint proposició dels
antecessors de vostra senyoria, en conformitat
de la real reserva en un dels llochs que obtenen
en dita bolsa, los ciutedans de dita ciutat de Gerona, de mà major. [2] Fou habilitat dit suplicant en lo judici de la insiculació y axí mateix en
lo de la habilitació per lo concurs, y després que
hagué sortejat en dit puesto de diputat, se li
posà impediment a la admissió del jurament per
lo procurador fiscal del General de Cathalunya,
motivant ésser estat nul·lament insiculat per faltar-li la //28v // habitació actual en dita ciutat de
Gerona, batllia o vegaria, segons disposició del
capítol divuyt de las Corts de l’any mil sinchcents quaranta-dos, lo qual disposa segons affereix dit procurador fiscal que «los que han de
ser insiculats per lo estament real en la Deputació per la ciutat de Gerona, hagen de tenir llur
principal habitació en la dita ciutat, batllia o vegueria de aquella, y no altres», pretenent més
dit procurador fiscal estar en observansa la disposició del dit capítol, ab la calitat de la habitació refferida per haver-ho axí declarat sa magestat ab son real despaig de tretse de juliol mil
sis-cents vuytanta-sis, en lo qual manà desencicular de la mateixa bolsa al doctor Joseph Pont
y Llombart, per no tenir lo actual domicili en
dita ciutat, servint-se manar que en son lloch fos
insiculat altre que tingués las qualitats expressada en dit capítol de Cort. [3] Lo reparo del procurador fiscal no pot inturbiar ni dilatar la admissió al jurament, en diputat real, suplicant
perquè havent precehit los dos judicis de habilitació, un per la insiculació y altre per al concurs,
no és disputable després de las qualitats necessàrias, per lo dret que donen los dits actes al que
ha sortejat després de aquells, y axí ho diuhen
nostres pràtichs catalans y altres que concerneixen molt a nostres usos y costums, dels quals y
dels principis de dret se trau que lo reparo del
procurador fiscal jurídicament no pot impedir la
immissió, en // 29r // la pocessió que lo suplicant insta, perquè segons molts exemplars que
se han entreohits y la falta de la còpia dels llibres
del arxiu, no dóna lloch en exprimir-los; serie
en tot cas la dita pretenció de sa naturalesa reservable, per a cognició no tant summària com
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
27v-28r del trienni 1695-1698.
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la que de present se offereix per ser matèria de
offici, y lo que és més o vot per la real reserva de
sa magestat, ab la qual se serveix exclòurer totas
dilacions. [4] Del sobredit se inferexen dos cosas, la una és respecte de satisfer al reparo sobredit originat del dit capítol de Cort y exemplar ab
què se pretén sufragar dit procurador fiscal
quant dit suplicant estiga en pocessió y exercici
de diputat; la altra és en orde a no dilatar-li la
admissió separadament del que se ha discorregut, prenent los motius de la insiculació y habilitació, y axí se satisfarà plenament no perquè
se’n necessite sinó perquè se entenga no poderse dilatar la immissió, perquè sinó restan los fonaments del procurador fiscal destruhits per lo
menos restan túrbidos, de manera que no poden impedir la immissió. [5] Suposàs per la intel·ligència del dit capítol divuyt y comprehenció de esta part en aquell, que las bolsas e o
extracció de diputats y oÿdors se comensà en las
Corts que se celebraren en Barcelona en lo any
mil quatre-cents noranta-tres, la qual vuy se
continua ab las declaracions fetas en las Corts
subsegüents. [6] En la dita cort de l’any mil
quatre-cents noranta-y-tres, vulgarment dita de
Santa Anna, que·s llig la pertanyent a aquella en
lo principi del llibre dit de la Ànima, y en sa còpia se veu que la cort congregada anomenà divuyt personas per cada estament o tres Devuytenas, una per lo estament ecclesiàstich, altre
per lo militar y altre per lo real, als quals cometé
la formació de las //29v // bossas, anomenant las
personas que·ls aparexeria hàbils y suficients per
a diputats y oÿdors de comptes fins a aquell número, que·ls semblaria paraulas formals de la
cort en lo versícol «Primerament». [7] Passà la
cort després a disposar la subrogació en lloch
dels morts, de aquells que eren estats anomenats per la Divuytena y deixà aquella als deputats. Y en cas de discòrdia de dits deputats en
anomenar, disposà que quiscú anomenàs un de
aquell capítol, orde, diòcessis, vegaria, ciutat o
vila, y que los tals anomenats fossen posats en
rodolins y tret un a sort, y aquell que axiria fos
lo insiculat o subrogat en lloch del mort. [8] De
esta contextura solament resulta que los primerament anomenats, dels quals se té de péndrer
la norma respecte del bras real, no prevenian la
habilitat per ser insiculats de ser fills y habitants
simultàneament o disjunctive de las ciutats o vilas reals per las quals se insiculaven, y axí havem
de persuadir-nos que bastava un o altre domicili, y axí de l’origen com sie inmutable y més
ponderable que los demés. [9] Y ab molta rahó,
perquè dicta la jurisprudència als versats en ella,
que lo originari pot ser compel·lit, encara que
no habite en lo lloch del origen y hage mudat
son domicili, a pagar los càrrechs personals y reals, y més clarament refer los camins, administrar la república, pagar los tributs y defensar lo
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lloch de a hont és axit, ser embaixador per sa pàtria donant-li lo dret, y los doctors, solament
excepció de ditas obligacions, en cas que en lo
lloch del origen hi hage altres que pugan cumplir ab los dits càrrechs. //30r // [10] Pus com se
pot dubtar ni detenir un àtamo, no confessant
que estas proposicions jurídicas no se escaparen
a la gran saviesa de nostra cort, diguen lo mateix
capítol divuyt, ibi: «com sie cosa molt justa y
rahonable que los qui aportan los treballs y càrrechs de las universitats en los beneficis y honors, sien prefferits als altres de ditas universitats». En térmens de dret la prelació argüeix
inclusió, així ho diuhen los doctors, y se poria
provar dels heretaments prelatius; luego Perpinyà suplicant se troba enclòs y habilitat per dit
capítol ab sola esta differència, que com Perpinyà, per originari solament, ve a ser admès als
càrrechs y honors en subsidi, també lo admet lo
capítol subsidiàriament, com preferesca als altres que actualment deuhen subir los honors y
càrrechs de la ciutat de Girona. [11] Continua
lo capítol y potsé jurídicament també discórrer
que Perpinyà, per originari, està enclòs innegablament sàltem en subsidi, perquè diu la lletra:
«per ço sie statuhit que, vacant algun lloch de
deputat per mort o altrament dels qui són inseculats per lo estament real en la deputació per la
ciutat de Gerona, los deputats y oÿdors de
comptes, qui per temps seran, hagen y sien tinguts insecular per lo dit mort o altre vacant dels
ciutedans honrrats de la dita ciutat inseculats y
matriculats en la bossa de mà major del concell
de la dita ciutat, e o fills o néts de aquells per línea masculina hàbils y sufficients», ya axí admeté la cort a ser inciculats los fills y néts dels ciutadans honrrats per linea masculina, hàbils y
suficients, la qual habilitat no·s pot reduhir en
què encloga la habitació, perquè essent fills o
néts de ciutedans honrrats de Girona, tenint legítima edat y habitació, no·ls donava res la cort
ni privilegiava la ciutat, suposada ja la // 30v //
distribució dels llochs de deputats a favor de sos
ciutedans. [12] Falta donar intel·ligència a las
paraulas «que emperò tingan llur principal habitació en la dita ciutat de Gerona, batllia o vegueria de aquella y no altres», las quals paraulas,
per no fugir lo cos a difficultat alguna, encara
que dat et non concesso, que puguessen tenir respecte tant als avis com als fills y néts, emperò
basta la habitació y domicili accidental en la batllia o vegueria, que se ha de enténdrer «estreta»,
y esta interpretació de «vegueria estreta» se trau
del mateix capítol. Perquè tota la disposició secunda en la rahó de suportar los treballs y càrrechs de las universitats, per a preferir-los als
honors de aquellas, y com los de la batllia y vea. y axí ... hàbils y suficients, restituït segons la súplica original.

garia estreta suporten los càrrechs de la ciutat de
Gerona, no en subcidi sinó que per sa porció
rata pro quantitate, contribuheixen per las necessitats de Gerona, axí com la mateixa ciutat
molt justament se dispensà la habitació en la
ciutat,a acontentant-se de la habitació que·s tindria en la batllia o vegueria estreta, reputant-la
interpretativament per la contribució en los càrrechs, com si fos la mateixa ciutat, de la qual
com se ha dit no necessitan los fills y néts, perquè estos com sols entren en subsidi, venint lo
cas de haver de contrahir com pugan ser col·lectats en qualsevol lloch que habítian, com dalt se
ha provat, no necessiten de la // 31r // habitació
ni en la batllia, ni en la vegueria estreta, com la
habitació se demana solament per als càrrechs y
contribució. [13] Quant no subsistís cosa de las
ponderadas, Perpinyà té la habitació interpretative en Gerona, sa batllia y vegueria, no obstant
que no necessita de ella per a ser insiculat en la
forma que se ha dit y se dirà, no concorrent altre que tinga totas las qualitats que demana lo
capítol de Cort, ni que se igualen ab las que asisteixen al suplicant, perquè la qualitat que diu lo
procurador fiscal que falta a Perpinyà, sols consisteix en dir lo que se diu impugnative tantum,
que no té la habitació ni en Gerona, ni batllia, ni
vegueria estreta que després veurem de la ampla, com no se sie pugut habilitar per dita habitació actual al temps que pretengue la insiculació y conséguia aquella. Y fou estret per
trobar-se dita ciutat, batllia y vegueria estreta
ocupada per lo enemich, com és notori y resulta
dels mateixos actes que·s troban en la present
casa, tant per haver volgut renunciar los arrendaments per eix respecte com altrament de calitat que, en la habilitació proppassada per dit
respecte, no ha concorregut algú a deputat dels
que·s troban en ditas parts. [14] Sens que puga
obstar si·s deye que tanpoch fóra estat hàbil
Perpinyà per ser insiculat y concórrer, perquè
no se fóra habilitat ab la actual habitació que té
en Granollers, de alguns anys a esta part, com
no fóra anat a tenir ser principal habitació en
dita ciutat de Gerona, batllia o vegueria estreta
de aquella. [15] Primo, perquè en fet se suposa
ser dit Perpinyà nat y batejat en la ciutat de Gerona, com consta del original batisme de aquell
que se presenta; consta axí mateix // 31v // del
mateix batisme, que los pares de dit Perpinyà
habitaven en Gerona y tenien los demés requisits que demanava lo capítol, y altrament també
offereix informació, ab què és evident que lo
doctor Anton Grató Perpinyà tenie dos domicilis en Gerona, lo un originari o natural y lo altre
accidental de la habitació per la actual que tenien sos pares, com als fills lo·s sufrague per als
officis y càrrechs la habitació del pare, encara
a. a continuació ratllat, de la habitació.
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que habiti en seorsim et separatim in diversis civitatibus vel villis. Y assí no obstant dits dos domicilis, dit Perpinyà, per sa comoditat se’n és
vingut a habitar en la vila de Granollers, ne·y ha
rahó alguna que puga exclòurer lo ànimo que
diu tenie dit Perpinyà y vuyt per al effecte de
poder ser insiculat a la Deputació, de tornarse’n a víurer a la ciutat de Gerona. [16] Sens
que tanpoch obste ser dificultós lo crèurer-ho
que dit Perpinyà se’n tornàs a habitar en Gerona, y que no basta que ho diga sinó que devia
subministrar alguns judicis per la dita declaració
de ànimo com se diga y servirà de segona resposta a la objecció que en la present casa és
constant, y axís se ha observat moltas vegadas, y
particularment en contradictori judici com és
estat en lo de la visita, y després en habilitació y
extracció contradient lo procurador fiscal, per
los magnífichs assessors fonch fet vot o altrament declarat de què lo doctor Honofre Monsalvo, no obstant no fos nat en Perpinyà, ni son
pare ni // 32r // dit doctor Monsalvo tinguessen
domicili accidental en dita vila o habitació, la
qual se requereix segons disposició del capítol
trenta-sinch de las Corts de l’any mil sinchcents vuytanta-sinch, ab tot digueren en dita visita y dits magnífichs assessors, que per estar la
vila de Perpinyà impedida no tenie obligació dit
doctor Monsalvo de habilitar-se ab la habitació,
perquè interpretative habitave, per lo effecte de
ser insiculat en la casa de la Deputació per estar
impedit de conseguir la actual bastant lo domicili de l’origen. [17] Y en la mateixa conformitat se ha observat en molts altres llochs de hòmens que eren originaris de Perpinyà y són
estats inseculats ab lo sol domicili del origen, y
lo que més força fa en nostre cas és que dit doctor Perpinyà està en cas és fort, que los doctors
Llombart y Monsalvo, perquè en orde al doctor
Llombart la ciutat de Gerona, ni sa batllia, ni
vegueria, no estaven impedidas per anar a ser habitadas y la insiculació de dit doctor Llombart,
que contradigué la ciutat de Gerona, fou per
trobar-se tres hàbils, és assaber, ab actual domicili y altrament capaces de ocupar dit lloch, qui
eren lo magnífich doctor Joseph Moret, vuy
doctor de la Real Audiència, y lo doctor Hierònym Fontdevila y Joseph Serra, y ninguna de
aqueixa circunstàncias se troba en lo cas present. Respecte emperò del doctor Monsalvo
prevaleix esta part del doctor Perpinyà, perquè
lo pare del doctor Perpinyà sempre ha habitat
en Gerona y lo pare del doctor Monsalvo sempre // 32v // en Barcelona; lo pare del doctor
Perpinyà, ciutedà honrrat de Gerona y insiculat
en las bossas de mà major de dita ciutat y lo pare
del doctor Monsalvo no en las de la vila de Perpinyà, y també que lo doctor Monsalvo no nasqué en Perpinyà, sí dit doctor Perpinyà en Gerona. Y axí ab totas circunstàncias differents,
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excedint las faborables al suplicant a tots los altres casos en què se ha conseguit la effectiva insiculació y extracció, no se promet dit doctor
Perpinyà que vostre senyoria se servesca dilatarli la admissió al jurament y immissió al exercici
diputat real, en què ha sortejat, per totas las rahons sobreditas y particularment com rebus ut
nunc, no·s trobe altre que tinga las qualitats per
a ser insiculats, una de las quals és assaber la de
prelació no fou disputada en lo cas del doctor
Pont y Llombart, ni la ciutat de Gerona ab los
papers que se han vist presentà al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, negà la dita prelació, veritat és que com se ha dit per trobar-se subjectes
hàbils no fou necessari examinar-se dit punt.
[18] Y perquè finalment no reste algun escrúpol
en los medis sobreponderats que són dos, lo un
que lo doctor Perpinyà és llegítimament insiculat per ésser enclòs en la disposició del capítol
divuyt de l’any mil sinch-cents quaranta-dos,
per ésser fill de persona hàbil, encara que no tingués la habitació interpretative, lo és que en tot
cas dit doctor Perpinyà, no trobant-se altre hàbil en orde a la habitació actual segons lo mateix
capítol com sie prelatiu, deu ser admès per originari, // 33r // tant per rahó de sos pares, com
ex propria persona. [19] Sens que sie de concideració alguna lo que estrajudicialment se ha
ohit, que un tal Fèlix Albert pretendrie ser capàs
per a ésser inseculat en lo lloch que ha sortejat
dit Perpinyà, perquè se diu sine onere probationis superfluae, que lo dit pretès Fèlix Albert no
poria ésser insiculat a diputat real per la ciutat,
batllia y vegaria estreta de Gerona per no ésser
comprès ab dit capítol divuyt ni altre, y axí no
pot entrar per títol de prelació com dit pretès
Fèlix Albert no sie originari de la ciutat, batllia o
vegaria estreta de Gerona, ni tinga habitació en
ditas parts, ni en alguna de aquellas, ni altrament puga valer-se de la habitació de sos pares
de iure com se’n val esta part. Y si acàs volie valer-se de algun pretès domicili de la vila de
Arenys de Mar, se desvanexeria dita pretenció:
primo, a més de no poder constar de tal habitació, per ser de la vegueria ampla dita vila de
Arenys; secundo per ser lloch de baró, és assaber, del bescomptat de Cabrera y Bas, que vuy
posseheix lo excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona. Y axí no porie ser enclòs dit pretès Fèlix
Albert per a la habilitació de la insiculació per
lloch real de Gerona, ni en virtut de dit capítol
divuyt ni altre qualsevol capítol. [20] Que la vila
de Arenys sie de la vegaria ampla de Gerona y
no de la estreta, a més de ser cosa molt notòria,
se prova evidentíssimament ab la relació dels
llochs de Cathalunya que fa lo noble don Lluís
// 33v // de Paguera e sa «Pràtiga de celebrar
Corts», foli cent setanta-tres, a hont se lligen
distinctament los llochs que són de la batllia y
vegueria estreta, y quins són de la vegueria am532

pla. Y axí mateix se prova de dit don Lluís de
Paguera que la vila de Arenys és de baró, com
sie, del bescomptat de Cabrera y Bas. [21] Falta
solament per no dexar res sens satisfer, dir y
provar que en lo capítol divuyt de las Corts de
l’any mil sinch-cents quoranta-dos «Apellacione de la vegaria», se la estreta y que lo domicili
accidental o habitació que se requereix en los
ciutedans segons lo capítol trenta-dos de les
Corts de l’any mil sinch-cents trenta-tres, se entén de llochs o poblacions reals. [22] Satisfà al
primer lo mateix capítol divuyt, que dóna la
rahó per la qual se admeten a las bolsas de la
Deputació los de la vegueria y diu: «com sie
cosa molt justa y rahonable que los qui aportan
los càrrechs de las universitats sien preferits», y
los de la vegueria estreta de Gerona solament se
enclogan ab dita rahó, cessant ésser ver que
contribuhescan per los effectes y de la manera
que los de la vegueria estreta y no de la vegueria
ampla. De aquí és que lo dit capítol deu rèbrer y
ha rebut intel·ligència en la sola admissió en los
de la vegaria estreta // 34r // y no en los de la vegueria ampla. [23] Que los de la vegueria estreta sien aquells en los quals se verifican las qualitats refferidas y també quins llochs són de la
vegueria estreta, se prova ab un sindicat fet a
trenta-hu de octubre mil sis-cents setanta-hu
per la universitat de la vegueria estreta y batllia
forana de Gerona, y de la sentència subseguida
en la causa que se vertia en la Real Audiència,
entre los síndichs de la universitat de la vegueria
estreta y batllia forana de Gerona contra lo síndich de la ciutat de Gerona, a relació prima de
don Christòfol de Potau y vuy don Bonaventura de Tristany, notari, Forés y Cortell, las quals
són en procés, és as·saber, la procura en fòlio
cent vint-y-vuyt y la sentència en fòleo cent
trenta-sis in tela. Y axí mateix se prova lo intent
de tot lo procés de la causa vertent entre dits
síndichs en la Real Audiència a relació de dit noble senador don Christòfol de Potau, notari
Galceran Retols, en differets parts del procés,
actes y sentència en la qual facto verbo als vint-yquatre de octubre mil sis-cents vuytanta-dos
fou declarat que los de la vegueria estreta y batllia de Gerona, havien de contribuhir en los reparos de la redificació de las murallas, baluarts y
altra cosas de la ciutat de Gerona, com antigament estaven obligats, com apar dels processos
dels quals se farà ocular ostenció. Y en dita ciutat de Gerona sempre que se parla de sa vegaria,
se entén y sempre //34v // se ha entès de la estreta y no de la ampla. Y que (lo que esta part nos
pot persuadir) no restàs satisfet vostra senyoria
per lo extrajudicial en què nos trobam y per la
celeritat que demana la expedició del dubte a
ulterior cauthela, se offereix informació, encara
que apar que en cosa tant evident y notòria tocaria en superfluïtat. [24] Que la habitació en

las vilas de baró no conduhesca per a habilitar
als llochs de reals en la casa de la Deputació se
prova, a més de ser notori, per lo capítol vint de
les Corts de l’any mil sinch-cents quoranta-dos,
a hont a las ciutats de Balaguer y Manresa, se’ls
fou donat llochs en las bolsas de la Deputació
com diu lo capítol «Per ser reals, caps de veguerias y officialats y contribuhescan en tots los càrrechs que altres ciutats, vilas y llochs reals acostuman a contribuhir»; y també se prova del
capítol trenta-dos de las Corts de l’any mil
sinch-cents trenta-tres, a hont en los exemples
del domicili sols se fa menció de poblacions reals, ibi: «en Lleyda o altres ciutats, vilas o
llochs», y la paraula «altra» denota que ha de ser
població de la mateixa calitat, a més que las poblacions de baró, com diuhen nostres pràtichs
cathalans, no contribuheixen en las necessitats y
afers universals de la província, com las vilas reals, perquè los barons supleixen lo que faltan los
vassalls y també perquè, com los deputats representan la cort e o la universitat general de Cathalunya, // 35r // en la qual congregació no són
admesas las universitats de baró, és molt ajustat
que la habitació en ellas no capacite sos habitants per a ser insiculats als llochs de deputats y
ohidors reals. [25] Ab ninguna cosa de las sobreditas pot obstar contrària observansa, perquè des del sereníssim senyor rey en Pere lo Segon la ciutat de Gerona no ha estat en poder de
enemichs sinó és vuy, y axí no ha vingut lo cas
de què la habitació se hagués de suplir interpretativament, ni tanpoch ha vingut lo cas que no
havent-hi persona hàbil per a ser insiculada ab
las qualitats que demana lo capítol divuyt de las
Corts de l’any mil sinch-cents quoranta-dos
que·y hage hagut algun originari sens habitació
actual que hage demanat lo ser insiculat, y que
sie estat repel·lit luego com lo capítol divuyt sobredit, sie conforme lo dret comú en orde a preferir los que actualment suportan los càrrechs
de las universitats, per a obtenir los puestos de
aquellas deu rèbrer la interpretació del mateix
dret comú en la paraula «preferits», que com en
diferència de aquells que tenen lo domicili accidental, poder ésser obligats a contribuhir los
que tantsolament tenen lo domicili originari.
Axí mateix en dit cas deuhen ésser estos admesos als honors de allà a hont tenen lo origen, y
lo cas del doctor Llombart és dissímil, com se
ha dit. // 35v // [26] Per lo que y altrament, en
concideració de tot lo sobredit, y altrament per
tot lo dret que li pot subfragar et omni meliori
modo a vostra senyoria, suplica dit doctor Anton
Grató Perpinyà se servesca manar lo admètrer a
la prestació del jurament y pocessió del càrrech
de deputat real en què ha sortejat, manant
remòurer tots y qualsevols reparos sí y en la forma que està disposat en lo real decret de vuyt de
nohembre mil sis-cents sinquanta-y-nou, con533

forme també lo dit doctor Perpinyà ho ha suplicat als antecessors de vostra senyoria ab dos súplicas differents, que a més de ser de just ho
rebrà a particular mercè de vostra senyoria. Altissimus. Valencia. Arcidet. Josephus de Cancer,
assessor subrogatus.».
Segueix-se la súplica presentada per lo dit advocat fiscal:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. [1] La excepció opposada per esta part del procurador
fiscal del present Principat, vers y contra lo doctor Anton Grató Perpinyà, en orde a no haverse-li de admètrer lo jurament ni immissió en lo
exercici de deputat real, en què fonch extret lo
die de vint-y-dos de juliol pròximpassat, ans bé
que de ésser desensiculat y enseculat altre en
son lloch, resta plenament justificada, tant del
que ja se ha deduhit en las dos súplicas presentadas per dit procurador fiscal // 36r // a vostra
senyoria fidelíssima, la primera a vint-y-sis y la
segona a trenta-hu de dit mes, y provas fetas sobre de aquellas, com també del que se deduhirà,
axís en fet com en dret, ab la present suplicació,
en la qual se donarà cabal satisfacció a las rèplicas fetas per part de dit doctor Anton Grató
Perpinyà, a effecte de enturbiar la liquiditat de
dita excepció. [2] Los motius en què se funda
dita excepció consisteixen en què dit doctor
Anton Grató Perpinyà és estat ensaculat en deputat real per la ciutat de Gerona, sens tenir las
qualitats precisas y necessàrias per semblant ensaculació, disposadas y expressadas per differents capítols de Cort, y particularment per lo
divuyt de las Corts de mil sinch-cents quorantados, en lo qual fonch disposat quins ciutedans
de Gerona han de ésser enseculats per deputats
reals, y los explica en aquellas formals paraulas,
ibi: «per ço sie statuhit que vacant algun lloch
de deputat, per mort o altrament dels que són
ensaculats per lo estament reyal en la Deputació
per la ciutat de Gerona, los deputats y oÿdors de
comptes, qui per temps seran, hajan y sien tinguts insecular per lo dit mot o altre vacant dels
ciutedans honrrats de la dita ciutat, ensaculats y
matriculats en la bossa de la mà major del concell de la dita ciutat e o fills, o néts de aquells
per línea masculina, hàbils y sufficients. Qui emperò, tingan llur principal habitació en la dita
ciutat de Gerona, batllia o vegueria de aquella y
no altres, ans si altres ne insiculaven per ignorància o altrament, // 36v // sien haguts per
no enseculats y ni hajan per altres de la condició
en lo present capítol mencionada. Plau a sa magestat». [3] Segons lo tenor y sèrie del dit capítol divuyt és innegable no poder ser enseculat a
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
27v-28r del trienni 1695-1698.
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diputat real per dita ciutat de Gerona, algú que
no tinga sa principal habitació en ella, sa batllia
o vegaria, y com dit doctor Anton Grató Perpinyà no tinga sa principal habitació en dita ciutat
de Gerona, ans bé la tinga y de esta part de més
de vint-y-sinch anys la haja sempre tinguda continuada en la vila de Granollers, del present bisbat y vegueria de Barcelona, fins lo die que
fonch enseculat, habilitat y extret, com resulta
de la informació rebuda per esta part de dit procurador fiscal, de aquí se manifesta obediència
legal que dit doctor Anton Grató Perpinyà,
quicquid sit que tingués los altres requisits de
ésser fill o nét de un ciutedà honrat ensaculat y
matriculat en la bossa de la mà major del concell de la dita ciutat de Gerona, sempre li faltarie
dit altre requisit més essencial y substancial de la
habitació en dita ciutat, sa batllia o vegaria. [4]
A esta legítima il·lació la justifica la theòrica que
disposa que, quant los privilegis, statuts e altres
qualsevols disposicions concedeixen honors,
exempcions e immunitats als ciutedans, absolutament sens la qualitat de habitants, en semblant cas la mutació del domicili accidental no
los priva de semblants honors, exempcions, immunitats, si emperò // 37r // a la paraula «ciutedans» se ajusta la de «habitants», com en nostre
cas per la mutació del domicili accidental, restan privats de dits honors, exempcions e immunitats, no perquè lo domicili originari estiga
subjecte a mutació essent com és immutable,
sinó perquè la voluntat dels concedents o statuents fonch disposar a favor dels ciutedans y
habitants copulative, y no dels ciutedans tant
solament fent la disposició més local que personal. Y axí en quant als effectes de dret, lo domicili originari és mutable conforme en térmens
termenats de privilegis y status los doctors, que
altrament han penetrat y explicat la refferida
theòrica, ho ensenyan ab dita distincció y separació de casos. [5] La rahó de dita theòrica se
funda en què la habitació és cosa distincta del
domicili originari de tal manera que, per a poder-se dir algú habitar en alguna ciutat, vila o
lloch se requereix la actual y corporal existència
en la tal ciutat, vila o lloch. Y per esta rahó
diuhen los doctors que lo tenir pròpria habitació és fisicament menjar, bèurer, dormir y fer
foch en la part a hont se diu que habita, altrament no se reputa per propri habitant y en forsa
de esta rahó, uniformement los pràtichs que
tractan la subjecta matèria, affirman que quant
los privilegis o status demanan habitació no basta la ficta que animo retinetur vel jure praesumitur, sinó que és presisa y necessària la corporal y
actual. // 37v // [6] Esta propponderada theòrica, anys ha que se observa en la present casa y
molt il·lustre consistori, aplicant-la y adaptantla al dit capítol divuyt de ditas Corts mil sinchcents quoranta-y-dos, y particulament fou prac534

ticada en la desensaculació que se féu a vint-yvuit de setembre de l’any mil sinch-cents vuytanta-y-tres de la persona de Francesch Benet
Sanctseloni, fill de Francesch Sanctseloni, ciutedà honrrat de Gerona, lo qual ere estat enseculat en lo lloch de oÿdor real de la mateixa ciutat, vacant per mort de Germà Papí, ab motiu
de persuadir-se dit molt il·lustre consistori que,
al temps de dita ensaculació, dit Francesch
Sanctseloni residia y tenie son domicili en dita
ciutat de Gerona. Y havent constat lo contrari
per haver mudat son domicili en la ciutat de
Mallorca, a hont havie contractat son matrimoni, dit molt il·lustre consistori, en forsa de dit
capítol divuyt y del dinou de ditas Corts de dit
any mil sinch-cents quoranta-dos, ab madura
deliberació y intervenció de sos assessors, declarà que fos desenseculat altre ciutedà de Gerona que tingués las qualitats que disposa lo dit
capítol, com apar de dita deliberació que·s presenta signada ab número primer, designant-la
del llibre de Deliberacions del trienni de l’any
mil sinch-cents vuytanta-hu. // 38r // [7] Ni se
exclourie la aplicació del refferit exemplar contengut en dita deliberació si se digués que, encara que aquell se motivà ab lo deffecte de la habitació en dita ciutat de Gerona, no fonch
merament per dit deffecte sinó justament per
haver mudat dit Francesch Benet Sanctseloni
son domicili en la ciutat y regne de Mallorca, a
differència del cas en què·ns trobam, en què dit
doctor Perpinyà ha continuat sa habitació en lo
present Principat, esta instància és tant fàssil de
satisfer com dir que en via de dret y comú sentir
de tots los pràtichs, los que mudan son domicili
accidental en altre regne different de l’originari,
no perden los honors, exempcions e immunitats que·s concedexen als regnícolas originaris
ciutedans, sens la adjecció de «habitants»,
quant lo regne a hont transferexen son domicili
accidental és de una mateixa dominació real,
com són lo principat de Cathalunya y regne de
Mallorca, y per consegüent lo motiu de la refferida deliberació únicament fonch fundat en què
dit Francesch Benet Sanctseloni no tenie sa habitació y residència en la ciutat de Gerona,
quant y més que aquest y no altre motiu se expressà en dita deliberació, inseguint los dits capítols divuyt y dinou de ditas Corts mil sinccents quoranta-dos. Y axís és en tot y per tot
aplicable dit exemplar, attès majorment que en
Cathalunya los motius de las sentèncias són
parts substancials de aquellas, y no se pot dir declarat en las sentèncias, lo que no se ha en ellas
discutit. Y tant més aplicable és dita deliberació
quant més se troba ésser feta en temps més pròxim a ditas Corts de mil sinch-cents // 38v //
quoranta-dos, puix en dit temps se tenie la verdedera intel·ligència de dit capítol y axí se ha de
presumir. [8] De la pròpria manera moderna-

ment se és axí observat a un altre exemplar, de la
indeffectible sensura de un real decret despedit
en Madrit a tretse de juliol mil sis-cents vuytanta-y-sis, en y ab lo qual sa magestat, que Déu
guarde, manà que lo doctor Joseph Pont y
Llombart, ciutedà honrrat de Gerona, fos desenseculat del lloch de deputat real de Gerona,
per no tenir sa habitació en dita ciutat de Gerona, que requereix lo capítol divuyt de ditas
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, com apar
de dit real decret que és en lo dietari de la present casa de l’any mil sis-cents vuytanta-y-tres
entre pàginas dos-centas y dos-centas norantuna, que també se presenta signat de número
dos, designant lo de dit dietari, lo qual exemplar és molt en termes perquè a dit doctor Pont
y Llombart li assistien los demés requisits y qualitats que se expressan en dit capítol, y sols li faltava la de la habitació en dita ciutat de Gerona,
sa batllia o vegueria. [9] No sols la dita excepció
se justifica de la disposició de dit capítol divuyt,
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, sinó també
de la del capítol trenta-dos, que per error vulgo
se al·lega trenta-tres, Corts mil sinch-cents trenta-y-tres, en lo qual, per obviar lo abús que·s
feye de ensacular en deputats y oÿdors reals per
los llochs de las ciutats y vilas, personas que de
aquellas havian transferit son domicili en altres,
fonch disposat y ordenat, ab lo motiu que ere
cosa injusta que // 39r // los qui no suportan los
càrrechs, participassen dels honors de las ciutats
y vilas de a hont havien transferit son domicili,
ibi: «que si algú que·s fos domiciliat en Lleyda o
altre ciutat o lloch del principat de Cathalunya
o comptats de Rosselló y Cerdanya, haurà
transferit totalment son domicili en Barcelona o
en altra ciutat, vila o lloch dels dits Principat y
comptats, no puga ésser ensaculat per aquella
ciutat, vila o lloch de hont s’era transferit». Y si
després de ever-se transferit serie estat ensaculat
per aquella ciutat, vila o lloch de hont s’era
transferit, haja de ésser desensaculat, emperò no
sie desanseculat si, ans de transferir-se, ere estat
ensaculat, puix clarament se mostra ere estat fet
sens frau algú. E si se’n trobarà algú o alguns
qui sien estats ensaculats contra forma del present capítol, que sien desensaculats, e assò sie
servat en los reyals tant solament. [10] La contextura del proprefferit capítol és indubitat que
comprèn la ensaculació de dit doctor Anton
Grató Perpinyà en lo lloch de deputat real per la
ciutat de Gerona, com a feta després de passats
de més de vint-y-sinch anys que havia transferit
son total domicili, de aquella en la vila de Granollers, y se fa més aplicable la disposició del capítol, ponderant que aquell fraternisa ab lo capítol divuyt de ditas Corts mil sinch-cents
quoranta-dos, ja perquè en un y altre se expressa una mateixa rahó final e impulsiva, és assaber, que no és cosa justa que, qui no suporta los
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treballs y càrrechs de las universitats, gaudesca
dels honors y profits de ellas, com apar del tenor
de un y altre de dits capítols. En quant al dit capítol trenta-dos, ibi: «e com sie cosa injusta que
aquells qui no suportan los càrrechs, ne senten
los // 39v // honors e profits», y en quant a dit
capítol divuyt, més com sie cosa molt justa y rahonable que los que aportan los treballs y càrrechs de las universitats en beneficis y honors
sien prefferits als altres de ditas universitats,
com també perquè dit primer capítol trentados, no reste derogat en manera alguna per dit
segon capítol divuyt, y tots dos se ordenan y dirigeixen a prohibir que no sie ensaculada persona alguna en lloch de deputat y oÿdor real per
alguna ciutat, vila o lloch del present Principat,
de a hont haurie mudat son domicili, ab la sola
differència que dit capítol divuyt ajusta la qualitat de la principal habitació y amplia la facultat
de habitar en la ciutat de Gerona, batllia o vegueria de aquella, lo que no fonch disposat en
dit capítol trenta-dos, que restringeix loa domicili en las ciutats, vilas o llochs per a hont han de
ser anseculats los deputats y oÿdors reals. [11]
Sens que obstàs y se digués que la disposició de
dit capítol trenta-dos, Corts mil sinch-cents
trenta-tres, no parlaria del domicili originari
sinó del accidental que és la habitació, y que axís
no serie adaptable a la ensaculació de dit doctor
Anton Grató Perpinyà, per ésser originari de la
dita ciutat de Gerona, perquè se respon que
apar equivocació lo dir que no parla del domicili originari, atès que si no entenie y disposave de
aquest serie supèrflua sa disposició, attès qui
muda totalment son domicili accidental segons
disposició de dret comú, resta inhàbil y privat
// 40r // per a obtenir los honors, immunitats y
exempcions de què gaudexen los habitants de
las ciutats, vilas o llochs de a hont han transferit
y mudat son domicili accidental, y per consegüent per no dir-se supèrflua la disposició de dit
capítol trenta-dos, presisament se ha de enténdrer de la mutació y translació del domicili originari, en quant als effectes de dret suposat, que
en via de dret comú lob domicili originari basta
per a gaudir de tots los honors, exempcions e
immunitats concedidas simpliciter als ciutedans
o particulars de las vilas o llochs com a tals, sens
la adjecció de «habitants», encara que se’n sien
anats a habitar en alguna ciutat, vila o lloch different de son domicili originari,c com resta sobre deduhit en los números quatre y sinch. [12]
La refferida intel·ligència de dit capítol tentados fonch observada primo en dita deliberació
de vint-y-vuyt de setembre del any de mil sincha. a continuació ratllat, capítol.
b. a continuació ratllat, originari.
c. a continuació repetit, basta per a gaudir de tots los honors
... en alguna ciutat, vila o lloch different de son domicili originari.
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cents vuytanta-y-tres sobreexpressada en los números sis y set, en y ab la qual lo dit Francesch
Benet Sanctseloni no sols fonch desensaculat en
forsa de dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents
quoranta-dos, sinó també en forsa de dit capítol
trenta-dos Corts mil sinch-cents trenta-tres,
// 40v // com apar de las paraulas de dita deliberació, ibi: «y axí los dits dos llochs de deputat y
oÿdor real no són estats ensaculats conforme lo
capítol trenta-dos de las Corts mil sinch-cents
trenta-tres, y los capítols divuyt y dinou de las
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, disposants
sobre las insiculacions de diputats y oÿdors reals
de las universitats y assenyaladament de la ciutat de Gerona, y per ço corregint lo dit error y
per observansa de dits capítols de Cort deliberan
que sien desensaculats, ço és, dit Joan Moner de
dit lloch de deputat real y lo dit Francesch Benet Sanctseloni de dit lloch de oÿdor real de dita
ciutat de Gerona, y en los mateixos llochs sien
ensaculats altres ciutedans de Gerona de las
parts y qualitats que los dits capítols de Cort
disposan». [13] Ab esta conformitat, essent
com ere dit Francesch Benet Sanctseloni originari de la dita ciutat de Gerona, y tenint com tenie tots los requisits per oÿdor real, menos lo de
la habitació actual, com se expressa en dita deliberació, se segueix que motivant-se esta en dit
capítol trenta-dos, Corts mil sinch-cents trentatres, se entengué que dit capítol parlava dels
que dexen son domicili originari, en quant als
effectes de aquell anassen a habitar a different
part, altrament serie estada inútil sa excepció, lo
que no és en manera alguna persuadible a vista
de la maduresa, aucthoritat y doctrina ab què
fonch feta dita deliberació; sens omitir que
//41r // dit capítol trenta-dos no pugué ésser expressat per a motivar la desanseculació de dit
Joan Moner, perquè aquella fonch feta per ser
estat dit Moner ensaculat per error en deputat
real com a ciutedà de mà major, essent solament
mercader y de mà mitjana de dita ciutat de Gerona, com apar litteralment de dita deliberació,
axí que per la desanseculació de dit Moner solament fonch expressat dit capítol divuyt de ditas
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, per disposar-se en ell que los ensaculats en deputats reals
per la ciutat de Gerona, han de ser ensaculats en
la bossa de mà major de dita ciutat. [14] Secundo fonch observada ab la deliberació feta per lo
molt il·lustre consistori, ab intervenció de sos
magnífichs assessors als vint-y-hu de juliol de
l’any mil sinch-cents setanta-dos, ab la qual foren desenseculats mossèn Joan Perpinyà, de
Vinçà, qui se trobave ensaculat en deputat real
per la vila de Perpinyà, y Joan Gomar, qui ho
ere per la ciutat de Tortosa en oÿdor real, ab los
motius que dit Perpinyà no tenie la edat ni domicili en la vila de Perpinyà, y dit Gomar perquè
no·l tenie en la ciutat de Gerona, com apar de
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dita deliberació que·s presentà signada de número tres, designant la del llibre de Deliberacions, trienni de mil sinch-cents sexanta-nou,
fòleo mil sinquanta-sinch. Y és ben cert que dit
Perpinyà fonch desensaculat de deputat real de
la vila de Perpinyà en forsa de la disposició de
dit capítol trenta-dos, Corts mil sinch-cents
trenta-tres, perquè en dita deliberació se expressa, que ere de Vinçà, que és vila del comptat de
Rosselló, no obstant que // 41v // aquell ere originari de la mateixa vila de Perpinyà per ser-o
son pare mossèn Joan Perpinyà, major, lo qual
des de quatre de nohembre mil sinch-cents sexanta-sis fins lo any mil sis-cents y hu en què
morí, estigué enseculat en deputat real per la
dita vila de Perpinyà, com apar en lo primitiu llibre de la Ànima, fòleo cent noranta-set, pàgina
prima, de tal manera que quant dit Joan Perpinyà de Vinsà fonch enseculat als divuyt de juliol
mil sinch-cents setanta-set, fonch nomenat
mossèn Joan Perpinyà, menor, com apar del llibre de la Ànima, fòlio cent noranta, pàgina prima, designant certificatòria del refferit, la qual
se presenta signada de número quatre, ab què
presisament dit Joan Perpinyà fonch desenseculat en forsa de dit capítol trenta-dos, Corts mil
sinch-cents trenta-tres, per lo deffecte de la
qualitat en lo domicili accidental en dita vila de
Perpinyà, no obstant que fos originari de aquella, per ser-o dit Joan Perpinyà, major, son pare.
[15] Sens que la dita intel·ligència de dit capítol
trenta-dos, Corts mil sinch-cents trenta-tres, y
sa observansa se puga exclòurer, ab la que se
al·lega de alguns que se troban ensaculats en deputats y oÿdors reals, com a originaris de las ciutats o vilas de a hont no són habitants, sinó que
tenen son domicili accidental en altras, admetent-los ab lo sol domicili de l’origen, y que axí
restaria provada la observansa interpretativa de
dit capítol trenta-dos Corts mil sinch-cents
trenta-tres en orde al domicili accidental
// 42r // y no originari, perquè se respon que
dita pretesa observansa en totas serie abús y corruptela, y essent contra la disposició de dit capítol legítimament interpretat ab la observansa
dels dits proprefferits exemplars a aquell subseguida. [16] En major foment del proprefferit,
és molt digne de ponderació la declaració del
dubte que fonch feta als onse de juliol mil
sinch-cents vuytanta-y-quatre per lo molt il·lustre concistori, de concell del molt il·lustre Hierònym Manegat, canceller, y del noble don Miquel de Cordellas, regent la Real Cancellaria,
junt ab los assessors de la present casa. Y fonch
lo cas de dupte proposat en y sobre si los religiosos de Sant Joan de Hierusalem y de altres
religions que no tenian comanda, títol o benefici, podian ésser ensaculats en los llochs de oÿdors ecclesiàstichs vacants, trobant-se alguns de
ensaculats sens tenir títol ni comanda. Y fonch

declarat que semblants religiosos no podian ser
ensaculats, motivant-se dita declaració, primerament ab altre dels capítols de las Corts de Santa Anna de l’any mil quatre-cents noranta-tres,
y en la primera ensaculació en forsa de aquell
feta, en la qual constava haver-se observat no
ensecular religiosos de Sant Joan de Hierusalem
ni de altres religions que no tinguessen títol o
comanda. Y que per esta rahó, encara que després tractu temporis ne foren enseculats alguns
que no tenien títol o comanda, com fossen estats actes contra dit capítol de Cort, no se podian de aquells inferir vostra senyoria sinó abús,
com apar de la refferida tant jurídica declaració
ibi: //42v // «Constat fuisse dispositum et observatum non posse insiculari nec fuisse, in dicta prima insiculatione, insiculatos aliquos simplices religiosos ordinis Sancti Joannis Hierosolimitaneus
vel aliorum ordinum aut religionum, nullum titulum vel commandam habentes; imo potius,
constat omnes religiosos in dicta prima insiculatione nominatos, titulum vel commandam habuisse, et sic constat, quod si aliquis deinde tractu
temporis fuerint insiculati, non habentes titulum
vel commandam, cum fuerint actus contra capitulum curiae facti, ex illi nullus potuit causari
vel inferiori usus saltim validus et observandus,
imo potius abusus. His et aliis meritis attentis,
etcètera. Còpia de la qual declaració, signada de
número sinch, se presenta designant la del llibre
de Deliberacions del trienni mil sinch-cents
vuytanta-y-hu y se llig en fòleo set-cents setanta-nou. [17] Los motius de la dita declaració
millor se aplican a nostre cas, respecte de la observansa e intel·ligència de dit capítol trentados, Corts mil sinch-cents trenta-tres, perquè
no sols en la primera ensaculació subseguida en
dit capítol trenta-dos no foren ensaculats subjectes en llochs de deputats y oÿdors reals per las
ciutats, vilas o llochs, de a hont havien transferit
son domicili originari en quant als effectes
anant-se’n a habitar y domiciliar-se en altre
part, sinó que tanpoch no consta que fins al any
mil sis-cents quoranta se hagen insiculat semblants subjectes, ans bé lo que se tingué notícia
que axís se havian enseculat foren desanseculats,
com se veu de las deliberacions mensionades
//43r // en lo número sis y catorze; axí que encara que se trobassen alguns ensaculats per las ciutats, vilas o llochs de hont han transferit son domicili originari, en quant als effectes sempre
serie abús y corruptela. [18] Del fins assí deduhit, se conclou que dit doctor Anton Grató
Perpinyà és estat ensaculat, habilitat y extret en
deputat real per la ciutat de Gerona contra lo
tenor y sèrie dels capítols trenta-dos, Corts mil
sinch-cents trenta-tres, y divuyt, Corts mil
sinch-cents quoranta-dos, axí que no ha de ser
admès al jurament, ni pocessió o quasi, de dit
offici de deputat real, ans bé que ha y deu ésser
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desanseculat en la conformitat que esta part del
procurador fiscal ho té deduhita y suplicat. [19]
Ara falta donar evasió al deduhit per dit doctor
Anton Grató Perpinyà en sas rèplicas a la dita
excepció, la primera de las quals la explica en lo
número ters de sa última explicació, dient no
poder-se-li retardar la admissió del jurament en
deputat real després de haver precehit los tres
judicis de ensaculació, habilitació y concurs en
la extracció en què ha sortejat, segons lo sentir
de nostres pràtichs cathalans y altres forenses.
[20] Perquè nostres pràtichs sobre no parlar en
térmens de extraccions de deputats ni oÿdors
sinó de concellers, cònsols o jurats de las ciutats, vilas o llochs y altres officis del present
Principat, no assentan absolutament la dita proposició sinó solament en lo cas que los actes de
la ensaculació, habilitació y concurs de la extracció. Consta plenament que los ensaculats, habilitats y extrets tenen totas las qualitats y requisits que han de assitir los segons capítols de Corts
y altres disposicions // 43v // de nostre dret municipal, usos y costums de la pàtria, altrament
no obstant lo haver precehit dits tres actes extrajudicials, que per la equivocació per part de
dit doctor Perpinyà se anomenan judicis, no se
li admet lo jurament al extret opposant-se-li de
nou la excepció de deffecte de ditas qualitats o
qualitat, justificant-las in promptu, y no constant lo contrari per medi dels refferits tres actes
antecedents, com en nostre cas, perquè en semblant contingència de fet no se admet lo jurament als extrets y dits tres actes precedents solament en tot cas podrien induhir presumpció de
ser estat legítimanent ensaculats, habilitats y extrets. [21] Y per ço, ínterim no poden ser exbursats sens cognició de causa, sinó que han de
ser mantinguts en la pocessió o quasi de estar
ensaculats, perquè la manutenció no resulta de
las qualitats que segons los status se requereix
en los ensaculats y habilitats, y no obstant esta
theòrica la present ciutat de Barcelona està en
pocessió de declarar per inhàbils als extrets en
los officis de conceller y altres en força de las excepcions opposadas per lo síndich, y passa a la
extracció de altres subjectes de modo que la dita
presumpció de ésser legítimament insaculats,
cessa fer constar lo contrari in promptu, com ha
fet esta part del procurador fiscal; y per ço
diuhen los pràtichs que després de la extracció
no se admet lo jurament al extret quant se li opposa la excepció justificiada de deffecte de qualitats, ans bé que axí opposada, se disputa la
matèria segons lo estil //44r // que en unas parts
és per medi de un indici de compareant partes y
en la present casa summàrie extrajudicialment
sens strèpit ni figura de judici, majorment després de la real reserva en virtut del real decret de
a. a continuació repetit, deduhit.
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l’any mil sis-cents sinquanta-nou despedit per la
declaració de semblants casos al de què·s tracta.
[22] Y perquè la resolució d’esta dificultat
quedàs sens escrúpol, se ha procurat investigar
la observansa en térmens termenants de excepció opposada a un extret consistorial, per a saber si aquella pendent se admet lo jurament, admissió y pocessió del exercici; y se ha trobat que
no se admet particularment en lo exemplar de
Joan Batista Rubió que fonch extret en oÿdor
militar als dinou de setembre mil sis-cents quoranta-quatre per mort de mossèn Joseph Amat;
y consultats los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la casa per lo molt il·lustre consistori
unànimes y conformes foren de sentir que no se
contrafeya a ningú dret de la pàtria en lo no
admètrer a dit Rubió al jurament, ni a sa admissió al exercici de oÿdor militar durant la causa
summaríssima de la excepció que·s fundava en
la menor edat, com apar del vot continuat en lo
dietari del trienni de mil sis-cents quorantaquatre en diada de vint-y-nou de setembre de
dit any. [23] Al pròxim ponderat se satisfà també al deduhit per segona rèplica per dit doctor
Perpinyà en lo número quatre de dita sa últimaa
suplicació, dient que ab lo per ella llegat a lo
menos restan túrbidos los fonaments de esta
part del procurador fiscal, y que per consegüent
se li deu admètrer dit jurament y admissió, perquè las rèplicas que aquell ha fetas totas són insubsistents a vista de la //44v // litteral contextura de dits capítols de Cort y observansa en què se
funda dita excepció, y en tot cas, negat que turbiditat alguna se pugués conciderar, resultaria
únicament de las ditas rèplicas y per esta rahó,
en via de dret, lo que serie túrbido serien las rèplicas y no dita excepció perquè esta sempre restarie, com resta clara, per impedir la admissió al
jurament. Altrament estarie en facultat dels que
opposan semblants rèplicas per fer elusoris los
capítols de Cort, constitucions, usos, costums y
altres drets de la pàtria, y lo que més és que en
nostre cas, los refferits capítols de Cort en què
se funda dita excepció, especialment lo capítol
divuyt, cotenén clàusula irritant la qual presisa a
més estreta y rigurosa observansa e impedeix,
vicia e lleva tota admissió y pocessió. [24] De
igual irrellevància és la tercera rèplica fundada
en lo deduhit a número sinch de dita suplicació,
refferint la forma que fonch donada a las ensaculacions en las Corts de Santa Anna de l’any
mil quatre-cents noranta-tres, dient que en ella
no se contemplaren juntas las dos qualitats de
domicili y habitació respecte del bras real, sinó
solament una o altra de aquellas, volent inferir
de aquí que tenint lo doctor Perpinyà la del domicili originari en dita ciutat de
Girona, y com a tal, poder segons dret ser coma. a continuació ratllat, deducció.
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pel·lit sàltem en subcidi a pagar los càrrechs personals y reals de dita ciutat, ha pugut ser ensaculat també en defficiència de altres subjectes
que tingan tots los requisits, y que esta theòrica
la comprengué molt bé la Cort en lo any mil
sinch-cents quoranta- // 45r // dos en dit capítol
divuyt, dient ser cosa molt justa que los qui
aportan los treballs y càrrechs de las universitats
en los beneficis y honors sien preferits als altres
de ditas universitats, y que segons dret la prelació argüeix inclusió, lo que diu se porie provar
dels heretaments prelatius, y que axí lo doctor
Perpinyà se troba enclòs en dit capítol en subcidi de la manera que se troba obligat a pagar los
mals y càrrechs de la ciutat de Gerona. [25] Perquè se respon, primerament, que quedant la
forma de la insiculacions del bras real en la manera estatuhida en ditas Corts de Santa Anna
del any mil quatre-cents noranta-tres, se experimentaren abusos que motivaren a la Cort de
l’any mil sinch-cents trenta-tres a disposar lo
contengut en lo capítol trenta-dos dalt expressat, número noranta, y senyaladament ab aquellas paraulas: «Ítem com la ensaculació feta per
deputats y oÿdors de comptes per lo bras real sie
partida per ciutats y vilas, axí que los poblats en
una ciutat no poden entrar per altra de poch
ensà, s’és fet abús de ensacular per deputats e
oÿdors de comptes algunas personas que han
transferit son domicili de una ciutat o vila en altre, ensaculant aquells per la ciutat o vila de
hont primer eren domiciliats, e com sie cosa injusta que aquells que no suportan los càrrechs
ne senten los honors e profits per ço, etcètera».
[26] De aquí donchs, se conclou que la mente
de la Cort de dit any mil sinch-cents trenta-tres,
fonch que los del bras real serien ensaculats per
las ciutats y vilas segons la forma de la ensaculació repartida en ditas // 45v // Corts de Santa
Anna de mil quatre-cents noranta-tres, haguessen de pagar y suportar los càrrechs de les ciutat
y vilas per hont serien ensaculats, y lo propri se
repateix en dit capítol divuyt Corts mil sinchcents quoranta-dos respecte dels ensaculats per
la ciutat de Gerona; y per més assegurar ho ajustaren que haguessen de tenir sa principal habitació en dita ciutat, vegaria o sa batllia, y per consegüent la mente de una y altra de ditas Corts
de mil sinch-cents trenta-tres y mil sinch-cents
quoranta-dos, fonch en manera alguna admètrer a la ensaculació del bras real personas que
no suportassen actualment los càrrechs de las
ciutats o vilas, per a hont serien ensaculats sens
atténdrer a la possibilitat de poder-los suportar.
[27] Lo proprefferit suposat per constant, no
obstant les concideracions fundadas en poder
ser compel·lits los originaris en suportar los càrrechs de las ciutats, vilas o llochs de hont són
originaris en subcidi, si los altres que·y habitan
no poden cumplir en dits càrrechs. Esta propo-

sició no la assentan los versats en la jurisprudència, per ésser certíssim en ella que en los regnes
de tota Espanya y originaris com a tals precisament no poden ser compel·lits a suportar los càrrechs de las ciutats, vilas o llochs de hont són
originaris, de tal manera que ensenyan los pràtichs que may se ha vist practicar lo contrari, y
solament són compel·lits a contribuhir los càrrechs reals y patrimonials, no per la rahó de ser
immutable // 46r // lo domicili originari sinó
perquè los béns que restan en lo lloch de l’origen quedan hipothecats a la prestació de dits càrrechs y als càrrechs mixtos, que són los imposats
a las personas per las cosas solament restan obligats los originaris in subsidium axí com los terratinents. [28] Tanpoch no fa al cas la altra
concideració que consisteix en dir que los originaris absents poden ésser elegits y compel·lits
per los honors de las ciutats, vilas o llochs de
hont són originaris, perquè esta qüestió bastantment controvertida entre los doctors la distinguexen fent differència del cas que lo originari s’és ausentat, dexant del tot lo domicili de
l’origen, aportant-se’n fills, muller y no dexant
béns alguns en lo lloch del origen, transferint
totalment lo domicili en altre part, del cas que
no deixa del tot son domicili, dexant-hi part
dels béns y personas que en son nom los administran resolent que en lo primer cas poden ser
compel·lits, elegits y promoguts als honors, no
emperò en lo segon. Y esta opinió que distingueix és la que en via de dret ha de seguir-se.
[29] Quant y més que també diuhen los doctors que per poder ser convingut lo originari civil o criminalment en lo lloch de l’origen és precís que se trobe present en dit lloch, y també
donan per constant que lo mateix és lo origen
en quant al for que en quant a la elecció y promoció dels honors, y axí sinó pot ser convingut
en lo lloch del origen sinó trobant-se allí present, tanpoch no pot ser elegit ni compel·lit als
honors // 46v // trobant-se absent, sens omitir
que una cosa és que las universitats vullan
promòurer als honors al originari absent altra,
que aquest vulla obtenir-los perquè en lo primer cas a las universitats ni a sos singulars no
se’ls fa ningun prejudici a differència del segon
y ab esta tant rellevant diversitat no poria may la
dita concideració fer argument de conseqüència. [30] La satisfacció donada a las dos proprefferides concideracions exclou la aplicació d’ellas
a favor del doctor Anton Grató Perpinyà, perquè la primera resta exclosa en dir que dit doctor Perpinyà no consta tinga béns alguns en la
ciutat de Gerona, ni en sa batllia o vegueria, y
axís no pot ser ni etiam en subcidi compel·lit en
pagar càrrechs reals patrimonials, ni mixtos; y la
segona per la mateixa de no tenir béns no podrie a acceptar los honors de dita ciutat en cas
que volguessen elegir, perquè no tenint-hi béns
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alguns ha mudat totalment son domicili en la
dita vila de Granollers a hont ha contractat son
matrimoni, y ha més de vint-y-sinch anys que·y
habita ab sa muller, família y béns, y lo que lleva
tota difficultat consisteix en què la ciutat de Gerona ni altri per ella no·l han elegit al honor de
deputat real vacant per dita ciutat sinó que ell
ha procurat. [31] La repulsa de ditas dos concideracions és ex superabundanti per què, quicquid esset, de aquellas lo cert és que may podrien afavorir la pretenció de dit doctor
Perpinyà, // 47r // attès que dit capítol divuyt,
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, parla en
termes dels ciutedans honrrats de Gerona y habitants en ella de forma que disposa que, per a
poder ser aquells ensaculats han de habitar en
dita ciutat, batllia o vegueria, y ab esta conformitat en res no obstant ditas dos concideracions, en forsa de la theòrica desobre ponderada
en los números quatre, sinch, sis y set, sempre
dit doctor Perpinyà quedarie com queda exclòs
de poder ser ensaculat en lo lloch de deputat
real per dita ciutat de Gerona, provant com prova dita theòrica y observansa que quant lo estatut, privilegi o altre qualsevol disposició que
concedeix honors, immunitat y exempcions als
ciutedans ab la adjecció de «habitants», si falta
la qualitat de la habitació no poden ser admesos
los originaris. [32] Las ditas theòrica y observansa no la pot evadir lo ponderar que dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos,
expressaria la prelació dels ciutedans honrrats
de Gerona y habitants en ella sa batllia o vegueria que suportan los treballs y càrrechs de dita
ciutat als ciutedans honrats no habitants, tenints emperò los altres requisits que disposa dit
capítol, y que axís en deffecte de aquells estos
venen compresos en dit capítol y que per consegüent, dit doctor Perpinyà en defecte de dits
ciutedans honrrats de Gerona, als quals dit capítol dóna la prelació vindrie comprès en aquell
per asistir-li com assereix tots los altres requisits,
exceptata lo de la habitació. [33] Dita prelació
apar sie més exagerada que fundada, com ho
justifican los següents medis, lo primer resulta
de la rúbrica del mateix capítol divuyt Corts mil
sinch-cents quoranta-dos, que és del tenor següent, ibi: «quins ciutedans de Gerona han de
ser ensaculats per deputats», las quals paraulas
forman una perfeta oració regida per son verb,
indicativa notòriament dels ciutedans que dit
capítol diposa han de ser ensaculats per deputats; y és constant en via de dret que la rúbrica
ab sa perfeta oració indubio declara la mente
dels statuents y com la refferida rúbrica no par la
paraula de dita prelació, se segueix en via de
dret que la mente de la Cort no fonch disposar
prelació alguna, altrament dita rúbrica la hauria
a. a continuació repetit, exceptat.
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insinuada, attès majorment que dit capítol parla
a favor del ciutedans honrrats de Gerona, comprenent solament los ensaculats y matriculats en
la bossa de mà major del concell de dita ciutat y
los fills y néts de aquells ab la qualitat de habitació, y axí és exclusiu de tots los altres ciutedans
honrrats de dita ciutat que no són ensaculats y
matriculats en la bossa de mà major del concell
de dita ciutat, ni fills ni néts de aquells, ni habitants en dita ciutat, batllia o vegueria; y per esta
rahó la dita rúbrica, expressant com expressa,
que dit capítol disposa quins ciutedans han de
ser ensaculats declara que los que tenen ditas
qualitats y no altres, perquè aquellas paraulas de
la rúbrica «han de ser ensaculats», corresponents al //48r // relatiu «quins», que és la primera paraula de la rúbrica, significan que los expressats y anomenats en dit capítol, y com en dit
capítol disposants quins han de ser ensaculats,
no se expressan altres ciutedans honrrats de Gerona que los que tenen tots los refferits requisits
donant sempre exclusió als que no’ls tenen may
en cas algú poden venir compresos en dit capítol. [34] Lo segon medi exclusiu de dita prelació és seqüela del primer, attenent que en matèria de prelacions de fills a fillas, que és la més
usitada en disposicions testamentàrias y estatus,
la nominació sempre de mascles encara que en
molts differents graus de successions sempre exclohent a las fillas, en deffecte de tots los mascles cridats la vocació de aquells, en via de dret
no té lloch quant al principi de la disposició ni
en ninguna part se troban cridadas, y lo que més
és encara que se troben cridadas ab clàusula general si altrament se troban exclosas ab alguna
clàusula particular de per se, refferint-se a tots
los graus y vocacions, encara que semblant clàusula exclusiva sie apposada en lo principi o en lo
medi o a la fi de la disposició, sempre sorteix
son effecte y no la fa cessar la clàusula general de
la vocació, lo que fa argument per dir que no
trobant-se los ciutedans honrrats de Gerona, ni
fills ni néts de aquells no habitants en dita ciutat, batllia o vegueria anomenats ni cridats en
part alguna de dit statut, o bé en cas negat que
s’i trobassen, serie ab una clàusula general, ibi:
«sien profferits als altres de ditas //48v // universitats» y després totas las clàusulas dispositivas
del capítol; y axís no sols una de per se los exclourian com los exclouhen com apar de la contextura de dit capítol, de aquí és que dits originaris no habitants no venen compresos en
deffecte dels ciutedans honrrats de Gerona, matriculats y ensaculats en la bossa de la mà major
del concell de dita ciutat ni dels fills o néts de
aquells habitants en dita ciutat, batllia o vegueria. [35] Lo tercer medi consisteix en las paraulas del capítol de las quals se pretén induhir dita
prelació, són aquells que en son principi se troban antes de arribar a la disposició, ibi: «més
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com sie cosa molt justa y rahonable que los que
aportan los treballs y càrrechs de las universitats
en los beneficis y honors sien preferits als altres
de ditas universitats», dient que ditas paraulas
«sien preferits als altres» importan prelació però
la cort no entengué a aquellas ni las expressa
com a causa final, e impulsiva, sinó tant solament las altras, ibi: «més com sie cosa molt justa
y rahonable que los qui aportan los trebals y càrrechs de las universitats», a las quals ajustant
aquellas «sien preferits», no entengué la cort
disposar prelació sinó remunerar y privilegiar als
que suportan los treballs y càrrechs, volent que
estos y no altres fossen ensaculats en lo lloch de
deputats reals per ser eix lo comú ús de parlar,
lo qual se practicava y observava en lo any mil
sinch-cents quoranta-dos // 49r // per Francesch
Andreu, altre dels síndichs en ditas Corts de dita
ciutat de Gerona, lo qual en concideració dels
molts treballs que havia suportat en dita cort a
favor de la ciutat de Gerona, y senyaladament
en la concessió del disposat ab dit capítol dinou,
y ab motiu que los que senten los càrrechs y treballs sien preferits en los honors y oficis y que la
cort acostuman a fer mercès als tals, ab estos
motius fonch suplicat per dit Francesch Andreu
a dita cort que li fes mercè per special gràcia,
que en lo primer lloch dels oÿdors reals de la
dita ciutat de Gerona, vacant per mort o altrament, fos ensaculat; y en effecte li fonch concedida dita gràcia per dita cort, com apar de la dita
súplica y decret y provisió al peu de aquella continuada, que·s presentà designant-la del procés
familiar del bras real de ditas Corts mil sinchcents quoranta-dos, fòleo sinquanta-nou, al
que se veu que lo comú ús de parlar de la cort a
las gràcias, mercès y privilegis que se impetraven
en remuneració de treballs y càrrechs suportats,
conforme en dit capítol divuyt se anomenaven y
parlaven, ab térmens de preferir com apar de
dita suplicació, ibi: «e com Francesch Andreu,
hu dels síndichs per la dita ciutat en las presents
Corts, sie ensaculat y matriculat en la bossa dels
jurats y concell de la mà mitjana, y com a hu
dels dits ciutedans de la mà mitjana és vuy síndich y entrevé en las presents Corts com dit és, y
ha sostengut molts treballs en la present Cort
per la dita ciutat; y com los qui sentan los càrrechs y treballs en los honors y officis par
deuhen ser preferits als altres de vostra senyoria,
als tals acostuma fer mercès, per ço, (etcètera)».
[36] Estas són las formals paraulas que·s proferiren en dita Cort mil sinch-cents quoranta-dos,
las quals mutatis // 49v // mutandis se troban en
dit capítol divuyt de las matexas Corts, y axís
com en dita suplicació se entengué la paraula
«preferir» sinó per gràcia, privilegi y mercè en
remuneració dels treballs y càrrechs, de la pròpria manera en dit capítol divuyt se han y
deuhen enténdrer las refferidas paraulas ab què

se vol fundar dita pretesa prelació, essent com és
cert en via de dret comú sentir de tots los autors
que, provat lo comú ús de parlar al temps que·s
féu lo estatut, semblant ús de parlar prefereix a
la pròpria significació dels vocables de l’estatut
y que no se attenen estas sinó aquell. [37] Lo
quart medi exclusiu de dita prelació se funda en
què ditas paraulas de las quals se vol induhir
aquella no se troban en la part dispositiva de dit
capítol divuyt sinó en son principi, y és indubitat que en los estatuts y altres semblants disposicions per la intel·ligència del que disposan no
se attenen sinó las paraulas dispositivas y no las
prohemials quant ditas paraulas dispositivas són
claras y no contenen ambigüitat alguna com en
nostre cas. [38] Lo quint medi se funda en las
paraulas dispositivas de dit capítol divuyt que
totas se dirigeixen, única y principalment, en
què los ciutedans honrrats de Gerona, fills o
néts de aquells que expressa dit capítol, tingan
la habitació principal en dita ciutat, batllia o vegueria, y esta fonch la mente de la //50r // Cort y
exclòurer sempre los que no habitaven, com
apar de la contextura de dit capítol y segons
dret no se attén lo còrtice de las paraulas del estatut sinó la mente dels estatuts, lo que no se
observaria si se conciderava la pretesa prelació
en dit capítol divuyt, no attenent a la disposició
principal de dit capítol, que és sempre exclusiva
dels que no tenen copulative tots los dits requisits. [39] Lo sisè medi se funda també en las paraulas dispositivas de dit capítol subseguidas,
que disposan quins han de ser los ensaculats en
deputats reals per dita ciutat de Gerona, després
de las quals se lligen aquellas, ibi: «qui emperò
tingan llur principal habitació en dita ciutat de
Gerona, batllia o vegueria y no altres», las quals
són declarativas y restrictivas de la disposició de
dit capítol divuyt particularment aquellas «qui
emperò», que en llatí corresponen a las diccions
«qui tamen», y esta dicció «tamen» és no sols
adversativa, limitativa y restrictiva sinó també
exceptiva de la regla, y lo que més és que importa condició y en via de dret induheix forma en
los estatuts y altres disposicions en què·s troba;
y no contenta la cort de dita dicció per més assegurar ajusta aquellas paraulas «y no altres», negativa universal que exclou tots los altres ciutedans de Gerona per ser esta la naturalesa de la
negativa en forsa de la qual, si en deffecte dels
ciutedans honrrats de Gerona ensaculats y matriculats en la borsa de mà major del Concell de
dita ciutat o fills // 50v // o néts de aquells habitants en dita ciutat de Gerona sa batllia o vegueria, la cort hagués volgut cridar altres ho haguera expressat; altrament se haguera contradit y
corregit en lo mateix capítol, lo que és absurdo
respecte de la integritat de la sensura de una
cort composta dels tres brassos del principat de
Cathalunya, en la qual concorren tantas perso541

nas sàvias, doctas y prudents, com se attengué
per motiu en lo usatge Iudicium in curia datum, títol «De celebrar corts». [40] Lo setè dels
medis exclusius de dita pretesa prelació se fomenta en la clàusula irritant contenguda en dit
capítol divuyt, en la qual, després de haver disposat quins ciutedans honrrats de Gerona han
de ser ensaculats en deputats reals y no altres, se
expressa dita clàusula, ibi: «ans bé, si altres ne
ensaculaven per ignorància o altrament sien haguts per no ensaculats y ni hagen posar altres de
la condició en lo present capítol mencionada»,
las quals paraulas són tan urgents y rellevants
que, per si solas, exclouhen dita pretesa prelació, tant per irritar absolutament la insiculació
de altres subjectes feta, que no tinguessen la
qualitat de ciutedans honrrats de la ciutat de
Gerona ensaculats y matriculats en la bossa de la
mà major del Concell de dita ciutat, o fills o
néts de aquells, habitants en la mateixa ciutat,
batllia o vegueria, com per disposar que en lloch
dels //51r // desanseculats n’i hagen de posar altres de la condició en dit capítol mencionada,
las quals paraulas «de la condició en lo present
capítol mencionada», segons dret repetexen las
personas que han de ser ensaculadas ab totas las
qualitats dalt en dit capítol expressadas. [41] Y
si en deffecte dels subjectes en qui havien de
concórrer totas las ditas qualitats haguessen vinguts compresos los ciutedans honrrats originaris de Gerona, ab totas las qualitats que disposa
lo capítol menos lo de la principal habitació, no
haguera la Cort disposat absoludament que, en
lloch dels desanseculats, ne haguessen tingut de
ensacular altres ab totas las qualitats que expressa dit capítol, sinó que la Cort se serie declarada
dient y disposant que no haguessen de ensacular altres si se’n trobaven que tinguessen totas
las ditas qualitats, y en deffecte de ells als originaris, altrament la Cort hauria disposat contra sa
mente y principal intenció, lo que serie absurdo
a vista de la rahó ponderada en la fi del medi antecedent. [42] Lo vuyté medi que repel·leix dita
pretesa prelació és també molt rellevant, attenent que en via de dret y comú sentir dels doctors las qualitats expressadas en los estatuts són
de forma de aquells, majorment quant contenen clàusula irritant conforme dit capítol divuyt, y essent aquellas de forma lo effecte de
qualsevol de ellas, fa anar la disposició del estatut per ser la forma de gènere indivisibilius, y
per consegüent en dit capítol divuyt no s’i pot
conciderar comprehenció de subjectes que no
tingan totas las qualitats que en aquells se expressan, altrament // 51v // los que serien admesos ab lo deffecte de una y altra de ditas qualitats o de totas, vindrian contra la forma de dit
capítol, lo que no permet lo dret en forsa de
dita theòrica, que tant recomana la jurisprudència en orde de la forma dels estatuts, y axí no
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podent ser admesos altres subjectes sinó los que
tingan totas las ditas qualitats repel·leix la pretesa prelació. [43] Lo novè medi exclusiu de dita
prelació se funda en lo capítol trenta-dos, Corts
mil sinch-cents trenta-tres, en lo qual, com sobre resta ponderat, se disposa que qui transfereix son domicili de una ciutat, vila o lloch a altre del present Principat no pot ser ensaculat en
deputat ni oÿdor real per la ciutat, vila o lloch
de a hont ha transferit son domicili, per la mateixa rahó que qui no suporta los càrrechs, és injust que sense los honors y profits de las universitats, la qual disposició parla del domicili
originari en quant als effectes de dret, com sobre se ha provat a número nono ad decimum octavum, y com en dit capítol trenta-dos no se
puga conciderar prelació alguna, tanpoch no se
pot conciderar en dit capítol per la regla que un
statut explica al altre majorment que tots se troban en un mateix volumen (com) en nostre cas,
y attès que dits capítols fraternisan en la matèria
que disposan y solament se diferencian // 52r //
en lo refferit sobre número deu. [44] Lo dezè y
últim medi que també exclou dita prelació és la
diuturnitat de temps que ha qu·és fet dit capítol
divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos, que
han passat més de cent sinquanta anys, y may en
tant llarch discurs de temps no consta ni pot
constar que ningú hage entès dit capítol disposa
dita prelació, ans bé al contrari, perquè altrament en tant gran espay de temps no és versemblant que, constant com consta que han vacat
llochs de deputat y oÿdor real per dita ciutat de
Gerona, no haguesen pretès may ésser ensaculats los originaris no habitants en dita ciutat de
Gerona, ni en sa batllia o vegueria en dits llochs
vacants, en força de dita sa prelació, lo que majorment proceheix respecte dels oÿdors que
consta haver-ne vacats molts llochs en molts
differents anys, y encara que dit capítol divuyt
no dispose sinó sobre los deputats, basta que en
lo capítol dinou subsegüent se estatuheix en
quant als oÿdors, expressant a la fi del mateix
capítol que haguessen de tenir las demés altres
qualitats en dit capítol divuyt, y per consegüent
resta dita prelació totalment exclosa al quiscú
dels medis sobreponderats y axí molt millor ab
tots los dits medis junts. [45] Y en tot cas negat
que no obstant la efficàcia jurídica de dits deu
medis se pugués conciderar prelació en dit capítol divuyt, ab tot aquella no porie sufragar a dit
doctor Anton Grató Perpinyà, perquè // 52v //
may dita prelació se podrie contemplar respecte
dels ciutedans honrrats de Gerona, encara que
fills o néts de altres ensaculats y matriculats en la
bossa de la mà major del concell de la dita ciutat, y no habitants en dita ciutat de Gerona, sa
batllia o vegueria; y la rahó la persuadexan las
mateixas paraulas del principi de dit capítol divuyt en las quals se vol induhir dita prelació,
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concistint com consistexen aquellas en què és
cosa molt justa y rahonable que los qui suportan los treballs y càrrechs de las universitats en
los beneficis y honors sien preferits als altres de
ditas universitats. [46] Del que·s veu que dita
pretesa prelació may en tot cas se porie aplicar
sinó als ciutedans honrrats de Gerona, habitants
y domiciliats en la mateixa ciutat, ja perquè estos sempre suportarien alguns càrrechs y treballs que no suportan los ciutedans honrrats de
Gerona originaris, domiciliats emperò y habitants fora de dita ciutat, sa batllia o vegueria, y
per esta rahó sempre se’ls aplicaria millor la causa de suportar treballs y càrrechs que mogué a la
Cort en la formasió de dit capítol divuyt, com y
també perquè los ciutedans originaris no habitants en la ciutat, ans bé domiciliats en altra
part, en quant als honors, exempcions e //53r //
immunitats, no preferexen en via de dret als altres ciutedans que tenen son domicili y habitació en la ciutat; y per consegüent en tot cas que
prelació se pugués conciderar en dit capítol divuyt aquella sempre serie a favor dels ciutedans
honrrats domiciliats y habitants en dita ciutat de
Gerona, y no dels originaris habitants y domiciliats fora d’ella, perquè en tot cas dit capítol divuyt se deurie interpretar segons lo dret comú,
y com aquest dispòsia que lo ciutedà originari
domiciliat y habitant en altra part no prefereix
en quant als honors als altres ciutedans domiciliats y habitants en la ciutat, de aquí és que en
tot cas a dit doctor Perpinyà may li podrie ajudar dita pretesa prelació, trobant-se com se troba més de vint-y-sinch anys ha domiciliat y habitant en dita vila de Granollers y no a la ciutat
de Gerona, sa batllia o vegaria. [47] La quarta
rèplica de dit doctor Perpinyà concisteix en lo
que pondera a número onse de dita suplicació
dient que dit capítol divuyt comprèn los fills o
néts dels ciutedans honrats de Gerona matriculats e insiculats en la bossa de mà major del
Concell de dita ciutat de Gerona hàbils y sufficients, y que esta habilitat no pot consistir en la
habitació perquè altrament no·ls haguera donat
res la Cort, tenint ja semblants fills o néts sa habitació en dita ciutat, batllia o vegueria perquè
se respon ab molta facilitat ab las mateixas paraulas // 53v // de dit capítol divuyt, parlant de
dits fills y néts, ibi: «qui emperò tingan llur
principal habitació en la dita ciutat de Gerona,
batllia o vegaria de aquella y nosaltres», y axí voler defensar que dit capítol no dispose que dits
fills o néts hagen de tenir la habitasió refferida,
serie impugnar lo litteral de dit capítol. També
és argument de inconseqüència lo dir que si dits
fills y nets havian de tenir dita habitació, assistint-los legítima edat, la cort no’ls haguera donat res perquè se respon que lo mateix capítol
disposa que los pares o avis de aquells hagen de
ser ensaculats y matriculats en la bossa de mà

major del concell de dita ciutat, y esta qualitat
la dispensà en dits sos fills o néts als quals los
bastà la habitació en dita ciutat, batllia o vegueria, y axí ja la cort los vingué a donar y afavorir.
[48] Ni relleva la satisfacció que se ha volgut
donar per part de dit doctor Perpinyà en lo número dotse de dita suplicació a la qualitat de habitació o domicili accidental en la batllia o vegueria, que serie la extreta en concideració que
dit capítol divuyt se funda en la rahó de suportar los treballs y càrrechs de las universitats per a
preferir als quals suportan conforme los de la
batllia y vegueria estreta de Gerona, no en subcidi sinó per sa porció rata pro quantitate, contribueixen per las necessitats de la ciutat de Gerona axí com la mateixa ciutat, y que per esta
rahó // 54r // justament fonch dispensada la habitació en la ciutat ab la de la batllia o vegueria
estreta, inferint de aquí que de semblant habitació no necessitan dits fills y néts, per entrar estos
sols en subcidi, venint lo cas de haver de contribuhir com pugan ser compel·lits en qualsevol
lloch que habiten, referint-se a las proposicions
poderadas en lo número deu, volent inferir de
aquí que no necessitan de la habitació en la ciutat, batllia o vegueria estreta, dient que la habitació solament se requereix per als càrrechs y
contribució. [49] Al que se respon que la interpretació de vegueria estreta se elideix ab la observansa en contrari, constant com consta en lo
llibre de la Ànima, de la present casa, que molts
ciutedans honrrats de Gerona habitants en la
vegueria ampla de dita ciutat se troban ensaculats en deputats y oÿdors reals per a Gerona, des
de què fonch fet lo dit capítol, y esta observansa
la justifica lo mateix capítol divuyt, ibi: «qui emperò tingan llur principal habitació en la dita
ciutat de Gerona, batllia o vegueria de aquella y
no altres», las quals paraulas provan que la batllia no se extén tant com la vegueria en forsa de
ditas paraulas «batllia o vegueria», perquè aquella dicció «o» que en llatí correspon «vel», de sa
naturalesa se acostuma posar inter diversa y àmplia la disposició, entre aquellas mateixas cosas
que diversifica, y que axí és augmentativa y disjuntiva, y per esta rahó no se pot enténdrer dit
capítol de la vegueria estreta perquè esta no se
extén més que la batllia, com és notori y ho suposa dit doctor Perpinyà en lo // 54v // número
vint y vint-y-hu de sa última suplicació; per consegüent la interpretació que se ha volgut donar
a ditas paraulas «o vegaria» entenent las de la estreta a més de tenir en contrari la observansa
també repugna a las paraulas del mateix capítol
divuyt. [50] En quant emperò al argument de
què los dits fills y néts in subsidium contribuheixen a hont se vulla que habiten, y que axí no necessitan de habitació en la ciutat de Gerona,
batllia o vegueria, se respon que los ciutedans
originaris domiciliats en altra ciutat, vila o lloch
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different del origen sempre quedan exemps de
contribuhir als mals y càrrechs del lloch del origen, y que solament pagan y contribuheixen per
los reals y patrimonials, als quals restan hipothecats los béns que deixen en lo lloch del origen, y
als mixtos en subcidi també restan obligats los
mateixos béns quant aquells sien imposats a las
personas per las cosas, emperò sinó dexan béns
alguns may poden ser compel·lits a contribuhir
a uns ni altres com resta sobreponderat en lo
número vint-y-set. [51] La quinta rèplica de dit
doctor Perpinyà se funda en los número tretse,
catorse y quinse de dita sa suplicació, dient que
ja tindrie en Gerona sa batllia y vegueria la habitació interpretative, per no haver pugut habilitar-se per la habitació actual al temps que pretengué y conseguí laa insiculació y en què fonch
extret, per trobar-se dita ciutat de Gerona, batllia y vegueria ocupada de l’enemich, majorment essent nat y batejat dit doctor Perpinyà en
la mateixa ciutat, y axí // 55r // ja tenir en ella
son domicili originari y lo accidental de la habitació per la actual que hi tenien sos pares, perquè esta sufraga per als officis y càrrechs, y que
per consegüent encara que no obstant dits dos
domicilis se’n hage volgut venir a habitar en la
vila de Granollers no hi ha rahó alguna per
exclòurer lo ànimo que tenie y vuy té de tornarse’n al víurer a la ciutat de Gerona, a effecte de
poder ser ensaculat. [52] Dita quinta se satisfà
dient que la habitació actual la haguera pugut
conseguir transferint son domicili accidental en
qualsevol part de la vegueria ampla, la qual no
és estada en la present guerra totalment ocupada del enemich com és notori, y senyaladament
las vilas de Arenys, Canet y altres, del que se veu
que lo ànimo del doctor Perpinyà no fonch de
tornar-se’n a víurer a la ciutat de Gerona, sa batllia o vegueria per poder ser ensaculat, suposat
que dit ànimo lo haguera demostrat transferint
son domicili accidental en dita vila de Arenys o
altres parts de dita vegueria no ocupadas del
enemic, lo attenent que dit capítol divuyt no
restringeix la habitació que demanan en la ciutat de Gerona, sa batlle o vegueria estreta sinó
que la permet també per tota la vegueria com
sobre resta ponderat. [53] Ultra de què lo ànimo de anar a habitar en dita ciutat, batllia o vegueria no resta en manera alguna provat sinó
sols al·legat, ni ha offert jurar haver tingut semblant ànimo, y lo que més és que encara que
offerís no se haurie de estar a son jurament com
axí en termes ho ensenyan // 55v // losb pràtichs,
concorrent conjecturas en contra com en nostra
cas, y la principalíssima de totas és haver més de
vint-y-sinch anys que dit doctor Perpinyà té son
domicili accidental que és lo de la habitació en
a. a continuació ratllat, habilitació.
b. a continuació ratllat, doctors.
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la vila de Granollers ab sos muller, familiars y
sos béns, lo que exclou del tot lo dit ànimo de
tornar a habitar en Gerona encara que no fos estada ocupada del enemich, havent majorment
mudat dit domicili de Gerona a la dita vila de
Granollers per ocasió de haver contractat matrimoni ab pubilla, introduhint-se en la casa de
aquella sens omitir que si semblant ànimo hagués tingut lo doctor Perpinyà li ere fàssil explicar-lo, y tenie obligació en via de dret per medi
de declaració de ànimo o protesta del impediment devant las personas a què tocava. [54]
Tanpoch no fa al cas lo dir que dit doctor Perpinyà per son naxament té lo domicili originari en
Gerona y lo accidental de la habitació, per lo
que hi tenian sos pares perquè aquell sols li podrie aprofitar en cas que dit capítol divuyt no requirís, com requereix, la actual habitació en la
ciutat de Gerona, batllia o vegueria suposat en
semblant cas no té lloch la habitació ficta induhida per lo dret, que és la que se li ha volgut
donar nom de interpretativa, essent com és indubtat en via de dret que lo estatut que demana
la habitació per a què tinga lloch no basta la ficta, sinó que és menester que concorre la actual
corporal y verdedera, majorment quant lo estatut disposa y concedeix honors immunitats y
exempcions. // 56r // [55] Quant y més que dit
capítol divuyt litteralment ordena que la habitació dels fills y nets sie verdedera y actual, perquè
no sols suposa que los pares y avis ciutedans
honrrats de Gerona dels fills y nets que
comprèn hagen de habitar en dita ciutat de Gerona sa batllia o vegueria, sinó que expressament ho disposa, volent que hagen de ésser ensaculats y matriculats en la bossa de la mà major
del Concell de dita ciutat, que no tenint-hi sa
habitació no podien ser-ho, y assò no obstant
parlant de dits fills y néts, vol que tingan sa principal habitació en dita ciutat, batllia o vegueria
de Gerona, axí que la dita habitació interpretativa resultant de la dels pares y avis defensar que
aprofita als fills que no la tenen és impugnar directament lo dit capítol divuyt, lo que no·s deu
ni pot permètrer. [56] La sexta rèplica de què
dit doctor Perpinyà se ha volgut fomentar en lo
número setse de dita suplicació, dient que en la
present casa en contradictori judici serie estat
declarat per lo fill del origen, al·legant lo exemplar del doctor Onofre Monsalvo, enseculat en
lo lloch de oÿdor real per la vila de Perpinyà, no
obstant que ell ni·n son pare no tenien en aquella son domicili e o habitació ans bé en la present ciutat, essent axí que en lo capítol trenta
sinch de las Corts mil sinch-cents vuytantasinch fonch disposat que los ensaculats en deputats reals per la vila de Perpinyà y sos fills y
néts haguessen de tenir los mateixos requisits
expressats a favor dels de Gerona en dit capítol
divuyt Corts mil sinch-cents quoranta-dos, y
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que per estar la vila de Perpinyà impedida fonch
pres per motiu que no tenie dit doctor Monsalvo obligació de capacitar-se ab la habitació
dient que interpretative habitava en dita vila a
effecte de ésser ensaculats. //56v // [57] Per esta
sexta rèplica se al·lega molt equivocats los fonaments y no és de admirar, puix ja se suposa no
haver vist lo dit exemplar de dit doctor Monsalvo, al que per llevar tota equivocació és presís
posar en notícia que dit exemplar és una sentència proferida en lo molt il·lustre consistori als
tretse de juliol mil sis-cents sexanta-dos de concell del magnífich doctor Joan Jofreu, son assessor, en la qual no fonch tractat ni discutit sobre
los mèrits de la excepció per lo procurador fiscal
contra dit doctor Perpinyà, perquè en lo cas y
causa de aquella lo procurador fiscal contra la
insiculació de dit doctor Monsalvo sols havia
fundat la excepció en lo capítol trenta-dos, que
per error se anomena trenta-tres de les Corts del
any mil sinch-cents trenta-tres, dient que en dit
capítol se disposa que no poden concórrer en la
ensaculació del bras real en los llochs vacants
per las ciutats o vilas del present Principat los
que no tingan son domicili en ellas y perdonar
evació a esta intància en dita sentència, sobre la
intel·ligència de dit capítol trenta-dos solament
se digué quicquid sit si la disposició de dit capítol trenta-dos comprèn tantsolament lo domicili accidental y no lo natural; y passant a la
expressió dels motius, lo primer és que la certificatòria exhibida per dit doctora Monsalvo feta
per lo escrivà major de la present casa, constava
de moltas ensaculacions de personas en deputats y oÿdors per los llochs vacants de las ciutats,
vilas o llochs del present Principat ab pretext del
domicili tantsolament originari propri o paterno. // 57r // [58] La insubsistència de aquest
motiu, a més de no percutir nostre fet respecte
del capítol divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos, és notòria perquè si la intel·ligència
de dit capítol trenta-dos és també del domicili
originari, en quant als effectes com és cert per lo
desobre ponderat a numero nou ad divuyt, dita
certificatòria contra dit capítol no podia ser de
efficàcia alguna, essent indubitat que la observànsia contra capítols de Cort és corruptela,
abús y no observansa. [59] Lo segon motiu de
dita sentència concisteix en què sa magestat, en
la real reserva, expressà que las ensaculacions de
las personas tant de deputats com de oÿdors y
dels demés officis se las reserva. Aquest motiu
més afavoreix dita excepció de què·s tracta, que
no la impugna perquè sa magestat encara que se
reservà la dita ensaculació de manera que pugués ensacular y desansecular a las que li aparexeria, assò no obstant fonch servit sa magestat
dignar-se disposar que las que no vindrian las
a. a continuació ratllat, Perpinyà.

qualitats y requisits que són menester segons
constitucions de Cathalunya, usos, costums, actes de cort y estil del Principat, no fossen habilitadas ni puguessen concórrer com apar de aquellas paraulas formals de la reserva, continuadas
després de la nominació dels habilitadors, ibi:
«a todos los quales damos el poder y facultad que
fuere menester para habilitar las personas que
huvieren de concurrir y excluhir las que no tubieren las qualidades y requisitos que deven tener, según y como se ha estilado y está dispuesto por las
constituciones, usos y costumbres, y actos // 57v //
de corte del Principado», y axí dita reserva no haguera pugut fassilitar la habitació de dit doctor
Monsalvo si se fos conciderada com devia contra capítol de Cort, constitució, usatges o altres
drets de la pàtria, conforme la ensaculació de dit
doctor Perpinyà que és contra dit capítol de
Cort trenta-dos, Corts mil sinch-cents trentatres, y divuyt, Corts mil sinch-cents quorantados. [60] Lo tercer motiu de dita sentència de
Monsalvo també fomenta la dita excepció opposada a dit doctor Perpinyà per consistir aquella en lo decret real ab lo qual fonch disposat
que solament fossen hàbils per concórrer en las
sorts de deputats, oÿdors y demés officis de Cathalunya los que tindrien sos domicilis en terras de
la dominació de sa magestat, y en las del rey
christianíssim, y que ningú fos ensaculat en los
llochs vacants per los que moririan en terras de
la dominació del rey chistianíssim,a conclohent
de aquí que la ensaculació del dit doctor Monsalvo no inferí prejudici algú als habitants de la
vila y vegueria de Perpinyà, perquè lo dret que
antes podieu preténdrer lo amitiren per haver
passat en dominació del rey christianíssim per
medi de contractes fets entre las dos coronas de
Espanya y Fransa, y per esta rahó, no essent vassalls de sa magestat, fonch cosa indespensable
manar que los dits llochs fossen supprimits, circunstàncias que no militan en nostre cas respecte de la dita ciutat de Gerona //58r // que, encara que ocupada del enemich, sos naturals y
habitants són vasalls de sa magestat, y com lo
concurs de aquellas (per)suadí la declaració a favor de Monsalvo, son deffecte persuadeix lo
contrari respecte de dit doctor Perpinyà, com
apar de dits motius de la sentència de Monsalvo, còpia de la qual, signada de número setse
designa del llibre de Conclusions que comensa
en lo mars de mil sis-cents sinquanta-vuyt. [61]
Del tenor de dita sentència també constarà haver-se rebut equivocació per part de dit doctor
Perpinyà, dient que segons la disposició del capítol trenta-sinch, Corts mil sinch-cents vuytanta-sinch, la ensaculació de deputats per la vila de
a. a continuació ratllat, y que ningú fos ensaculat en los
llochs vacants per los que moririen en terras de la dominació
del rey.
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Perpinyà també requereix la habitació en dita
vila conforme la dels deputats y oÿdors de
comptes de la ciutat de Gerona, perquè assò no
obstant en dit exemplar de Monsalvo se regonegué bastar-li lo domicili originari paterno sens
lo domicili accidental o habitació de dit doctor
Monsalvo ni de son pare en dita vila de Perpinyà, perquè se respon que en dit exemplar no se
fa menció alguna de dit capítol trenta-sinch,
com apar de dita sentència; y lo que més és que
si se hagués fet menció de dit capítol inseguint
sa contextura, serie estat ignorar y contrafer a la
literal disposició del capítol catorse del Nou Redrés de las Corts mil sinch-centsa noranta-nou,
en y ab lo qual foren abulits y derogats tots los
capítols de ditas Corts de mil sinch-cents vuytanta-y-sinch, exceptats los que se continuaren
y copiaren en dit Nou Redrés de l’any mil sinchcents noranta-nou, entre los quals no si troban
dit capítol trenta-sinch de ditas Corts de mil
sinch-cents vuytanta-sinch, que parlava dels deputats reals per la mateixa vila de Perpinyà,
// 58v // ni lo capítol trenta-sis de las mateixas
Corts de mil sinch-cents vuytanta-sinch que
parlava dels oÿdors, que apar se porie escusar
donar més satisfacció a dit exemplar de dit doctor Monsalvo sinó afavoria tant com afavoreix a
la dita excepció opposada a dit doctor Anton
Grató Perpinyà. [62] Axí que és inevitable disimular lo que se pondera per part de dit Perpinyà en lo número diset de dita suplicació, volent satisfer al exemplar de lo doctor Joseph
Pont y Llombart refferit en lo número vuyt, deduhint que és de major urgència y força lo cas
de dit doctor Perpinyà que no los de dits senyor
Pont y Llombart y doctor Monsalvo, cotejantlos dient que en orde al del primer, la ciutat de
Gerona ni sa batllia ni vegueria no se trobaven
impedidas per anar ser habitadas, y que a la ensaculació de dit Pont y Llombart se oposà y
contradigué la ciutat de Geronab per trobar-se
tres subjectes hàbils ab lo actual domicili, lo que
proceheix en nostre cas; y que respecte del
exemplar de Monsalvo prevaleix lo doctor Perpinyà per haver sempre son pare habitat en dita
ciutat de Gerona, y lo de dit Monsalvo sempre
en Barcelona, y que lo pare del doctor Perpinyà
ere ciutedà honrrat de Gerona, ensaculat en la
bossa de mà major de dita ciutat, y lo pare de dit
doctor Monsalvo no en la dita vila de Perpinyà,
que lo //59r // doctor Monsalvo no nasqué en la
vila de Perpinyà però si lo doctor Perpinyà en la
ciutat de Gerona, inferint de esta diversitat de
circunstàncias que no se li pot defferir al doctor
Perpinyà la admissió al jurament, majorment no
a. a continuació repetit, mil sinc-cents.
b. a continuació ratllat, ni sa batllia, ni vegueria no se troban
impedidas per anar ser habitadas y que a la ensaculació de
dit.
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trobant-se altre subjecte que tinga totas las qualitats per ser ensaculat. [63] Per procehir ab la
claredat que·s desitja, se respon primerament al
dit exemplar del doctor Pont y Llombart en lo
qual la desanseculació de aquell sortí effecte ab
las rahons que mogueren lo real ànimo de sa
magestat, representadas per la ciutat de Gerona,
las quals no se fundan en ditas circunstàncias de
haver contradit la ciutat de Gerona, per trobarse aleshores fills habitants en dita ciutat ab los
demés requisits de dit capítol divuyt, Corts mil
sinch-cents quoranta-dos, sinó solament en què
faltava a dit doctor Pont y Llombart la habitació
en la ciutat de Gerona, com apar de las paraulas
del real decret, ibi: «de que fuesse servido desansecular al doctor Joseph Pont y Llombart del lugar
de deputado real en que se halla ensaculado, por
no tener su principal habitación en dicha ciudad
de Gerona, según lo que dispone el capítulo diesyocho de las Cortes del año mil quinientos quarentaydos, ha resuelto, usando de la facultad que se
servió el rey mi señor y padre, que santa gloria aja,
en estas materias de ensaculaciones y sus annexos
y dependientes declarar, como en virtut de la presente declaro, que debe ser desanseculado el dicho
doctor Joseph Pont y Llombart del referido lugar
de deputado real en donde se halla ensaculado, y
ponerse en el otro sujeto que tenga la calidad de la
habitación // 59v // en Gerona y las demás que requiere dicho capítulo», ab què se veu que lo real
ànimo de sa magestat solament se mogué per lo
defecte de la habitació en Gerona, y sa real
mente fonch que en virtut de dit capítol divuyt
no poden ser ensaculats sinó que tingan tots los
altres requisits. [64] Ni la dita ciutat de Gerona,
en la instància que·s fa per dita desanseculació,
al·legà altres rahons més que la del defecte de
habitació sens parlar paraula de què los que la
tenien de Gerona haguessen de preferir, com
apar de la suplicació per dita ciutat donada al
molt il·lustre consistori que, signada de número
vuyt, se presenta designant la del dietari del
trienni de mil sis-cents vuytanta-y-tres, fòleo
dos-cents sexanta-nou, y no és versemblant que
si dita prelació se pugués fundar en dit capítol
divuyt no la hagués al·legada dita ciutat, puix ab
ella y ab lo concurs dels tres subjectes que tenien tots los requisits, lo doctor Pont y Llombart haguera quedat notòriament exclòs. [65] Y
per lo que toca al exemplar del doctor Monsalvo, tanpoch no pot afavorir al doctor Grató Perpinyà la particularitat de trobar-se la ciutat de
Gerona ocupada del enemich al temps de sa ensaculació, habilitació y extracció, conforme sufragà al doctor Monsalvo trobar-se la vila de
Perpinyà en sa vegueria en obediència de
França; y la differència està en què lo trobar-se
vuy Gerona ocupada del enemich és per ocasió
de la present guerra y axò per causa accidental,
momentànea y transitòria, // 60r // que fàssil546

ment y en breu, ab la gràcia divina, cessarà per
medi de una feliz victòria o de una propícia pau,
y los habitants de aquella no dexan de ser vassalls de sa magestat; y lo trobar-se en lo any mil
sis-cents xexanta y axí molt antes de fer-se lo
exemplar del doctor Monsalvo, essent del any
mil sis-cents xexanta-dos, la vila de Perpinyà y sa
vegueria en obediència del rey christianíssim,
ere en forsa dels capítols matrimonials de aquell
ab la sereníssima senyora infanta de Espanya y
també dels capítols de la pau de dit any mil siscents xexanta, y per consegüent ab títol legítim
y verdeder fou separada dita vila de Perpinyà
junt ab los comptats de Rosselló y Conflent del
present principat de Cathalunya. Y serie cosa
monstruosa y contra dret que després de dita
separació puguessen concórrer los de la vila de
Perpinyà en los officis de deputats ni oÿdors ni
en altres del present Principat, no tenint son
domicili en ell, motiu que presisà a sa magestat
a despatxar lo decret mencionat en la sentència
de dit doctor Monsalvo, ab lo qual manà que
fossen suppresos tots los llochs de deputats y
oÿdors de la vila de Perpinyà, particularitats que
no se aplican a la ciutat de Gerona, encara que
ocupada del enemich per la rahó proprefferida;
y ab esta conformitat és argument de inconseqüència lo que·s vol fer del exemplar del doctor
Monsalvo a la aplicació del doctor Perpinyà.
[66] També pateix lo mateix deffecte lo argument de no habitar lo doctor Monsalvo ni son
pare en la vila de Perpinyà, ni ser nat dit doctor
Monsalvo en dita vila sinó en la present ciutat,
perquè dits arguments se han volgut fundar
//60v // en la equivocada suposició de dit capítol
trenta-sinch, Corts de mil sinch-cents vuytantasinch, dient que segons ell los que haurien de
ser ensaculats en deputats reals per la vila de
Perpinyà havien de tenir la habitació en la mateixa vila, y los demés requisits que disposa lo
capítol divuyt de las Corts del any mil sinchcents quoranta-dos, en orde als llochs de deputats reals de la ciutat de Gerona; y com dit capítol trenta-sinch resta derogat en dit capítol
catorse del Nou Redrés de las Corts del any mil
sinch-cents noranta-nou, com resta desobre
ponderat en lo número xexanta-hu, de aquí se
manifesta que a dit doctor Monsalvo no li pugué obstar en manera alguna lo tenir ell ni son
pare lo domicili accidental de la habitació en la
vila de Perpinyà, ni ser nat aquell en dita vila,
per no trobar-se disposat sinó en dit capítol
trenta-sinch ja derogat; y solament se li pugué
oposar la excepció com li fou opposada en forsa
del capítol trenta-dos, Corts mil sinch-cents
trenta-tres, per haver mudat son pare lo domicili originari en quan als effectes de dret, y axí no
li podie sufragar lo domicili originari paterno
transferit de dita vila de Perpinyà, en quant als
effectes de dret en la present ciutat, per las ra-

hons jurídicas y observansa desobre al·legadas,
des del número nou ad divuyt, que si se fossen
proposadas en lo fet del dit doctor Monsalvo serie estat molt contingent que no haurie tingut
declaració favorable. [67] Des del número dinou fins al final de dita suplicació se deduheix
per part de dit doctor Perpinyà que Fèlix
// 61r // Albert Ferrer no és capàs de ser ensaculat en lo lloch de deputat real de Gerona, de
què·s tracta per no compèndrer lo dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos, ni altre per no ser dit Fèlix Albert Ferrer originari de
la ciutat, batllia o vegueria estreta de Gerona ni
tenir-hi habitació, ni poder-se valer de la de son
pare ni aprofitar-li lo domicili de la vila de
Arenys de Mar, per no constar habitar en ella, y
altrament per ser dita vila de la vegueria ampla
de Gerona y ser lloch de baró, y que dit capítol
divuyt parla de la vegaria estreta perquè los habitants en ella contribuheixen als mals y càrrechs de la ciutat de Gerona en què se funda dit
capítol divuyt, a differència dels habitants en la
vegaria ampla que no contribuheixen en dits càrrechs, ajustant que dita vila de Arenys, per ser
de baró, la habitació en ella no conduheix per
habilitar als llochs de reals en la casa de la Deputació, lo que·s pretén provar ab lo capítol vint
de las Corts mil sinch-cents quoranta-dos, en la
qual als ciutedans de Balaguer y Manrresa fou
donat lloch en las bossas de la Deputació per ser
ditas dos ciutats caps de veguerias que contribuheixen en tots los càrrechs que altres ciutats,
vilas y llochs reals acostuman contribuhir, y que
lo mateix se prova del capítol trenta-dos de las
Corts de mil sinch-cents trenta-tres, a hont fent
demostració del domicili sols se fa menció de las
poblacions reals, ibi: «en Lleyda o en altre ciutat, vila o lloch» y que la paraula «altra» denota
que ha de ser població de la mateixa qualitat,
ajustant també que las poblacions de baró, com
diuhen nostres pràtichs, // 61v // no contribuheixen en las necessitats universals del Principat com las vilas reals, perquè los barons suplexen lo que faltan los vasalls, y també per
representar los deputats la Cort e o la universitat general de Cathalunya, en la qual congregació no són admesas las universitats de baró, y
que axí és molt jut que la habitació en ellas no
capacite ab sos habitants per ser ensaculats als
llochs de deputats y ohidors reals. [68] Al propreferit fins ara, havia pensat lo procurador fiscal no respòndrer per vèurer que no pot impugnar la excepció per ell opposada, la qual per si
sola és eficàs, independent de la oposició del dit
Fèlix Albert Ferrer, no contenint com no conté
dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos, prelació alguna sinó exclusió dels
que no són ciutedans honrats de Gerona, matriculats y ensaculats en la bossa de la mà major del
Concell de dita ciutat, o fills o néts de aquells
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que tenen sa principal habitació en dita ciutat,
batllia o vegueria, la qual qualitat de habitació
exclou a dit doctor Perpinyà; y en cas negat
que·s pugués conciderar prelació en dit capítol
divuyt, aquella no porie resultar a favor de dit
doctor Perpinyà com resta desobre provat en lo
número quoranta-sis. [69] Y per consegüent lo
respòndrer a las instàncias ponderadas contra la
pretenció de dit Fèlix Albert Ferrer, és solament
per haver demanat lo mandat lo procurador fiscal al peu de la suplicació per dit Ferrer presentada, explicant sa pretenció, y encara la resposta
a ditas instàncias serà breu y // 62r // perquè sie
més clara, se dividirà en quatre per ser altres
tantas ditas instàncias principals. [70] És la primera, que dit Ferré ab la informació y documents que ha presentat justifica venir comprès
en dit capítol divuyt per assistir-li los requisits
de aquell, en forsa dels quals, anys ha que és ensaculat en oÿdor real per dita ciutat de Gerona y
ho és son pare en deputat. [71] La segona resposta consisteix en què dit capítol divuyt parla
de la vegueria ampla y no de la estreta en aquellas paraulas, ibi: «sa batllia o vegueria», las
quals suposa que una cosa és la batllia y altra la
vegaria, en forsa de la dicció «o», y axí essent
una mateixa cosa la batllia y vegueria estreta dit
capítol parla de la ampla, com resta tot provat
sobre número quoranta-nou. [72] La tercera
resposta se dirigeix a què, quicquid sit que los
habitants en la vegueria estreta de Gerona contribuhescan als càrrechs de dita ciutat y no los
de la ampla, lo cert és que los ciutedans honrrats
de Gerona, encara que habitants en la vegaria
ampla, estan subjectes a la jurisdicció del veguer
de Gerona, y com a tals han de suportar los càrrechs y treballs en lo servey de sa magestat,
conforme los demés cavallers y militars. [73] En
conseqüència de ditas segona y tercera respostas, dimana la quarta ordenada a què encara que
la vila de Arenys de Mar sie de baró, no per això
los ciutedans honrrats de Gerona, habitants en
ella, dexan de capacitar-se a la qualitat de la habitació que demana dit capítol divuyt, // 62v //
perquè com aquell parla de la vegueria ampla
dita vila ho sie de aquí, és que encara que de
baró ve compresa en dit capítol divuyt per parlar
generalment sens fer distincció de las vilas reals
a las de baró. [74] Quant y més que las concideracions que·s ponderan en lo número vint-yquatre de dita suplicació del doctor Perpinyà,
no exclouhen los habitants en la vilas y llochs de
barons que no són súbdits ni vassalls, aquells
com són cavallers, militars, ciutedans honrrats y
altres gaudints, perquè a estos no se extén la
rahó única y principal de ditasa concideracions,
fundada en què las poblacions de baró contribuheixen en las necessitats y afers universals del
a. a continuació ratllat, ponderacions.
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principat com las vilas reals, y que los barons suplexen lo que faltan sos vassalls; y axí la mateixa
rahó manifesta no comprèndrer aquella los que
no són vassals ni súbdits dels barons; y ab esta
distincció estan desvanescudas totas las ditas
concideracions, majorment ab la observansa de
trobar-se ensaculats los ciutedans honrrats de
Gerona, encara que habitants en la vegueria ampla de la mateixa ciutat. [75] Finalment no és
de rellevància alguna la sèptima y última rèplica,
fundada en lo ponderat en lo número vint-ysinch y penúltim de dita suplicació del doctor
Perpinyà, dient que des del sereníssim senyor
rey don Pere lo segon fins vuy, la ciutat de Gerona no ha estat en poder de // 63r // enemichs,
y que axí no ha vingut lo cas de què la habitació
se hagués de suplir interpretativament, ni tanpoch ha vingut lo cas de no haver-hi per mà hàbil per ésser ensaculada ab las qualitats que demana dit capítol divuyt, ni que hage vingut
nengun originari sens habitació actual, que
hage demanat lo ser ensaculat y sie estat
repel·lit, y volent inferir de aquí que essent dit
capítol divuyt conforme al dret comú, en orde a
preferir los que actualment suportan los càrrechs de las universitats per a obtenir los honors de aquelles, se ha de interpretar segons lo
dret comú en la paraula «preferits»; y que com
en deficiència de aquells que tenen lo domicili
accidental poden ésser obligats a contribuhir los
que tantsolament tenen lo domicili originari,
que per ço també deuhen ésser estos admesos
als honors en subcidi. [76] A esta última rèplica
se respon ab tanta fassilitat com dir que tot és
un epílago del que ja se havie deduhit a dit doctor Perpinyà, exceptat lo dir que des del senyor
rey don Pere lo Segon la ciutat de Gerona no se
havia vist en poder de enemichs, y assò mateix ja
resta satisfet desobre en lo número xexantasinch, dient que los naturals y habitants de dita
ciutat de Gerona no dexen de ser vassalls del rey
nostre senyor y provincials; y en quant a la ponderació de no haver vingut lo cas de no trobarse persona hàbil per a ser ensaculada ab los requisits del capítol divuyt, la resta satisfet,
expressant que sempre hi ha hagut molts llochs
vacants de deputats y // 63v // oÿdors reals per
dita ciutat de Gerona, y en orde a què dit capítol divuyt se conforme ab lo dret comú, y que
aquest disposa que los que suportan actualment
los càrrechs de las universitats han de ser prefferits en los honors, y que axí deu rèbrer dit capítol divuyt la mateixa interpretació en la paraula
«preferits», se respon que en dit capítol no se
pot conciderar prelació per los deu medis sobreponderats que la exclouhen; y que en cas negat
que prelació ab fonament sí pugués discórrer,
aquella no serie a favor dels originaris que no
habitan en Gerona, sa batllia o vegaria, per las
rahons desobre deduhidas a número quoranta-

sis, y lo dir que los originaris en subcidi han de
contribuhir ja resta també elidit sobre en lo número vint-y-set. [77] Per tot lo que y altrament,
ajusta de la efficàcia de tot lo sobrededuhit a
vostra senyoria, suplica lo procurador fiscal que
no admetia al jurament al dit doctor Anton
Grató Perpinyà, per la admissió, pocessió y
exercici de deputat real en què de facto et no de
iure ha sortejat, ans bé que sie delineat del llibre
de la Ànima, y en son lloch ser posat altre subjecte que tinga totas las qualitats expressadas en
dit capítol divuyt en la conformitat que dit procurador fiscal ho té ja dos vegadas suplicat et
alii omni et quocumque modo meliore iuribus fisci semper salvis. Officio, etcètera. Altissimus etcètera. Don Antonius de Potau, fisci advocatus.
Copons, consulens. Dou, consulens».
64r
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Dimars, a XXX de agost MDCLXXXXV. En aquest
die han manat sas senyorias convidar per medi
dels verguers de la present casa una Novena de
personas dels tres estaments, los quals se són
ajuntats a las sinch horas de la tarde, ço és, per
lo estament ecclesiàstich, fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, don Lluís de
Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge
de la seu de Barcelona, Fèlix Taverner, canonge
de dita seu de Barcelona; per lo estament militar, don Francisco de Bournonville, marquès de
Rupit, don Anton Pons, don Francisco Junyent; per lo estament real, lo doctor Honofre
Monsalvo, lo doctor miser Joseph Costa, doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedans de Barcelona, als quals senyors de dita Novena fonch proposat per sas senyorias per boca y paraula del
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en y ab la forma següent:
«Molt il·lustre senyor. Desitjant est fidelíssim
consistori un bon assert en // 64v // totas las
operacions a fiansa es té al dictamen y gran
comprehenció de vostra senyoria, suplicant-li
vulla aconcellar ab sa madurez del que deu fer y
obrar al estat present, en las cosas concurrents
del estat miserable de la província, que per ser
tant públicas se omiteix lo fer-ne discripció y relatar-las per no molestar a vostra senyoria, y sols
se passa a fer-ne del últim estat que és acerca de
haver-se alsat lo siti de Palamós, que tant amargament plora tota aquesta província. Y molt en
particular aquells pobles més circumvehins que
per medi de differents personas han arribat sas
lamentacions a est consistori y ara arribaran als
oÿdos de vostra senyoria, per a què ab més activitat puga vostra senyoria aconcellar-nos, com
sobre se ha dit, en lo que devem obrar en necessitat tant urgent, com axís ho suplican ab la seguretat de què se dirigirà tot a tenir la mira al
servey de Déu, del rey y benefici de la província».

Y la dita Novena, oÿda y entesa dita proposició
y lo en ella contengut, féu la resolució següent:
Que sas senyorias sien servits quant antes sie
possible per medi de extraordinari fer una succinta y reduhida relació a sa magestat, Déu lo
guarde, del estat en què de present se troba lo
Principat, ab lo frangent de haver-se alsat tant
impensadament lo siti de la plassa de Palamós;
escrivint també a las sereníssimas senyoras reynas, mare y regnant, president del Concell
// 65r // Supremo de Aragó y altres aparega a sas
senyorias ésser de conveniència, suplicant-los
sien servits interposar-se ab lo rey, nostre senyor,
per a què dita representació fahedora sie attesa y
tinga aquella tot effecte. Y que azí mateix sien
servits sas senyorias despatxar altre extraordinari
al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat,
participant-li haver lo concistori fet representació a sa magestat per extraordinari, y que en
concideració de què lo remey se suplica a sa magestat no pot ser tant en prompte, sie servit sa
excel·lència donar-lo en lo que càbia en los térmens de la possibilitat, no sols en lo que mira als
pobles de las cercanias de Palamós que quedan
en desabrich y exposats a las crueltats del enemich, per lo que se han assenyalat, demostrant
sa fidelitat, però també en tot lo restant del
Principat, offerint-se sas senyorias a sa excel·lència molt promptes per a tot lo que sa excel·lència los indique més proporcionats per al major
servey del rey nostre senyor, gust y agrado de sa
excel·lència, utilitat y conveniència del Principat.
Dimecres, a XXXI de agost MDCLXXXXV. En
aquest die a las onse horas del matí vingueren
ab embaxada en lo consistori de sas senyorias,
de part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà
honrrat, y don Ramon Codina, los quals de part
dels excel·lentíssims senyors concellers han participat a sas senyorias com, per medi del cònsol
de la nació inglesa, // 65v // ha rebut un recado
del almirante Russel ab lo que los deye que, havent ell tingut notícia que lo enemich comanave
en tot sinquanta-sinch vaxells per voler per
aquells al mar gran, y tenir orde de son rey per
impedir-ho, li ere estat forçós posar-se a la vela
per procurar impedir-los la axida de dit port; y
quant no, se’n anirie al estret per impedir-los lo
pas, per lo que serà molt contingent no poder
ell venir a despedir-se, assegurant a sas senyorias
que la present ciutat desitjàs en tot y per tot tenir uniformitat ab lo il·lustre consistori. A la
qual embaxada fou per sas senyorias respost, per
paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, que donaven moltas gràcias als excel·lentíssims senyors concellers de la notícia
eren estats servits participar-los per medi de la
present embaxada, y que estiguessen certs dits
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excel·lentíssim senyors concellers estaven
promptes ses senyories per obrar ab tota conformitat ab sas excel·lèncias.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, ab assistència dels officials acostumats, és baxat a la casa del General a
pèndrer inventari los fraus apresos y denunciats
en lo present y corrent mes de agost:
Primo, al vint-y-vuit de juliol, acerca lo torrent
Gornal que va de la present ciutat al lloch de
Sant Feliu, en lo camí real, a Francesch Jover,
pagès de Santa Coloma, y Francesch Morell,
pagès de la vila de Çarreal, apprehenció de quatre fardos // 66r // de seda valenciana ab sas xerpalleras o sachs, junt de pes cent setanta-set lliures. Ítem, a trenta-hu de dit, en casa Fèlix
Artigas, fuster de la vila de Cervera, situada en lo
carrer de detràs del pou de Sant Miquel, apprehenció de las cosas següents: primo divuyt pessas, ço és, disset de satinets de Fransa de mostras ab differents colors de amplària de tafetà de
quart y una de tafetà de mig quar, juntas de pes
dos lliures; ítem, nou pessetas de dits setins de
mig quart juntas de pes vuy(t) onsas y mitja;
ítem de vint-y-quatre pessetas de taffetà de
Fransa llisas de differents colors de mig quart,
juntas de pes tres lliures; ítem, de vuyt pessetas
de taffetans llisos negres de Fransa de quart de
pes una lliure y mitja onsa; ítem, de sinch massets de fil blanch de puntes ab la marca del cap
de moro de Fransa, que encamarats ab los papers han pesat dos lliures dos onsas. Ítem, al primer de agost, devant lo hostal y casa de Francisco Pla, situada fora las murallas de la vila de
Çervera, baix al camí real a un fadrí anave a cavall aprehenció de las cosas següents: primo, de
sis canas, quatre palms satí de mostras de colors;
ítem sis palms satí de mostras ab flors de or y
seda de color; ítem, dos canas, quatre palms tafetà usat; ítem, sinch canas, dos palms tafetà encarnat //66v // ab vias de or y flors blancas; ítem,
tres canas, dos palms satí encarnat y blau; ítem,
de dos canas, sinch palms espolín ab flors de or
y seda blanca; ítem, de tres canas, dos palms tafetà entre doble viat vert y de color; ítem, de
tres canas, sinch palms de tafetà espolinat blau
ab flors de or; ítem, de sinch canas, un palm satí
de mostras color de foch; ítem, de nou canas escassas de tafetà viat ab una llista de or y flors
morat; ítem, de sis canas, tres palms satí de mostras viat y encarnat morat y blanch. Ítem, a
sinch de dit, al camí real qui va de la vila de Martorell a Masquefa, a Andreu Morales, Anton
Basques y Manuel Martines, tots de la vila de
Madrit, aprehenció de tres escopetas llargas novas. Ítem, dit die en casa Jaume Badia, sastre, al
carrer d’en Jaume Guiralt, aprehenció de dos
pessas de blauhets cap-y-cua.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

En aquest mateix die a las quatre horas de la tarde se ajuntaren los senyors de la Novena tinguda lo die de ahir, en la qual se llegí lo paper format per fer la representació a sa magestat, Déu
lo guarde, lo qual paper, e o lo en ell contengut,
aparegué molt bé. Lo qual és assí cusit, signat
de número VII, y del thenor següent:
67r

«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas del
principado de Cataluña dizen, que la obligación
indispensable de sus officios los presisa a ponerse
con todo rendimiento a los reales pies de vuestra
magestad, y en su real consideración el estado en
que se halla aquel Principado, en vista de las
grandes prevenciones y providencias que vuestra
magestad se ha servido mandar aplicar, assí por
mar como por tierra; y major es esta campanya
que ninguna de las antecedentes, de que dan a
vuestra magestad rendidas gracias al passo que
experimentan el paternal amor con que vuestra
magestad se sirve consolarles y favorecerles, haviendo procurado por su parte, assí en el invierno
como al tiempo de la campaña, mostrar su fidelidad cohoperando a lo que más conduce al major
servicio de vuestra magestad y librar el Principado del jugo del enemigo, que es lo que tanto dezea
para quedar gustoso baxo el feliz y dichoso dominio de vuestra magestad, de que dan testimonio
del invierno los repetidos sucessos que con tanta
ventaja al servicio de vuestra magestad se han logrado, y para la campaña los quatro tercios con
que sirve a vuestra magestad, con los somatenes,
bagages y demás necessario que se ha mandado. El
estado, señor, en que se halla el Principado, es que
el enemigo ha demolido las plassa de Castellfollit y
Hostalrich con pérdida de muy poca gente, corrido y talado la campaña y últimamente, quando
esperava el consuelo del recobro de la plassa de
//67v // Palamós, haviéndose puesto el real exército de vuestra magestad sobre aquella plassa atacándola, assistido de la armada naval de galeras
de vuestra magestad de las esquadras de Nápoles,
Sicilia y Génova y navíos de los aliados, que bombardearon aquella plassa con gran terror y estrago de su guarnición y ruhina de sus edificios, y
reforçado el real exército, con desenbarco conciderable de soldados ingleses y olandeses, se ha visto
después de quatro días recobrar su gente la armada y puesto a la vela con la noticia de que el enemigo armava la suya en Tolón. Lo que no dexa de
dar algunos rezelos a estas costas, levantar en sitio
el real exército de vuestra magestad y retirarse,
quedando sin abrigo los pueblos de las cercanías de
Palamós y expuestos a la insolencia de los enemigos
con peligro de que executen su vengansa, por lo
que con tan singular efecto y fineza se han señalado según obligación de su fidelidad y en odio de los
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
66v-67r del trienni 1695-1698.
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enemigos, y lo restante del país abierto por no haver plassas de vuestra magestad y ocupar el enemigo las de Rosas, Gerona y Palamós, y quedar frontera la ciudad de Barcelona, todo lo que dexa
universalmente a los naturales de aquel Principado con el más lamentable desconsuelo, lo que se
puede significar, y lloran amargamente su desgracia. //68r // Por lo que se interessa al real servicio de vuestra magestad, y assí postrados a las reales plantas de vuestra magestad, suplican sea de su
real servicio mandar disponer y proveher lo que
fuere del major servicio de vuestra magestad, consuelo y alivio de aquellos sus fidelíssimos vassallos,
que lo recibirán a particular favor y gracia de la
poderosa mano de vuestra magestad».
En aquest mateix die, entre las sis y set horas de
la tarda, són vinguts en lo consistori de sas senyorias, ab embaxada de part del il·lustre y fidelíssim bras militar don Miquel Clariana y Balthezar de Riba, los quals digueren a sas senyorias
que per quant per medi de alguns particulars del
dit bras militar, qui havien entrevingut en la
Novena se tingué lo die de ahir, havien sabut
que sas senyorias despatxaven extrahordinària
representació a sa magestat, que per ço suplicaven a sas senyorias fossen servits tenir a bé que
dit extrahordinari se’n aportàs també un plech
de dit il·lustre bras militar, offerint-se per part
de dit il·lustre bras militar concórrer ab tota
unió y conformitat ab sas senyorias, en tot lo
que sie al major servey del rey nostre senyor,
agrado de sas senyorias y benefici del Principat,
al que per sas senyorias fonch per paraula del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich,
que quedaven sas senyorias ab tota estimació
del il·lustre y fidelíssim bras militar // 68v // y
que la mateixa conformitat trobarie en tota
orde en ses senyories, y que ab gran gust venen
a bé de què lo extrahordinari se’n aporte lo
plech de dit il·lustre y fidelíssim bras militar, lo
qual ses senyories ordenaren posar baix plech
del il·lustre consistori.
Dijous, al primer de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die a las deu horas del dematí los senyors
don Francisco Junyent y doctor miser Joseph
Alòs y Ferrer, són anats als excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat ab embaxada de part del il·lustre consistori de sas senyorias, a effecte de donar-los las gràcias de las
notícias eren estats servits participar a sas senyorias ab embaxada lo die de ahir. Y axí mateix,
noticiant-los com lo die de ahir havien sas senyorias despatxat extrahordinari ab representació a sa magestat, Déu lo guarde, del infeliz
estat en què se troba la present província, offerint-se de part de sas senyorias concórrer ab tota
unió y conformitat en tot lo que aparegués a
dits excel·lentíssims senyors concellers ésser de

alguna utilitat y conveniència, axí per al real servey com per lo major alívio y consuelo del Principat. A la qual embaxada per dits excel·lentíssims senyors concellers fonch respost que
donaven moltas gràcias a sas senyorias de la estimació feyen de la notícia los és estada participada, y que axí estave molt prompte lo excel·lentíssim consistori de senyors concellers per
concórrer ab sas senyorias en tot lo que aparegués ésser més proporcionat, // 69r // al major
servey de sa magestat, agrado de sas senyorias,
benefici y consuelo dels naturals y habitants del
present Principat, si y conforme dits senyors
embaxadors han fet relació en lo consistori de
sas senyorias.

ca presentada a sas senyorias per Isidro Bosch,
subrogat en lo offici de receptor dels fraus y fogatges del General en la present ciutat de Barcelona, conclohent en ella y suplicant ésser suspesa la execució de la deliberació per sas senyorias
feta als onse del mes de agost proppassat, ab la
qual entre altres cosas se li manà que venent-se
algun frau, lo valor del qual arribe a sinquanta
lliures, antes de lliurar-lo, farie relació en consistori de sas senyorias de la dita hi haurà perquè
segons ella se li mane lo fahedor, deduhint per
dit effecte vàrias y differents rahons. Com de
dita súplica és de vèurer, qu·és assí cusida, signada de número IX, y del thenor següent. Segueix-se dita súplica:

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
han rebut del excel·lentíssim senyor marquès de
Gastanyaga, llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, la data del qual és en lo camp de Llagostera
als vint-y-vuyt del passat, ab la qual sa excel·lència participà a sas senyorias los motius lo han
presisat retirar-se de Palamós, demostrant haver-ne tingut notable sentiment. Com de dita
carta és més llargament de vèurer, que·s assí cusida, signada de número VIII, y del thenor següent. Segueix-se dita carta:

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una súpli-

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. A Isidro
Bosch, notari subrogat en lo offici de // 70r //
receptor dels fraus y fogatges del General, és estada intimada y notificada una deliberació per
vostra senyoria fidelíssima feta lo die onse del
mes de agost corrent, contenint aquella que fos
manat al dit Bosch, en dit offici subrogat, que
en lo vèndrer los fraus observe lo modo y forma
que per capítols de Corts y altrament està disposat; y que de allí en avant en haver-se de vèndrer
algun frau, lo valor del qual arribe a sinquanta lliures, aquell fassa encantar en la forma estil·lada dos o tres dies, y que antes de lliurar,
aquell fasse relació en lo molt il·lustre consistori
de vostra senyoria, de la dita hi haurà en ell per a
què aleshores, segons la dita relació, se li puga
manar lo fahedor, com axís més llargament és
de vèurer de la dita íntima, a la qual relative et
non aliter se reffés. Y com la dita deliberació, en
quant a voler obligar al receptor dels fraus, que
antes de fer lliurar y vèndrer dits fraus de calor
de sinquanta lliures, hage de anar a fer la sobredita relació en lo dit molt il·lustre concistori, sie
estranya a la disposició dels capítols de Corts
acerca de las vendas dels fraus disposants, com
may sie estat fet, ni praticat, y no·s puga dir ser
estat disposat, lo que no·s troba observat nam
lege, quod non cavetur, in practica non habet. Y
la sobredita deliberació sie aliena de la mente
dels condents dits capítols de Corts y de la disposició litteral de aquells, perquè no trobant-se
com no·s troba en ells injungida ni exprimida
tal obligació, és certa presumpció de dret que la
intenció y mente dels sereníssims senyors reys y
Corts generals que feren dits capítols no fou
imposar dita obligació al receptor dels fraus, et
enim lex id noluisse praesumitur //70v // cum facile id exprimere potuisset neque expressit. Y per
dita rahó lo receptor dels fraus, des del die de la
creació de son offici, sempre fins vuy ab sciència
y paciència del molt il·lustre concistori de vostra

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
68v-69r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
69v-70r del trienni 1695-1698.

«Noa sin grabe dolor mío tomo la pluma para
participar a vuestra señoría los motivos que me
han presisado a retirarme de Palamós, pues haviéndome encaminado a emprender su sitio en fee
de la infantería inglesa, olandesa y armada nabal, me faltó todo esto, haviéndose buelto a embarcar las tropas sin que jo lo pudiesse evitar por todos
los medios y diligencias que apliqué para conseguir su detención por tres o quatro días. Y también me faltarán las alemanas por haver parecido al señor príncipe de Assia-Harmestat que se
perdía todo el país y los reynos de España si se continuaba el sitio, con que no me quedó // 69v // arbitrio, faltándome unas y otras fuerças para lo
que resolbí, por ver expuesto a evidente peligro la
concerbación deste Principado. Dezeándole majores felizidades que las que experimento, y que
nuestro señor guarde a vuestra señoría muchos
años. Campo de Llagostera, veynteyocho de agosto
de mil seyscientos noventaysinco. Marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelísimos diputados
del General deste Principado».
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senyoria ha fet llum, y vèndrer tots los fraus indistinctament després de encantats, en la forma
acostumada, sens haver may fet la sobredita relació al dit molt il·lustre consistori, ni haver
aquell pretès se li degués fer semblant relació, y
de no haver may lo receptor dels fraus, des de la
creació de dit son offici, posada en pràctica ni
observansa la dita pretesa relació a dita sciència
y paciència del molt il·lustre consistori, resta
provada la observància interpretativa dels dits
capítols de Corts exclusive en tot, la dita pretesa
relació, quia observantia interpretativa justificatur ex his quod inveniuntur practicata primis
exemplaribus et proximioribus. Constant de la
qual observància interpretativa y sempre subseguida, és evident que aquella tingué son principi y origen de la mente e intenció dels condents
dits capítols de Corts, cum juris sit quod observantia insequuta est obtima interpres dispositionum et declarat qualis fuerit intencio condentium, en tant que comunament affirman los
doctors quod observancia subsequuta creditur a
titulo sufficienti et precedenti fluxisse, ita ut dispositum censeatur, quod fuit observatum; ideo ut
non minus quid in lege vel dispositione comprehemsum, videatur ex observantia subsequuta,
quam si verbis formalibus expressum et // 71r //
dispositum fuisset etiamsi usus et observantia extenderint vel restrinxerint, statutum contra tenorem verborum. Y axí bé la disposició e dits capítols se deu enténdrer seguir y regular segons
la dita observansa cum omnis dispositio sive legalis sive statutaria, sive hominis privati, sive principis regulam accipiat a consuetudine. Y és tant
poderosa la observansa y consuetut en boca dels
doctors que diuhen consuetudo et magnae auctoritatis et vivit legem et omnia. Y en nostre cas
la dita observansa o consuetut immemorial y de
tantas centúrias com ha discorregut des de què
fou erigit y creat dit offici de receptor dels fraus
fins vuy, segons disposició de dret habet vim
privilegii legis seu constitutionis. De hont ab tota
evidència resulta que la dita deliberació notificada a dit Bosch se centraria a la disposició de
dits capítols, induhida de la dita observansa interpretativa de aquells y consuetut subseguida.
Y que se opposà a la dita observansa y consuetut
prescrita que ha donat títol al dit receptor dels
fraus, perturbant-lo de la pocessió en què de
tantas centúrias ha estat sempre fins vuy de fer
lliurar y vèndrer indistinctament tots los fraus
sens fer dita pretesa relació al dit molt il·lustre
consistori, per las quals rahons no deu ser posada en excepció la sobredita deliberació. Majorment en lo cas que aquella imposa un nou càrrech y servitut tant pesada al dit offici de
receptor dels fraus, com serie lo haver de anarlo obtenint aquell tant a menut y freqüentment,
com se offereix lo haver de vèndrer fraus de valor de sinquanta lliures // 71v // des de las casas
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del General y bolla a la casa de la Deputació, lo
haver-se de entretenir en ella tots los dies y ocasions anirie per fer dita relació moltas horas,
tant en esperar la llicència del dit molt il·lustre
consistori, per a poder cursar en ell, trobant-se
aquell ocupat en la ocurrència de tants y tant
graves negocis com tots los dies se offerexen,
com també després de feta dita relació en esperar la resolució de vostra senyoria, y lo haverse’n després de tornar dit receptor a las ditas casas del General y Bolla; lo qual nou càrrech y
servitut que per dit medi se imposarie al dit offici, montaria més que tots los demés càrrechs y
servituts que tocan al dit offici y imposant vostra senyoria nou càrrech y servitut a aquell, li
deurie fer augment de salari, lo que no pot ser,
per no tenir vostra senyoria comunicada la facultat de crear nous officis ni de ajustar càrrechs, novas servituts ni salaris als officis ja creats, ans bé ésser-li expressament prohibit per lo
capítol noranta-set del Nou Redrés, Cort de mil
sinch-cents noranta-nou, del que se dex a ben
compèndrer, que tanpoch no pot restar honorat lo dit offici de receptor dels fraus ab lo nou
càrrech y pesada servitut se li seguirie de la observansa de dita deliberació. Adamés de què del
posar-se aquella en execució se podrien seguir
inconvenients conciderables, perquè los casos
que molts forasters y estrangers que sols se troban de trànsit en la present ciutat, desitjant
comprar los fraus se estan encantant-se posan
en dita de aquells, y restan últims en dita proporcionada si lo dit receptor, ans de poder fer
lliurar y vèndrer dits fraus havia de anar a fer
// 72r // dita relació en dit molt il·lustre consistori y esperar després la resolució y llicència de
aquell, per a fer lliurar y vèndrer dits fraus passarie molt temps; y a vegadas molts dies discorrerien trobant-se vostra senyoria ocupat en cosas
de major importància, o bé mediant alguns dies
festius o feriats, ans bé que vostra senyoria se
pugués informar de la qualitat, bondat y valor
dels fraus sobre los quals recaurie dita resolució,
y pèndrer la deguda resolució de si se deurien
lliurar o no per la dita de què haurie feta dita relació lo dit receptor dels fraus; y en lo intermedi
de dit temps los dits forasters y estrangers que
estarien en última dita de dits fraus se’n anirien
de la present ciutat, y no trobant-se després altre dita egual a la que aquells haurien offerta, se
haurien de lliurar y vèndrer dits fraus per menor
preu del que antes s·i trobave, lo que cediria en
manifest y conciderable dany del General. Y
vostra senyoria deu totalment obviar, suspenent
lo effecte de dita deliberació, encara que lo haver vostra senyoria fet aquella sie estat mogut
del bon zel que·l acompanya de procurar la utilitat y profit del General, persuadint-se poder
succehir o haver succehit algunas vegadas vendas de fraus per preus moderats, y que ab la pre-

caució de haver de precehir dita relació a la venda de aquells y subseguir-se després la resolució
y llicència de vostra senyoria en esdevenidor
no·s vendrien los fraus sinó segons lo preu
comú y corrent de las robas o mercaderias en
què consistirien aquells; perquè de haver-se venut o esdevenir vèndrer-se alguns fraus per
preus moderats no se haurie seguit ni sa podrie
seguir dany al General, perquè las robas y mercaderias que·s venen per frau no·s poden vèndrer segons lo preu comú y // 72v // corrent que
tenen semblants robas y mercaderias en las casas
dels botiguers y altres, que las tenen venals per
differents rahons. Y la primera perquè las robas
y mercaderias que·s venen per frau se venen
mercantívolament y lo comprador, ultra del
preu, ha de pagar los drets de General y bolla
respectivament, al contrari de las robas y mercaderias que·s compran a las casas dels botiguers y
altres, que lo venedor paga dits drets. La segona
perquè aquells que compran las robas y mercaderias que·s venen per frau comunament són
botiguers, pallers y altres qui las compran per a
tornar a vèndrer y fer alguna ganància en la revenda de aquellas y axí, havent de pagar los
drets del General y Bolla, y guanyar alguna cosa
sobre ditas robas o mercaderias, que·s venen per
frau, no poden donar tant crescut preu, com pagan aquells que necessàriament han menester
semblants robas y mercaderias y las van a comprar als dits botiguers o altres. La tercera perquè
los fraus, des del die de llur apprehenció fins
que·s poden vèndrer, estan tancats en los armaris destinats en las casas del General y Bolla, baix
poder del dit receptor dels fraus, y se consumen
allí moltas vegades, estant tancats tot lo temps
que·s disputa la causa, axí en primera instància
com en causas de apel·lació y suplicació respective, de manera que a vegades succeheix estar
un, dos o més anys a terminar-se ditas causas y
consumint-se // 73r // y gastar-se en lo interim
ditas robas y mercaderias, no·s poden després
vèndrer arribat lo cas sinó a molt ínfim preu. Y
la quarta y última, sens altres rahons se porien
al·legar, perquè las robas y mercaderias de una
meteixa espèsie totas no són iguals en bondat,
de manera que unas són molt millors que altres;
y succehint lo cas que las robas y mercaderias
que·s venen per frau no són de las millors, no·s
poden vèndrer per aquell preu comú y corrent
que tenen las demés bondats, del que se segueix
que, succehint vendas de alguns fraus per moderats preus, no se segueix ni se pot seguir dany
al General, y per consegüent cessan las rahons
que lo bon zel de vostra senyoria concidera
quant féu la dita deliberació. Ademés de què no
és verissímil que lo receptor dels fraus, que en lo
ingrés de son offici ha prestat lo jurament de
mirar y procurar la utilitat y profit del General,
falte a la obligació de son offici y a la observàn553

cia del dit jurament, gravant-se la conciència y
obligant-se en haver de restituhir y esmenar al
General lo dany se li serie seguit, ans bé se deu
presumir que lo dit receptor dels fraus sempre
cumpla en tot lo que és obligació de son offici,
com segons disposició de dret no·s puga presumir que ningun official falte a la obligació de
son offici. Del que concludentment resta justificat que la dita deliberació no deu ser posada en
observansa, per lo que y altrament, dit Bosch,
subrogat en dit offici, donant las presents respostas per llegítimas rahons a la dita íntima, suplica sie manat al scrivà // 73v // major pose la
present suplicació cusida al peu de la íntima de
dita deliberació o en lo dietari corrent, y que la
execució de aquella sie suspesa, lo que axí ésser
fet suplica et omni modo meliori officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Batlle. Oblata die prima
septembris millesimo sexcentesimo nonagecimo
quinto, in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decretaverunt suas illustres
dominationes stare et perseverare in deliberatione facta die undecima mensis augusti nuper devoluti, et quod propterea dispositum et contentum
in ea observetur et quod presens suplicatio inseratur in dietario quodque presens decretatio notificetur in scriptis dicto Isidro Bosch. Hieronymus
Brotons, notarius publicus Barchinone, scriba
major Generalis Cathaloniae.»
La qual decretació fonch intimada y notificada a
dit Isidro Bosch als dos del corrent més de setembre, mediant intima en scrits a ell dirigida y
entregada per sa ausència a sa muller per Llorens March, subrogat en altre dels verguers del
consistori de sas senyorias, axí fent relació a mi,
scrivà major.
Disapte, a III de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas reals
// 74r // de data dels vint del mes de agost proppassat, la una de ellas en resposta de la que sas
senyorias escrigueren a sa magestat en jornada
de sis de dit mes de agost, participant-li haver
sas senyorias sortejat en los càrrechs de deputats
y oÿdors, y ab la altra és servit sa magestat reiterar lo real despaig de sis de febrer proppassat, en
orde a la franquesa de drets dels bastiments y
provisions haurien menester las esquadras de
Inglaterra y Olanda, y manar que de las presas
faran ditas esquadras a francesos y se vendrà en
estos ports no·s paguen més drets que si fossen
mercaderias o fàbricas pròprias de son paýs y de
lícit comers. Com de ditas reals cartas és llargament de vèurer, que són assí cusidas, signadas
de números X y XI, y del thenor següent. Segueix-se una de ditas dos cartas:

[ 1695 ]
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«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos deputados. Por
vuestra carta de seys del corriente he entendido los
que havéys sido extractos en diputados y oydores de
quintas del General de esse Principado para el
triennio que empeçó en primero del mismo, y he
tenido particular complacencia de saverlo, fiando con razón de vuestras atenciones y el que cumplireys con vuestras obligaciones en lo que se ofreciere de mi servicio, y también en mirar por el
bien común de // 74v // essa provincia. Dada en
Madrid a veynte de agosto mil seyscientos noventaysinco. Yo, el rey. Doctor Franciscus Dalmau et
Casanate, secretarius. Vidit doctor Josephus Rull,
regens. Vidit Comes y Torro, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit doctor Joannes de la Torre,
regens».
Segueix-se la altra de ditas dos cartas:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos deputados. Con
real despacho de seys de febrero del año passado os
mandé avisar como entre algunas prevenciones
que se havían comprehendido en el progresso para
assegurar la permanencia de las esquadras de
Ingalaterra y Olanda se havía capitulado que
en arrivando a essos mares se les asista promptamente con los géneros de bastimentos y carnes que
huvieren menester, libres de drechos y a los mismos precios que corrieren al tiempo que se pidan,
encargandoos lo executaseys assí, attendiendo a
las concideraciones que concurren de intereses
públicos y de mi real servicio, manifestandoos
también quan de mi real agrado sería el buén
tratamiento que les hizieseys y experimentassen
ingleses y olandeses, observando la buena correspondencia y amistad que insta el motivo que conducía estas materias y a unirse con mis interesses;
y por que haviéndose ahora quejado el embiado
de Ingalaterra de que en Alicante se exhigían rigurosamente los drechos de una presa que allí se
vendio de orden del almirante general // 75r //
Russel, y de quinientas pipas de vino que de su
producto hizo comprar para su armada, y importando tanto a mi servicio y a la siguridad de los
puertos de España y Italia en el estado presente
de las cosas la asistencia de las armadas aliadas
en nuestros mares, he resuelto reiteraros, como lo
hago, el mencionado despacho, y juntamente expressaros quan de mi real agrado será que a estas
esquadras les deys los bastimentos que necessitaren
en la conformidad que queda dicho, con el buen
tratamiento y correspondencia que es justo, y
también que de las presas que hizieren a franceses
y vendieren en essos puertos no paguen más dichos, que si fueren mercaderias y fábricas proa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
73v-74r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
73v-74r del trienni 1695-1698.
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prias de su país y de lícito comercio, fiando de
vuestras obligaciones y de la atención que siempre
havéys professado a mi real servicio, lo executaréys
en esta forma en que me daré por servido. Dada
en Madrid a XX de agosto MDCLXXXXV. Yo, el
rey. Doctor Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit doctor Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit doctor Joannes
de la Torre, regens».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari dos cartas han rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Gastañaga, llochtinent
y capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present principat de Cathalunya, //75v // la
data de una d’ellas és en lo camp de Llagostera
als vint-y-vuyt de agost proppassat, ab la qual remet a sas senyorias las demuntditas reals cartas, y
de la altra és en lo camp de Vidreras a trenta-hu
de dit mes de agost, ab la qual remet a sas senyorias cartas per als pahers de Balaguer, batlle y jurats de Tàrrega y batlle de Torà per a què donen
tota la assistència necessària per la consecució
del que deuhen las universitats per las pagas y
socorros dels officials y soldats dels dos tèrcios
ab què la present província serveix durant la
campanya del corrent any. Y axí mateix remet la
nominació de subjectes per las (de) sinch deputats locals, compresas en la real reserva per lo interim y fins y a tant que lo rey, nostre senyor,
prenga resolució en la provisió per la proprietat
de dits officis. Com de ditas cartas és més llargament de vèurer, que són assí cusidas, signadas de
número XII y XIII, y del tenor següent. Segueix-se una de dita dos cartas:
«Remitoa a vuestra señoría las adjuntas dos reales cartas de su magestad que he rezivido en este
correo, la una respuesta a la de vuestra señoría de
seys del corriente y la otra tocante a que las esquadras de Inglaterra y Olanda se les assista promptamente con los géneros de bastimentos y carnes
que huvieren // 76r // menester, libres de drechos y
a los mismos precios que corren, y que de las presas
que hicieren a franceses y vendieren en estos puertos no paguen más drechos que si fuessen mercaderias o fábricas proprias de su paýs y de lícito comercio. Y previniéndome el secretario del consejo
de su acuerdo que vuestra señoría embíe qüenta
individual de lo que importarían los drechos que
tocaría pagar a estas esquadras a no concederceles
la franquecia referida, lo participo a vuestra señoría para que se halle en inteligencia de todo.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años como
dezeo. Campo de Llagostera, veynteyocho de mil
seyscientos noventaysinco. El marqués de Gastaa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
75v-76r del trienni 1695-1698.

tirarme de Palamós. Havía resuelto vuestra señoría representar a su magestad lo que acerca del
estado en que queda este Principado se ofrece a
vuestra señoría, y siendo tan de la obligación de
todos y del amor de vuestra señoría el recurrir a
su magestad combeniente, y que puede conducir a
su concervación y defensa, esperando de la real
clemencia de su magestad que no omitirá nada
de lo que pudiere combenir a este fin. Ruego a
Dios que guarde a vuestra señoría mucho años
como dezeo. Campo de Tordera, primero de setiembre de mil seyscientos noventaysinco. El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos
diputados del General deste Principado».

ñaga. Señores ilustres y fidelíssimos deputados del
General de este Principado.»
Segueix-se la altra de ditas dos cartas:
«Hea recivido la carta de vuestra señoría de veynteysiete de este en razón que no se han podido formar las órdenes que pide vuestra señoría por no
haver aquí ministros del Consejo, respeto de que
ha días que los que salieron conmigo a campaña
se retiraron enfermos a essa ciudad, y assí remito
a vuestra señoría las tres inclusas abiertas para
que, viendo lo que contienen, y que es lo vastante
al intento, haga vuestra señoría se embíen y me
avisará si están a su satisfación y si se necessita de
otras para que luego se escrivan y remitan a vuestra señoría, // 76v // quando llegó a mis manos
la carta de tresse que cita vuestra señoría en la
mencionada la entregué a mi secretario para que
se executasse lo que solicitava vuestra señoría, assí
açerca de lo arriva expressado como por lo que
toca a las proposiciones de sujetos para deputados
locales, pero con motivo de que inmediatamente
cayó enfermo, y se retiró a essa ciudad y con el de
mis muchas y precisas ocupaciones han sucedido,
el no hazérseme presente hasta ahora que en inteligencia de lo que vuestra señoría me incinua he
nombrado para el ínterin de estos officios a los
propuestos en primo lugar en la propuesta que inclusa buelvo a vuestra señoría, quedando a mi
cuydado el passar a la otra para la propiedad a
las reales manos de su magestad con el primer correo. Dios guarde a vuestra señoría dilatados
años. Campo de Vidreras, a trentayuno de agosto
de mil seyscientos noventaysinco. El marqués de
Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
77r

77v

Dilluns, a V de setembre MDCLXXXXV. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta han rebut del excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu lo
guarde, dada en lo camp de Tordera al primer
del corrent mes de setembre, en resposta de la
que sas senyorias li escrigueren en jornada de
trenta-hu del passat, de la qual carta apar que·s
assí cusida, signada de número XIIII y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
«Heb rezivido la carta de vuestra señoría de ayer
trentayuno del passado, con la copia de la representación que vuestra señoría ha hecho al rey en
vista de la mía de veynteyocho, con que participé a
vuestra señoría los motivos que me obligaron a rea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
75v-76r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
76v-77r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
quiscú dret Barthomeu Esperabé, com a procurador del reverent rector y comunitat de preveres de la parroquial iglésia de Sant Andreu de la
vila de la Selva, Camp de Tarragona, consta de
sa procura en poder del reverent Joan Batlle,
prevere y vicari de dita parroquial iglesia als
vint-y-vuyt del mes de agost pròximpassat, transumpto aucthèntich de la qual és assí cusit, signada de número XV, en dit nom ha jurat a Déu
Nostre Senyor y a sos sancts quatre Evangelis
personalment tocats, en mà y poder de sas senyorias, que dits sos principals no tenen ni saben, no obstant han fet moltas diligèncias, lo
acte de hont devalla aquella part de censal de
penció onse lliures que als vint-y-sis de setembre dit reverent rector y comunitat principals
seus rebien sobre lo General, la qual part de
censal fonch extreta en sort en la extracció de
censals feta al primer de juliol del any mil siscents vuytanta-y-tres.
Dimars, a VI de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica a sas
senyorias presentada per Isidro Bosch, notari
causídicha // 78r // subrogat en lo offici de receptor dels fraus y fogatges del General de Cathalunya y de las bollas de las taulas foranas de
la col·lecta de la present ciutat, ab la qual, obtemperant al contengut en la deliberació per sas
senyorias feta als onse del mes de agost pròximpassat, fa relació de haver-se encantat per tres
dies differents de encant lo frau fonch après a
don Pau de Àger, consistint ab dotse differents
partits de robas de seda, part de ellas ab flors de
or en dita suplicació mencionats y quoranta pessas de blauets y quatre de sarjà del frau après a
Pere Catà, padranyaler de la vila de Mataró, y
que en dits partits de robas se han trobat las dia. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1546.
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sous cana; ítem, per las tres canas sinch palms de
tafetà espolinat blau ab flors de or a mitja doble
la cana; ítem, per las sinch canas y un palm satí
de mostras de color de foch a una lliure catorse
la cana; ítem, per lo partit de nou canas escassas
de tafetà viat ab una llista de or y flors morat a
mitja doble la cana; ítem, per las sis canas, tres
palms satí de mostras encarnat y blanch a dos
lliuras la cana; ítem, per las nou canas satí de
mostras encarnat, morat y blanch a disset reals
la cana; ítem, per las quatre pessas de sarge del
frau de dit Catà a una lliure un sou per quiscuna
cana; ítem, per quiscuna pessa de dits blauets a
una lliure dotse sous per quiscuna cana. Per lo
que suplica a vostra senyoria il·lustre que, en
conformitat de la sobrerefferida deliberació, sie
vostra senyoria servit deliberar y resòldrer si per
lo preu que de present se troba haver-hi en los
dits partits de roba commissada passarà lo suplicant a lliurar aquella o bé pendrà aquella resolució que a vostra senyoria aparexerà ésser
més convenient. Y que la present súplica, junt
ab la deliberació que vostra senyoria serà servit
pèndrer en la subjecta matèria, sien en dietari
cusidas y continuadas per a què en tot temps
cònstia haver obtemperat lo suplicant a la deliberació per vostra senyoria presa dit die onse de
agost pròximpassat, emperò ab las mateixas retencions y salvetats sobrerefferidas, com axí ho
esppera de la rectitut del ànimo de vostra senyoria. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Balart».

tas en dita súplica contengudas. La qual és assí
cusida, signada de número XVI, y del tenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyors. Isidro
Bosch, notari causídich subrogat en lo offici de
receptor dels fraus y fogatges del General de
Cathalunya y de las bollas de las taulas foranas
de la col·lecta de Barcelona, desitjant en quant li
és possible obtemperar a las deliberacions tant
prudencialment presas per vostra senyoria, y en
particular obtemperant a la per vostra senyoria
presa als onse de agost pròximpassat, y sens ànimo de preténdrer en cosa prejudicar a las prerogativas de dit offici, ans bé aquellas entén reservar-se en quant de dret li sie permès, y no en
altra forma ni manera no podent persuadir-se lo
suplicant ésser altra la intenció de vostra senyoria, reffereix y posa a la notícia de vostra senyoria de com, havent-se encantat per tres differents dies de encant lo frau que fonch après
// 78v // a don Pau de Àger, que consisteix ab
dotse differents partits de robas de seda, part de
ellas ab flors de or que són las següents: primo,
sis canas, quatre palms satí de mostras de colors;
ítem, sis palms satí de mostras ab flors de or y
seda de colors; ítem, dos canas y mitja de tafetà
viat; ítem sinch canas, dos palms de tafetà encarnat ab vias de or y flors blancas; ítem, tres canas
y dos palms de espolín ab flors de or y seda
blanca; ítem, tres canas, dos palms tafetà entre
doble viat vert y de colors; ítem, tres canas,
sinch palms de tafetà espolinat blau ab flors de
or; ítem, sinch canas y un palm satí de mostras
colors de foch; ítem, nou canas escassas tafetà
viat ab una llista de or y flors color morat; ítem,
sis canas, tres palms de satí de mostras encarnat
y blanch; ítem, nou canas satí de mostras viat,
encarnat, morat y blanch. Y axí mateix ha fet
encantar per tres vegadas en tres differents dies
de encant, quoranta pessas de blauets y quatre
pessas de sarge del frau de Pere Catà, padranyaler de la vila de Mataró, y tant solament vuy en
die s’i troba en dita en cada cana, ço és, a las sis
canas, quatre palms satí de mostras de colors,
una lliure, deu sous per quiscuna cana; ítem, als
sis palms satí de mostras ab flors de or per dits
sis palms tres lliures; ítem, per las dos canas y
mitja de tafetà viat a deu reals la cana; ítem, per
las sinch canas, dos de tafetà encarnat ab vias de
or y flors blancas, duas lliures deu sous per quiscuna cana; // 79r // ítem, per las tres canas y dos
palms de satí encarnat y blau a diset reals la
cana; ítem, per las dos canas y sinch palms espolinat ab flors de or y seda blanca a tres lliures la
cana; ítem, per las tres canas y dos palms tafetà
entre doble viat vert y colors a una lliure quatre

79v

En aquest mateix die los noble y magnífichs
doctors don Lluís de València y Joseph Arcidet,
estant sas senyorias en consistori ab los magnífichs assessors y advocat fiscal, han entrat en dit
consistori y han informat acerca de haver-se de
acceptar lo jurament al doctor miser Anton
Grató Perpinyà, extret en deputat real el die
vint-y-dos de juliol proppassat, no obstant la
excepció a ell opposada per lo procurador fiscal
de la present casa.

80r

Dilluns, a XII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die, estant sas senyorias en consistori
junt ab los magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa, a las sinch horas de la tarde
los noble y magnífichs doctors don Lluís de València y Joseph Arcidet entraren en dit consistori a informar a sas senyorias acerca dels dubtes a
ells donats en la informació per ells feta a sas senyorias lo die sis del corrent, en orde a no acceptar-se lo jurament al doctor miser Anton
Grató Perpinyà, extret en deputat real del present Principat lo die vint-y-dos de juliol proppassat, per haver-li opposat excepció per lo procurador fiscal del General y present casa
contenint, no tenint ell, dit doctor Anton Grató
Perpinyà, los requisits necessaris per ésser insiculat.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
77v-78r del trienni 1695-1698.
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Dimars, a XIII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die se són presentats en lo consistori de
sas senyorias Pau Berenguer, natural de la
parròquia // 80v // de Santa Maria de Cornellà,
bisbat de Barcelona, Joseph de Dotra, natural
del lloch de Albatarra, bisbat de Lleyda, y Llorens Llima, natural de la Espluga Calva, arcabisbat de Tarragona, trets lo die onse del corrent,
instant lo síndich del General, de galera, ço és,
dits Berenguer y Dotra de la capitana de Cerdenya, per haver cumplert lo temps de llur penitència, ço és, dit Pau Berenguer los sinch anys
en què fonch condemnat en la present ciutat a
servir a sa magestat remant en galera, dit Dotra
los set anys en què fonch condemnat en Tamarit de Llitera del regne de Aragó a servir al rey
nostre senyor remant en galera, y dit Llorens
Llima de la galera patrona de Cerdenya, per haver cumplert los set anys de sa penitència a què
fonch condemnat en Tamarit de Llitera del regne de Aragó a remar en galera.
Dijous, a XV de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die se és presentat en lo consistori de sas
senyorias Hierònym Cortès, natural // 81r // de
la ciutat de Solsona, tret de la galera patrona de
Cerdenya lo die onse del corrent, instant lo síndich del General, per haver cumplert lo temps
de sa penitència que foren sinch anys a què
fonch condemnat en la present ciutat a servir a
sa magestat remant en galera.
En aquest mateix die, se presentaren en lo consistori de sas senyorias Joan Ximenes, natural de
la vila de la Escala, bisbat de Gerona, Guillem
Deà, natural de Mallorca, Antoni Mas, també
natural de Mallorca, trets de la galera capitana
de Cerdenya, lo die de ahir, instant lo síndich
del General per haver ells cumplert lo temps de
llur penitència, ço és, dit Ximenes deu anys a
què fonch condemnat en la present ciutat, dits
Deà y Mas lo de sinch anys en què quiscú de ells
fonch condemnat en Mallorca a servir al rey remant en galera.
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarde, se ajuntaren en consistori sas senyorias magnífichs assessors y advocat fiscal junt ab los noble y magnífichs doctors don Victoriano de
Valdà, Hierònym de Ferrer y Vinyals y Pere de
Cardona, consulents per sas senyorias anomenats ab deliberació feta lo die tretse del corrent
a effecte de aconcellar a sas senyorias per la declaració fahedora de si la excepció opposada per
lo procurador fiscal del General al doctor miser
Anton Grató Perpinyà, extret en deputat real lo
die vint-y-dos de juliol proppassat, prossehex
// 81v // o no. Y per mi, scrivà major del General
y present casa, foren llegidas las súplicas presentadas a sas senyorias, la una per part de dit doc557

tor miser Anton Grató Perpinyà y la altra per lo
procurador fiscal que·s troban cusidas en lo dietari corrent en jornada de dinou de agost proppassat.
Divendres, a XVI de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die se és presentat en lo consistori de sas
senyorias Jaume Santpol, natural de la vila de la
Pobla de la isla de Mallorca, tret, instant lo síndich del General, lo die de ahir de la galera patrona de Cerdenya per haver dit Santpol cumplert lo
temps de tres anys en què fonch condemnat en la
ciutat de Palma de dita isla de Mallorca, a servir a
sa magestat remant en galera.
Disapte, a XVII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
la reyna, mare del rey, nostre senyor, que han
rebut sas senyorias de data de sis del corrent, en
resposta de la escrita per sas senyorias ab lo correu despatxat als trenta-hu del passat ab la qual
dita sereníssima senyora reyna assegura aplicarà
las més vivas instàncias ab // 82r // lo rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, per la providència que
tant importa. Com més llargament és de vèurer
en dita real carta, que·s assí cusida, signada de
número XVII y del thenor següent:
«Laa reyna. Diputados. Haviendo visto vuestra
carta de trentayuno del passado y copia de la representación que havéys echo al rey, mi hijo, sobre
haverse levantado el sitio de Palamós y el sentimiento en que nuevamente os halláys por la poca
oposición que experimenta el enemigo, podéys asseguraros que aplicaré las más vivas instancias con
mi hijo para la providencia que tanto importa,
dezeando jo todo lo que puede ser de vuestro major
consuelo y alivio, por lo que en todas ocasiones me
lo merece vuestra atención y buena ley, y el zelo que
manifestáys al real servicio de mi hijo. Dada en
Madrid a seys de setiembre de mil seyscientos noventa y sincho. Yo la reyna. El marqués del Solar.»
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Onofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjansant jurament ha
fet relació a sas senyorias de com la indisposició
e impediment de Erasme de Lana y Fontanet,
donzell, racional del // 82v // General y present
casa, ha continuat y continua en la mateixa conformitat se conté en las altres relacions per ell
fetas, de forma que li ha impedit e impedeix son
exercici personal y servitut de dit son offici.
Ítem, mitjansant dit jurament dit doctor Mona. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 81v-82r del trienni 1695-1698.
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salvo ha fet relació de com la indisposició del
doctor miser Gismundo Boffill, ajudant tercer
de la scrivania major, ha perseverat y persevera
en lo mateix modo y manera se conté en altres
relacions, de modo que li ha impedit e impedeix
lo personal exercici y servitut de dit son offici.
Ítem, dit doctor Monsalvo mitjansant dit jurament ha fet relació de com lo impediment de
don Miquel Pallarès, ajudant de racional, ha
continuat y continua encara en lo mateix modo
que s’és dit y refferit en altras deliberacions per
ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix lo personal exercici y servitut de
dit son offici. Y, mitjansant dit jurament, dit
doctor Honofre Monsalvo ha fet relació de què
la indisposició e impediment de Joseph Moyà,
llibrater, andador de la confraria de Sant Jordi,
ha perseverat y persevera en lo mateix modo y
forma se conté en altres relacions per ell fetas,
de manera que li ha impedit e impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
83r

Dilluns, a XIX de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die se és presentat en lo consistori de sas
senyorias Joseph Gómez, natural de la vila de
Quintanar del Orde en la Manxa, forsat que ere
de la galera patrona de Cerdenya, al qual, instant lo síndich del General, se donà llibertat lo
die quinse del corrent per haver ell cumplert lo
temps de sa penitència.
En aquest mateix die ses senyories han fet nominació de Hierònym Bo, sabater, en bastaix
del General en la present ciutat, ab lo salari y
demés emoluments al dit offici pertanyents y espectants per haver-los representat Joan Bo que
per sa edat no podie fer la servitut de dit offici.
Dimars, a XX de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Francisco de Junyent y de Vergós, oÿdor militar
lo trienni corrent, ha entregat a mi, scrivà major
del General y present casa, un paper firmat de
mà y lletra // 83v // sua contenint los motius,
causas y rahons per las quals no ha assentit, ans
bé disentit, a la deliberació en consistori feta lo
die present, requirint-me cusís y continuàs en
dietari aquell, perquè en tot temps lo té. Lo
qual paper és assí cusit, signat de número XVIII
y del thenor següent. Segueix-se dit paper:
«Dissentescha a la present deliberació per ser
mon sentir que, ja que los noble y magnífichs
consulents han acordat en què necessitan encara de estudiar, discórrer y conferir sobre lo fet
de las novas provas de testimonis fetas per part
de Fèlix Albert Ferrer, està molt bé de què cada
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
83v-84r del trienni 1695-1698.
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hun en sa casa ho estudie y premedite, però que
las conferèncias y juntas se degan tenir en
presència de tot lo consistori y dels magnífichs y
nobles assessors, ab interessència del advocat
fiscal; perquè encara que després de feta a dits
consulents la lectura devant lo consistori, aparega que per fer dits consulents lo examen dels
motius de las parts y per instruhir y informar a
dits consulents, bastava que se tinguessen las
conferèncias ab dits assessors y advocat fiscal,
però ara que ja dits consulents estan de tot instruhits y sols la conferència ha de recàurer sobre
las difficultats de la matèria, y de las rahons que
per ellas ocorran, apar més ser just y molt millor
que per instrucció y cabal intel·ligència de tots
los que havem de votar, que se tingan ditas conferèncias, no per dits consulents a·ssolas ab lo
advocat fiscal, sinó en presència de tots // 84r //
los consistorials y assessors, los quals ohint totas
las rahons quedaran més instruhits per lo major
assert en la decisió de negoci tant grave, majorment quant la mateixa gravedat de la matèria ha
obligat a què devant de tots los consistorials se
fes lectura de tots los papers y se ohissen totas
las informacions, y últimament lo examen, recepció y lectura de testimonis que se han rebut
per extrajudicial informació. Don Francisco
Junyent y de Vergós».
Dijous, a XXII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Hiacynto Blanch, lo trienni corrent oÿdor real
del present Principat, existint personalment en
lo consistori de sas senyorias, ha requerit a mi
scrivà major del General y present casa de la Deputació llevàs y continuàs en acte públich de
com ell cedia en benefici y utilitat de la present
casa los dotse sous que de aquí al devant quiscun die li tocan per no haver-hi diputat real jurat, salvant-se dret y acció per recobrar los que
han discorregut des de lo primer de agost proppassat fins lo die present, tots //84v // inclusive y
los que després discorreran, venint lo de haverhi jurat deputat real. Essent presents a ditas cosas per testimonis Joseph Pelegrí, verguer, y
Hiacynto Morató, subrogat en altre dels verguers del il·lustre consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die lo doctor en quiscun dret
Jaume Oliva, subrogat en lo offici de síndich del
General y present casa de la Deputació, ha fet
relació en lo consistori de sas senyorias com lo
die present ere estat tret de la galera Milícia de
la esquadra de Cicíliaa ... mallorquí que estave
detingut en dita galera violentment, per dir-los
de ella havia assentat plassa en dita galera a la
ocasió se embarcà en ella en Mallorca, al qual
havia manat posar en llibertat lo compte de Sant
a. a continuació un espai en blanc d’uns 50 mms.

Antoni, governador de dita esquadra a petició
de ell dit síndich.
Divendres, a XXIII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en
lo offici de síndich del General y present casa,
de orde de sas senyorias és anat a donar las gràcias al compte de Sant Antoni, governador de la
esquadra de galeras de Sicília, de haver man(a)t
entregar y posar en llibertat aa ... qui se ere embarcat en ditas galeras en Mallorca, no obstant
se digués havia assentat plassa en ditas galeras.
Al que dit governador respongué, // 85r // que
estigués cert lo il·lustre consistori que estarie
sempre molt prompte per a tot lo que dependís
de sa mà en servey del il·lustre consistori, segons dit síndich ha dit y refferit a ses senyories.

Escatrón en lo regne de Aragó a servir a sa magestat, remant en galera, y dit Ballasteros lo de
deu anys en què fonch condemnat a remar en
galera per lo auditor de la plassa de la ciutat de
Gerona.
86r

Disapte, a XXIIII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
han rebut de la reyna regnant, nostra senyora,
en resposta de la que sas senyorias li escrigueren
per lo extrahordinari despatxat als trenta-hu del
passat. La qual real carta és assí cusida, signada
de número XIX y del thenor següent. Segueixse dita real carta:
«Lab reyna. Ilustres y fidelíssimos diputados de
nuestro principado de Cathaluña, con vista de
vuestra carta de treintayuno de agosto próximopassado y de la copia que assí mismo escrivisteis al
rey, mi señor y mi primo, que Dios guarde, estoy
enterada de los progressos de esse país y de nuestros
movimientos y estado en que al presente os halláys,
y vuestro fervoroso celo, que muy particularmente
queda su magestad advertido de todo y expedido
las órdenes combenientes al fin de la major acierto como para lograr la concervación y reposo de
tan // 85v // fidelíssimos vassallos. Madrid y setiembre diesysiete de mil seyscientos noventaysinco. Yo, la reyna. Don García de Villagrán y Marbán».
En aquest mateix die se han presentat en lo consistori de sas senyorias Francisco López, natural
de la ciutat de Alcanyís, del regne de Aragó, y
Felip Ballesteros, natural de la vila de Sacedón,
del regne de Castella, trets y posats en llibertat
lo die vint-y-hu del corrent mes de setembre,
instant lo síndich del General, ço és, dit López
de la galera patrona, y dit Ballesteros de la capitana de Cerdenya, per haver ells cumplert lo
temps de llur penitència, ço és, dit López lo de
deu anys a què fonch condemnat en la vila de
a. a continuació un espai en blanc d’uns 50 mms.
b. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 84v-85r del trienni 1695-1698.
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Dilluns a XXVI de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de data de
tretse del corrent mes de setembre, la qual és en
resposta de la carta y representació feta per sas
senyorias per extrahordinari despatxat als trenta-hu de agost proppassat, ab la qual carta és
servit sa magestat dignar-se donar a sas senyorias las gràcias de la fidelitat, amor y zel ab què
sempre attenen a quant és del real servey, assegurant que son real ànimo està en aplicar-se a
tot lo que puga conduhir a la major seguretat y
defensa de est Principat, podent-se esperar-se
millore lo que no ha pugut fins assí remediar-se,
y que los enemichs troben la opposició convenient en las operacions que en avant intentaran.
Com de dita real carta és de vèurer, que·s assí
cusida, signada de número XX y del thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelísimos diputados. Hase recivido vuestra carta de trentayuno del passado
con el memorial que acompanya, en que movidos
de vuestro çelo me representáys el estafo en que se
halla esta provincia y la demolición que franceses
han executado en Castellfollit y Hostalrique, no
obstante las grandes providencias y prevenciones
que por todas partes he mandado aplicar, y expressáys el desconsuelo //86v // que os asiste de que,
a vista de esto y los esfuerços por vuestra parte havéys echo, quede abierto el país hasta Barcelona,
no haviendo tenido effecto el sitio de Palamós, suplicando me sea servido de dar la providencia
conveniente para que essos naturales logren la defensa y consuelo que merecen y necessitan. Y haviendo conciderado vuestras expressiones por muy
proprias de la fidelidad y amor con que siempre
antendéys en quanto es de mi mayor servicio, he
resuelto asseguraros, como lo hago, de la gratitud
y satisfacción con que quedo de vuestra representación, porque os doy los gracias que merecéys, y de
la aplicación con que está mi real ánimo a todo lo
que puede conducir a la mayor seguridad y defensa de este Principado, pudiendo esperar se mejore
lo que jasta aquí no ha podido remediarse, y que
los enemigos hallen la oposición que conviene en
las operaciones que en adelante intentaren para
el resguardo de tan buenos y fidelíssimos vassallos.
Data en Madrid a tresse de setiembre mil seysa. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 85v-86r del trienni 1695-1698.
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cientos noventa y sinco. Yo, el rey. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit.
Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de
Laconi.»
87r

Dimarts, a XXVII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die, havent tingut notícia sas senyorias
per vàrias y differents instàncias se han fetas, de
què en las galeras de la esquadra de Sicília y en
particular en la anomenada la Milícia se trobaven detinguts violentment alguns minyons, lo
doctor en quiscun dret Jaume Oliva, subrogat
en lo offici de síndich del General y present
casa, se és conferit de part de sas senyorias ab lo
compte de Sant Anton, governador de dita esquadra de galeras, lo qual posa en lo carrer Ample, en lo palàcio Vell, dient-li de part de sas senyorias fos servit manar tràurer y posar en
llibertat als dits minyons que violentment estaven detinguts en ditas galeras. Al que dit governador respongué que ab gran gust servirie a sas
senyorias donant los ordes oportuns perquè fossen dits minyons trets de ditas galeras, y que per
dit effecte dit síndich tornàs a conferir-se ab ell a
la tarde o al endemà de matí, que aleshores se li
farie la entrega de dits minyons, segons de tot
dit síndich ha fet relació en lo consistori de sas
senyorias.
Dimecres, a XXVIII de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en
lo offici de síndich, se conferí ab lo compte de
Sant Antoni, governador de la esquadra de galeras de Sicília, a effecte de solicitar-li la entrega
dels // 87v // minyons detinguts violentment en
ditas galeras, al que dit governador li respongué
que havie donat el orde al capità de la galera de
la Milícia per a què los entregàs, emperò que lo
capità tenie antes que parlar a dit síndich, a vista
del què dit síndich se conferí ab dit capità, al
qual trobà en la riba del moll, y li digué que antes de entregar dits minyons tenie que parlar al
il·lustre consistori, y dit síndich li replicà dient
que estave molt bé, però que anassen luego per
tenir-se notícia que ditas galeras estaven de partida, com en effecte al cap de poch rato tiraren
pessa de lleva, y respongué dit capità que·y anirie quant li aparexerie, al que dit síndich li respongué serie forçós passar al medi permès segons forma y estil, al que dit capità respongué
que fes lo que volgués.
En aquest mateix die lo dit doctor Jaume Oliva
és anat de part de sas senyorias, per trobar-se lo
excel·lentíssim llochtinent en campanya, al espectable portantveus de general governador de
Cathalunya, per què fos servit donar assistència
de officials reals per fer repressàlias de moros y
officials de las galeras de la esquadra de Sicília,
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per no voler posar en llibertat y tràurer de ellas
differents minyons que estaven detinguts en la
galera Milícia de dita esquadra violentament, al
que dit senyor governador respongué que estave molt bé y que se valgués //88r // de qualsevol
official real segons de tot ha fet relació dit síndich en concistori.
En aquest mateix die fonch passat a fer repressàlias per la consecució de la llibertat dels minyons
detinguts violentment en galera, y foren aportats en las presons de la present casa don Miquel
de Baldassaro, avantatjat de la galera Milícia,
Francisco Amodey, barber de dita galera, Joseph Fiorentino, mariner de rem de dita galera,
y Esteve Sirino, bonabòya de la galera capitana
de dita esquadra de Sicília.
En aquest mateix die, per ser lo últim de negoci
del corrent mes de setembre, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich ab los officials
acostumats és baxat a la casa del General per
pendre inventari dels fraus apresos dit corrent
mes de setembre, y se són trobats los següents:
primo, als set de setembre mil sis-cents norantasinch, aprehenció feta per Francesch Tàpias,
procurador del arrendatari, a un moro en lo
Born, çerca del portal de la casa del baró de Sant
Vicens, de quatra canas, sis palms tela dita cambra huna. Ítem, dit die, aprehenció feta per dit
Tàpias en dit nom a un moro al carrer de Bonayre de un fardo de cotó filat, que encaramat
ab un sach se trobà haver-hi dos robas, dotse
lliures de cotó, lo qual moro digué ésser dit
cotó de Pau Inga, sotacòmit de la galera de la
Milícia de la esquadra de Sicília. // 88v // Ítem, a
vint-y-vuyt, aprehenció feta per dit Tàpias a un
moro trobat en lo carrer dels Escudellers,
blanch de tres canas, sis palms de ruans.
Dijous, a XXIX de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die, continuant-se ditas repressàlias, foren aportats presos en las presons de la present
casa Anton Cabassino, bonabòya de la galera
patrona de Sicília, Vito Morata, també bonabòya de dita galera, y Asanna, moro esclau de la
galera de Gènova, capitana de Espínola.
En aquest mateix die Llorens March, subrogat
en altre dels verguers del consistori de sas senyorias, a càrrech del qual estan las presons de la
present casa de orde del il·lustre consistori, és
baixat en ditas presons, dient als que estan detinguts en ellas per rahó de ditas repressàlias si
volien ells fer-se lo gasto o si volien que la casa
lo fes, advertint-los que en cas la casa los fes lo
gasto lo haurien de pagar antes de axir de la
presó. Al que respongueren que no podien pèndrer resolució alguna sens primer participar-ho
al general o governador de ditas galeras, confor-

me dit March ha fet relació en lo consistori de
sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari // 89r // un real despaig en deguda forma
de cancellaria despedit y a sas senyorias presentat lo die de ahir, ab lo qual se diu que sas senyorias, junt ab sos assessors, dins lo temini de
tres dies presisos y peremptoris, passen a la total
declaració de la excepció opposada per lo procurador fiscal de la present casa al doctor miser
Anton Grató Perpinyà, extret en deputat real lo
die vint-y-dos de juliol proppassat, que altrament passat dit termini se procehirà segons lo
que de justícia serà trobat fahedor; y axí mateix
un vot fet per los magnífichs assessors y advocat
fiscal de la present casa, en virtut de deliberació
per sas senyorias feta lo die de ahir, acerca si dit
real despaig contraria a prerogativa alguna de la
present casa, y si acceptant-se aquell en la forma
està despatxat, se fa prejudici algun als drets del
fiscal. Si y conforme de dit real despaig y vot és
més llargament de vèurer, que són assí cusits,
signats de números XXI y XXII y del thenor següent. Segueix-se dit real despaig:
«Loa marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general. Il·lustres y fidelíssims diputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Havent-se’ns representat per part del doctor Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de Barcelona y de Gerona, extret en lo // 89v // offici de
diputat real lo die vint-y-dos de juliol del corrent any, la dilació y lentitut que experimenta
en la declaració per vosaltres y vostres assessors
fahedora en y sobre la excepció que se li ha opposada per lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, pretenent ab ella impedir-li lo jurament, admissió y pocessió en dit offici, lo que
redunda en notable prejudici de dit doctor Perpinyà, supplicant-nos manem donar la providència necessària, y axí mateix observar los ordes
reals ab què se prescriu lo modo, forma y estil
que deuen atténdrer en semblants declaracions,
attenent y conciderant que sa magestat ab real
despaig dat en Madrit als vuyt de nohembre mil
sis-cents sinquanta-y-nou, permetén-vos la cognició de semblants excepcions regularment junt
ab vostres assessors, manà y ordenà que sie per
via de cognició summària, y esta no admetia la
dilació de passats de dos mesos que han discorregut des del die de la extracció y poch menos
del die de vòstron jurament, sens haver pres resolució, ni passat a la declaració fins vuy, no
obstant los molts consulents que, havèn aplicat
a. l’original d’aquesta reial despatx es troba intercalat entre
els folis 88v-89r del trienni 1695-1698.
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no sols per a instruhir-nos dels mèrits de la dita
excepció però encara havent destinats altres al
advocat fiscal, en foment de sa pretenció, quant
en semblants declaracions fahedoras ja concorran en la declaració summària vostres assessors
segons lo refferit en dit real despaig. Y la cognició summària // 90r // que sens done en semblant cas és de igual qualitat que la del judici de
insiculació y habilitació, que essent tant en número los subjectes que se han de insicular y habilitar, y moltas las excepcions que occorren de
igual relevància que la present, acostumen terminar-se y declarar-se en lo espay de molts
breus dies, axí que previstas las refferidas rahons
y circunstàncias, havèn tingut més que bastant
temps per a passar a la declaració de dita excepció y conformar-vos, com deuen únicament a la
qualitat de conexensa summària que sa magestat vos ha atorgat, y no pas per dilacions que
són més pròprias de un judici plenari que no de
una cognició summària, per ço, havent tractat
esta matèria ab la Real Audiència juntas las tres
salas, inseguint son parer, vos diem y manam
que dins lo termini de tres dies presisos y peremptoris comptadors del die present y avall
scrit en avant, passeu junt ab vostres assessors a
la total declaració de la dita excepció per lo procurador fiscal opposada contra dit doctor Perpinyà; altrament passat dit termini, se prossehirà
segons lo que de justícia serà trobat fahedor.
Dat en Barcelona als vint-y-vuyt de setembre
mil sis-cents noranta-sinch. Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller. Vidit idem cancellarius.
Don Joan Batista de Aloy. In curiae locumtenentis, XV, foleo CXXXIII. Vuestra excelencia
manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña executen lo contenido // 90v // en la sobredicha orden
como queda expressado.»
Segueix-se lo vot fet per los magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa:
«Jesús,a Maria, Joseph. En lo fet consultat als
assessors y advocat fiscal infrascrits ab deliberació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori en jornada de vint-y-vuyt del corrent mes
de setembre, ab la qual se ordena als dits assessors que ab intervenció de dit advocat fiscal fassen relació en scrits, contenint si el despaig real
en deguda forma de cancellaria, després dit y
presentat a dit molt il·lustre y fidelíssim consistori en dit die vint-y-vuyt del corrent mes de setembre sobre la expedició del negoci que es disputa y se troba pendent, acerca la excepció
opposada per lo procurador fiscal a la excepció y
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 88v89r del trienni 1695-1698.
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acceptació del jurament del doctor Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de Barcelona y Gerona, que fou extret en deputat real lo die vinty-dos de juliol pròximpassat contraria a
prerogativa alguna de la present casa o bé si acceptant-se aquell la forma que està despatxat se
fa prejudici algú als drets del fiscal. Vist lo sobredit real despaig ab lo qual conclou que dits
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors, junt ab sos assessors, dins lo termini de
tres dies presisos y peremptoris //91r // comptadors del dit die de vint-y-vuyt en avant, passen a
la total declaració de la dita excepció per lo procurador fiscal opposada contra dit doctor Perpinyà y que altrament passat dit termini se prossehirà segons lo que de justícia serà trobat
fahedor; vist lo real decret de la real magestat
del rey Felip Quart, que santa glòria goze, dat
en Madrit a vuyt de nohembre mil sis-cents sinquanta-nou vista la refferida deliberació feta als
vint-y-vuyt del corrent; vista la delegació feta
per lo excel·lentíssim senyor marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general en lo present
Principat, al molt reverent doctor Miquel Joan
de Taverner y de Rubí, canceller, perquè en
nom y en lloch de sa excel·lència y com a son
delegat provehir en tot lo pertanyent a la insiculació y habilitació per lo effecte y execució de la
extracció aleshores fahedora, no sols dels officis
de deputats y oÿdors sinó també dels demés officis ab son dependent y emergent, la qual delegació se troba en la deguda forma de cancelleria
despatxada en lo camp de Llinàs a quinse de juliol mil sis-cents noranta-sinch ab motiu de trobar-se ausent de la present ciutat dit excel·lentíssim senyor marquès de Gastañaga governant
lo real exèrcit; vistos differents altres despaigs de
cancellaria en consemblants matèrias; vist un
vot en scrits fet y a vostra senyoria presentat per
los infrascrits assessors y per lo noble don Anton
de Potau, advocat fiscal, proprietari de la present casa, ab intervenció y firma de quatre consulents en jornada de nou de agost pròximpassat, // 91v // y vist tot lo demés que acerca del
present fet à aparegut que com a concernent se
devie vèurer.
Attès y conciderat que la real magestat del rey
don Felip Quart, ab son real despaig en forma
de privilegi despedit en jornada de deu de janer
mil sis-cents sinquanta-quatre, fou servit reservar-se la insiculació de las personas que podran
y deuran concórrer als officis ab la distincció y
forma que en dit real privilegi y en altres reals
decrets subsegüents se troba expressat; attès y
conciderat que havent-se posats en execució los
dits reals privilegis y decrets, havent-se offert
difficultats y dubtes sobre les insiculacions, habilitació de personas per los officis axí de deputats y oÿdors com altres de la present casa, tant
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en lo cas que la excepció és estada opposada antes de la extracció com també quant aquella se
ha opposat a instància del procurador fiscal de
la present casa, sinó també quant no havent-la
advertida dit procurador fiscal, aquella ha vingut altrament en notícia dels excel·lentíssims
senyors llochtinents generals y de la Real Audiència sempre y en tots los dits casos se troba
observat haver-se procehit ab semblants decrets
de cancellaria, provehits per lo excel·lentíssim
senyor llochtinent general y Real Audiència
junt ab las tres salas o per lo delegat especial de
sa excel·lència en cas de sa absència de la present ciutat, als que se ha procurat obtemperar y
sols se ha fet representació en los casos que ha
aparegut noticiar a dits excel·lentíssims senyors
y Real Audiència de algunas circunstàncias
molt conciderables, la gravedat // 92r // de las
quals podie persuadir no ésser de intenció de sa
excel·lència y Real Audiència que se executàs
son real despaig, en tant que per haver-se sens
justa rahó ni fonament en lo mes de juliol del
any mil sis-cents sexanta-sinch replicat en escrits, dexant de obeir al parer dels assessors y
advocat fiscal a un real despaig de cancellaria
sobre semblant matèria, se’n seguiren notables
disgustos y mortificacions. Attès y conciderat
semblantment, que essent estat estret als vinty-dos de juliol del any mil sis-cents sinquantay-nou per oÿdor militar Francisco Onofre de
Pedrolo, cavaller del orde de Montesa, després
de extret lo procurador fiscal, havent primer
precehit parer dels assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats, impedí son jurament ab
motiu que per ser alcayt del castell de Cervera
ere official real y que axí no podie exercir lo càrrech de oÿdor, y que se prossehís ab citació de
dit de Pedrolo, suspenent-se la nova extracció.
Y en lo die vint-y-vuyt de dit mes de juliol se
provehí un orde de sa excel·lència despatxat per
cancellaria ab resolució de las tres salas, a effecte que admetessen al jurament y pocessió de dit
offici al dit de Pedrolo, y havent ab particular
embaxada lo molt il·lustre y fidelíssim consistori suplicat a sa excel·lència fos servit que se suspengués dit real despaig per encontrar-se als capítols de Cort, y feta dita suspenció se subseguí
lo real decret de sa magestat de vuyt de nohembre mil sis-cents sinquanta-nou, ab lo qual sa
magestat // 92v // fou servit, per especial favor y
mercè, concedir que los molt il·lustres senyors
deputats y oÿdors ab los assessors, coneguessen
summàriament de las excepcions o impediments que se offeririen en las personas insiculadas en lo officis de deputats y oÿdors, després
de sa extracció però ab recors que han de tenir
a la Real Audiència, axí que en virtut de dit real
decret té vostra senyoria mercè per a conèixer
summàriament ab los assessors de dita excepció
opposada al doctor Perpinyà. Attès que los in-

frascrits assessors ab lo noble advocat fiscal y
quatre consulents aplicats ab dit vot de nou de
agost, fou de vot y parer que la cognició
summària havia de ser en lo present fet, ohint
las parts interessadas breu y extrajudicialment
sens compilació de procés ni strèpit o figura de
judici, en la conformitat que se estila en los actes de insiculacions. Attès y conciderat que en
lo real decret de vuyt de nohembre mil sis-cents
sinquanta-nou, no sols sa magestad fou servit
donar expressament lo recors, sinó que també
deixà líbera la facultat, poder y aucthoritat de
què sempre que aparexerie al excel·lentíssim
llochtinent general y Real Audiència, haver-hi
justa causa per prossehir en lo fet de Pedrolo ab
deliberació de la Real Audiència, ho pogués
executar, y que dits molts il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y ohidors hagen de estar obligats en executar lo que se’ls serà ordenat. Attès
y conciderat que en los casos que se recorra
// 93r // a la Real Audiència, ab motiu de detardar-se la declaració per lo jutge ordinari, pot la
Real Audiència, excitant la jurisdicció, prefigir
termini perquè lo ordinari dins de aquell declare, mentres que no fos abreviant los terminis
que de dret municipal o altrament estan prefigits, la qual limitació en nostre cas no·s pot
aplicar, no sols per ser cognició summària extrajudicial, y axí de prompte y breu expedició,
sinó també perquè venint dit despaig de cancellaria ab la prefecció de tres dies després de haver ja passat més de dos mesos, y en ocació que
ja totas las parts han a vostra senyoria plenament informat y deduhit in voce et in scriptis, y
axí ésser fàssil poder-se dins lo termini de dits
tres dies resòldrer y decidir dit negoci, no·s pot
dir breu termini majorment quant aquest negoci se deu terminar ab similitut al de las insiculacions y habilitacions. Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal infrascrits fan relació a
vostra senyoria y són de vot y parer, que lo dit
real despaig de cancellaria en la forma que·s
concebut, no se contraria a prerogativa alguna
de la present casa, ni de la acceptació de aquell
en la forma que està despatxat se fa prejudici a
iguals drets del fisch, ans bé que se deu procurar posar en execució aquell ab la brevedat possible, participant vostra senyoria, ans de finir-se
dits tres dies, lo estat en què se trobarà // 93v //
dit negoci a dit molt reverent canceller y Real
Audiència, fent representació del cuydado y
aplicació ab què vos ha procurat ja des de principi abreviar la expedició de est negoci, ab la
qual restaran satisfets los motius expressats en
dit real despaig. Y axí ho senten en Barcelona,
als vint-y-nou de setembre mil sis-cents noranta-sinch. Alòs y Ferrer, assessor. Don Josephus
de Cancer, assessor subrogatus. Marti, advocatus
fisci Generalis Cathaloniae subrogatus».
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Divendres, a XXX de setembre MDCLXXXXV. En
aquest die de orde de sas senyorias se ha entregat a Joan Batista Esquiefino, alguazil de la galera de la nova capitana de Espinola, Asana,
moro esclau de dita galera, lo qual fonch pres y
aportat a las presons de la present casa, pensantse ere de alguna de las galeras de la esquadra de
Sicília, per rahó de las repressàlias fetas per la
consecució de la llibertat de differents minyons
y altres detinguts violentament en la galera dita
la Milícia de dita esquadra de Sicília. Com de la
entrega de dit esclau apar ab rebuda, que·s assí
cusida, signada de número XXIII.
Disapte, al primer de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyoriasa
// 94r // a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a sas senyorias presentada per lo procurador fiscal, en major justificació dels medis més
urgents que pretenen satisfer, en orde a la
excepció per dit procurador fiscal opposada al
doctor miser Anton Grató Perpinyà, extret en
diputat real lo die vint-y-dos de juliol proppassat, per no tenir las qualitats requisidas segons
forma y disposició de capítols de Cort. Com de
dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de número XXIIII y del thenor següent. Segueix-se dita súplica:
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. [1] Encara
que ab lo deduhit per esta part del procurador
fiscal en sa última suplicació, apareix restar bastantment justificada la excepció opposada vers y
contra la admissió de jurament e ingrés en lo
exercici del offici de deputat real, instada per lo
doctor Anton Grató Perpinyà, per ser fundada
dita excepció en las literals disposicions dels capítols divuyt, Corts mil sinch-cents trenta-tres,
comprobadas tant per dret comú ab las proposicions en dret ponderadas, com ab la observansa
dels exemplars de la present casa referits, és
assaber, las rahons a número quatre y los exemplars dels casos de Francesch Benet Sanceloni,
número sis et set, lo del doctor Joseph Pont y
Llombart, número vuyt, y lo de Joan Perpinyà,
menor, número dotse et tretse. Y encara que
també des del número trenta-tres ad quorantaset se discorregueren differents medis exclusius
de la pretesa prelació, que·s diu contindria
// 94v // dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents
quoranta-dos, y fundats en què de tal prelació
no·s parla en la rúbrica de aquell ni en sas paraulas dispositivas, que en son contengut per tant
clar no necessitan mutació alguna de las paraua. a continuació una rebuda transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1547.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
93v-94r del trienni 1695-1698.
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las prohemials en què se troban las diccions,
que·s pretenen prelativas, no importar tals diccions segons lo comú parlar de la mateixa cort
verdadera y rigurosa prelació sinó remuneració,
restar exclosa dita prelació per differents diccions restrictivas, negativas universals y clàusulas irritants posadas en dit capítol divuyt, y que
en tot cas que prelació se pugués conciderar en
força de ella, no porie venir admès dit Perpinyà
com a sol originari y lo concurs haurie de ser y
recàurer entre altres reals o gaudints habitants
emperò en la ciutat de Gerona; y que en tot cas,
que·s pugués exténdrer als ciutedans habitants
fora dita ciutat y sa batllia, haurien de ser prefferits a ells los habitants en la vegaria ampla de
Gerona, y axí Fèlix Albert Ferrer ja opposat ab
las qualitats que demana dit capítol per originari y domiciliat en la vila de Arenys, com ho manifesten las rahons a son favor ponderadas per
dita esta part a número xexanta-tres ad ultimum de dita supplicació. [2] Ab tot, en major
justificació dels medis més urgents que se pretenen satisfer, se deduheix que lo capítol divuyt,
Corts mil sinch-cents quoranta-dos, en sa dispositiva no parla de prelació, sinó sols en son
preàmbul, ibi: «com sie cosa molt justa y rahonable que los qui aportan los treballs y càrrechs
// 95r // de las universitats en los beneficis y honors sien preferits als altres de ditas universitats», las quals paraulas a més de ser comunas a
totas las universitats y no peculiars a la de la ciutat de Gerona, altrament no importan prelació a
favor dels originaris de dita ciutat domiciliats
fora d’ella y sa vegueria, encara que ciutedans
honrrats, fills y nets dels ensaculats a la bossa de
mà major del concell de dita ciutat, perquè estos no se troban cridats en ninguna part de dit
capítol. Y és constant en dret que, qui no se troba cridat en una disposició en defecte de altres,
no ve comprès en ella per via de prelació, encara
que se expressan paraulas significants prelació
com és la dicció «praeferantur», que correspon
a las diccions «sien preferits» de dit capítol divuyt, las quals no importan prelació segons la
litteral disposició de la lley Lucius Titius vuytanta-sinch, la segona, De heredibus instituendis,
en la qual la dicció «praetulit» no importa vocació a favor dels fills respecte dels quals se expressa com al intent ho explica Fontanella, De pactibus clausis, glossa nona, parte quarta, número
sinquata-sis, sinquanta-nou, setanta-quatre, setanta-nou y vuytanta, y més al cas la Rota, decisió cent sinquanta-dos a numero primo, parte
sexta, recentiore et decisió sinch-centas trantasis, número cent noranta-set, part decimaquarta recentiore. De manera que aquellas paraulas
«sien preferits» en nostra capítol 18 no són sinó
exclusivas de tots los altres que no tenen tots los
requisits expressats en dit capítol e inclusivas
dels que los tenen. [3] Exclou més a la dita pre564

lació, lo no poder-se aquella fundar sinó solament en lo preàmbol de dit capítol, dient
// 95v // ex adverso que ab aquell se induheix la
causa final per la qual fonch fet dit capítol, y que
axí sa disposició se ha de regular per dit preàmbol. Perquè se respon que dita regla se limita
sempre y quant lo preàmbol discorre ab la dispositiva y conclusió del estatut o altres qualsevol disposició, en lo qual cas la causa final se induheix de la dispositiva y no se attén lo prohemi
per la declaració o restricció Mennochio, De
praesumptionibus, liber 6, praesumptio 2, numeris 15, 16 et 17; Rota, decisio 36, numeris 16, 17
et 18, parte 6, recentiore; decisio 139, numeris 9
et 10, parte 8, recentiore; ab molts altres que
al·lega Urceolus, De transactionibus, questione
numero 50, y parla en termes de estatuts. [4] La
solidez de dita limitació és tant çerta que no té
contradictor y és fàssil sa aplicació a nostra capítol 18, perquè dit son preàmbol discordarie ab
la dispositiva si a ella induhia dita pretesa prelació, suposat que la disposició de dit capítol comensa després de dit preàmbol, ibi: «per ço sie
estatuhit», y prosseguint, la conclou que los
que han de ser ensaculats en deputats reals de
Gerona han de ser ciutedans honrrats de la mateixa ciutat ensaculats en la bossa de mà major
del concell de dita ciutat, fills o néts de aquells,
qui emperò tingan llur principal habitació en
dita ciutat, batllia o vegueria de aquella y no altres, ans bé si altres per ignorància o altrament
se’n ensaculaven, que sien desanseculats y en
son lloch posats de altres que tingan tots los dits
requisits. Y esta és la clara y litteral disposició de
dit capítol y la conclusió de ella exclou tots los
fills y néts y ciutedans honrrats de Gerona, matriculats en la // 96r // bossa de mà major del
concell de dita ciutat, no tenints llur principal
habitació en dita ciutat, batllia o vegueria, en
forsa de las paraulas de dit capítol «y no altres»
que de sa naturalesa són negativas universals de
tots los altres subjectes, lo que no necessita de
al·legació. Y si en virtut del dit preàmbol se admetian encara que en subcidi dits fills o néts no
habitants en dita ciutat, batllia o vegueria, dit
preàmbol serie contrari a la refferida dispositiva
de dit capítol y axí may porie aquell induhir dita
pretesa prelació. [5] També en tot cas que dita
pretesa prelació se pugués conciderar dits fills y
néts no habitants en dita ciutat de Gerona, sa
batllia o vegueria, encara que tinguessen los altres requisits may porien entrar en lo concurs
que supposarie aplicar y practicar ab los ciutedans honrrats de dita ciutat de Gerona, suposat
que de estos y no altres parla dit capítol, y se
deurie enténdrer ab la Generalitat de aquellas
paraulas: «sien preferits als altres de ditas universitats», y axí de la de Gerona refferendo singula singulis. Y per esta rahó may porie
compèndrer dits fills y néts que haurien mudat

totalment son domicili accidental de dita ciutat,
sa batllia o vegueria transferint-lo a altra part,
conforme ha fet dit doctor Anton Grató Perpinyà, attès que los que axí mudan son domicili
encara que restan originaris de dita ciutat, batllia o vegueria, en quant emperò als effectes de
la civilitat dexan de ser ciutedans de Gerona y
com a tals may poden ser compel·lits a suportar
los mals y càrrechs de la universitat de Gerona,
ni ser admesos als honors y benefici, glossa in L.
assumtio. § filiis II, De municipiis, la qual glosa
se han de seguir axí en aconcellar, com judicar
segons la doctrina De afflictis, // 96v // decisione
384, numero 3; Xammar, De privilegis civitatis
Barcinonae § 24, numeris 73 et 74; Mennochio,
De praesumptionibus, liber 6, praesumptione 42,
numeris 5, 6 et 7; Velanzuela Velázquez, consilio
37, numeris 23 et 24; Ciarlini, Controversiarum,
liber 1, capitulo 17, numeris 37 et 62; Amaya in
cod. In l. sive 7; cod.; De incolis numero 112;
Conciol. allegat. numeris 34, 35 et 36. [6] Y més
al intent que tots, Oliva, De foro ecclesiae, 3ª
parte, questione 21, numeris 14 et 15, lo qual en
dit número 14, vers ad textum, dóna solució a
la lley 1 cod. De municipis et originalibus, dient
que parla del qui té dos domicilis accidentals,
un en la ciutat de origen y en altre ciutat altre,
lo que és competible. Y semblantment a la última lley del mateix títol, dient que per a del qui
in fraudem ha mudat son domicili de la ciutat
de son origen a altra, y en lo número 15 resol
que la pràctica general és pèrdrer la civilitat los
que dexan totalment la ciutat del origen, y que
de dret canònich no se atté lo domicili del origen sens lo de la habitació per altre efecte més
que per conferir ordres sagrats, lo que fa molt al
cas, attesa la disposició de la constitució 40, del
any 1599, que disposa que en defecte del dret
municipal de Cathalunya, se haje de servar primer lo canònich que lo comú, y consília la opinió contrària en dits números 14 y 15, dient
que los doctors que la defensan, parlan en termes de ditas lleys primera y final De municipis et
originalibus, y per consegüent dels que tenen
dos domicilis accidentals, un en la ciutat del origen y altre different, no emperò de aquells que
han dexat de tot la ciutat del origen. Y ab esta
distincció resta satisfeta la instància de dir que
Bonden in appendice ad dictionem, colluctione
44, numero 14, volumine 1, se hauria apartat de
la dita theòrica, perquè en dit appendice no diu
que la // 97r // cosa sie compatible la civilitat del
origen ab las del domicili accidental, sens omitir
que Bonden en dita colluctione 44, a numero 11
ad 17, parla en termes de estatut que requireix
habitació conforme nostre capítol 18, Corts
1542, y per consegüent la aucthoritat de dit
Bonden se prova que dits fills y néts que no habitan en la ciutat de Gerona, sa batllia o vegueria ni per medi de dita pretesa prelació ni altra565

ment, may podrien venir compresos sinó exclosos en dit capítol 18. [7] Lo que majorment
prosseheix en nostre cas, ponderant que dit
doctor Perpinyà ha trenta anys que ha dexat del
tot la habitació de la ciutat de Gerona, sa batllia
y vegueria, sens haver-hi dexat casa, alberch, havers, ni patrimoni algun, y ha mudat totalment
son domicili en la vila de Granollers per ocasió
del matrimoni que allí ha contractat, entrant en
casa de pubilla, circunstància tant rellevant que
per si sola prova haver mudat lo domicili originari en quant als effectes de la civilitat, com
molt al intent ho califica Bonden Colluctio legalis 31, numero 48, volumine 2 ab 16 doctors de
bona nota y dos decisions de la Rota. [8] Tant
més resta exclòs dit doctor Perpinyà quant més
se pondera la rahó jurídica que prova que,
quant lo estatut demana lo requisit de la habitació en alguna ciutat per a obtenir sos ciutedans
alguns honors o preheminencias, los ciutadans
que han mudat son domicili accidental de la
ciutat, no poden gaudir ni obtenir semblants
honors, exempcions y prerogativas, Carleval,
De judiciis, liber 1, titulo 1, dispositione 2, numero 128, a hont després de haver // 97v // discutit
la matèria, assenta esta proposició; Gironda, De
privilegiis, questione 2, a numero 26, al qual ab
molts de altres segueix y al·lega modernament
don Fernando Alfonso de Águila, in additione
ad Roxas, De incomptabilitate, parte 2, capitulo
1, numero 23, y lo mateix resol Bonden dicta colluctione 44, a numero 11 ad 17, volumine 1, y la
rahó és perquè semblants estatuts o privilegis
més se diuhen locals que personals, Carleval,
ubi proxime dictum, numero 128, post medium.[9] Al fins assí deduhit se ajusta que al dit
doctor Perpinyà també lo exclou la disposició
del capítol trenta-dos, Cort mil sinch-cents
trenta-tres, lo qual disposa que aquells que han
transferit totalment son domicili de una ciutat,
vila o lloch a altre, no pugan ser ensaculats en
deputats ni oÿdors reals per las ciutats, vilas o
llochs de hont hauran totalment transferit son
domicili, en la qual disposició se aplica per la exclusió de dit doctor Perpinyà, attès que ha més
de trenta anys que s’és mudat totalment son domicili de dita ciutat de Gerona, sa batllia o vegueria. [10] Sens que relleve lo que en satisfacció de dit capítol 32 se pondera, dient que
parlaria del domicili accidental de la habitació y
no del origen, perquè la observansa és en contrari en forsa dels exemplars de Francisco Benet
Sanceloni y de Joan Perpinyà, de Vinçà, dalt
mencionats, numero 1; y majorment lo de dit
Sanceloni en lo qual se féu particular attento de
dit capítol 32 y del nostre capítol 18, ni obsta
dir que no constava que dit Sanctceloni fos fill
de ciutedà honrrat de Gerona ensaculat a la mà
major del concell de dita ciutat, // 98r // y que
no sols havia mudat son domicili accidental de
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la ciutat de Gerona, sinó que ere domiciliat en
different regne que ere lo de Mallorca, al que se
respon que en la deliberació en la qual fonch fet
dit exemplar no se fa motiu, ni attento algú, de
no ser fill ni nét ciutedà honrrat de Gerona, ni
de haver-se domiciliat en Mallorca, sinó que havie dexat lo domicili de Gerona contra dits capítols 32 y lo 18 de què·s tracta. Ultra de què de
la contextura de dita deliberació consta que li
assistie dit requisit de ser fill de ciutedà honrrat,
altrament no se haguera dubtat com se dubtà
de la ensaculació sinó que se haguera dit deffecte expressat per motiu. [11] Sens omitir que lo
al·legar que dit capítol 32 parla de domicili del
origen, és voler que la cort supèrfluament procehí en la formació de aquell, perquè segons
dret comú ja resta disposat que lo qui té tant solament en alguna ciutat, vila o lloch lo domicili
accidental y no lo del origen en dexar la habitació, mudant-la en altra part per lo primer domicili accidental y tots los honors y beneficis, que
en virtut d’ell, li competien, Cardinale de Luca,
De praeheminentiis, discurso 37, numeris 4 et 1.
Y axí la cort, havent tant premeditadament parlat de la mutació del domicili, no entengué disposar del accidental sinó del originari, en quant
als effectes de la civilitat, y axí ho entengué lo
magnífich doctor Aleix Tristany, lo qual antes
de ser promogut a la Real Audiència fonch ensaculat en ohidor real per la ciutat de Lleyda de
hont ere originari, y havia mudat totalment son
domicili en la present ciutat, lo que donà motiu
al procurador fiscal de la present casa per intentar causa a fi que fos desanseculat. [12] Ultra de
què lo dir que dit capítol trenta-dos parla del
domicili accidental, no té altre apoyo que lo dirse que en la present casa haurien fet vot alguns
doctors en orde a dita intel·ligència, perquè
// 98v // sobre no constar de tal vot ni menos
que se sie observat lo autor que lo al·lega qui és
Xammar, De privilegiis, § 24, in additione numero 75, no se inclina a seguir-lo, ans bé diu
que dit vot se contraria ab la disposició del capítol 62 de las Corts del Nou Redrés del any
1599, en lo qual se disposa que los que volan
ser ensaculats a deputats o ohidors, hagen de
haver provat legítimament tenir son propri domicili en la vila o lloch per ahont han de ser ensaculats, y axí dóna dita addició per constant
que dit capítol 62 disposa que no basta lo domicili del origen en lo de la habitació. [13] Ni
substituteix la rèplica que se ha volgut fer a la
doctrina de dita admissió, dient ésser equivocada per no parlar dit capítol 62 dels llochs de deputats y ohidors reals sinó dels militars, perquè
a més de no restar authorisada esta rèplica ab
ningú de nostres pràctichs, se troba altrament
desvanescuda, ab la observança que resulta del
exemplar que fonch fet sobre la querela de número 21 de la visita del trienni del any 1623, en
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lo qual fonch declarat que havia de ser desenseculat Salvi Umbert, doctor en quiscun dret del
lloch de deputat real en què era estat ensaculat
per mort del magnífich doctor Baltezar Morell,
del Real Consell, motivant-se dit exemplar en
què era estat ensaculat per un lloch de la vegueria de Barcelona sens domicili ni origen en ella
ni sa vegueria, y que axí se havia contrafet a dit
capítol 62 del que se manifesta que dit capítol
parla dels deputats y oÿdors reals. [14] Lo
exemplar del doctor Joseph Pont y Llombart,
desobre mensionat, és més del cas per la exclusió de dit Perpinyà, perquè aquell també ere fill
de ciutedà honrrat de Gerona matriculat en la
bossa de mà major del Concell de dita ciutat, y
per a conseguir sa desanseculació no fonch
// 99r // deduhit sinó lo defecte de la habitació
en la ciutat de Gerona, y que axí ere estat ensaculat contra la disposició de dit capítol 18, com
apar del real decret, ab lo qual fonch manat desansecular, y may per part de dita ciutat ni en la
present casa ni devant sa magestat, que Déu
guarde, fonch ponderada, representada ni immaginada dita pretesa prelació; y és indubitat
que si aquella subsistís, sa magestat y sos ministres ab lo informe que li feren, ab sa indefectible
comprehenció la haguéran advertida y no lo hagueren desanseculat, perquè si no li hagués obstat lo de dita habitació, dita pretesa prelació no
lo haguera exclòs per trobar-se ensaculat y habilitat de antes de la contradicció, sens oposició
de altre contradictor en lo concurs de dita pretesa prelació, attès que la qualitat que inhabilita,
si al temps y principi del acte no entravé, encara
que després sobrevinga, no impedeix ni inhabilita, de tal manera que lo admès una vegada no
se pot després exclòurer per altre dels concorrents que de principi li hagueren pugut impedir la admissió. Giurba, De successione feudorum, § 2, glossa 4, a numero 46 et glossa 6, a
numero 66 ad 75, ab molts allí citats; Castillo,
Controversiarum, libro 5, capitulo 91, numero
41 et per tot.; Marius Cutelli, De donationibus,
tomo 2, discurso 1, specimine 6 a numero 78; Barbosa, Iuris ecclesiastici universi, libro 1, capitulo
8, numero 137; in fine Olea, De cessione jurium,
titulo 3, questione 4, a numero 1 et per tot.; Fajardo, «Allegationum fiscalium», 8 per tot et praecipue numero 50; Pegas, «Resolutiones forenses»,
capitulo 4, numero 26 et seqquitur; et De Majorat, parte 2, capitulo 19, a numero 131. [15]
També fa molt al cas lo ponderat, que ab més
de 153 (anys) que han passat de ditas Corts de
1542 que fonch fet dit capítol 18, fins ara may
se ha practicat, observat ni pensat dita pretesa
prelació, circumstància que en via de dret persuadeix la observansa de dit capítol // 99v // no
admètrer concurs de prelació, sent com és constant que dita observansa interpretativa també
resulta ex non facto, com ex facto. Fajardo,

«Allegationum fiscalium» 1, numero 270; Bonden, Colluctio legalis 31, numero 300, volumine
2, citant a Espada, constitutione 94, numero 9,
libro 2, y a dotse differents decisions de la Rota,
la que majorment prosseheix, attenent que en
dit tant llarch intermedi de temps sempre regularment parlant, se han trobat llochs vacants de
deputats y oÿdors reals per Gerona, com consta
dels llibres de ensaculacions de la present casa.
[16] Ni és de subsistència lo dir que dita pretesa
prelació serie favorable a la ciutat de Gerona,
admetent en deffectes d’ells, que no tenen tots
los dits requisits en dit capítol 18, als mers originaris habitants fora de dita ciutat, sa batllia o
vegueria, perquè se respon que admesos semblants originaris no porian després los qualificats, a tots los requisits del capítol 18 entrar en
los llochs preocupats per dits originaris; y per
consegüent seria odiosa dita pretesa prelació a la
ciutat de Gerona, no podent-se dubtar que és
favorable a dita ciutat que, inseguint la dita observansa de dexar vàcuos dits llochs, pugan després los que tenen tós los requisits, ser ensaculats. [17] Y en tot cas negàs que·s pogués
considerar dita pretesa prelació en lo concurs de
ella, sempre restaria exclòs dit doctor Perpinyà
ab la existènsia de Fèlix Albert Ferrer, ciutadà
honrrat de Gerona, més de altre ciutadà honrat
matriculat en la bossa de mà major del Consell
de dita ciutat, y habitant en la vegueria de Gerona, ço és, en la vila de Arenys de Mar, y axís li assiteixen tots los requisits de dit capítol 18, com
apar dels documents per aquell presentats, y assenyaladament de la informació que en la present casa se ha rebut. // 100r // [18] Ni obstar
pot lo que se pondera contra la opposició de dit
Ferrer, dient que no té la habitació que requireix dit capítol, és assaber, en la ciutat de Gerona, sa batllia o vegueria estreta, dient que dita
vila de Arenys de Mar és de la ampla, perquè se
respon que dit capítol parla absolute e indistinctament de la vegueria; y axí és apte per a
compèndrer tant la ampla com la estreta y de
admètrer la observansa interpretativa, la qual assisteix en orde a exténdrer-se la disposició de dit
capítol als ciutedans honrrats de Gerona, habitants dintre la vegaria ampla, y particularment
en dita vila de Arenys, suposat que consta dels
llibres de la Ànima trobar-se d’esta part de més
de quoranta anys ensaculats en deputats y oÿdors reals per Gerona, lo pare y avi de dit Ferrer,
qui tenien son domicili en dita vila de Arenys, y
per consegüent assisteix a dit Ferrer la observansa interpretativa respecte de dir que dit capítol comprèn la vegaria ampla. [19] Menos pot
rellevar lo dir que los habitants en la vegueria
estreta contribueixen en los mals comuns de la
ciutat de Gerona, y que axí de la vegueria estreta parlarie taxativament lo dit capítol, attès que
en son preàmbol se expressa ésser just y rahona567

ble, que los qui suportan los mals y càrrechs sien
preferits en los honors, al que se respon que fins
ara no consta de semblant contribució, y solament se és al·legada y no probada, y lo més cert
és que la prova que en tot cas se porie fer solament compendrie la batllia y no la vegueria estreta de Gerona; y una cosa és la batllia y altra la
vegueria estreta, component-se una y altra de
differents llochs y vilas com consta en Peguera,
en lo «Tractat de celebrar Corts». Y per consegüent, la instància fundada en dita contribució
resta desvanescuda, y en cas pugués subsistir,
sempre restarie inefficàs // 100v // en força de la
refferida observansa interpretativa de admètrerse los habitants en la dita vegaria ampla de Gerona, y ab esta conformitat sempre dit Ferrer
deurie preferir a dit doctor Anton Grató Perpinyà, encara que solament sia filla natural, tenint
com té tots los requisits que demana dit capítol,
a differència del dit doctor Perpinyà que li falta
la habitació en dita ciutat de Gerona, sa batllia y
vegueria. Y per esta rahó resta exclosa la theòrica que se al·lega per part de dit doctor Perpinyà
que disposà que, ceteris partibus, los fills legítims y naturals prefereixen en concurs dels naturals tantum, perquè en ningun cas lo natural
tantum té un requisit substancial més que lo llegítim y natural. [20] Igual irrellevància conté lo
dir que dita vila de Arenys és de baró y que los
que han de ser ensaculats en deputats o ohidors
reals han de habitar en las ciutats o vilas reals,
que són las que contribuheixen al servey del rey
nostre senyor, y que ab est motiu foren admesas
cas de Manresa y de Balaguer en lo capítol 20
de ditas Corts 1542, y que las vilas y llochs de
barons no contribuexen sinó per ellas son senyor sol, que se respon que segons capítols de
Cort, los habitants en vilas y llochs de barons se
anseculan en los llochs de deputats y oÿdors reals, com consta del capítol 32 Corts 1533, ibi:
«que si algú que fos domiciliat en Lleyda o altre
ciutat, vila o lloch del present principat de Cathalunya», las quals paraulas se dirigeixen als
ensaculats a deputats y oÿdors reals indistinctament, sens expressar que las vilas y llochs sien
reals o de baró. Y millor ho prova lo capítol 20
del Nou Redrés de las Corts del any 1599, ibi:
«que los deputats un mes abans de las insaculacions fahedoras, conforme en lo present capítol
està disposat, dégan e sien tinguts escríurer consistorialment als pahers, jurats, concellers y procuradors de las ciutats, vilas o llochs, // 101r //
en las quals vagaran los llochs de deputats y oÿdors. [21] Que se entenga indistinctament de
las vilas y llochs, axí de baró com real, ho prova
lo exemplar fet en lo cas de la desanseculació del
dit doctor Salvi Umbert, en lo qual se prengué
exprés motiu que no tenie domicili en la present
ciutat ni en sa vegueria, li haguera aprofitat. Lo
mateix se prova de altre exemplar contengut en
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la querela de número 116 de la visita del trienni
de 1636 feta, per haver los deputats y oÿdors
ensaculat en un lloch de oÿdor real de Cervera a
Francesch Lloch de Arbells, sens tenir domicili
ni ésser natural de dita vila de Çervera, y foren
dits deputats y oÿdors absolts ab motiu que no
constava haver comès delicte, dol, ni altre excés,
remetent al judici ordinari del molt il·lustre y fidelíssim consistori si dita ensaculació estave ben
feta, lo que no se haguera declarat si dita ensaculació fos estada feta contra algun capítol de
Cort, constitució de Cathalunya, usatges o altres drets de la pàtria. [22] Axí que no essent
contra capítols, constitucions, usatges ni altres
drets de la pàtria, no satisfà lo dir que en los dits
dos exemplars de Umbert y Llop, las declaracions no serien estadas fetas ab premeditació y
perícia, y que si no·s deuhen atténdrer, perquè
assò a més de ser libere dictum, altrament encontrarà ab la aucthoritat de la cosa judicada; y
sempre tindrie més fonament lo dir que deu observar lo judicat que no encontra ab ningun
dret de la pàtria, que no negar absolutament
dita aucthoritat, la qual resta també més qualificada ab la observansa de més de quoranta anys
de trobar-se ensaculats en los llochs de deputats
y oÿdors reals los habitants en las vilas y llochs
de baró com és la de Arenys de Mar, quant y
més que // 101v // la sentència o declaració en
què fou fet dit exemplar del doctor Umbert, se
executà precehint vot dels senyors concellers,
regent ab altres nou doctors de la Real Audiència y intervenció de assessors y advocat fiscal de
la present casa, als 9 de juny 1627. [23] Finalment no pot suffragar lo que se al·lega per part
de dit doctor Perpinyà, dient que en força de la
extracció a son favor feta en lo lloch de deputat
real de Gerona, ha de ser admès per tenir dret
adquirit, perquè lo contrari proceheix en propris termes de ensaculats per sa magestat, y després habilitats y extrets sempre que se’ls opposa
que sa extracció és contra la forma substancial
de la ensaculació, com en nostre cas per ser contra capítols de Cort, com axí doctament ho explica lo regent Matheu y Sanz, De regimine
Regni Valentiae, capitulo 4, § 9, quasi per totum
et presertim numeris 16, 17 et 18. Per tot lo que
y altrament ha y deu ésser declarat, sí y conforme ab dita última supplicació d’esta part fonch
deduhit y supplicat, et alias omni modo meliori
juribus fisci semper salvis. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Marti, advocatus fisci Generalis
Cathaloniae subrogatus. Copons, consulens. Dou,
consulens.»
En lo mateix die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari dos informacions rebudas,
ço és, una instant lo procurador fiscal del General en la vila de Granollers y altra instant Fèlix
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Alberta // 102r // Ferrer en lo consistori de sas
senyorias, las quals són assí cusidas signadas de
números XXV y XXVI.
En aquest mateix die, estant sas senyorias ajustats en lo consistori, intervenint-hi los magnífichs y noble assessors del General y present
casa, essent-hi present los magnífichs advocat y
procurador fiscal, fonch procehit a la declaració
de la excepció opposada per dit procurador fiscal al doctor misser Anton Grató Perpinyà, extret en deputat real del present Principat lo die
vint-y-dos de juliol proppassat, en la qual declaració fonch procehit en lo modo y forma prescrita y ordenada per lo sereníssim senyor rey
don Felip Ters, de gloriosa memòria, ab son real
decret dat als vuyt de nohembre mil sis-çents
sinquanta-nou, y fonch procehit a votar sobre
dita declaració en lo modo y forma següent:
«Lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer és
de vot y parer que, attès consta que lo doctor
Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de Barcelona y Gerona, és estat nomenat y elegit per
sa magestat, Déu lo guarde, en la insiculació
feta en lo present any mil sis-cents noranta-sinch,
per ocupar un lloch vacant de diputat real de
ciutedà honrrat de mà major de la ciutat de Gerona per mort de Rafel Masdéu, y que ab la suposició de tenir totas las qualitats y requisits necessaris fou aprobat y, com a hàbil y sufficient,
imbursat e o escrit en lo llibre vulgarment dit de
la Ànima, segons la resolució presa en la Novena de insiculadors en lo die divuyt de juliol pròxim- // 102v // passat, y que semblantment fou
habilitat per la Novena de habilitadors per poder concórrer en la extracció dels deputats y oÿdors que havie de effectuar-se en lo die vint-ydos de juliol, com en effecte concorregué, sens
oposar-se-li excepció alguna, y que en dit die
vint-y-dos sortejà y fou extret per obtenir lo càrrech de deputat real en tot lo present y corrent
trienni; y axí bé ha instat fos immitit y posat en
lo exercici y pocessió de dit offici de deputat
real y demanat com demana ésser admès al jurament; y encara que per part del procurador fiscal ab suplicació presentada als vint-y-sis de dit
mes de juliol se hage pretès que dit doctor Anton Grató Perpinyà no podie ser admès a la pocessió de dit càrrech y offici, ans bé, que devia
ésser desensiculat y posat altre en son lloch, passant a fer nova extracció de deputat real per lo
present trienni, fundant dita excepció primerament en la disposició del capítol divuyt, Corts
mil sinc-cents quoranta-dos, y després ab altres
suplicacions se hage també al·legat y opposat la
disposició del capítol trenta-dos, Corts mil
a. a continuació un procés transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1547.

sinch-cents trenta-tres, ponderant que la disposició del capítol divuyt, Corts mil sinch-cents
quoranta-dos, expressa y litteralment estatuheix
que sols hagen de ser ensaculats en deputat real
de Gerona los ciutedans honrrats de la dita ciutat, ensaculats y matriculats en la bolsa de mà
major del Concell de la dita ciutat e o fills y néts
de aquells per línea masculina hàbils y sufficients, qui emperò tingan llur principal habitació en la dita ciutat de Gerona, batllia o vegaria
// 103r // de aquella y no altres. Ans si altres ne
ensaculaven per ignorància o altrament, sien haguts per no ensaculats y ni hagen posar altres de
la condició en lo dit capítol mensionada. Y que
com dit doctor Anton Grató Perpinyà no tingués en lo temps de la ensaculació ni extracció
ni antes sa principal habitació en dita ciutat de
Gerona ni en sa batllia ni vegueria, ans bé de la
informació extrajudicialment rebuda consta,
que dit doctor Anton Grató Perpinyà ha tingut
sa principal habitació per espay de més de vinty-sinch anys contínuos e immediats a la dita ensaculació en la vila de Granollers, que és dins la
vegueria de Barcelona, en la qual contrastà son
matrimoni, que per ço faltant-li la dita qualitat
de principal habitació en la ciutat de Gerona,
batllia o vegueria de aquella substansialment y
pro forma expressada en la disposició de dit capítol divuyt, ab la dicció limitativa y restrictiva,
ibi: «qui emperò», y ab la subsegüent exclusiva,
ibi: «y no altres», y reforsada ab la clàusula irritant, ibi: «ans si altres ne ensaculaven per ignorància o altrament sien haguts per no ensaculats», restarie totalment incapàs dit doctor
Perpinyà per poder ser ensaculat en lloch de deputat real de Gerona, encara que en aquell concorren las qualitats de ésser natiu y originari de
la mateixa ciutat de Gerona y fill de ciutedà
honrrat matriculat y ensaculat en la bossa de la
mà major del concell de dita ciutat. Y que la
disposició de dit capítol trenta-dos, Corts mil
sinch-cents trenta-tres, corroborarie més la inhabilitat de dit doctor Perpinyà per disposar,
que aquell qui ha transferit totalment son domicili de una ciutat o vila en altre, no // 103v // pot
ser ensaculat en deputat ni oÿdor real per aquella ciutat, vila o lloch del qual se serie transferit.
Y que en effecte, havent dit doctor Perpinyà
deixat lo domicili que tenie en dita ciutat de
Gerona, ha transferit aquell totalment en la dita
vila de Granollers, no pot ésser ensaculat per la
dita ciutat de Gerona, de la qual ha deixat y
transferit son domicili. Emperò, attès que de la
fe del batisme de dit doctor Anton Grató Perpinyà consta ésser natiu y originari de la ciutat de
Gerona y fill de Joan Pau Perpinyà, ciutedà
honrrat de matrícula de dita ciutat, y que des de
la primera formació de las bossas de deputats y
oÿdors en la distribució dels tres brassos y estaments, en quant al real se han tingut y reputat
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per capaces los originaris de una ciutat o vila
real, per poder ésser ensaculat per aquella ciutat
o vila de la qual és originari, essent esta ja antigua observansa sens haver-se trobat exemplar
que ab claredat li sie contrari ni la puga destruhir, puix lo qui més se podrie ponderar serie
lo de Benet Sanctseloni qui fou, en lo any mil
sinch-cents vuytanta-y-tres, desansiculat per haver transferit son domicili de Gerona a Mallorca. Però no consta que dit Sanctceloni fos originari ni natiu de Gerona, de modo que la dita
observansa que ha tingut son principi de la disposició universal, ab què parla lo capítols de las
Corts vulgarment ditas de Sancta Anna, en
quant al bras real encara persevera, trobant-se’n
vuy molts de ensaculats ab la sola qualitat de
originaris y ab repetits exemplars haver-se axí
practicat, y ab contradicció en alguns casos formalment declarat en la present casa, ab los quals
exemplars se ha donat la genuïna y deguda intel·ligència a la disposició de dit capítol trenta// 104r // dos, Corts mil sinch-cents trenta-tres,
és assaber, que aquell se deu enténdrer del domicili accidental, consistint en la habitació y no
en lo domicili originari, persuadent-ho ab
evidència aquellas paraulas de dit capítol trentados, ibi: «haurà transferit totalment son domicili», las quals no·s poden en manera alguna aplicar ni verificar-se en lo domicili originari,
perquè és impossible transferir-se ni cambiar o
mudar-se lo origen, ni se pot fer precisió, si és
en quant sols als effectes perquè la paraula totalment expressada en dit capítol destruheix també esta precisió, quant suposa total translació y
pèrdua de domicili; la qual total amissió may és
verificable en lo domicili originari ni en quant
als effectes, perquè encara que entre los doctors
se dispútia si lo domicili originari se pot pèrdrer,
en quant als effectes però ningun doctor se atreveix a dir que se pèrdia totalment en quant a
tots los effectes; ans bé etiam de dret canònich
és indubitat que sempre ne restan alguns, y axí
la Cort de dit any mil sinch-cents trenta-tres no
féu disposició contrària al dret comú, sinó que
se conforma ab aquell, lo qual disposa que lo
qui transfereix totalment son domicili accidental, no pot tenir los honors y càrrechs del lloch
de ahont antes ere domiciliat; y aparegué a la
Cort de dit any mil sinch-cents trenta-tres que
ere convenient excitar, ab municipal estatut, la
disposició del dret comú, y no fou supèrflua
providència sinó molt necessària, puix segons
motiva dit capítol eren molts los abusos que se
havien experimentat, ibi: «De poch ensà s’és fet
abús», de modo que la disposició del dret comú
que restave abusada, fou confirmada ab la de dit
capítol trenta-dos. Y encara se mostrà lliberal la
Cort en dexar vàlida la insaculació, encara que
se // 104v // transferís dit domicili després de ésser estats ensaculats, en lo que apare se aplica la
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disposició del dret comú. Y suposada esta capacitat en dit doctor Perpinyà, ab qualitat de originari y tenir també de altra part lo de ésser ciutedà honrrat de Gerona, fill de ciutedà
matriculat en la bossa de mà major de dita ciutat, no·s pot dir tanpoch inhàbil en força de la
disposició del capítol divuyt, Corts mil sinccents quoranta-dos, encara que en dit capítol se
tròbia disposada la qualitat de principal habitació en la dita ciutat, batllia o vegueria com a necessària et pro forma, en aquells que han de ser
ensaculats per a deputats de Gerona. Y esta circunstància de principal habitació, que se deu
enténdrer sens dubte algú del domicili accidental, no concorregués en dit doctor Perpinyà en
lo temps de sa insiculació, perquè quidquid sit
de si la disposició de dit capítol divuyt és exclusiva absolutament dels qui no tindran juntas totas las qualitats que lo dit capítol expresa, o si
sols és diposició prelativa, és assaber, que mentres concórrian personas que tingan totas las ditas qualitats, degan preferir y exclòurer als altres
axí del domicili originari com accidental, als
quals faltarà una de las qualitats que dit capítol
expressa, restant sols estos capaces in subcidium
y en defecte dels primers, fent gran forsa per poder arguhir dita prelació, las paraulas expressandas en lo principi de dit capítol, com a rahó genuïna decisiva de dit statut, ibi: «més com sie
cosa molt justa y rahonable que los qui aportan
los treballs y càrrechs de las universitats en los
beneficis y honors, sien prefferits //105r // als altres de ditas universitats, per ço sie estatuhit»,
etcètera, y no trobar-se en dit capítol disposició
expressa que fasse del tot incapaces als qui antecedentment, com a originaris o altrament domiciliats, tenien dret ser ensaculats. Y sempre lo
estatut se deu enténdrer, quo minus noceat al
dret que antes compètia, y prenén la intel·ligència de la prelació, restarien menos prejudicats
los originaris y altres de dita universitat, puix no
restarien totalment exclosos y podrien entrar a
lo menos in subcidium interim et revocabiliter,
fins que concorregués persona idònea que tingués totas las qualitats de dit capítol divuyt, al
exemple del que·s troba observat en los llochs
de deputat militar, titulars de duch de Cardona,
compte de Empúries, compte de Palamós y bescompte de Rocabertí, los quals ocupa qualsevol
cavaller, y és hàbil per concórrer a deputat ab
dit lloch. En los casos que dits títols recauhen
en doma o en menor edat in subcidium interim
et revocabiliter, fins que dits títols y dignitats reals recayguen en subjecte hàbil y sufficient, que
tinga totas las qualitats que disposan los capítols
de Cort per exercir lo càrrech de deputat. Y se fa
majorment més provable dita prelació quant las
paraulas dispositivas se li poden conciliar, puix
la clàusula exclusiva, y no altres, és verificable ab
la prelació, ço és, que los que tindran las quali570

tats que disposa dit capítol, hagen de ser insaculats en primer lloch y axí prelative als altres, ni la
clàusula irritant que se subsegueix en dit capítol
ordenant la desanseculació, és absoluta irritant,
dexant lo lloch vàcuo, ans bé immediatament
passa a dar providència a què en lloch del desensiculat, se hage de posar altre de la condició que
menciona dit capítol. Y axí no serie violència
enténdrer dita clàusula de desensiculació, no
absolutament, sinó in casu concursus de altre
que tingués totas las qualitats, //105v // que tots
són motius que encara que no deixen certa y
sens alguna disputa la intel·ligència de dit capítol divuyt, ab limitació al sol cas de la prelació y
concurs de subjectes de menos, dexan molt
probable aquella. Emperò, a més que lo dit
doctor Perpinyà, independentment de la disposició de dit capítol divuyt, de si com a originari
tenia capacitat de ser insaculat, com sobre se ha
dit, lo cert y indubitat és que la ciutat de Gerona, sa batllia y vegueria als divuyt de juliol del
corrent any mil sis-cents noranta-y-sinch, y més
de un any antes, ha estat y estave ocupada de las
armas enemigas del rey de Fransa. Y per consegüent, suspesa la disposició de dit capítol divuyt, en quant a la qualitat de la principal habitació, perquè mentres aquellas parts restan
ocupadas del enemich no és verificable la dita
qualitat, respecte a la qual, com a impossible y
no pensada per lo cas que·ns trobam, se ha de
enténdrer com si no fos disposada, y axí ho ha
entès lo procurador fiscal en las extraccions de
deputats, oÿdors y visitadors fetas en lo corrent
any; lo qual, inseguint la resolució de la Novena
dels habilitadors, que fonch confirmada ab despaig de cancellaria juntas las tres salas, ha posat
excepció impedint lo concórrer en sort a tots
aquells que se trobaven tenir sa habitació en
dits paratges, publicant la següent excepció,
ibi: «non potest, quia residet in partibus inimicorum». Y serie gran absurdo y contra tota disposició de dret, que una mateixa qualitat per lo
mateix fi y effecte, fos presisa y se pugués atténdrer per habilitar a un subjecte per a un offici,
quant lo tenir aquella mateixa qualitat altres
subjectes, // 106r // que altrament eren hàbils e
idòneos, los constituhie per inhàbils. Y axí com
segons disposició de dret se vícian, y no se attenen aquellas cosas quae perveniunt ad casum a
quo incipere non possunt, tanpoch en nostre cas
se deu atténdrer la dita qualitat de habitació,
que ha arribat en un estat que inhabilita als que
tenen la tal qualitat, sinó que se ha de tenir per
suspesa; puix no permet lo dret que una et eadem res diverso jure censeatur, ni que en un mateix temps produhesca effectes totalment encontrats, com succehirie si en la insiculació y
habilitació pròximpassada, se hagués hagut de
atténdrer la qualitat se attenia per inhabilitar als
qui la tenian. Y per consegüent, tenint dit doc-

tor Perpinyà totas las demés qualitats expressadas en dit capítol divuyt, ço és, lo ésser ciutedà
honrrat de Gerona, fill legítim y natural de ciutedà matriculat en la bolsa de mà major de dita
ciutat, se haurie cumplert a la disposició de dit
capítol divuyt, encara que se trobe sens la qualitat de la habitació, essent impossible de cumplir-la, lo que se conforma ab la disposició del
dret, puix en termes de estatuts que requereixen
cumplir-se ab moltas qualitats, basta cumplir ab
las possibles en lo temps del acte, perquè se diga
satisfet al estatut. Majorment que·ns trobam en
cas que dit doctor Perpinyà té la civilitat de ciutedà honrrat y no sols la del origen del pare,
sinó també la de son propri origen, la qual ex
impossibilitate de la // 106v // habitació saltem
per aequipolens, la supleix sens que puga ésser
rellevant objecte per impedir a dit doctor Perpinyà la immissió en la pocessió y exercici de dit
offici, lo dir que no tota la vegueria de Gerona
se troba ocupada del enemich, ans bé, la vila de
Arenys, que és de la vegueria ampla de Gerona,
ha continuat sempre en obediència del rey, nostre senyor.
Y que en lo temps de dita insiculació y extracció
tenie sa principal habitació en dita vila de
Arenys Fèlix Albert Ferrer, lo qual és fill natural
de Fèlix Ferrer, y nét de March Antoni Ferrer,
ciutedà honrrat de Gerona, matriculat en ditas
bolsas de mà major, y que axí com a tenint totas
las qualitats de dit capítol divuyt, ell devie ser
ensaculat y no dit doctor Perpinyà, etiam que lo
dit capítol se hagués de enténdrer prelatiu, com
en effecte la suplicació presentada als trenta-hu
de juliol proppassat, coadjuvada ab petició del
procurador fiscal, ha instat que fos dit doctor
Perpinyà desanseculat y en son lloch inseculat
dit Fèlix Albert Ferrer. Perquè estas objeccions
y opposició de tercer, se funda en punts y articles dubtosos en fet y dificultosos en dret, que
requereixen una llarga discussió, la qual no pot
fer-se ni adeptar-se a una cognició summària extrajudicial, és la present en la qual insta la immissió en lo offici de aquell que ja se troba extret, precehint elecció de sa magestat, aprobació
y habilitació duplicada en las novenas de insiculadors y habilitadors, concorrent ans bé en la
habilitació y aprobació lo molt illustre y fidelísim consistori del trienni precedent. Y en cas
//107r // sie opinió dels doctors que la opposició
y excepció etiam post extractionem, obra effecte
suspensiu, ja en nostre cas ha obrat dit effecte
fins vuy, y no·s deu retardar la immissió per excepcions túrbidas y que requirexen altiorem indaginem, ans bé és certa proposició de dret que
en matèria de officis, cas excepcions que se oposan després de la elecció y de tenir lo elegit jus
ad rem, no obran tant effecte ni·s deuen atténdrer; com serien attesas si se fossen objectadas
571

antes, com y no menos és certa resolució dels
senyors en la matèria subjecta que indubio se
deu decidir y declarar la immissió a favor de
aquell qui se troba extret. Y que en nostre cas,
las refferidas objeccions sien túrbidas in facto et
in jure, se manifesta perquè quicquid sit de si la
vila de Arenys y la habitació en ella, essent lloch
de baró, se puga atténdrer per la ensaculació de
deputat y ohidor del bras real, quant essent disposadas las ensiculacions dels tres braços per los
llochs de deputats y oÿdors a la similitut, y encara per millor dir ab la mateixa formalitat que se
forman en Corts generals los brassos, essent cert
que lo bras real se forma de las universitats reals
per medi de sos síndichs y que en ellas no entran
las universitats de baró, fa gran reparo que la habitació en estas puga justificar qualitat que capacite per entrar un subjecte insiculat a deputat
real, lo que confirma la experiència, puix las ciutats populadas y caps de bisbats, com són Tarragona, Seu de Urgell y Solsona, que són en jurisdicció de baró, no tenen llochs alguns en lo bras
//107v // real de deputats ni oÿdors, quant lo tenen moltas altras vilas reals y ab motiu de ésser
de jurisdicció real las ciutats de Manrresa y Balaguer, se’ls donaren llochs en dit bras real en lo
capítol vint de las Corts de mil sinch-cents quoranta-dos. Com també no és de menos difícil
averiguació si la paraula «vegueria» expressada
en dit capítol divuyt, se deu enténdrer de la ampla o sols de la estreta, persuadint dita estreta
intel·ligència: primo la rahó que motivà dit capítol de haver de ser preferits los que aportaven
los treballs y càrrechs de las universitats, quant
és cert que en los treballs y càrrechs de la universitat de Gerona no deuhen contribuhir tots
los de la vegueria ampla, sí emperò en molts casos y per differents effectes los de la vegueria estreta; secundo perquè veu dit capítol divuyt se
expressan ab dicció alternativa de la «batllia o
vegaria», significant ésser cosas de alguna similitut, a las quals se podie aplicar la rahó de suportar càrrechs y treballs de la universitat de Gerona, y axí com és cosa reduhida la batllia forana fa
gran forsa per enténdrer també estreta la vegueria; tertio perquè si la vegueria hage de ser ample ere supèrflua expressió la de la batllia, que ja
venie compresa ab lo nom de vegueria, però entenent-se de la estreta, és necessària la expressió
perquè la batllia comprèn llochs distincts dels
que componen la vegueria estreta. // 108r // Y
no és menos dificultós compèndrer que dit Fèlix Albert Ferrer tinga totas las qualitats requisidas, ad exclusionem de dit doctor Perpinyà
quidquid sit de si las té, ut ipse includatur en los
llochs vacants de deputat real, perquè encara
que constàs de la habitació en dita vila de
Arenys modo que de jure requiritur, y que fos
cert que al fill natural suffrague lo domicili del
pare, com a principal habitació sua hoc unum

[ 1695 ]

[ 1695 ]

certum est, de què sempre resta la difficultat si la
habitació en dita vila de Arenys, lloch de baró y
de la vegueria ampla, és la qualitat requisida en
dit capítol divuyt, y axí tenint lo doctor Perpinyà la qualitat del domicili originari, és àrduo
dir que resta vensut per dita habitació en
Arenys, ab què restant com resta dúbia esta
qualitat, és cert que respecte de la altra, consistint en la filiació de ciutedà honrrat, és clara la
preferència de dit doctor Perpinyà; perquè en
via de dret, quant concorran als officis, un fill
natural, ab altre que és llegítim y natural, encara
que aquell com a fill sols natural sie també
capàs, però és preferit per lo altre qui és legítim
y natural. Axí que recahent en ditas objeccions y
opposició de dit Ferrer, tants dubtes y difficultats de llarga discussió, no·s pot impedir la immissió en la pocessió a dit doctor Perpinyà.
Per ço y altrament, sens prejudici dels drets y
accions que en son cas pugan fòrsan competir a
la dita ciutat de Gerona y al procurador fiscal
del General de Cathalunya, sempre que sie restituhida dita ciutat a la obediència del rey, nostre senyor, que no proceheix la excepció opposada per dit procurador, y fomentada ab la
opposició de dit Fèlix Albert Ferrer contra
// 108v // lo doctor Anton Grató Perpinyà, ans
bé, que dit doctor Perpinyà deu ser en la forma
acostumada immitit y posat en la pocessió y
exercici del offici de deputat real per la qual fou
extret en lo die vint-y-dos de juliol pròximpassat, ab totas las prerogativas, preheminèncias,
lucro y emoluments a dit offici pertanyents,
com si effectivament hagués prestat lo jurament
y entrat en pocessió en lo die sòlit y destinat del
primer de agost pròximpassat.
Lo noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre de dits magnífichs assessors, és del mateix
vot y sentir que lo dit doctor Joseph Alòs y Ferrer. Lo il·lustre y fidelíssim senyor Rafel de Pinyana y Galvany, deputat ecclesiàstich, és del
vot y parer següent, ço és: «que vistos los documents, informacions y deduccions en fet y en
dret que per las parts respective se han presentat
y al·legat en escrits y de paraula en las informacions, y vist lo demés que se havie de vèurer y
premeditadas, ben examinada la matèria. Attès
que de la informació rebuda per part del procurador fiscal del General de Cathalunya, consta
que lo doctor Anton Grató Perpinyà, antes de
ésser ensaculat en lo lloch de deputat real per la
ciutat y vegueria de Gerona, havie més de vinty-sinch anys y cerca de trenta que havie mudat
totalment lo domicili accidental de la habitació
de la ciutat de Gerona, transferint-lo a la vila de
Granollers del bisbat y vegaria de Barcelona, per
ocasió de haver // 109r // en dita vila contractat
matrimoni carnal en fas de Sancta Mare Iglésia,
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entrant en casa de sa muller per ser pubila,
ahont encara vuy habita junt ab dita sa muller,
fills y família. Consta de la disposició litteral del
capítol divuyt de las Corts del any mil sinchcents quoranta-dos, que los que han de ser ensaculats en los llochs vacants de deputats reals
per la ciutat de Gerona, han de tenir las qualitats que expressa, ibi: «Per ço sie statuhit que,
vacant algun lloch de deputat per mort o altrament dels qui son ensaculats per lo estament reyal en la Deputació per la ciutat de Gerona, los
deputats y oÿdors de comptes qui per temps seran, hagen y sien tinguts ensacular per lo dit
mort o altre vacant dels ciutedans honrrats de la
dita ciutat ensaculats y matriculats en la bossa
de la mà major del concell de la dita ciutat eo
fills o néts de aquells per línea masculina hàbila
y sufficients. Qui emperò tingan llur principal
habitació en la dita ciutat de Gerona, batllia o
vegueria de aquella y no altres, ans si altres ne
ensaculaven per ignorància o altrament sien haguts per no ensaculats y ni hagen posar altres de
la condició en lo precedent capítol mencionada». Consta de las suplicacions y deduccions
presentadas per part de dit procurador fiscal haver-se per ell opposat en forsa del refferit capítol
la excepció del deffecte de la habitació de dit
doctor Anton Grató Perpinyà en la ciutat de
Gerona y que en virtut de dit deffecte no pot ser
admès lo jurament al dit doctor Perpinyà en
orde al offici de deputat real, en què fou ensaculat y habilitat per un lloch vacant de dita ciutat
de Gerona, en lo qual fou extret lo die vint-ydos de juliol proppassat, y que axí no ha de ser
admès a la pocessió, ingrés ni exercici de dit offici, // 109v // ans bé que ha de ser desanseculat
de dit lloch de deputat real y per consegüent
consta de la intenció de dit procurador fiscal. Y
encara que per part de dit doctor Anton Grató
Perpinyà se hage deduhit, ponderata y al·legat
que la disposició de dit capítol divuyt no exclou
als fills y néts de ciutadans honrrats de Gerona,
matriculats en la bossa de mà major del Concell
de dita ciutat, no habitants en dita ciutat de Gerona, batllia ni vegueria de aquella, sinó solament en concurs de ciutedans honrrats de Gerona, matriculats en la bossa de mà major del
Concell de la mateixa ciutat o fills, o néts de
aquells habitants en dita ciutat, sa batllia o vegueria, no emperò en deffecte de estos, y que
axí la disposició de dit capítol divuyt és prelativa
fundata en lo preàmbol de aquell, ibi: «més
com sie cosa molt justa y rahonable que los qui
aportan los treballs y càrrechs de las universitats,
en los beneficis y honors sien preferits als altres
de ditas universitats». Y que no consta que al
temps que dit doctor Anton Grató Perpinyà fou
ensaculat en dit lloch de deputat real, hi hagués
a. a continuació ratllat, provat.

ciutedà honrrat de Gerona, dels matriculats a la
bossa de mà major del concell de la mateixa
ciutat, ni fill ni nét de aquell que pugués concórrer a ser ensaculat en dit lloch de deputat real,
volent inferir de aquí que, essent dit doctor Perpinyà fill de un ciutedà honrrat de Gerona, matriculat a la bossa de la mà major del concell de
dita ciutat, en força de dita prelació y fora lo
concursar ciutedans honrrats de Gerona y fills y
néts de aquells, ab las qualitats dalt refferidas
que expressa dit capítol, pugue y degue ésser
ensaculat en dit lloch de deputat real, // 110r //
encara que li falte dit requisit de la habitació en
dita ciutat de Gerona. Emperò encara que dit
doctor Anton Grató Perpinyà sie fill de ciutedà
honrrat de Gerona, matriculat en la bossa de la
mà major del concell de dita ciutat, lo cert és
que la refferida prelació no se troba en dit capítol divuyt, en virtut de las paraulas desobre
transcritas, que componen lo preàmbol de dit
capítol ni altrament, per quant dit preàmbol no
conforma ab la dispositiva de dit capítol, ans bé
discordan entre si, attès que la dispositiva solament comprèn los ciutedans honrrats de Gerona matriculats a la bossa de la mà major del
concell de dita ciutat, o fill o néts de aquells habitants emperò en la mateixa ciutat, sa batllia o
vegaria després de la nominació y vocació dels
quals, se expressan en dita dispositiva a què
aquellas paraulas, ibi: «y no altres, ans bé si altres ne ensaculaven per ignorància, o altrament
sien haguts per no ensaculats per ignorància o
altrament sien haguts per no ensaculats, y ni hagen posar altres de la condició en lo present capítol mencionada». Consta que si a més dels
anomenats y cridats en la dispositiva de dit capítol, en subcidi y deffecte de aquells se’n haguessen de admètrer de altres, en forsa de dit preàmbol, notòriament se veu que aquest se contraria
ab la dispositiva de dit capítol, que exclou tots y
qualsevols altres ciutedans honrrats de Gerona,
no tenints las qualitats desobre mencionadas. Y
encara ab clàusula irritant exclusiva y restrictiva
consta en via de dret que, quant lo preàmbol se
contraria ab la dispositiva de algun estatut, lley
o altre qualsevol disposició, en semblant cas no
se attén lo preàmbol ni de ell se induheix la causa final, sinó que solament se attén la dispositiva
y de ella se pren la causa final, // 110v // restringint lo preàmbol ab la dispositiva. Consta que
en dit capítol no s’i troban cridats ni anomenats
expresse ni tàcitament los ciutedans honrrats de
Gerona, originaris y no habitants en dita ciutat,
sa batllia ni vegueria, encara que fills o néts de
ciutedans honrrats de dita ciutat, matriculats a
la mà major del concell de aquella. Consta ab
expressa disposició de dret y comú sentir de tots
los pràtichs, que los qui no se troban expressament cridats en alguna disposició, no se pot dir
que esta contingent prelació a son favor, encara
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que en ella se expréssian las paraulas «sien preferits», que en llatí correspon a «praefferantur»,
com en nostre fet. Consta que en tot cas suposat y no concedit, que del dit preàmbol se’n pugue induhir prelació, no obstant las rahons dalt
expressadas en semblant cas, dita prelació solament podrie recàurer ab los que serien ciutedans honrrats de Gerona y que retindrien los effectes de la civilitat de aquella, y no en los que
no retindrien semblants effectes de civilitat.
Consta en via de dret comú, civil y canònich
que los ciutedans originaris que han dexat totalment la civilitat y mudat son domicili accidental, que és la habitació en altra ciutat, vila o
lloch, dexan de ser ciutedans de la ciutat de
ahont han transferit son domicili accidental, en
quant als effectes de la civilitat, de forma que no
poden obtenir los honors ni beneficis de la ciutat de son origen, ni tanpoch poden ser compel·lits als mals y càrrechs de aquella. Consta
que dit doctor Anton Grató Perpinyà ha dexada
la dita ciutat de Gerona y mudat totalment son
domicili accidental en dita vila // 111r // de Granollers, sens haver dexat casa, patrimoni, ni havers alguns en dita ciutat de Gerona. Consta altrament, per la disposició del capítol trenta-dos
de las Corts del any mil sinch-cents trenta-tres,
que los qui han mudat totalment son domicili
de alguna ciutat, vila o lloch del present Principat a altre, no poden ser ensaculats en lloch de
deputats, ni oÿdors reals vacants per las ciutats,
vilas o llochs de hont han transferit son domicili, expressant per rahó de aquellas paraulas, ibi:
«com sie cosa injusta que aquells qui no suportan los càrrechs senten los honors e profits». Axí
que dit doctor Perpinyà és estat ensaculat en dit
lloch de deputat real per la ciutat de Gerona, no
sols contra la disposició de dit capítol divuyt de
las Corts del any mil sinch-cents quoranta-dos,
sinó també contra de dit capítol trenta-dos de
las Corts del any mil sinch-cents trenta-tres. Ni
relleva dir que dit capítol trenta-dos parla solament del domicili accidental y no del originari,
y que segons esta intel·ligència, se trobarien alguns ensaculats en llochs de deputats y oÿdors
reals per las ciutats y vilas de ahont han transferit totalment son domicili y són originaris, y que
axí ab la observansa interpretativa restarie declarat dit capítol trenta-dos en orde a disposar del
domicili accidental, perquè consta que dit capítol en lo any mil sinch-cents vuytanta-y-tres a
vint-y-vuyt de setembre, ab deliberació feta en
lo present consistori de Concell de sos assessors
fou pres per motiu junt ab dit capítol divuyt de
las Corts del any mil sinch-cents quoranta-dos,
per a desensicular a Francesch Benet Sanctceloni, ciutedà honrrat de Gerona, perquè havie
transferit son domicili de la dita ciutat de Gerona al regne y ciutat de Mallorca, sens expressar
altra motiu; // 111v // y per esta rahó no obsta
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dir que no consta que dit Santceloni tingués los
altres requisits, suposat que si altres li’n haguessen faltat se fóra també expressat per motiu, y
axí mateix poch després de las Corts de dit any
mil sinch-cents trenta-tres y assenyaladament a
vint-y-hu de juliol del any mil sinch-cents setanta-dos, ab altre deliberació feta en lo present
consistori de Concell de sos assesors, foren desanseculats Joan Perpinyà, de Vinçà, fill de altre
Joan Perpinyà, de la vila de Perpinyà, del lloch
de deputat real per dita vila y Joan Gomar, del
lloch de oÿdor real de la ciutat de Tortosa, per
haver aquells mudat son domicili y no tenir lo
accidental respective en la vila de Perpinyà y en
la ciutat de Tortosa de ahont eren originaris.
Consta també que altre de nostres pràtichs catalans, qui únicament ha escrit sobre la
intel·ligència de dit capítol trenta-dos, affirma
que un vot que·s féu per alguns doctors en la
present casa, resolent que dit capítol trenta-dos
se deurie enténdrer de domicili originari, se
contraria ab lo capítol sexanta-dos del Nou Redrés de las Corts del any mil sinch-cents noranta-nou, en lo qual, parlant de las ensaculacions
de deputats e oÿdors disposa, ibi: «que los tals
que volguessen ésser ensaculats, no puguessen
ésser admesos que no sia legítimament, provat
tenir propri domicili en la vila y lloch o en la vegaria per hont seran insiculats, assí dita ensaculació sie de ninguna efficàcia y valor que lo tal
lloch puga ésser donat a altra persona que
tindrà las qualitats requisidas». Axí que ditas paraulas «propri domicili» las entengué dit pràtich
català del domicili del origen, en quant als effectes de la civilitat y dels deputats y oÿdors reals. Y
axí mateix se entengué dit capítol // 112r // sexanta-dos en la declaració de la querela, de numero vint-y-hu del trienni del any mil sis-cents
vint-y-tres, declarant que Salvi Umbert havie de
ser desenseculat de un lloch de deputat real per
la present ciutat de Barcelona, per no constar
que tingués domicili ni origen en dita ciutat ni
en sa vegaria, la qual declaració fou executada,
precehint vot dels senyors canceller y regent, y
de nou magnífichs doctors de la Real Audiència
ab intervenció dels assessors de la present casa.
Consta també que, havent dit procurador fiscal
intentat causa contra lo magnífich doctor Aleix
Tristany, per trobar-se ensaculat en un lloch de
oÿdor real per la ciutat de Lleyda, de a hont ere
originari, renuncià a la causa dit magnífich doctor Aleix Tristany, que després fou promogut a
la Real Audiència, ab sèdula de catorse de maig
del any mil sis-cents sexanta-dos, expressant en
sa doctrina y perícia que, encara que ere originari de dita ciutat de Lleyda, attenia y considerave que sa ensaculació ere contra la disposició
de dit capítol trenta-dos, Corts mil sinch-cents
trenta-tres, per no suportar ell los càrrechs de
dita ciutat de Lleyda, y per consegüent la dita
574

moderna observansa que se al·lega, contra la
ponderada y verdedera intel·ligència de dit capítol trenta-dos, no·s pot dir interpretativa sinó
abús y corruptela, com en termes de desanseculació feta contra capítols de Cort y sa intel·ligència, fou declarat en la present casa als onse
de juliol mil sinch-cents vuytanta-quatre de vot
dels senyors canceller Manegat y regent Cordellas, ab intervenció dels assessors de la present
casa.
Del fins assí ponderat se conclou que en dit capítol divuyt de las Corts de mil sinch-cents quoranta-dos no s’i pot //112v // conciderar la refferida prelació, que en tot cas no suffragaria a dit
doctor Anton Grató Perpinyà, tant en força del
propdit capítol y rahons jurídicas an aquell aplicables, com de dit capítol trenta-dos de las
Corts de mil sinch-cents trenta-tres, més havant
se prova la total exclusió de la refferida prelació;
attès consta que dit capítol divuyt, des de què
fou statuhit fins al temps que dit doctor Perpinyà fou ensaculat, havian passat més de cent sinquanta-tres anys, y aprés tant llarch espay de
temps no consta que dita prelació se sie may
practicada, al·legada, ni pensada en la present
casa, ans bé consta que sempre regularment han
vacat molts llochs de deputats y oÿdors reals per
la ciutat de Gerona, y may ningun ciutedà honrrat de Gerona originari y no habitant en dita
ciutat, sa batllia y vegueria, hage pretès fins ara
ésser en dits llochs ensaculat. Consta en via de
dret que la observansa interpretativa també resulta ex non facto quam ex facto, per a interpretar los estatutsa y altres qualsevols disposicions.
Consta que trobant-se ensaculat en lloch de deputat real per la ciutat de Gerona lo doctor Joseph Pont y Llombart, ciutedà matriculat a la
bossa de la mà major del concell de la mateixa
ciutat, ab real decret de tretse de juliol mil
sinch-cents vuytanta-y-sis, fou servit sa magestat, que Déu guarde, manar desansecular ab lo
sol motiu de no tenir son habitació en dita ciutat de Gerona, que requereix dit capítol divuyt,
prenent dit motiu de las representacions fetas
per //113r // lo síndich de dita ciutat de Gerona,
tant a sa magestat com antes al present consistori sens parlar ab ella, ni significar paraula alguna
de dita prelació. Consta en tot cas que dita prelació se deurie enténdrer a favor dels ciutedans
honrrats de Gerona, que habitaran en la mateixa ciutat y los faltarie algun dels requisits que
demana dit capítol divuyt, perquè estos contribuheixen als mals y càrrechs de la universitat de
la ciutat de Gerona. Y com a tals, en deffecte
dels que tindrien tots los requisits podrien ésser
ensaculats, y axí y no altrament se podrie atténdrer lo preàmbol de dit capítol divuyt en tot cas
a. a continuació repetit, los estatuts.

que pugués induhir prelació, altrament dit capítol divuyt no serie favorable sinó odiós a la dita
universitat de Gerona, perquè si los nudos originaris ciutedans honrrats de aquella, fills o néts
de altres matriculats a la bossa de la mà major
del concell de dita ciutat, podrien ésser ensaculats, los altres ciutedans honrrats que tindrien
tots los requisits, may podrien obtenir los llochs
que aquells haurien preocupat ni los que no tindrien tots los requisits, encara que habitants en
dita ciutat, si bé uns y altres contribuhirien als
mals y càrrechs de dita ciutat, que és la circunstància en què consisteix lo preàmbol de dit
capítol divuyt. Consta que en tot cas Fèlix Albert Ferrer tindrie tots los requisits que demana
dit capítol, perquè de la informació y documents que ha presentat se prova que és nét de
ciutedà honrrat de Gerona, matriculat a la mà
major del Concell de dita ciutat, y que té son
domicili originari y accidental en la vegueria de
Gerona, a saber és, en la vila de Arenys de Mar,
y per consegüent, //113v // en tot cas la dita prelació restarie exclosa ab lo concurs de dit Ferrer
qui se ha opposat a la dita ensaculació del dit
doctor Anton Grató Perpinyà. Ni obsta lo dir
que dita vila de Arenys de Mar no és de la vegueria estreta sinó de la ampla de Gerona, y que
dit capítol divuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-dos, parla de la vegaria estreta y no de la
ampla, perquè los de la estreta y no los de la ampla contribuheixen als mals y càrrechs comuns
de la ciutat de Gerona. Però se respon que del
mateix capítol resulta y consta, que parla indistinctament de la vegaria de Gerona sens restringir-se a la estreta, y axí és apte per a compèndrer
tant la vegueria ampla com en la estreta, y ab la
mateixa capacitat se ha de interpretar dit capítol
ab la observansa. Consta que de esta part de
més de quoranta anys, los ciutedans honrrats de
dita ciutat de Gerona, habitants en la vegaria
ampla de aquella, y particularment en dita vila
de Arenys de Mar, que altrament tenen los requisits que disposa dit capítol, se troban ensaculats en deputats y oÿdors reals per dita ciutat de
Gerona, tanpoch no fa al cas dir que los de la
dita vegueria estreta contribueixen als mals y càrrechs de dita ciutat de Gerona, perquè de semblant contribució no consta ni de las sentèncias
reals de las quals se pretén provar aquella, y en
tot cas solament contraria que los de la batllia
de Gerona, són los qui contribuhexen y no los
de la vegaria estreta, y una cosa és //114r // la vegueria estreta y altra different la batllia de Gerona, component-se com se componen de differents vilas y llochs. Tanpoch no relleva lo dir
que la vila de Arenys de Mar és de baró y que
solament los de las vilas y ciutats reals poden ésser ensaculats, perquè se respon que no consta
ni pot constar en via de dret municipal, ni altrament se trobe disposat que los ciutedans hon575

rrats y altres gaudints de privilegi, habitants en
vilas y llochs de baró no pugan ésser ensaculats
en deputats y oÿdors reals, ans bé lo contrari se
manifesta de la disposició de alguns capítols de
Cort, y assenyaladament del dit capítol trentados de las Corts de mil sinch-cents trenta-tres,
ibi: «son domicili en Barcelona o en altra ciutat,
vila o lloch dels dits Principat y comptats». Las
quals paraulas se dirigeixen als que han de ser
ensaculats en deputats y oÿdors reals, lo propri
se justifica del capítol vint del Nou Redrés de las
Corts del any mil sinch-cents noranta-nou en
aquellas paraulas, ibi: «statuheix y ordena la
present cort que los deputats un mes abans de
las ensaculacions fahedoras, conforme en lo
present capítol està disposat, degan y sien tinguts escríurer consistorialment als pahers, jurats, concellers y procuradors de las ciutats, vilas
o llochs en los quals vagaran llochs de deputats
y oÿdors». Lo mateix se prova del capítol sexanta-dos de dit Nou Redrés de Corts mil sinchcents noranta-nou, ibi: «que no hajan legítimament provat tenir propri domicili en la vila o
lloch o en la vegaria per a hont seran ensaculats», y est capítol, com desobre se ha provat,
parla també dels deputats y oÿdors reals, axí que
ab la narrativa de dits // 114v // tres capítols no
se pot dubtar que los domiciliats en ciutats, vilas
y llochs de barons, tenint los requisits y qualitats que són menester, poden ésser ensaculats. Y
lo que més és que ditas narrativas se troban observadas en térmens de deputats y oÿdors reals,
y particularment en la refferida declaració feta
en orde a la querela de número 21 del trienni de
mil sis-cents vint-y-tres, respecte de la desanseculació del dit doctor Salvi Umbert, per la qual
se prengué per motiu que ere ensaculat en deputat real per Barcelona, y no constava que tingués domicili en esta ciutat ni en sa vegaria, suposant axí que li hage bastat tenir domicili en
qualsevol part de dita vegaria, lo mateix fou observat en la declaració de la querela de número
cent-y-setse del trienni del any mil sis-cents
trenta-sis, en orde si Francesch Llop, ensaculat
en oÿdor real per la vila y vegueria de Cervera,
estave legítimament ensaculat y havien faltat los
deputats y oÿdors per haver ensaculat aquell,
per tenir son domicili en lo lloch de Albarells de
dita vegaria, y fou declarat que los deputats no
havien comès excés ni delicte algú, remetent lo
article de la validitat de dita ensaculació al judici
ordinari, lo que no se haguera declarat si dita
ensaculació fos estada contra nostre dret municipal. Y lo que més és que axí consta observant
en las ensaculacions fetas de esta part més de
quoranta anys de deputats y oÿdors a favor de
dit Ferrer y de son pare y avi, encara domiciliats
en dita vila de Arenys de Mar, y per // 115r //
consegüent, encara que dit Ferrer sie fill natural
y no legítim, y com a tal, nét de un ciutedà honr-
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rat de Gerona, matriculat a la bossa de la mà
major del concell de dita ciutat de Gerona, en
tot cas de prelació deurie preferir al dit doctor
Anton Grató Perpinyà, encara que fill legítim y
natural de un ciutedà honrrat de Gerona, matriculat a la dita mà major, no obstant la regla que
lo legítim y natural en los honors y beneficis
preffereix al natural tantum, perquè assò se entén en via de dret coeteris paribus, lo que no milita en nostre fet suposat que dit Ferrer sempre
tindrie un requisit més que és lo de la habitació
en la vegaria de Gerona. Finalment, tanpoch no
pot objectar lo dir que dit doctor Anton Grató
Perpinyà, en virtut de la ensaculació, habilitació
y extracció de dret adquirit, y que axí se li deu
admètrer lo jurament per lo ingrés del offici de
deputat real en què ha sortejat, perquè en via de
dret consta la contrari quant la ensaculació és
estada feta contra de algun estatut com en nostre cas. Estos donchs y altres motius attesos y altrament, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich és de vot y parer que té lloch la refferida excepció opposada per lo procurador fiscal a la ensaculació, habilitació y extracció de dit
doctor Anton Grató Perpinyà en dit offici y
lloch de deputat real per la ciutat de Gerona, y
en conseqüència que en força de dita excepció,
no se li deu admètrer lo jurament per entrar en
la pocessió y exercici de dit offici.

aquest mateix die, constituhit personalment en
lo consistori de (sas) senyorias lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de
Barcelona, ha fet relació mitjansant jurament
com la indisposició de Hiacynto Alabau, guarda
ordinària del General, ha continuat fins lo die
present y persevera encara del modo que té dit a
sas senyorias en altres relacions, de modo que li
ha impedit y impedeix la personal servitut de dit
offici. Semblantment ha fet relació com la indisposició de Joseph Casas, guarda ordinària del
General en lo portal del Àngel, ha continuat fins
lo die present y continua conforme té dit y refferit a sas senyorias en altras relacions, impedint-li lo poder personalment exercir dit son offici. Axí mateix, dit doctor Monsalvo mitjansant
dit jurament, ha fet relació com lo doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla de la present ciutat, encara que lo atxaque de feridura que de
principi tingué no és tant apretat com aleshores,
però totavia resta ab una gran debilitat de las
parts que no pot fer exercici, sinó molt poch y
ab molt treball, y lo cap ab disposició de repetir
fàsilment la feridura, per lo que està impedit per
exercir personalment son offici.
116v

Lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru
és del vot del magnífich doctor Joseph Alòs y
Ferrer. Lo il·lustre y fidelíssim senyor Hierònym de Valls, oÿdor ecclesiàstich, // 115v // és
del vot y parer del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich. Lo il·lustre y fidelíssim
don Francisco Junyent y de Vergós, oÿdor militar, és del vot de dit doctor Joseph Alòs y Ferrer. Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Hiacynto Blanch, oÿdor real, és del propri vot y
parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Axí que ha prevalescut en vot no
procehir dita excepció per dit procurador fiscal
opposada a dit doctor Anton Grató Perpinyà, lo
que fonch intimat y notificat lo die sinch del corrent, de orde del molt il·lustre concistori a Simon Gallart, procurador de dit doctor misser
Anton Grató Perpinyà mediant intima en scrits
a ell dirigida, y personalment entregada per Llorens March, subrogat en altre dels verguers del
consistori de sas senyorias, axí refferint y fent relació a mi, scrivà major del General y present
casa. Axí mateix fonch intimat y notificat a Fèlix
Albert Ferrer, dit die de sinch del corrent, mediant intima en scrits a ell dirigida, dexada en la
casa de sa pròpria habitació per dit Llorens
March, verguer sobredit, axí refferint y relació
fent a mi dit scrivà major.
116r
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Dimars, a XI de octubre MDCLXXXXV. En aquest
die lo molt il·lustre y fidelíssim doctor Anton
Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de Barcelona
// 117r // y Gerona, deputat real extret per lo
present y corrent trienni, havent-se declarat no
procehir la excepció li fonch opposada per lo
procurador fiscal, a las deu horas de la matinada, ab cotxe venint en forma de brassos, és vingut a la present casa de la Deputació a effecte de
prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap de la escala per los
magnífichs y nobles assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, acompanyant-lo a la capella xica de Sant
Jordi, que estava molt ben adornada, en la qual
hi havia una almoada de vellut carmesí en la
qual se arrodillà dit senyor deputat real, quedant dits senyors assessors y advocat fiscal fora
de la dita capella. Hisqué de ella, y per dits assessors y advocat fiscal fonch acompanyat en lo
concistori vell, que és lo aposento a hont fan la
sòlita y acostumada residència dits assessors. Y
arribats que foren en ell dit senyor deputat real,
se assentà en una cadira enfront de la porta de
dit aposento, y a son costat dits magnífichs assessors y advocat fiscal. Y al cap de un rato, dit
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real féu enténdrer a ses senyories, per medi de don Ramon
de Codina y Ferreras, com ere arribat ell en la
present casa a effecte de prestar son jurament, y
ses senyories feren de resposta que sempre que
tingués gust podie entrar. Y després de haver reportat dit recado dit don Ramon de Codina y
Farreras, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat

real se alsà de dita cadira junt ab dits assessors,
advocat fiscal y scrivà major, los quals lo acompanyaren fins a la sala del consistori, y després
de haver-se despedits dits assessors y advocat
fiscal se assentà en la cadira de vellut a hont
acostuma estar assentat lo deputat real, entremig dels //117v // senyors deputat ecclesiàstich y
oÿdor militar; y al cap de un rato, per medi de
un verguer, enviaren sas senyorias a dir al senyor
vicari general y magnífich regent la vegueria de
Barcelona, los que eren en la present casa si eren
servits de entrar. Y per quant dit regent la vegaria de Barcelona pretenie precehir al dit vicari
general, entrà sol dit regent la vegaria de Barcelona y se assentà en una cadira de vaqueta que ja
estava aparellada al costat de sas senyorias, y enfront de la porta del Surtidor, de espal·las a las
finestras del carrer de la Font de Sant Honorat,
estant assentat en la altra part enfront de dit regent la vegaria de Barcelona, en una cadira de
vaqueta de Moscòvia, lo secretari y scrivà major
de sas senyorias. Y després dit molt il·lustre y fidelíssim senyor doctor Anton Grató Perpinyà
prestà lo jurament acostumat, sagrament y homenatge en mà y poder de dit magnífich regent
la vegaria de Barcelona. Prestat lo qual sagrament y homenatge, dit regent la vegaria de
Barcelona, fetas las cortesias a sas senyorias, anà
y després entrà lo vicari general y se assentà en la
cadira a hont estave antes assentat lo dit regent
la dita vegaria de Barcelona. Y prossehint-se en
dit jurament, dit il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Anton Grató Perpinyà oý sentència de
excomunicació, y dit acte de jurament fonch llegit ab alta e intel·ligible veu per Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y
scrivà major de la present casa. Com més llargament és de vèurer en lo llibre de Juraments de
deputats y oÿdors sots la present jornada.
Dimecres, a XII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die se és partit de la present ciutat per la
de //118r // Lleyda, ab llicència del il·lustre concistori donada ab deliberació lo die de ahir, lo
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hierònym de
Valls, ardiaca y canonge de Lleyda, per negocis
y afers seus propris.
Divendres, a XIII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta han sas
senyorias rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
principat de Cathalunya, la data de la qual és en
lo camp de Gaserans als tretse del corrent, ab la
qual sa excel·lència avisa a sas senyorias haver ell
expedit orde al reverent canceller perquè done
llicència als doctors don Francisco de Portell,
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Joan Colomer y don Joseph Pastor y Móra, per
assistir per consulents ab los assessors ordinaris
de la present casa, per conferir y resòldrer negocis ocurrents de la Generalitat. Com de dita carta és llargament de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de número XXVII y del tenor següent:
«Ena conseqüencia de lo que vuestra señoría expressa en su carta de dosse del corriente, que acavo
de recibir, he //118v // expedido orden al canciller
para que la dé al doctor don Francisco de Portell,
Joan Colomer y don Joseph Pastor, a fin de que assistan por consulentes con los assessores ordinarios
de vuestra señoría, para conferir y resolver todos
aquellos negocios que ocurrieren de la Generalidad de este Principado. Y vuestra señoría puede
assegurarse que me hallará siempre con verdedero
afecto para todo lo demás que será de su agrado y
satisfación. Dios guarde a vuestra señoría felices
años. Campo de Gaserans, a 13 de octubre de mil
seyscientos noventaysinco. El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del
General deste Principado».
Disapte, a XV de octubre MDCLXXXXV. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa de la Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica en lo concistori presentada per Gaspar
Gatillepa, mercader, extret en receptor de la bolla de la present ciutat per mort de fra Francisco
de Mongay, lo die setse de agost proppassat, ab
la qual suplica ésser-li admès lo jurament y posat
en pocessió. Com de ella és més llargament de
vèurer, que·s assí cusida, signada de número
XXVIII, y és del thenor següent:
«Moltb il·lustres y fidelíssims senyors. Havent
escrit vostres senyories una carta a Gaspar Gatillepa, mercader en la vila de Madrit, a hont alguns anys ha se troba en aquella, // 119r // notificant-li com en la extracció feta als setse del
mes de agost proppassat del offici de receptor
de la bolla de la present ciutat, vacant per mort
de fra Francisco de Mongay, que obtenie
aquell, havie sortejat dit Gaspar Gatillepa, que
axí se li notificà que comparegués personalment a prestar lo jurament acostumat en lo
consistori de vostres senyories per rahó de dit
offici, dins lo termini de dos mesos si y conforme és consuetut en la casa de vostres senyories;
y que altrament, no comparexent en dit termini, se prossehirie a fer nova extracció de dit offici. E com dit Gaspar Gatillepa desitja cumplir
als ordes de vostra senyoria y també en tot allò
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
117v-118r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
118v-119r del trienni 1695-1698.
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que és costum de la casa de vostra senyoria, se
presenta personalment devant de vostres senyories a fi y effecte de prestar lo jurament per rahó
de dit offici. Per tant y altrament, dit Gaspar
Gatillepa, suplica a vostres senyories sie servit
manar encontinent se li dónia pocessió del dit
offici, offerint prestar lo sòlit jurament y demés
cosas que semblants officials de la casa de vostres senyories acostuman y han acostumat prestar, y per quant tots temps puga constar que dit
Gaspar Gatillepa se ha presentat vuy die present, que comtam als quinse de octubre del corrent any mil sis-cents noranta-sinch, en lo consistori de vostres senyories per lo effecte
desobredit, suplica que sie manat al secretari de
vostres senyories continue la present suplicació
en lo dietari de la mà corrent o en son lloch
acostumat, per a què axí puga constar com dit
Gaspar Gatillepa s’és presentat dins los dos mesos per vostres senyories prefigits. Tot lo que
suplica encontinent ésser fet, com a més de ser
de rahó y justícia, ho rebrà // 119v // a particular
mercè y favor de vostres senyories. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Escardó. Oblata
die XV octobris MDCLXXXXV per dictum Gasparem Gatillepa in consistorio, et cetera. Et domini
deputati intervenientibus dominis auditoribus
computorum dixerunt et decreverunt quod dicta
supplicatio inseraretur et continuaretur in dietario currenti. Hieronymus Brotons, notarius
publicus Barchinonae, scriva major Generalis
Cathaloniae».
Dijous, a XX de octubre MDCLXXXXV. En aquest
die no és vingut en lo consistori de ses senyories
lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru,
deputat militar, per causa de trobar-se indispost, conforme ha dit // 120r // Hiacynto Morató, subrogat en altre dels verguers del consistori
de ses senyories, qui per part de ses senyories és
anat en casa de dit senyor deputat militar.
Divendres, a XXI de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die no és vingut en lo consistori de ses
senyories lo senyor deputat militar don Joseph
Bru, per ocasió de continuar sa indisposició.
Diumenge, a XXIII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die se és partit de la present ciutat ab
llicència del il·lustre concistori per la vila de
Granollers lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Anton Grató Perpinyà per negoçis y afers seus
propris.
Dilluns, a XXIII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die se ajuntà lo il·lustre consistori y no
vingué en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Bru, deputat militar.
120v

Dimars, a
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aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Hiacynto Blanch, oÿdor real, en virtut de commissió a ell de paraula donada per lo il·lustre
consistori, acompanyat del scrivà major y del
magnífich regent los comptes, és anat en la
mina de la mare de las fonts de la present casa
de la Deputació, a mirar y regonèixer aquella.
Dimecres, a XXVI de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die és tornat en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, qui per negocis y afers seus propris ere anat
en la vila de Granollers.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de ses senyories lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar don Joseph de Bru, per
causa de estar en lo llit per haver presa una medicina.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa
de la Deputació, cusís y continuàs en lo present
dietari un bitllet han rebut del excel·lentíssim
senyor llochtinent de sa magestat en lo present
Principat. Lo qual és assí cusit, signat de número XXVIIII, y del tenor següent. Segueix-se dit
bitllet:
«Paraa conferir algunas ocurrencias pertenecientes al servicio de su magestad, combiene que vuestra señoría me embíe dos consisto- // 121r // riales
oy miércoles, día de la fecha, a las tres o tres y media de la tarde, para veerse conmigo, en cuya conformidad lo executará vuestra señoría, que guarde Dios muchos años, que dezeo. Barcelona, a
veynteyseys de octubre mil seyscientos noventaysinco. El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y
fidelíssimos diputados de la Generalidad deste
Principado.»
En aquest mateix die, essent arribat lo excel·lentíssim llochtinent en la present ciutat a la matinada de campanya, y havent rebut sas senyorias
lo bitllet desobre insertat, a las tres horas de la
tarde, essent absent per sa indisposició lo senyor
diputat militar y de la present ciutat lo senyor
oÿdor ecclesiàstich, anaren los restants quatre
consistorials a donar la benvinguda a sa
excel·lència, anant a peu ab los verguers ab massas altas devant, acompanyats dels officials de la
present casa y de la casa del General, foren rebuts de sa excel·lència ab moltas cortesias. Y
després de haver-li donat sas senyorias per boca
del senyor deputat ecclesiàstich la benvinguda,
se isqueren fora tots los officials per dir sa excel·lència que tenie que tractar ab sas senyorias
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
120v-121r del trienni 1695-1698.

cosas tocants al real servey; y després de un rato
de conversació se despediren de sa excel·lència
ab molts cumpliments y cortesias, y se’n tornaren en la present casa ab lo modo y forma que
eren anats.
Dijous, a XXVII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat militar, per causa de continuar sa indisposició.
121v

Divendres, a XXVIII de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die, festa de sant Simon y Juda, se és
ajuntat lo il·lustre consistori, y no ha vingut en
ell lo il·lustre y fidelíssim deputat militar don
Joseph Bru, per causa de estar ab indisposició.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica a sas senyorias presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell,
subrogat en lo offici de racional del General de
la present casa de la Deputació, junt ab los demés papers en aquella mensionats. La qual súplica y demés papers en ella mensionats són assí
cusits, signats de números XXX, XXXI, XXXII y
XXXIII, y del thenor següent. Segueix-se dita
súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. En ocasió
que Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell,
subrogat en lo offici de racional de la present
casa y en dit nom vehedor y comptador general del tèrcio que vostra senyoria de present té
format en servey de sa magestat, que Déu guarde, y defensa del present Principat, tenie formada una suplicació, noticiant ab ella a vostra senyoria de com per part dels molt il·lustres
senyors visitadors del General del present Principat del trienni mil sis-cents noranta-dos se li
havia presentat en lo die de vint-y-hu del corrent mes un mandato contenint que dins vuyt
dies entregàs al noble //112r // procurador fiscal
de dita visita les llistas y libransas del que se havia pagat per lo dit tèrcio, tant en la present ciutat com fora de ella, en lo discurs del any mil
sinch-cents noranta-quatre; y axí mateix fer lo
compte per major del que se ha gastat per dit
tèrcio des del primer de janer del corrent any
mil sinch-cents noranta-sinch, fins lo die de la
presentació de dit manament dins de la present
ciutat com fora de ella, ab comminació y pena
de dos-centas lliures. Y que havent-se-li manat
per part de vostra senyoria en lo die de ahir de
vint-y-set del corrent, que dins lo termini de
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
121v-122r del trienni 1695-1698.
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vint-y-quatre horas entregàs ditas llistas y libransas al magnífich Joan Ribes, ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat en lo offici de regent los comptes de la present casa y en dit
nom, pagador y provehedor general de dit tèrcio, ab las penas en dit manament continuadas,
y que per lo tant se trobava lo suplicant perplexo en orde a obtemperar los ordes y mandatos
de vostra senyoria, sens incórrer en las penas per
los dits il·lustres senyors visitadors comminadas,
per la notòria impossibilitat que regonexia com
regonèixer se deu, al ordenat en dits dos respective mandatos; conforme axí, tant de la suplicació que tenie formada y habilitada, a effecte de
què lo escrivà major de la present casa pugués
presentar aquella a quiscú de vostra senyoria en
ses pròpries cases, per ser vuy die feriat in honorem Dei, per la qual causa no se havia vostra senyoria ajuntat en lo matí en la present casa, la
qual suplicació junt ab las còpias de dit mandato
fet per dits senyors visitadors y representació per
dit de Lana a ella feta, en orde a differents reparos se li offeria, se presentan a vostra senyoria.
Havent tingut est notícia entre las onse y dotse
de la matinada del die present, que en casa de
Erasme // 122v // de Lana y Fontanet, son pare,
se havie conferit lo noble don Aleix de Miravall,
altre dels il·lustres senyors visitadors, ab assistència del magnífich regent la vegueria de
Barcelona, noble procurador fiscal y scrivà major de dita visita y altres officials de aquella, se
conferien luego en ella a effecte de examinar y
vèurer què era lo que ordenaven. Y arribat que
és estat en dita casa, per part de dit noble procurador fiscal de la visita se li ha requerit que, inseguint la deliberació feta per lo il·lustre consistori dels visitadors lo die present, en virtut de
provisió feta per lo magnífich assessor de dita visita, encontinent li entregàs totas la refferidas
llistas y libransas, se ha vist presisat lo suplicant
en haver de entragar aquellas, las quals, després
de haver-se continuat en inventari rebut en poder del dit escrivà major de dita visita, las ha entregadas al noble procurador fiscal en presència
de tots los sobrerefferits, en la qual funcció se
han hagut de ocupar des de las dotse horas de
migdie fins a las quatre de la tarde. Y desitjant
cumplir lo suplicant com sempre a sa presisa
obligació, en quant sie possible y donant a vostra senyoria individual notícia de tot lo sobredit,
suplica sie del servey de vostra senyoria pèndrer
en la subjecta matèria aquella deliberació que
més sie proporcionada al de rahó y justícia, servint-se ordenar vostra senyoria al scrivà major
de la present casa la present, junt ab tots los demés papers que·s posan en mà de vostra senyoria en lo dietari corrent, a effecte de què en tot
temps conste no haver pugut incórrer lo suplicant en mora ni pena als ordes y mandatos de
vostra senyoria. Officio, etcètera. Altissimus,
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etcètera. Pro Sentis. Massana. Oblata die vigecima octava octobris millessimo //123r // sexcentesimo nonagesimo quinto, in consistorio, et cetera.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, scriba major Generalis Cathaloniae».

present en lo dietari del trienni corrent. Que ho
rebrà a singular gràcia y mercè de la mà de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Pi et Pages».

Segueix-se altra súplica:

Segueix-se un manament despedit del consistori dels molt il·lustres senyors visitadors:

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo die vinty-hu del corrent mes de octubre se notificà a Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, subrogat en lo offici de racional de la present casa y,
en dit nom vehedor y comptador general del
tèrcio que aquella de present té format en servey de sa magestat, que Déu guarde, y defensa
del present Principat, un manament despedit
per part dels molt il·lustres senyors visitadors,
contenint que dins vuyt dies comptadors del die
de la presentació de dit manament y ab comminació y pena de dos-centas lliures entregàs al
noble procurador fiscal de dita visita las llistas,
llibransas y demés papers del que se havia pagat
y gastat per rahó de dit tèrcio en lo discurs del
any mil sis-cents noranta-quatre; y axí mateix
fes lo compte per major del que se havia gastat
per dit tèrcio des del primer de janer proppassat
del corrent any mil sis-cents noranta-sinch fins
lo die de la presentació de dit manament, tant
dins de la present ciutat com fora de ella; al qual
manament per part de dit de Lana se féu la representació a dits molt il·lustres senyors visitadors, còpia de la qual, junta ab lo present mandato, se presenta a vostra senyoria. Y lo die de
ahir que comptàvem als vint-y-set de dit corrent
mes de octubre, entre las sis y set horas de la tarde, se li notificàs altre mandato manat despedir
per vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima,
contenint que dins vint-y-quatra horas y ab cominació y pena de incidir en la privació de una
tersa del // 123v // salari del offici de racional y
de una mesada del sou de vehedor, entregàs ditas libransas, llistas, etcètera, al magnífich Joan
Ribes, ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat
en lo offici de regent los comptes de la present
casa y en dit nom pagador y provehedor general de dit tèrcio. Y com en dit manament més
llargament se conté, al qual se reffereix, y com
molt il·lustre y fidelíssim senyor sie impossible a
dit de Lana a un mateix temps obtemperar als
dos manaments, se troba presisat haver de fer
esta representació a vostra senyoria, suplicant-li
sie servit deliberar lo que serà més conforme a
rahó y justícia, de manera que dit de Lana no
puga faltar a sa obligació ni incórrer en pena alguna, y per dit effecte sie vostra senyoria servit
de aplicar la providència més oportuna y ordenar al scrivà major de la present casa continue la

«Dea part dels molt il·lustres senyors visitadors,
instructors de processos del General del present
principat de Cathalunya y per deliberació lo die
present y avall scrit feta en son consistori, instant lo noble procurador fiscal de dita visita, féu
manament com ab tenor del present se fa, dir y
mana al magnífico Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell, subrogat en lo offici racional
del General y present casa de la Deputació y en
dit nom vehedor y comptador del tèrcio que el
General de Cathalunya té levantat en servey de
sa magestat, que Déu guarde, que dins vuyt dies
pròxims del die de la presentació del present
en avant, comptadors reals y effectivament,
// 124r // entregue y pose en mà y poder del noble procurador fiscal de la present visita totas las
llibransas y llistas, y tots los demés papers fahents per lo que se ha pagat y gastat per lo sou
dels officials y dels reformats y avantetjats, y per
los socorros dels soldats tots del dit tèrcio, y per
altres gastos per rahó de dit tèrcio en lo discurs
del any mil sis-cents noranta-quatre, y des del
primer de janer proppassat de mil sis-cents noranta-sinch fins lo die present, tant dins la present ciutat com en lo dit tèrcio. Y axí mateix,
que dins dit termini de vuyt dies del die de la
presentació del present en avant comptadors,
forme compte per major de tot lo que se ha gastat per dit tèrcio en lo discurs del any mil siscents noranta-quatre, y també des del primer
del mes de janer proppassat de mil sis-cents noranta-sinch fins lo die present, tant dins la present ciutat com en lo dit tèrcio, y per ço dega
ordenar dit de Lana a son ajudant de vehedor li
envie lo compte per major del que ha gastat en
dit tèrcio, tant per lo sou dels officials com per
socorros dels soldats y altres gastos fets fins lo
die present, a effecte que dit de Lana puga fer
dit compte, lo qual compte axí mateix dins dit
termini de vuyt dies dega entregar a dit noble
procurador fiscal, per convenir axí a la bona direcció de dita visita, y assò fassa dit de Lana sots
pena de dos-centas lliures moneda barcelonesa,
per las quals serà irremissiblament exemtat en
cas de contrafacció y renitència com a deutes
fiscals y reals de la Generalitat és acostumat; inseguint en assò y en tot lo estil y costum de dita
visita, justícia mitjansant, lo qual cartell se
// 124v // fa instància de don Thomàs de Pa-

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
121v-122r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquest manament es troba intercalat entre els
folis 121v-122r del trienni 1695-1698.
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llarès, procurador fiscal de dita visita. Datum en
Barcelona, als vint de octubre mil sis-cents noranta-sinch. Don Aleix de Miravall, visitador e
instructor de processos. Doctor Joseph Ramon
y Reig, visitador y instructor de processos. Doctor Joseph Cormellas, visitador y instructor de
processos. Scriba major visitationis Generalis
Cathaloniae, Ludovicus Fontana, notarius publicus Barcinonae».
Segueix-se una súplica o relació de Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donzell subrogat en lo offici de racional:
«Molta il·lustre senyor. Obtemperant Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donzell, subrogat en
lo offici de racional de la present casa y en dit
nom vehedor y comptador general del tèrcio
que dita casa de present té format en servey de
sa magestat, que Déu guarde, y deffensa del
present Principat, a un manament per part de
vostra senyoria lo die de ahir que comptàvem
als vint-y-hu del corrent mes de octubre mil siscents noranta-sinch, instant lo nom de procurador fiscal de la present visita, inseguint la deliberació per vostra senyoria presa als vint de dit
mes y any, li és estat presentat, contenint aquell
de què dit de Lana y de Càncer a pena de doscentas lliures moneda barcelonesa, etcètera,
dins vuyt dies pròxims del die de la presentació
de aquell en avant comptadors, real y effectivament entregue y pose en mà de dit noble procurador fiscal totas las libransas y listas y tots los
demés papers fahents per lo que se ha pagat y
gastat per los sous dels officials y dels reformats y avantetjats, y per los socorros dels soldats tots de dit tèrcio, y per altres gastos pagats
per rahó de dit tenor en lo discurs del any mil
sis-cents noranta-quatre, y des del // 125r // primer de janer proppassat de mil sis-cents noranta-sinch fins lo die present, tant dins de la present ciutat com en lo dit tèrcio. Y axí mateix
que dins dit termini de vuyt dies del die de la
presentació de dit manament en avant comptadors, forme compte per major de tot lo que se
ha gastat per dit tèrcio en lo discurs de dit any
mil sis-cents noranta-quatre, y també des del
primer del mes de janer proppassat de mil siscents noranta-sinch fins dit die, tant dins la present ciutat com en lo dit tèrcio. Y per ço dega
ordenar dit de Lana a son ajudant de vehedor
li envie lo compte per major del que ha gastat
en dit tèrcio, tant per lo sou dels officials com
per socorros dels soldats y altres gastos fins dit
die, a effecte que dit de Lana puga fer dit
compte, lo qual compte axí mateix dins dit termini de vuyt dies dega entregar a dit noble proa. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
121v-122r del trienni 1695-1698.
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curador fiscal per convenir axí, etcètera, com de
tot llargament apar en dit manament. E com,
molt il·lustre senyor, no obstant lo desig en
què dit de Lana se troba de poder cumplir al
orde que per vostra senyoria li és estat donat se
li offereixen alguns reparos, los quals se explicaran a vostra senyoria dient en primer lloch que,
en quant a la entrega de las libransas y llistas
que són los papers o recaptes en què consistexen los pagaments dels gastos fets per rahó de
dit tèrcio, de tot lo pagat, tant dins de la present ciutat com fora de ella, per rahó de dit tèrcio en lo discurs de dit any mil sis-cents noranta-quatre, offereix servir a vostra senyoria dins
lo termini se li ha prefigit, però en quant al formar compte per major de dit gasto fet en dit
any mil sis-cents noranta-quatre apar, salvat
sempre lo major sentir de vostra senyoria, podrie vostra senyoria servir-se exonerar-lo de dit
treball, per no ésser essencial ni necessari, per
quant ab las mateixas libransas y llistas se entregaran // 125v // podria vostra senyoria servir-se
ordenar a sos calculadors, personas destinadas
per eix effecte, fessen relació a vostra senyoria
que importarie lo gasto fet en dit any mil siscents noranta-quatre, perquè altrament se veurie presisat el dit de Lana en haver de menester
molts dies més en formació del dit compte, lo
que li vindrie a ésser de rellevant embaràs per la
expedició del concurs gran de cafers se li offereixen de contínuo, per rahó del despaix dels
comptes y altres papers se li offereix haver de
despatxar, tant per rahó del curs ordinari del
offici de racional com també per rahó de dit
tèrcio. Secundo, que en quant al que té mira al
gastat y pagat dins la present ciutat per lo sustento de dit tèrcio des del primer de janer
proppassat fins lo die de la presentació de dit
manament, se representa a vostra senyoria que,
en quant al que se ha pagat en dit discurs de
temps, en virtut de libransa, que també podrie
vostra senyoria servir-se escusar a dit de Lana la
formació de dits comptes per las rahons alt referidas, supuesto totas aquellas, menos algunas
de tal vegada per amissió de las parts que han
de cobrar no estan avuy pagadas se troban en
poder del magnífich Joan Ribes, subrogat en lo
offici de regent los comptes de la present casa
y, en dit nom, pagador y provehedor general
del dit tèrcio, a qui podria vostra senyoria servir-se ordenar las entregàs a dit noble procurador fiscal. En quant emperò al què se ha pagat de socorros als soldats de dit tèrcio dins la
present ciutat en lo discurs de dit temps de
l’any mil sis-cents noranta-sinch, offereix dit
// 126r // de Lana servir a vostra senyoria, formant-ne compte per major en la conformitat
vostra senyoria és estat servit ordenar-li del
que·s trobarà estar carregat en los borrons de
las llistas y pagaments de dits socorros, per no
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trobar-se formadas totas las llistas originals del
pagat fora de la present ciutat, ocasionant-se de
no haver pugut firmar aquellas per trobar-se lo
ajudant de vehador vacant de una part a altre
en campanya seguint dit tèrcio, y necessitar-se
de aquellas per la formació de estas per poder
combinar no se hagués pres alguna equivocació
en alguns socorros, tant en dany del General
com dels soldats. Y en quant al que se ha pagat
en lo discurs de dit present any mil sis-cents
noranta-sinch fora de la present ciutat, offereix
dit de Lana a vostra senyoria entregar a dit noble procurador fiscal las libransas y llistas que
vuy se troban en son poder, perquè dits calculadors axí mateix pugan fer relació a vostra senyoria del que importaran, y axís mateix per la
estafeta present escriurà a dit son ajudant de vehedor, participant-li lo orde de vostra senyoria,
per a què en execució de aquell forme compte
per major de tot lo que importa lo pagat, tant
per rahó de libransa dels sous dels officials y socorros dels soldats, y demés gastos per la conservació y sustento de dit tèrcio, dels recaptes
faltan des del que se entregarà com està dit a
dit noble procurador fiscal, ordenant a dit son
ajudant en nom de vostra senyoria forme dit
compte quant antes, remetent-lo per la mateixa
estafeta, o bé per persona segura; per quant al
que·s pot judicar, no podrie dit ajudant de vehedor poder remètre-lo per la estafeta immediadament per rahó del poch temps se deté
aquella, després de haver // 126v // entregat los
comptes y, tal vegada, per eixa causa no poder
cumplir ab la brevedat demana vostra senyoria,
com també lo ser contingent trobar-se lo tèrcio
sobre marxa y no poder aquell posar en execució lo orde de vostra senyoria dins lo termini de
dits vuyt dies prefigits. Estas són, molt il·lustre
senyor, las causas y rahons se offerexen a dit de
Lana haver de representar a vostra senyoria sobre lo contengut en dit manament, esperant
serà vostra senyoria servit innuir en dita sa representació, com també ordenar al scrivà major
de la present visita, continuada aquella en lo
dietari de dita visita, per a què en tot temps
conste desitjar dit de Lana escusar-lo incórrer
en ningun gènero de more y culpa, com també
cumplir als ordes de vostra senyoria en tot lo
que li sie possible. Del aposento del racional, als
vint-y-dos de octubre mil sis-cents norantasinch. Joseph Nuri de Lana y de Càncer».
En aquest mateix die acerca las nou horas de la
nit, havent tingut sas senyorias notícia que antecedentment, per part del il·lustre concistori
dels senyors visitadors ab embaxada se havie
acudit al molt reverent senyor canceller, noticiant-li que lo haver-se fet mandato al magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell,
subrogat en lo offici de racional del General y
582

casa de la Deputació y en dit nom vehedor y
comptador del tèrcio del dit General dins lo
termini que dit mandato expressa, posàs en mà
y poder del procurador fiscal de dita visita totas
las libransas, llistas y demés papers fahents per
lo que se ha pagat y gastat a obs de dit tèrcio
per lo discurs del any mil sis-cents // 127r // noranta-quatre, y des del primer de janer mil siscents noranta-sinch fins lo die de dit mandato,
en manera alguna ere estat per perturbar en
cosa lo real servey sinó a effecte de fer exacta
averiguació per la recta administració de justícia. Y axí mateix, havent sabut sas senyorias que
vuy, die present, un dels dits il·lustres senyors
visitadors, acompanyat dels officials de dita visita ab assistència del magnífich regent la vegueria de Barcelona, se és conferit en la casa de la
pròpria habitació de dit de Lana, y ha fet aprehenció y se’n ha aportat ditas libransas, llistas y
papers, lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, assessor, y don Joseph de Cancer, subrogat en lo offici de altre dels assessors, són anats
ab embaxada de part de sas senyorias a dit molt
reverent senyor canceller, posant en sa comprehenció e intel·ligència que lo haver passat lo
il·lustre concistori de sas senyorias a fer mandato a dit de Lana y de Càncer, que dins vint-yquatre horas entregàs y posàs en poder del
magnífich Joan Ribes, ciutedà honrrat y notari
públich de Barcelona, subrogat en lo offici de
regent los comptes y, en dit nom, pagador de
dit tèrcio, las libransas, llistas y papers necessaris per la formació dels comptes del gastat y pagat a obs de dit tèrcio per tot lo any mil siscents noranta-quatre, en manera alguna ere
estat per perturbar la recta administració de justícia, sinó tant solament usant de la jurisdicció
competeix a sas senyorias en lo examen y averiguació de comptes a effecte que, quant antes y
ab tota prestesa, se pugués passar al examen y
conclusió dels comptes de dit tèrcio de dit any
mil sis-cents noranta-quatre. Y que lo il·lustre
// 127v // consistori restava ab viu sentiment de
la apprehensió feta de dits papers per dits senyors visitadors en lo mes sobrerefferit, tot lo
que sas senyorias posaven la intel·ligència de dit
molt reverent senyor canceller, perquè en cas
sas senyorias pasassen a fer alguna demostració
per defensar la jurisdicció los competeix no li
causàs novedat alguna. A la qual embaxada per
dit molt reverent senyor canceller fonch respost
que restava advertit del que se li participava de
part de sas senyorias, y que si sas senyorias gustaven ell ex motu proprio se interposaria ab gran
gust per ajustar eixa diferència antes que los
dos concistoris de sas senyorias y visitadors arribassen a fer-ne empenyo públich, y que en cas
sas senyorias gustassen que ell si interposàs, podrien servir-se manar conferir ab ell privadament la persona aparegués a sas senyorias. Con-

forme de tot dit senyors han fet relació en lo
consistori de sas senyorias.

restitució y entrega fins lo die de demà al dematí a las deu horas.

Disapte, a XXIX de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die de sant Narsís se és ajuntat lo il·lustre
consistori de sas senyorias y no és vingut en ell
lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de
Bru, deputat militar, per causa de sa indisposició.

En aquest die no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor Joseph de Bru, deputat militar, per causa de continuar sa indisposició, y no s’i continuarà d’equí
al devant sinó lo die hi tornarà assistir.

Diumenge, a XXX de octubre MDCLXXXXV. En
aquest die se és ajuntat lo il·lustre consistori de
sas senyorias y ha faltat en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar don Joseph de Bru,
per causa de continuar sa indisposició.
128r

En aquest mateix die, acerca de las set horas de
la nit, lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer,
constituhit en lo il·lustre consistori de sas senyorias, ha dit y refferit a sas senyorias com havent-se ell de orde de sas senyorias conferit ab lo
molt reverent senyor canceller li havia dit participàs a sas senyorias com lo il·lustre consistori
dels senyors visitadors restituhiria totas las libransas, llistas y papers dels quals se ere estada
feta apprehenció lo die vint-y-vuyt del corrent
en casa del magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, y que axís sas senyorias fossen servits
destinar y anomenar persona a la qual se fes la
restitució y entrega de dits papers. E després, a
las vuyt horas de la nit, poch més o menos, per
mi Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y scrivà major del General y present casa de la Deputació, de part del il·lustre
consistori de sas senyorias és estat reportat de
paraula un recado al il·lustre consistori dels
molt il·lustres senyors visitadors, contenint que
per quant lo molt reverent senyor canceller havia participat a ses senyories que dits il·lustres
senyors visitadors restituhirian las libransas, llistas y papers dels quals fonch feta apprehenció lo
die vint-y-vuyt del corrent en casa del magnífich
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, y que sas senyorias anomenassen persona a la qual se fes
dita restitució y entrega, que per ço sas senyorias destinaven y anomenaven per dit effecte al
mateix Joseph Nuri de Lana y de Càncer; y que
en cas dits il·lustres senyors visitadors tinguessen gust de fer dita entrega esta nit ses senyories
encontinent enviarien a cercar a dit de Lana y de
Càncer per a què se encarregàs de dits papers.
Al qual recado per dits senyors visitadors fonch
respost que per la obligació de // 128v // son offici, per donar gust a sas senyorias y per cumplir
la paraula donada al molt reverent senyor canceller farien ab gran gust la restitució y entrega de
dits papers a dit magnífich Joseph Nuri de Lana
y de Càncer, y que per quant ere ja hora tarda y
no s’(hi)i trobaven los officials, fossen sas senyorias servits tenir a bé se dilatàs lo fer-se dita
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En aquest mateix die a las onse horas de la nit
és vingut en lo consistori de sas senyorias Lluhís
Fontana, notari públich de Barcelona, scrivà major de la visita del General de Cathalunya, de part
del consistori dels il·lustres senyors visitadors, a
reportar de paraula un recado a sas senyorias
contenint que per quant lo die de ahir per recado
de part de sas senyorias reportat als molt il·lustres
senyors visitadors per Hierònym Brotons, notari
públich de Barcelona y escrivà major de la present casa, ere estat participat a dits senyors visitadors que sas senyorias havian anomenat per fer
entrega dels papers apresos lo die vint-y-vuyt del
corrent en la casa de la pròpria habitació de
//129r // Joseph Nuri de Lana y de Càncer, al mateix de Lana y Càncer, y que havent participat a
dits senyors visitadors Erasme de Lana y Fontanet, pare de dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
que dit son fill estave detingut en lo llit, per la
qual rahó no podie venir en la present casa a rèbrer y acceptar dits papers, que per ço fossen sas
senyorias servits dir a qui gustaven se entregassen
dits papers, per entregar los quals dits il·lustres senyors visitadors estaven promptes. Al qual recado
per sas senyorias en veu y paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich fonch respost que estimaven molt a dits senyors visitadors
la attenció han tingut y que, attès la indisposició
de dit Joseph Nuri de Lana no li donave lloch per
venir a la present casa, fossen servits entregar-los
a dit Erasme de Lana y Fontanet, son pare.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real junt amb mi, scrivà major, estant detingut de malaltia corporal en lo llit lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
donzell, subrogat en lo offici de racional del General y present casa, és baxat a la casa del General de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus appresos y trobats en lo
corrent mes de octubre; y són los infrascrits y següents: primo, a catorse de octubre mil sis-cents
noranta-sinch en lo portal de Mar de la present
ciutat, apprehenció feta a Joan Boxera, carrater,
de sinch robas y mitja tabaco de Brazil. //129v //
Ítem, a vint-y-set de dit en casa de Pere Rius,
paller, a las voltas dels Encants, aprehenció de
quatre pessas mitís cap y cua. Ítem, dit die en
casa de dit Rius, aprehenció de una gaverdina
ab mànegas y unas faldillas, tot de tafetà negre.
Ítem, dit die en casa del patró Lluís Capeu, a la

[ 1695 ]

[ 1695 ]

Ribera, apprehenció de tres trossos de escot negre dolent, junts de tir de sis canas, tres palms.
Ítem, dit die en casa de dit Capeu, apprehenció
de sinch massos de fil de fer puntas, grosseret de
quatre trocas quiscun mas, y de vint-y-tres madexas de fil de crema, molt xicas.
Dimecres, a II de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo magnífich Erasme de
Lana y Fontanet, donzell, racional del General y
present casa de la Deputació, ha entregat a sas
senyorias los papers avallscrits y següents:
Primo, un plech signat de número 1 de libransas pagadas de la present ciutat, contenint en si
cent vint-y-una lliures; ítem, altre plech de número 2 de ditas libransas, contenint vint-y-dos
libransas; ítem, un plech de número tres de ditas libransas, contenint vint-y-nou libransas;
ítem, altre plech de número 4 de ditas libransas,
contenint trenta libransas; ítem, altre plech de
número 5 de ditas libransas, contenint trentaquatre; ítem, altre plech de número 6 de ditas
libransas, contenint // 130r // quoranta-vuyt;
ítem, altre plech de número 7 de ditas libransas,
contenint vint-y-una; ítem, altre plech de número 8 de libransas de correu y menut dins Barcelona, contenint dotse libransas; ítem, altre
plech de número 9 de libransas pagadas dins
Barcelona, contenint tres libransas; ítem, altre
plech de número 10 de llistas dins Barcelona,
contenint dotse llistas de la companyia del mestre de camp; ítem, altre plech de número 11 de
ditas llistas, contenint-ne dotse de la companyia
que fonch del capità Joseph Bellver; ítem, altre
plech de número 12 de ditas llistas, contenintne dotse de la companyia de don Anton Viladomar; ítem, altre plech de número 13 de ditas
llistas, contenint-ne dotse de la companyia de
don Anton Bru y Móra; ítem, altre plech de número 14 de ditas llistas, contenint-ne dotse de
la companyia de don Joan Pagès y Senjust;
ítem, altre plech de número 15 de ditas llistas,
contenint-ne dotse de la companyia de don
Hugo de Santjoan y Planella; ítem, altre plech
de número 16 de ditas llistas, contenint-ne onse
de la companyia de don Olaguer de Taverner y
d’Ardena; ítem, altre plech de número 17 de libransas pagadas fora Barcelona, contenint-ne
cent quoranta-dos; ítem, altre plech de número
18 de ditas libransas, contenint-ne quorantaset; ítem, altre plech de número 19 de ditas libransas, contenint-ne onse; ítem, altre plech de
número 20 de ditas libransas, contenint-ne sexanta quatre; // 130v // ítem, altre plech de número 21 de ditas libransas, contenint-ne quoranta; ítem, altre plech de número 22 de ditas
libransas, contenint-ne sinquanta-tres; ítem, altre plech de número 23 de ditas libransas, con584

tenint-ne trenta-set; ítem, altre plech de número 24 de libransas de correu y menut fora Barcelona en lo any mil sis-cents noranta-quatre,
contenint vuyt libransas; ítem, altre plech de
número 25 de llistas fora de Barcelona, contenint dotse llistas de la companyia del mestre de
camp; ítem, altre plech de número 26 de ditas
llistas, contenint-ne dotse de la companyia del
capità Joseph Bellver y Balaguer; ítem, altre
plech de número 27 de ditas llistas, contenintne dotse de la companyia de don Anton Viladomar y Foix; ítem, altre plech de número vint-yvuyt de ditas llistas, contenint-ne dotse de la
companyia de don Anton Bru y Móra; ítem, altre plech de número 29 de ditas llista, contenint-ne dotse de la companyia de don Joan
Pagès y Sentjust; ítem, altre plech de número
30 de ditas llistas, contenint-ne dotse de la
companyia de don Ugo de Santjoan y Planella;
ítem, altre plech de número 31 de ditas llistas,
contenint-ne dotse de la companyia antes de
Joan Moragues y després de don Olaguer de
Taverner y d’Ardena; ítem, altre plech de número 32 de libransas pagadas fora // 131r //
de Barcelona, contenint vint-y-sinch libransas;
ítem, altre plech de número 33 de ditas libransas, contenint-se set; ítem, altre plech de número 34 de ditas libransas, contenint-ne tres; ítem,
altre plech de número 35 de ditas libransas, contenint-ne dotse; ítem, altre plech de número 36
de ditas libransas, contenint-ne vuyt; ítem, altre
plech de número 37 de ditas libransas, contenint-ne catorse; ítem, altre plech de número 38
de ditas libransas, contenint-ne nou; ítem, altre
plech de número 39 de llistas fora Barcelona de
la companyia del mestre de camp, contenint
quatre llistas; ítem, altre plech de número 40 de
ditas llistas, contenint-ne quatre de la companyia del capità Joseph Bellver; ítem, altre plech de
número 41 de ditas llistas, contenint-ne quatre
de la companyia don Anton Viladomar y Foix;
ítem, altre plech de número 42 de ditas llistas,
contenint-ne quatre de la companyia de don
Joan Pagès y Senjust; ítem, altre plech de número quoranta-quatre de ditas llistas, contenint-ne
tres de la companyia de don Ugo de Santjoan y
Planella; ítem, altre plech de número 45 de ditas
llistas de la companyia de don Olaguer de Taverner y d’Ardena, contenint quatre llistas.
De tots los quals papers per los molt il·lustres
visitadors fonch feta apprehenció lo die vint-yvuyt del mes de octubre proppassat en la casa de
la pròpria habitació del magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donzell, subrogat en lo
offici de racional del General de la present casa
de la Deputació y en dit nom vehedor y comptador //131v // del tèrcio de la present casa, y per
dits senyors visitadors són estats restituhits a dit
magnífich Erasme de Lana y Fontanet, pare de

dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer, en virtut
del orde del il·lustre consistori de sas senyorias,
per trobar ab (in)disposició corporal detingut
en lo llit dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer, y
axí bé no podien venir en la present casa a acceptar y rèbrer dits papers. Ítem, semblantment
ha entregat dit Erasme de Lana y Fontanet a sas
senyorias dos libransas, la una de quantitat divuyt lliures, sinch sous, feta a favor del reverent
fra Lloret, prevere, per compte del quòndam
Marvà en jornada de vuyt janer mil sis-cents noranta-quatre, y la altra de quantitat sis sous a favor de dit Lloret, per compte de Joseph Carreras en jornada de vuyt febrer mil sis-cents
noranta-quatre.
Dijous, a III de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari tres súplicas a sas
senyorias y en llur consistori presentadas, ço és,
una per lo síndich de la vila de Caldes de Monbuy, altre per lo síndich de la vila de Sant Cugat
del Vallès y altra per lo síndich de la universitat
de la Bisbal del Penadès, ab las quals representan a sas senyorias los excessos y vexacions que
han fet y van continuant fer los soldats de infantaria y cavallaria de las tropas estrangeras que·s
troban allotjats y van alguns de trànsit per ditas
parts. // 132r // Com més llargament és de vèurer de ditas súplicas, que són assí cusidas, signadas de números XXXIIII, XXXV y XXXVI, y del
tenor següent. Segueix-se la súplica presentada
per lo síndich de Caldes de Monbuy:

robadors, no volent castigar-los per ninguna
cosa en què molestan als particulars, encara que
se sàpian los molestants. Y últimament han fet
compèndrer als jurats de dita vila que dins molt
llimitat termini se’ls donés una composició
conciderable, amaneçant-los altrament de moltas // 132v // extorcions sobre de donar-los ja la
vila y particulars molt més del què diuhen los
ordes, tot lo que se ha pres ab tota paciència.
Esperant lo alívio com se’l prometen per intercessió y medi de vostra senyoria fidelíssima. Lo
offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Salamanca».
Segueix-se la súplica presentada per lo síndich
de la vila de Sant Cugat del Vallès:

«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la vila de Caldes de Monbuy representa a vostra
senyoria fidelíssima com havent tingut allotjat
cerca de set sammanas lo coronel del tèrcio de
Bàbaros, ab quatre companyias que listen més
de sinch-cents soldats, y ara últimament tenint
allotjat lo tinent coronel ab tres-cents y trenta,
se han seguit en lo dit temps grandíssims desordes en dita vila y terme, perquè no sols los officials però ni los soldats se allotjan ab bulletas
dels jurats, sinó que se allotjan en las casas que
ells volen, resultant de aquí qui se apoderan de
las casas, obligant a molts amos de ellas lo haver de dexar-las; y acudint lo batlle y jurats per
apassiguar estos y altres tumultos que sovint se
offerexen, a ocasió de robos y altres impertinèncias, no sols maltractan y bastonejan als
particulars però y també als mateixos jurats y
batlle, no volent estar a ningun orde de ells fins
a pèndrer-se la palla sens mesura, robant públicament lo viram de las casas. Y lo que més és
que molts officials ho apoyan comprant-las als

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Los jurats de
la universitat de la vila de Sant Cugat del Vallès
representan a vostra senyoria que lo die vint-ysis de octubre proppassat arribaren en dita vila
un trànsit de soldats alemanys de las tropas governadas per lo príncep Jorge de Armestrat, que
eren en número de vuyt-cents, ab sos cabos majors y menós y ab un gran número de donas y
criaturas, de manera que per cada casa lo menos
a las casas de tall major hi havia un capità y setse
soldats sens las donas y criaturas, y en las demés
altres un official y vuyt, deu y dotse soldats o
més; y obraren molts excessos y desordes com
són composar als patrons a què los donassen diners, a més de fer-se donar tot lo que volien per
a menjar ab violèncias y maltractes, matant bestiar de pèl y llana, gallinas, andiots y altra volataria, gastant desordenadament lo vi y altres cosas, donant bastonadas a alguns patrons ab les
espases nues, amanessant-los de matar-los; y en
la casa d’en Cases tiraren al hereu de la casa una
escopetada y a son pare, home ja vell, pegaren
alguns colps de espases y lo tragueren de casa, y
ab algunas donas de differents casas volien cometre // 133r // alguns desordes il·lícits, de manera que fou gran lo excés y desorde de dits soldats; y a no tenir devant sos ulls a Déu Nostre
Senyor y lo servey de sa magestat, Déu guarde,
com a bons y fidels vassalls eren provocats per a
sa legítima defensa a fer algunas operacions, oppresos de ditas vexacions y desordes. Y lo mateix, encara que no ab tant excés ni fer-se donar
composicions, feren alguns dies antes altre trànsit de soldats de cavall dels mateixos alemanys,
que vingueren últimament y se’ls donaren aquí
cavalls. Y com ditas cosas sien dignes de remey y
reparo, perquè en esdevenidor no succehesca
algun sinistre y inquietut, per tant y altrament,
acudint al emparo y protecció de vostra senyoria, ab esta representació suplican molt humil-

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
131v-132r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
131v-132r del trienni 1695-1698.
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per a què se pose lo degut remey en ditas vexacions, lo que a més que és molt just y del servey
de las magestats humana y divina, ho rebran dits
suplicants a singular gràcia y mercè de la liberal
mà de vostra senyoria. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Graells».

ment a vostra senyoria sie de son servey emparar-los y procurar-los lo alívio y remey de què
necessitan, com ho esperan del gran zel y ho
confian del poderós medi de vostra senyoria,
que a més de ser cosa molt justa y del servey de
Déu y del rey, nostre senyor, ho tindran a singular favor y mercè de vostra senyoria. Lo offici,
etcètera. Altissimus, etcètera. Sanahuja y Boter».

Divendres, a IIII de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die de part de sas senyorias fonch per mi,
scrivà major del General y present casa, aportat
un recado al senyor governador de la plassa de la
present ciutat contenint que, havent sabut sas senyorias que los dos tèrcios ab què la present província ha servit a sa magestat, Déu lo guarde, en
la campanya pròximpassada, venien a la present
ciutat per ésser licenciats los soldats de aquells, y
que havent tingut semblant notícia sas senyorias
que los quartels de la Atarassana y demés parts se
trobaven ocupats y que no podien dits tèrcios
arrimar, se han valgut sas senyorias dels administradors del Hospital General per a què los dexassen la casa de las Comèdias, lo que han sas senyorias conseguit; que per ço ho posaven a //134v //
la notícia de dit senyor governador, perquè sie
servit donar orde que en arribar dits tèrcios vajan
a dretura a arrimar en dit puesto, suplicant-li
semblantment sie servit donar tota la assitència
sie menester al vehedor y pagador de dits tèrcios,
per licenciar y ajustar-se’ls lo compte. Al que dit
senyor governador respongué que estimave molt
y donave moltas gràcias a sas senyorias de la prova
eren estats servits donar, y que donarie los ordes
necessaris per a què dit vehedor y pagador y sos
ajudants tingan tota la assistència que convinga y
menester sie, y que en tot lo que sie gust del
il·lustre consistori estarà sempre molt prompte.

Segueix-se la súplica presentada per lo síndich
de la Bisbal de Panadès:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. En virtut de
un orde despatxat per don Jaume Vicens Alamany y Descallar, regent la Real Thezoraria, als
set de octubre mil sis-cents noranta-sinch, foren
allotjats un tinent ab trenta soldats muntats y
desmuntats de la companyia del capità de cavalls // 133v // cavaller de Vuisefelde en la vila de
la Bisbal del Panadès, los quals després que han
estat allotjats en dita vila a més que se fan donar
per força menjar y bèurer abundantment per los
paysans, no contents de això, passan a més violents medis, volent que se’ls done molt més del
que poden suportar los naturals de dita vila,
dient ab veu alta y ab las armas a las mans que
han de cremar y abrusar als naturals; y espesialment lo tinent, lo qual tots los dies vol mudar de
allotjament dient que no li donan prou fins arribar a maneçar al batlle de dit lloch o vila de matar-lo, com en effecte un die lo esparave a pas per
a matar-lo, si bé, per medi del rector y de alguns
ben intensionats de dita vila lo divertiren de dit
propòsit. Y lo que més és que dit tinent, descontent dels allotjaments se li havian donats, anà a
trobar a Francesch Manyer, jurat primer de dita
vila, al qual prengué per la barba y ab una espenta que li donà, lo atropellà, dient-li que si no li
donave millors allotjaments lo mataria, ultrajant-lo ab obras y paraulas, de manera que los
naturals de dita vila estan ab un contínuo susto y
cuydado no succehesca algun fracàs molt gran,
per respecte de las contínuas extorcions y vexacions que ocasionan dits soldats, no gozant anar
a treballar sas terras per no desemparar sas casas
y hazienda, y espesialment sas mullers y fillas,
que si estaven solas en sas casas se porie témer y
esperar qualsevol forsa y violència, com ho havien //134r // experimentat alguns llochs vehins.
En com lo sobredit sie en grave dany y prejudici,
no sols dels naturals de dita vila com y també en
deservey de la magestat humana y divina, seguint-se tant graves escàndols y prejudicis tant
considerables, per ço y altrament, lo síndich de
dita vila humilment suplica a vostra senyoria interpose sas parts y aucthoritat ab lo excel·lentíssim llochtinent y capità general o a qui specte,

135r
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Dimecres, a IX de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari los actes
aucthèntichs y requestas, justant lo procurador
fiscal del General de la ciutat de Tortosa en virtut de orde de sas senyorias, presentats al veguer
y sots-veguer y assessors de dit veguer de la ciutat de Tortosa, perquè no remetés en al regne
de València la persona de Diego Roglà, per ser
contra la disposició de las generals constitucions
del present Principat, ans bé que se li fàcie la
causa en lo present Principat. Com de ditas requestas és de vèurer, que són assí cusidas, signadas de números XXXVII y XXXVIII, y del tenor
següent. Segueix-se la requesta presentada al
sotsveguer y assessor del veguer de Tortosa:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto,
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 134v-135r del trienni 1695-1698.

die vero decimo octavo mensis octobris intitulato,
praesente et ad haec vocato et requisito me Paulo
de Rosses, cive Dertusae, apostolica et regia ac
eiusdem civitatis auctoritatibus notario publico
et scriba consistorii magnifici deputati localis Generalis dictae et presentis civitatis Dertusae et
eius collectae, infrascripto, et presentibus etiam
magnificis dominis Vincentio Vidal, utriusque
iuris doctore, cive honorato Barchinonae, et Paulo Biscarri, medicinae doctore, Dertusae civibus,
pro testibus ad infrascripta vocatis et specialiter
assumptis, coram illustribus dominis Joanne Gares, notario, subvicario regio presentis civitatis
Dertusae et Ripariae Iberi pro sacra, catholica et
regia magestate domini nostri Hispaniarum regis, et Francisco Alaix, utriusque iuris doctore,
cive honorato Barchinonae, assessore ordinario
curiae secularis magnifici vicarii regii dictae et
presentis civitatis, personaliter existentibus et repertis intus dictam civitatem Dertusae in vico
vulgo dicto de la Ciutat, inter undecimam et
duodecimam horas ante meridiem, comparuit
// 135v // et fuit personaliter constitutus Josephus
Colomer, notarius, procurator fiscalis dicti consistorii, qui dicto nomine obtulit et presentavit et
notificavit seu per me, dictum et infrascriptum
notarium et scribam, praesentari et notificari ac
legi publice petiit dicto nomine requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam sive
scripturam thenoris sequentis: «Notori és a vostres mercès, il·lustre senyor veguer y sots-veguer de la present ciutat de Tortosa y al altre de
vostres mercès, per ser disposició de constitucions generals del principat de Cathalunya y altres drets de la pàtria, que vostres mercès no
deuhen ignorar, que no poden fer remissions de
presos que estan dins lo present Principat, ans
bé, se han de fer y finir les causas dins lo dit
Principat y en la vegueria a hont estaran presos,
ab imposició de moltes penes contra los contrafahents. E com haja entès lo magnífich deputat
local de la present ciutat de Tortosa y sa col·lecta y son consistori, a qui toca lo reparo de las
violacions de ditas constitucions, privilegis y altres drets de la pàtria, que vostres mercès o algun de vostres mercès, en prejudici y violació de
aquells, voldrien remètrer al regne de València
la persona de Diego Roglà, pres y detingut en
les presons comunes de la present ciutat, lo que
vostres mercès no poden fer sens incurs de graves penes imposades per dites constitucions y,
en particular, per les vulgarment dites de la Observansa. Per ço y altrament, lo procurador fiscal del General, inseguint lo orde del dit magnífich deputat local y son consistori de la millor
manera que pot, interpel·la y en quant menester
sie requereix a vostres mercès y al altre de vostres mercès se abstingan de fer semblant remissió de la persona de dit Diego Roglà, ans bé,
confirmin lo dispost per ditas constitucions, pri587

vilegis y altres drets de la pàtria, li fassen la causa
dins lo dit Principat. Altrament, si lo contrari
per vostres mercès o algun de vostres mercès
// 136r // serà fet, lo que no·s creu, estimant lo
agravi que en assò se farà al General en quatre
mil ducats de bon or y pes judicial, taxació reservada, los quals estimarie més pèrdrer del erari del General que patir semblant injúria, protestant contra vostres mercès y quasevol de
vostres mercès lo dit agravi y estimació de
aquell y demés penas imposadas contra los violadors de ditas constitucions, privilegis y altres
drets de la pàtria, y de fer-ne causa y càrrech a
vostres mercès y ab fianses devant los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats, o allà a hont més li
convindrà per a conseguir lo reparo de dit agravi ab los danys, missions y despesas que esdevindrà patir-ne, y de tot lo demés lícit y permès
de protestar protesta. Requirens, et cetera». Qua
siquidem papiri requisitione scedula, ut praedicitur, oblata et praesentata ac lecta copiaque eiusdem dictis magnificis dominis Joanni Gares, subvicario, et Francisco Alaix, assessori, tradita,
verbo respondentes dixerunt quod retinebant penes se terminum juris et constitutionis ad respondendum. De quibus omnibus et singulis, sic ut
praedicitur, actis infrascriptus Josephus Colomer,
notarius, dicto nomine petiit et requisivit publicum fieri et confici sibique tradi et liberari instrumentum per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, ad habendum de eisdem
memoriam in futurum. Quae fuerunt acta in
dicta civitate Dertusae die, mense et loco presentis, presente me Paulo de Rosses, notario et scriba,
prae et infrascripto, et presentibus etiam sumptis
pro testibus ad praemissa voccatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Postea vero adveniente die vigecimo praedictorum mensis et anni, dicti magnifici domini
Joannes Gares, notarius, subvicarius regius, et
Franciscus Alaix, utriusque iuris doctor, assessor
ordinarius dictae curiae, constituti personaliter
inter octavam et nonam horas ante meridiem in
vico vulgo dicto de la // 136v // Cruera dictae presentis civitatis Dertusae, insfrascriptorum testium presentia, tradiderunt et liberarunt mihi,
dicto Paulo de Rosses, notario et scribae prae et
infrascripto, quandam in scriptis responsionis
scedulam sive scripturam thenoris sequentis:
«Jhesus. Satisfent los magnífichs Joan Garés, notari, sotsveguer real de la present ciutat y Ribera
de Ebro per la sacra, catòlica magestat del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, y lo magnífich
Francisco Alaix, ciutadà honrrat de Barcelona,
en quiscun dret doctor, assessor del procurador
fiscal de la present diputació local y sa col·lecta,
que comensa: «Notori és», y feneix «requirens,
et cetera»; contenint en effecte que per disposició de constitucions general del present prinsi-
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pat y altres drets de la pàtria que no·s poden fer
remissions de presos que estan dins lo present
prinsipat, ans bé, se han de fer y finir les causes
dins lo dit prinsipat y en la vegueria a hont estan
presos, y axí que no remeten al regne de València la persona de Diego Roglà, pres detengut en
las presons comunes de esta ciutat, per opposarse a ditas generals constitucions y altres drets de
la pàtria, responen y diuhen que lo dit Diego
Roglà, pres y detengut en las presons comunes
de esta ciutat, està pres y detengut en aquelles
per instància del excel·lentíssim senyor marquès
de Castel-Rodrigo y Almonacir, virey y capità
general de la ciutat y regne de València, per
bandit famós y per perturbador de la pau pública y per estar aquell per sos gravíssims y atroços
delictes en dit regne de València condemnat a
mort per lo S.R.S. de dita ciutat. Y de dita presó
y captura dits responents ne tenen donada part
a sa excel·lència y real concell del present principat de Cathalunya, y axí bé no està en sa mà
remètrer o no remètrer al dit Diego Roglà al
regne de València, sinó en mà de sa excel·lència
y // 137r // real concell, los órdens y provisions
dels quals deuhen observar y obtemperar, los
quals no entenen contrafassen a ditas generals
constitucions, ans bé, entenen en cas sa excellència y Real Concell manen y remètrer al regne
de València al dit Roglà serà en cas permès y
sens contrafer ni violar las constitucions generals de Cathalunya y altres drets de la pàtria, les
quals en manera alguna és son ànimo violar-las,
ans se offerexen promptesa a observar-les. Per
lo que dits Garés y Alaix, personalment donant
la present per resposta, dissentint a tot lo protestat per dit procurador fiscal de la deputació
local de la present ciutat y sa col·lecta, y requereixen al notari no clogue lo acte de la requesta
ni lliure còpia de aquell sens inserta en la present resposta. Requirens instrumentum, et
cetera». De quibus omnibus et singulis, ut praedicitur, actis dicti magnifici domini Joannes
Gares et Franciscus Alaix, dictis respective nominibus petierunt et requisiverunt instrumentum
confici et in calce dictae requisitionis continuari
et de una sive alia copiam minime tradi per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam.
Quae fuerunt acta Dertusae sub anno, die, mense
et loco presentis, praesente me, dicto et infrascripto
notario et scriba, et presentibus etiam magnificis
Antonio Gil de Federich, cive honorato Dertusae,
et Philippo Gener, utriusque iuris doctore, Dertusae civibus, pro testibus ad ista voccatis, specialiter
et assumptis. Sig+num mei Pauli de Rossas, civis
Dertusae, apostolica et regia ac eiusdem civitatis
auctoritatibus notarii publici scribaque concistorii magnifici deputati localis iamdicta civitatis,
qui praemissis omnibus et singulis cum sua gerentur fierent unacum praenominatis testibus inter588

fui respective eaque aliena manu scribere feci et
rogatus ac requisitus clausi».
Segueix-se altre requesta presentada al veguer
de Tortosa per lo procurador fiscal del General
de la deputació local de dita ciutat de Tortosa:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini // 137v // millesimo sexcentesimo nonagecimo quinto die vero vigesimo sexto mensis octobris
eiusdem anni intitulata praesente vocato et requisito me Thoma Vallespir, apostolica atque regia auctoritatibus notario publico, Dertusae cive,
alteroque ex scribis curiae secularis dictae civitatis Dertusae, infrascripto, et presentibus etiam
discreto Francisco Torrelles, Dertusae populatore,
discreto Petro Vidal, notario, cive Dertusae, pro
testibus ad infrascriptam vocatis et spesialiter assumptis, Josephus Colomer, notarius publicus,
Dertusae civis, procurator fiscalis Generalis collectae dictae civitatis, dicto nomine constitutus
personaliter coram et ante praesentiam don
Francisci de Abacia, vicario regio presentis civitatis Dertusae et Ripariae Iberi pro sacra, catholica et regia magestate domini nostri regis, personaliter invento in loco vulgo dicto la Pescaderia,
presentis civitatis Dertusae, eidem illustri vicario
regio obtulit, praesentavit et seu per me, dictum et
infrascriptum notarium et scribam, presentari
fecit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam sive scripturam tenoris sequentis: «Notori és a vostra mercè, il·lustre senyor veguer de la present ciutat de Tortosa,
per ser disposicions de constitucions generals
del present principat de Cathalunya y altres
drets de la pàtria, que vostra mercè no deu ignorar, que no podeu fer remissions de presos que
no estan dins lo present Principat, ans bé, se han
de fer y finir las causas dins lo dit Principat y vegaria a hont estaven presos ab imposició de moltas penas contra los contrafactors. E com haja
entès lo magnífich deputat local de la present
ciutat y sa col·lecta y son consistori, a qui toca lo
reparo de las violacions de ditas constitucions,
privilegis y altres drets de la pàtria, que vostra
mercè en prejudici y violació de aquellas voldrà
remètrer al regne de València la persona de Diego Roglà, pres y detingut en las presons comunes de la present ciutat, que vostra mercè no pot
fer sens incurs de graves penas imposades
// 138r // per ditas constitucions, y en particular
per las vulgarment ditas de la Observansa. Per ço
y altrament lo procurador fiscal del General, inseguint lo orde del dit magnífich deputat local y
son consistori, de la millor manera que pot, interpel·la y en quant menester se requereix a vostra mercè se abstinga de fer semblant remissió de
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 134v-135r del trienni 1695-1698.

la persona de dit Diego Roglà, ans bé, conforme
lo dispost per ditas constitucions, privilegis y altres drets de la pàtria, li fassan la causa dins lo
present Principat. Altrament si lo contrari per
vostra mercè serà fet, lo que no·s creu, estimant
lo agravi que en assò se farà al General en quatre
mil ducats de bon or y pes judicial, taxació reservada, los quals estimaria més pèrdrer del erari
del General que patir semblant injúria, protesta
contra vostra mercè de dit agravi y estimació de
aquell y demés penas imposadas contra los violadors de ditas constitucions, privilegis y altres
drets de la pàtria. Y de fer-ne causa y càrrech a
vostra mercè y a sas fiansas devant los il·lustres y
fidelíssims senyors diputats, o allà hont més li
convindrà per a conseguir lo reparo de dit agravi
ab los danys, missions y despesas que esdevindrà
patir-ne, y de tot lo demés lícit y permès de protestar y protesta. Requirens, et cetera». Qua siquidem papiri requisitionis scedula sive scriptura, sic ut praedicitur, oblata et praesentata ac per
me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, de verbo ad verbum lecta, illico dictus illustris dominus Franciscus de Abacia, vicarius regius praedictus, verbo respondendo dixit sibi
copiam dari, quae incontinenti fuit sibi tradita,
et quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum. De quibus, et cetera.
Deinde autem, adveniente die vigesimo nono
praedictorum mensis et anni, praesente, voccato
atque requisito me dicto Thoma Vallespir, notario et scriba prae et infrascripto, et presentibus
etiam Josepho Bordera et Isidro Fabrica, sartoribus, Dertusae civibus, pro testibus ad ista voccatis
et spesialiter assumptis, supradictus illustris don
Franciscus de Abacia, vicarius regius praedictus,
personaliter constitutus intus domos Thomae Saladrich, aromatarii civis Dertusae, quas fovet
// 138v // in vico vulgo dicto lo Cantó de la Plaça,
presentis civitatis, in dictorum testium presentia
tradidit mihi, dicto et infrascripto notario et
scriba, quandam in scriptis papyri responsionis
scedulam sive scripturam, quam in pede seu calce
praeinsertae requisitionis inseri, et sine ea instrumentum non claudi petiit et requisivit; quae quidem responsionis scedula sive scriptura est tenoris
sequentis: «Jhesus. Satisfent don Francisco de
Abacia, veguer real de la present ciutat y Ribera
de Ebro per la sacra, catòlica y real magestat del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ab requesta a
ell presentada a instància del procurador fiscal
de la deputació local de la present ciutat y sa
col·lecta que comensa: «Notori és», y fineix «requirens instrumentum, et cetera», contenint en
effecte que no lliure, entregue ni remeta en lo
regne de València a Diego Roglà, pres y detingut en las presons de la present ciutat, per oposar-se a las generals constitucions del present
Principat y altres drets de la pàtria, diu y respon
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que al dit Diego Roglà lo ha capturat Joan Garés, sotsveguer de la present ciutat a instància
del excel·lentíssim senyor marquès de CastellRodrigo, virey capità general de la ciutat y regne de València, per sos delictes atrossos en
aquell comesos, de la qual captura dit sotsveguer ha donat part a sa excel·lència y real consell
lo excel·lentíssim senyor virey y capità general
del present Principat, y axí no està en sa mà
remètrer o no remètrer al dit Diego Roglà sinó
en mà de sa excel·lència y real concell, y no entén que en cas sa excel·lència y real concell manen remètrer al regne de València a dit Diego
Roglà, sie contrafent a las generals constitucions, sinó que serà en cas permès. Y axí disent a
tot lo protestat y requerit per dit procurador fiscal de la present deputació local, y donant
// 139r // per resposta requereix e interpel·la al
notari no cloga lo acte de la requisició ni lliure
còpia de aquella sens inserta de la present resposta. Requirens instrumentum confici. De quibus omnibus et singulis dictus don Franciscus de
Abacia publicum petiit confici instrumentum ad
habendum de presentis memoriam in futurum.
Quae fuerunt acta Dertusae sub anno, diebus,
mense et locis respective presentis, presente me,
dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus etiam testibus antedictis ad praemissa respective voccatis et specialiter assumptis pro ut superius continetur, ut igitur praemissis omnibus et
singulis manu propria scriptis in judicio et extra
ab omnibus plena impendatur fides. Ego idem
Valespir, notarius et scriba memoratus, hic me
subscribo et meum appono sig+num».
Dijous, a X de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta ha rebut de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat en resposta de la que sas senyorias li escrigueren en jornada de tres del corrent,
suplicant-li ab ella fos servit donar lo remey
oportú en las vexacions feyen los soldats en diversas parts, la qual carta de sa (excel·lència) és
dada en Vich als sis del corrent més de nohembre, que és assí cusida, signada de número XXXIX, y del tenor següent. Segueix-se dita carta:
«Hea diferido hazer respuesta a las dos cartas de
vuestra senyoría de tres y quatro del corriente, por
poderlo executar //139v // com más indibidual conocimiento de las quexas que expresan los memoriales que vuestra senyoría me remite, para que la
demostración del castigo fuera correspondiente a
la culpa en qualquiera parte donde la hallará. Y
haviendo embiado al secretario del thesorero a la
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
138v-139r del trienni 1695-1698.
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villa de Caldas de Monbuy,a y haviéndome ablado
aquí los síndicos de aquel lugar, y concurrido al
mismo fin el theniente coronel, conde de Arco,
queda por todos combenzida la ligereza con que se
mobieron los síndicos de Caldas a hazer quejas, de
lo que no había suzedido solo por un leve rezelo de
lo que dijo un criado sin notizia del theniente coronel, a quien devieran haver acudido primero y
después a mí, en caso que este ofizial vuestro hubiese dilinquido o no hubiese puesto remedio. El otro
caso que vuestra señoría pondera suzedido en el
lugar de la Bisval de Panadés, por el alojamiento
del tercio de la compañía del cavallero Wistelfert,
he resuelto que este teniente venga preso al castillo
de Monjuí, o para que se justifique del excesso que
se le acomula o para castigarsele si solo comprueba, como vuestra señoría podrá ver en la orden
adjunta y avierta primer al general de la cavallería. El tercer caso en que también vuestra señoría
se cimenta, que ochocientos hombres de los regimientos imperiales que manda el príncipe Gorge
de Harmestat hubieran en la villa de Sant Cugat del Vallés exerzido en veynteyseys de el passado
las extorsiones expressadas en el memorial que
vuestra señoría me remite, no sé qué responder,
pues en aquel lugar no han transitado // 140r //
jamás los alemanes del cargo del príncipe de Harmestat; y si mal informados de que tropas eran los
que dieron estas quexas, estraño que no acudiessen
a mí especialmente quando aquel día me hallava
jo muy cerca de Sant Cugat y otras ver mejor informados los lugares de las tropas, para que no se
ignoren los cavos de ellas. Y de la verdad de los hechos pueden acudir a mí, pues no me niego ni me
negaré nunca a aplicar en breve remedio que
combenga según el mal, como he hecho en el que
pudo haver en la villa de la Garriga, donde consta
que un sastre de aquella villa mató alebosamente
a un soldado innocente sin armas que estaba a la
puerta de su casa, con todo lo demás que vuestra
señoría havrá savido como jo, y que el juez ha de
tener dos oýdos sin que por el informe que se le
haze por el uno haja de partir promptamente a la
deliveración, sin que primero el otro esté informado de la segunda parte. Y assí me prometo de la
equidad de vuestra señoría, que me hará la justicia de creer que no amo el desorden, y que aplicaré
los medios combenientes para remediarle y para
prevenir y evitar que no los aya en el Principado,
acudiendo a mí, como debe ser, sin rumores que no
enmiendan y que exponen la quietud pública, a lo
que no combiene al estado ni al servicio de ambas
magestades. La Divina guarde a vuestra señoría
muchos años como dezeo. Vique, a seys de noviembre de mil seyscientos noventaysinco. Marqués de
Gastañaga. Señores illustres y fidelíssimos diputados de la Generalidad de este Principado».

141r

Disapte, a XIX de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta han rebut de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, la data de la qual és en
Sant Llorens de Morulls als catorse del corrent,
ab la qual sa excel·lència participa a sas senyorias
que ell escriu al compte de la Rosa, governador
de esta plassa, de què·s dónia per advertit que
sas senyorias reclutan lo tèrcio, per lo qual effecte poden sas senyorias continuar en fer tocar
caixas y fer publicar los bandos conduescan a est
servey, donant sa excel·lència a sas senyorias
moltas gràcias. Com de dita carta és llargament
de vèurer, que és assí cusida, signada de número XXXX, y del tenor següent. Segueix-se dita
carta:
«Aunquea los governadores de plazas cerradas
donde ay governación, y donde las cosas corren según el estilo de la milicia, están en pocessión en todas partes de que no se toquen caxas, se tomen las
armas ni se hagan alardes ni otras publicidades
ruidosas sin que se le participe primero el motibo
que obliga a ello, escribo al de la plaza de Barcelona, conde de la Rosa, que se dé por advertido de
que vuestra señoría recluta su tercio para cuyo fin
puede vuestra señoría continuar en hazer
// 141v // tocar las caxas y echarlos los vandos que
condujeren a este servicio, por el qual doy a vuestra señoría las gracias. Volviendo jo a essa ciudad
se verán los exemplares que huvieren semejante
caso de una y otra parte, para que se sigan los más
establecidos sin perjuicio lo que tocare a cada uno,
pués es presiso oyr al conde de la Rosa. Y siempre
desearé en todo la major satisfación de vuestra señoría y conservación de sus derechos. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años como dezeo. San
Lorenzo de Morull, a catorse de noviembre mil
seyscientos noventaysinco. El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del
General deste Principado».

142r

Dijous, a XXIV de nohembre MDCLXXXV. En
aquest die és tornat en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, qui ab llicència del il·lustre consistori ere anat per negocis y afers seus propris en la
ciutat de Lleyda.
Divendres, a XXV de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die, havent tornat de regonèxer las plassas lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat de Cathalunyab a la present
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
140v-141r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat, obtinguda.

a. Mongrí, al manuscrit.
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ciutat, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y present casa de la Deputació,
los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar
y real, anant en cotxe ab las insígnias posadas,
los verguers devant ab altre cotxe ab las massas
y acompanyats dels officials de la present casa de
la Deputació, són anats a donar la benvinguda a
dit excel·lentíssim senyor llochtinent, per lo
qual foren rebuts a la porta de la antecàmara. Y
després de haver-li donada la benvinguda y haver-se offert per part del il·lustre consistori per a
tot lo que conduhís més al servey de Déu, del
rey, nostre senyor, y de sa excel·lència, se despediren de dit excel·lentíssim senyor, lo qual los
acompanyà fins al aposento antes de arribar al
saló gran de palàcio.
En aquest mateix die, havent-se retirat y posat
en sagrat Joan Ribes, ciutedà honrat y notari
públich de Barcelona, subrogat que ere en lo
offici de regent los comptes del General y present casa de la Deputació, // 142v // sabent sas
senyorias que Francisco Marí y Genovès, principal de dit offici, se trobave en la present ciutat,
fonch enviat a cercar y fonch tornada resposta
en consistori de sas senyorias no haver-lo trobat enlloch.
En aquest mateix die per lo procurador fiscal
del General y present casa fonch presentada súplica en consistori de sas senyorias, demanant
ab ella ésser provehit segrest tant en los béns
de dit Joan Ribes com de Francisco Marí y Genovès, y axí mateix ésser dicernida provisió y
rígida execució en las personas y béns de aquell
anomenant-se segrestador. La qual súplica
fonch comesa als magnífichs assessors, per los
quals facto verbo en lo consistori de sas senyorias fonch provehida provisió y rígida execució
en las personas y béns de Francisco Marí y Genovès y Joan Ribes, posant segrest a tots y sengles béns, tant mobles com immobles, anomenat per dit effecte en segrestador a Joseph
Pelegrí, altre dels verguers del consistori de sas
senyorias. En execució de la qual provisió lo
mateix die a la nit los officials necessaris, instant lo procurador fiscal, se anà a inventariar
los béns de Joan Ribes en la casa de sa habitació situada en la present ciutat en la riera de
Sant Joan.
Disapte, a XXVI de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die, en virtut de la demuntdita provisió,
se //143r // anà a inventariar y segrestar los béns,
casa y heretat que Francisco Marí y Genovès té
y posseheix en la parròquia de Tiana y la casa y
heretat que Joan Ribes té y posseheix en la
parròquia y terme del Hospitalet.
En aquest mateix die, constituhit personalment
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en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat
de Barcelona, ha fet relació mitjansant jurament
de com Pere Çerdanya, guarda ordinària de la
bolla de la present ciutat, des del die set del corrent y present més de nohembre, ha estat y està
vuy en die impedit per poder servir personalment dit son offici, per causa dels atxaques li ha
ocasionat y ocasiona de present la gota y poagre.
En aquest mateix die a las onse horas de la matinada, lo magnífich Francisco de Marí y Genovès, regent los comptes del General y present
casa de la Deputació, se és presentat en lo consistori de sas senyorias, dient havent vingut a sa
notícia que lo die de ahir a la tarde sas senyorias
lo havian enviat a çercar y que per no haver-lo
trobat no vingué en prompte a vèurer lo que
sas senyorias tenien que ordenar-li, y que després al que venia sabé ell que ja sas senyorias se
eren disgregats, que per ço ara de present venie
y se presentave per saber lo que sas senyorias
eren servits ordenar-li. Al que sas senyorias, per
boca y paraula del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich, fonch respost que lo haver-lo enviat a cercar lo die de ahir a la tarde lo
il·lustre consistori ere estat per dir-li y noticiar
lo de com Joan Ribes, ciutedà honrat y notari
públich de Barcelona, son subrogat en lo dit
offici de regent los comptes, se ere retirat y posat // 143v // en sagrat. Y que axís ell dit Marí
ves de donar la providència necessària per al règimen de dit offici, emperò, a vista de què ell
no ere vingut lo consistori havia per a fer combinació, descripció e inventari de las joyas, robas y demés cosas de las quals lo regent los
comptes, per rahó de dit son offici, està carregat; y que semblantment dit consistori passarie
a obrar tot lo que·s troba ésser de justícia per la
recuperació del descalabro conciderable en
què·s troba. Lo que ohit per dit de Marí y Genovès respongué y digué que ell estave innocent de las ditas cosas y que tornarie a la tarde,
al que per sas senyorias fonch replicat per diferents vegadas de què si res tenia que dir ho digués allí de present, perquè al consistori li era
presís passar a obrar allò que de justícia serie
trobat ésser fahedor. Lo que oÿt per dit Marí,
no respongué cosa alguna, simplement se despedí de sas senyorias y se’n anà. Tot lo que sas
senyorias me han ordenat a mi, Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y
scrivà major del General y present casa de la
Deputació, continuàs en lo present dietari.
Diumenge, a XXVII de nohembre MDCLXXXXV.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa de la Deputació, //144r // cusís y continuàs en lo present
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dietari una súplica en consistori presentada per
part del magnífich Francisco de Marí y Genovès, regent los comptes de la present casa,
conclohent ab ella sien servits sas senyorias concedir-li seguretat de sa persona, offerint ab ella
servir a sas senyorias en lo dit offici per los medis
li permeten los capítols de Cort, ara sie ab sa
personal residència o ab la subrogació té proposada y de nou proposa ab lo mateix salari de la
persona de don Bernat Gàver y de Fluvià. Com
més llargament en dita súplica és de vèurer la
qual és assí cusida, signada de número XXXXI, y
del thenor següent. Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent presentit Francisco de Marí y Genovès, regent los
comptes del General de Cathalunya, que per
ocasió del procehir de Joan Ribes, notari públich y ciutedà honrat de Barcelona, subrogat
en dit offici, se tractaria de donar substitut en ell
sens intervenció del suplicant y que se passarie a
altra demostració contra la persona y béns de
dit Marí, se troba presisat de representar a vostra senyoria que molt temps ha, tractant lo suplicant de sa quietut, proposà a vostra senyoria
per subrogat en dit offici al dit Ribes y fonch
servit vostra senyoria admètrer dita subrogació
y aprobar-li la persona. Y en conformitat de dita
aprobació ha exercit dit Ribes dit offici y, en
conseqüència de aquell, lo de pagador del tèrcio
ab què serveix vostra senyoria a sa magestat,
Déu lo guarde, per estar annexo al dit càrrech
de regent los comptes; y que en los rèddits que
ha donat dit Ribes se trobarie segons se diu restar debitor en moltas conciderables quantitats,
y que per dita rahó // 144v // se haurian inventariat los béns de aquell y se fora retirat. Veritat és
molt il·lustre y fidelíssim senyor que encara que
segons disposició de dret lo subrogat regularment restàs obligat per las culpas y defectes comesos en lo offici per son subrogat, emperò,
també és certíssim que dita regla deurie y deu
enténdrer-se ab differents limitacions admeses y
canonizadas per los doctors, com són la primera
quant la persona subrogada ere comunament
reputada per legal, íntegra e idònea, havent donat satisfacció de sa idoneïtat en son procehir, y
esta qualitat se troba verificada en dit Ribes, essent notari públich de Barcelona, y haver-lo
honrrat sa magestat ab son real privilegi de ciutedà que no acostuma concedir-se sens precehir
informe de la satisfacció y legalitat de la persona. Y fonch tant gran en la comprehenció de
vostra senyoria lo legal procehir de dit Ribes,
que ha merescut los empleos differents en la
casa sobre diversos officis y administracions y,
singularment, lo de secretari, ab què vostra sea. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
134v-135r del trienni 1695-1698.
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nyoria lo ocupà y proposant-lo per sa magestat
per differents officis, particularment en la última insiculació en lo lloch de oÿdor de què se li
féu mercè havent-se habilitat y concorregué, tot
lo que ab evidència demostra la legalitat gran ab
què dit Ribes fonch y és estat y regonegut sempre en la comuna opinió y de la de vostra senyoria. La segona limitació és quant la persona del
subrogat és admesa y aprobada per lo superior
per lo offici o càrrech en què se subroga; esta
qualitat resta //145r // provada ab la mateixa admissió de dit Ribes per vostra senyoria puix que
segons capítols de Cort y en particular lo vint-ydos, Corts mil sinch-cents noranta-nou, sempre
que qualsevol dels officials del General proposa
y anomena subrogat per son offici, no l’admet
vostra senyoria que no sie persona hàbil, idònea
y tinga las qualitats necessàrias per exercir-lo; de
manera que no proposant-se persona idònea és
de vostra senyoria subrogar persona en què
concorre la dita idoneïtat, axí que la cognició de
dit requisit és de vostra senyoria admès per la
subrogació refferida la nominació que dit Marí
féu de dit Ribes, havent-lo exercit aquest per lo
temps de tants anys queda del tot aprobada y
calificada sa persona per lo exercici de dit offici.
Y en conformitat del sobredit, en lo discurs de
dits anys se li han giradas quantitats conciderables axí per lo pagament del tèrcio com y també
per los demés afers de la casa, y axí bé és del tot
aplicable al present fet la dita segona limitació.
La tercera que comunament approvan los doctors, és que quant lo subrogat a lege té la facultat de substituhir y subrogar,a aleshores lo subrogant és immune y exempt del fet de dit
subrogat sempre que lo subrogant no fonch
culpable en la elecció de la persona. Esta limitació concorra en lo present fet perquè segons dit
capítol vint-y-dos los officials del General tenen
líbera facultat de subrogar ab un sol salari ab
aprobació de vostra senyoria del sobredit, clarament se conclou que lo dit de Marí resta libre e
immune de qualsevol culpa, fet y excés fòrsan
com és per dit Ribes en orde a dit offici de regent los comptes y sos annexos. // 145v // En tot
cas que no procehissen ditas limitacions y que
restàs obligat dit de Marí, que expressament se
negà, no apar per a procehir-se contra la persona y béns de dit de Marí, fonch ab tot effecte
fossen solemnament discutits los béns de dit Ribes, per quant lo subrogant àdhuc en lo cas que
resta obligat per las culpas y fet del substitut,
per no concórrer algunas de las ditas limitacions, és sols fidejussor de indemnitat, y axí bé
condicional, sens tenir acció per poder procehir-se contra aquell la condició de dita execusió legítima y solemnament feta, encara que expressament se hagués renunciat al dit benefici
a. a continuació ratllat, a lege té la facultat.

de la execussió. Resulta del sobredit que contra
dit de Marí no se pot procehir contra sa persona
y béns àdhuc en lo cas que restàs obligat per los
excessos de dit Ribes, no havent precehit dita
solemne y legítima execussió. Ni pot subsistir la
nominació que se ha presentit que vostra senyoria volria fer de subrogat ex officio en lo exercici
de dit càrrech, ab lo pretext de què dit de Marí
se haurie retirat perquè vostra senyoria fonch
servit fer provisió de captura, y en execució de
ella lo die vint-y-sis del corrent mes se feren differents diligèncias per capturar-lo y singularment lo veguer se conferí en las casa de don Batista de Planella y de Joseph de Senjust, y
noticiat de esta veritat, no obstant que al matí
de dit die públicament se passejà per la present
ciutat y acudí en la mateixa casa de la Deputació
per donar providència al exercici de dit son offici, procurà a la tarda resguardar-se; y semblants
retiros són molt conformes a la prudència ab
què hu deu portar-se per evitar lo rigor //146r //
de la execució y lo dret en dit cas admet esta legítima precaució sens poder-se inferir de ella
culpa ni indici algú. Y desitjant també dit de
Marí cumplir a sa obligació y que en dit offici hi
hage persona per exercir-lo, anomena y proposa
a vostra senyoria en la mateixa tarde de dit die
de vint-y-sis la persona de don Bernat Gàver y
de Fluvià per subrogar, com en altres ocasions
lo ha servit, a effecte de què vostra senyoria se
servís aprobar-lo de manera que ni dit de Marí
se ha retirat culpable ni ha dexat de proposar
persona per la servitut de dit offici, y per consegüent cessa lo motiu perquè vostra senyoria
anomena ex officio subrogat, privant-lo de la facultat li dóna la cort. No ignora vostra senyoria
la qualitat y legalitat gran de dit Marí, la satisfacció que en totas ocasions ha donat de sa persona y quant immune està del procehir de dit
Ribes, y que axí no ha de desmerèxer de vostra
senyoria tot consuelo. Per lo que en concideració del sobredit suplica a vostra senyoria sie servit dignar-se donar-li seguretat de sa persona,
que ab ella està prompte y offereix a vostra senyoria servir lo offici per los medis que li permeten los capítols de Cort, ara sie ab sa personal
residència o ab la subrogació que ha proposat, y
de nou proposa ab lo mateix salari de la persona
de dit don Bernat Gàver y de Fluvià. Que ho
rebrà ab singular gràcia y mercè, suplicant també a vostra senyoria mane continuar la present
en dietari. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. De Valdà. Llampilles. Melchior Prous.
Güell. Oblata die XXVII novembris MDCLXXXXV,
in consistorio, et cetera. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinonae, scriba major Generalis Cathaloniae».
En aquest mateix die per lo procurador fiscal
del // 146v // General y present casa de la Depu593

tació fonch presentada súplica al molt il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, com a
jutge delegat y commissari apostòlich, contenint que havent-se conferit los officials del General ab la necessària assistència en la casa de la
pròpria habitació de Joan Ribes, ciutedà honrat
y notari públich de Barcelona, subrogat que ere
en lo offici de regent los comptes de la dita present casa de la Deputació, a effecte de segrestar
e inventariar los béns de aquell, no se ha trobat
en dita casa cosa alguna de valor ni alguna de las
alajas de plata, or, tapisserias, ni altres considerables que dit Ribes palesament tenie en sa casa
per son servey, essent pública la notícia de què
dits serien ocultats no sols en casas seculars sinó
també en casas de ecclesiàstichs y en llochs sagrats o monestirs y convents, exhibint dit procurador fiscal la butlla apostòlica concedida per
la santedat de Clement Setè, ab la qual se concedeix al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich la facultat de procehir auctoritate apostolica per sensuras, tota appel·lació postposada,
contra los fraudants los draps, effectes y pecúnias de la Generalitat y no poder regonèxer y
entrar en qualsevols casas, puestos, llochs ecclesiàstichs y regulars, axí de religiosos com de religiosas, y extràurer y fer apprehenció de qualsevols cosas pertanyents a la Generalitat, suplicant
fos servit dit senyor deputat ecclesiàstich dignar-se acceptar dita commissió; y si li apareixerà
subdelegar y fer nominació de ministres necessaris, // 147r // segons lo estil practicat en differents casos y dicernint no sols lletras de subdelegació per anar y regonèixer qualsevols casas de
ecclesiàstichs y lochs sagrats, iglésias, monestirs
y convents així de religiosos com de religiosas,
ab comminació de las sensuras, sinó també lletras, ab las quals se mane sots pena de excomunicació major a totas y qualsevols personas de
qualsevol sexo, grau, orde, dignitat, preheminència o condició sien, ecclesiàsticas com seculars, sens distincció alguna de personas, perquè entreguen en mà y poder del il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, jutge delegat, commissari apostòlich, qualsevols joyas
de or o plata, diners o qualsevols alajas y béns,
mobles de qualsevol spèsie sien, y que recelen
qualsevol de ditas cosas que sàpien ésser ocultadas o en alguna part o puesto recòndidas, dient
y revelant los puestos, llochs y personas que saben o han ohit dir que tenen ditas cosas ocultadas. Y que respecte dels officials del General, estaments y officis que per sa obligació han jurat
observar los capítols de Cort, constitucions y no
fraudar los drets del General, expressar ditas
monitòrias sots pena de excomunicació major
lattae sententiae trina canonica monitione praemissa ipso facto incurrenda. La qual súplica,
com està dit, presentada per dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, jutge dele-
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gat, commissari apostòlich, admesa dita commissió, foren anomenats en subdelegats los reverents doctor Magí Casas y Joseph Bertrolí,
preveres, y lo altre de ells assoles, a effecte de regonèxer qualsevols casas ecclesiàsticas, llochs
sagrats, iglésias, monestirs y convents tant de
religiosos com de religiosas regulars y seculars.
Als quals subdelegats // 147v // foren despedidas
lletras de subdelegació en la forma acostumada,
ab ple poder de comminar y publicar sensuras
tant contra qualsevols personas ecclesiàsticas
com seculars, ab los motius en dita suplicació
contenguts y altres opportuns, assumint y prenent en assessor per lo descrit en dita súplica
contengut a don Joseph de Càncer, en quiscun
dret doctor, subrogat en altre dels magnífichs
assessors ordinaris de la present casa de la Deputació, de concell del qual rebuda primer informació encontinent se provehiria.
E després en est mateix die, a la nit, lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real ab assistència del
alguazil ordinari Joseph Magarola, acompanyat
del advocat y procuradors fiscals y de altres officials de la present casa, tenint notícia o suspita
que en las casas de Pau Bosch, adroguer, situadas en la present ciutat, en lo carrer dels Flassaders, hi haurie ocultats alguns mobles y béns de
Joan Ribes, se féu regonexensa en ditas casas y
per dit alguazil Magarola se prengué jurament a
tots los de la casa de dit Bosch y per lo reverent
doctor Magí Casas, subdelegat apostòlich, se’ls
comminaren sensuras contengudas en la subdelegació a favor de dit doctor Magí Casas despedida. Successivament dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat real ab la mateixa comitiva se
conferí en las casa de Thomàs Roig, apothecari,
situadas en la present ciutat, en lo carrer Ample;
se féu la regonexensa de dita casa y per dit alguazil se prengué jurament y per lo dit //148r //
subdelegat apostòlich se comminaren las sensuras al dit Thomàs Roig y demés de sa casa y família.
E axí mateix la mateixa nit lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab assistència del regent
la vegaria de Barcelona, del reverent Joseph
Bartrolí, subdelegat apostòlich, del noble don
Joseph de Càncer, subrogat en altre dels magnífichs assessors de la present casa, se conferí en
las casas de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, situadas en la present ciutat, en lo carrer
dit dels Mercaders. Y havent-se pres de jurament per lo dit regent la vegaria de Barcelona
al dit Joseph Güell, a Theresa, cònjuges, y als
demés de sa casa y família, fou denunciada una
capsa de fusta y dins de ella differents pessas de
plata com són culleras, escudellas y altres, una
catifa gran vella, un baül cubert de vaqueta de
Moscòvia, dient ésser dit baül lo novial de Ma594

ria Francisca Grazés y Ribes, muller del doctor
en quiscun dret Francisco Grazés y filla de dit
Joan Ribes; y havent-se fet despanyar dit baül
de orde de dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real fonch trobat haver-hi en ell differents camisas de tela, dormidors y altre roba de tela per
servey de dita Maria Francisca Grazés y Ribes; y
axí mateix se trobaren differents altres robas de
vestir com són faldillas, guardapies enbolicadas
ab unas estovallas, fet un fardo. De la qual capsa
y fardo de orde de dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real fonch feta apprehenció y aquella aportada en consistori, lo baül emperò y robas
foren entregadas en comanda. Y per manifest
del il·lustre consistori al dit Joseph Güell, qui
acceptà aquella, y successivament // 148v // per
dit subdelegat apostòlich se procehí en la comminació de sensuras.
E aprés dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real ab mateixa commitiva se conferí en casa de
Joseph Calvet, veler, situada en la present ciutat, en la riera de Sant Joan, a hont feta la regonexensa, se procehí a pèndrer lo jurament per dit
regent la vegaria de Barcelona y per dit subdelegat apostòlich a comminar las sensuras, y no
se denuncià cosa alguna. E després, tocadas las
dotse horas de la nit, havent-se adquirit notícia
en las casas de Pau Bosch, adroguer, y de
Thomàs Roig, apothecari, de què se haurian
aportat differents béns propris de dit Joan Ribes
en lo monestir y convent de la Ensenyansa de la
present ciutat, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, ab assistència de dit alguazil
Magarola, del doctor Magí Casas, subdelegat
apostòlich, acompanyats del advocat y procurador fiscal y altres officials de la present casa, se
conferí en dit monestir y convent de la Ensenyansa, a hont per la priora y sotspriora de aquell
foren entregats a dit il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich dos baüls cuberts de vaqueta
de Moscòvia, lo un ab roba blanca y lo altre ab
roba de vestir, y differents altres robas, totas las
quals cosas de orde de dit senyor oÿdor ecclesiàstich se aportaren al consistori de sas senyorias. E després, entre las dotse y una horas de la
nit // 149r // lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real, assistit del dit regent la vegueria de Barcelona, subdelegat apostòlich y demés officials, se
conferí en la casa de la pròpria habitació de
Francisco Roig, doctor en filosofia y sirurgià de
la present ciutat, que la té en la riera de Sant
Joan y cantó del carrer de Infern, a hont per dit
regent la vegaria de Barcelona se prengué lo jurament a ell dit doctor Roig, a Geltrudis, muller
sua, fadrins, aprenent y criada de sa casa, y se
llegí la subdelegació apostòlica; y encontinent
per dit regent Joseph Bartrolí, subdelegat
aposthòlich, se comminaren las sensuras en dita
subdelegació mensionadas y dits cònjuges Roig

denunciaren tenir en sa casa un fardo de roba
blanca que lo die vint-y-sinch del corrent los ere
estat aportat de casa de Joan Ribes per a què ells
lo guardassen; y encontinent, fonch manat desfer dit fardo y se trobà haver-hi en ell differents
tovallas, tovallons y tovallolas, de tot lo que se
féu apprehenció y fonc aportat y entregat al
molt il·lustre consistori. E continuant ditas diligèncias dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real, entre la una y las dos passada mitja nit, ab
la mateixa assistència y comitiva se conferí en la
casa de la pròpria habitació de Joseph Brunés,
adroguer, situada en la riera de Sant Joan y en lo
cantó del carrer de Infern; se prengué per dit
veguer lo jurament a dit Brunés, a sa muller y
demés de sa casa y per dit subdelegat apostòlich
foren publicadas las sensuras en dita delegació
contengudas; oÿda la qual publicació // 149v //
de ditas sensuras, dit Brunés denuncià y manifestà tenir en sa casa de béns de dit Ribes una
olla gran de ferro y un mirall mitjancer ab guarnició negre, las quals cosas, per una criada de
casa de dit Ribes lo die vint-y-sinch del corrent
li eren estades aportadas perquè las guardàs,
que tant ell com sa muller y demés de sa casa no
sabien ni tenien altra cosa més de dit Ribes, de
la qual olla y mirall fou feta aprehenció y aportadas en lo consistori de sas senyorias.
Successivament dit il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real, ab la mateixa assitència y acompanyament se conferí en la casa de la pròpria habitació de Joseph Soldevila y Masdéu, notari públich de Barcelona, que la té en la mateixa riera
de Sant Joan, a hont per dit regent la vegaria de
Barcelona se prengué de jurament aa ... muller
de Joseph Soldevila, y demés de sa casa per trobar-se ausent de ella dit Soldevila; passant-se
després per dit subdelegat apostòlich a la comminació de sensuras, no se manifestà, denuncià
ni trobà cosa alguna. Y continuant las mateixas
diligèncias en cercar béns propris de dit Joan
Ribes ocultats y amagats, al que devien ser dos
horas de la matinada, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab la mateixa assistència y
acompanyament, se conferí en la casa de la pròpria habitació de dit Joan Ribes, situada
//150v // en la mateixa riera de Sant Joan, a hont
se regonegué dita casa, se llegí la subdelegació
despedidas a favor del reverent Joseph Bartrolí,
en presència de Maria Paula Ribes, muller de dit
Joan Ribes, del doctor misser Francisco Grazés
y de Maria Francisca Grazés y Ribes, gendre y
filla respective de dits cònjuges Ribes y dels demés de la casa de aquell, dit subdelegat apostòlich comminà las sensuras en dita subdelegació
mencionadas; y havent lo veguer pres lo jurament a tots, respongueren y digueren ells no tea. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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nir ni saber altres béns més que los que a instància del procurador fiscal del General estaven ja
continuats en inventari; y continuant la regonexensa en dita casa de dit Ribes, arribant al terraplè de dita casa que dóna al hort del marquès
de Sammanat, ab lo claror de la lluna se veu en
dit hort y sota las parets de dit terraplè roba que
se judicà ésser la tapisseria de dit Ribes, y que
aquella la havian tirada o llansada en dit hort
des de la dita casa de dit Ribes a la ocasió se picà
a la porta y mentres tardaren a obrir aquella, a
vista del què per part de dit il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real fonch reportat un recado a dit
marquès de Sammanat perquè fos servit donar
llicència y permís per entrar a regonèxer dit
hort, al qual recado per dit marquès fonch respost que enorabona enviàs dit senyor oÿdor a
fer dita regonexensa. Y havent anat a regonèxer
dit hort se trobaren en ell sota las parets del terraplè de la casa de dit Ribes sis draps de ras, un
cortinatge de drap vert; y participant a dit marquès la roba se havia trobat en dit hort si ere
aquella sua respongué que no, sinó que devie
ser de dita casa de dit Ribes y que la devian haver tirada en dit hort perquè dit senyor oÿdor
real y demés officials no la trobassen, a vista del
que fonch feta apprehenció // 150v // de dita tapisseria y ab una carreta fonch aportada en la
present casa de la Deputació y entregada al molt
il·lustre consistori. Y lo dit cortinatge, per haver
dit y jurat dit doctor Francisco Grazés ésser
aquell propri de Maria Ribes, viuda mare de dit
Joan Ribes, fonch entregat en comanda a dit
doctor Grazés, per manifest del General.
E després, entre las tres y quatre horas de la matinada, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
ab dit reverent Joseph Bartrolí, subdelegat
apostòlich, ab assitència y acompanyament del
veguer y demés officials del General, se conferí
en lo monestir y convent de Nostra Senyora de
la Mercè de la present ciutat, y havent fet obrir
aquell y fer ajuntar la comunitat y religiosos de
dit convent, representà lo descalabro tant gran
en què se trobave el General, y molt major que
patia per ocasió de haver-se ocultats y amagats
los béns mobles de Joan Ribes; y que axís que si
hi havia algún religiós o altra persona de dit
convent que tingués o sabés béns alguns de
aquell, los manifestàs, denunciàs y entregàs, exigint-los per dit effecte la subdelegació feta a favor de dit reverent Joseph Bartrolí, foren per ell
comminadas las sensuras; y encontinent, per lo
prior de dit monestir i convent fonch manat en
virtut de sancta obediència que si ells o algun
de ells tinguessen o sabessen cosa alguna pròpria de dit Joan Ribes la entregassen y manifestassen, al que tots los religiosos unànimes y conformes respongueren no haver ni saber cosa
alguna de dit Ribes, lo que oÿt per dit il·lustre y
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fidelíssim senyor oÿdor real, essent ja las sinch
horas de la matinada, no havent pugut adquirir
// 151r // altres notícias per fer més diligèncias,
ab tota la comitiva ere anat, se’n tornà a la casa
de la Deputació, y se disgregà lo il·lustre consistori, y quiscú se’n anà en sa casa.
Dilluns, a XXVIII de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die, tocada la primera oració, lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat real, acompanyat del
reverent Joseph Bartrolí, prevere subdelegat
apostòlich, ab assistència del alguazil Joseph de
Magarola y comitiva del procurador fiscal y altres officials de la present casa, se conferí en la
casa de Joseph Calvet, veler, situada en la riera
de Sant Joan; per dit de Magarola, fonch pres lo
jurament a ell, a sa muller y demés de sa casa, y
per dit subdelegat apostòlich foren comminadas las sensuras; y encontinent per dit Calvet
fonch manifestat y denunciat tenir ell en sa casa
quatre matalassos y altra different roba, que tot
li ere estat aportat de casa de Joan Ribes perquè
ell ho guardàs, del que per dit senyor deputat
real fonch manat fer apprehenció y fonch tot
aportat al il·lustre consistori.
Y successivament, dit il·lustre y fidelíssim senyor
deputat real, ab la mateixa comitiva y acompanyament, se conferí en la casa de la pròpria habitació de don Bonaventura de Lanuça, degà y canonge de la sancta iglésia de Tarragona, situada
en la present ciutat, en lo carrer de la riera de
Sant Joan, a hont se llegí la subdelegació
apostòlica y per lo dit subdelegat apostòlich foren comminadas las sensuras; y feta dita comminació dit don Bonaventura de Lanuça y demés
de sa casa digueren y respongueren // 151v // no
tenir ni saber cosa alguna de béns propris de dit
Joan Ribes. E així mateix, lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Hierònym de Valls, oÿdor ecclesiàstich, ab la assistència y officials sobredits, se
conferí en las casas de la comanda de Sant Joan
de la present ciutat, a effecte de vèurer y averiguar si en ella se trobarien béns alguns propris
de dit Joan Ribes, y trobant-se en ditas casas
don Anton Sayol, canonge de Barcelona, don
Feliciano Sayol, comanador de dit orde de Sant
Joan y procurador del gran prior de Cathalunya, y don Francisco Sayol, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich representà la causa per la qual ell junt ab sa comitiva se era
conferit allí; y feta dita representació, lo reverent doctor Magí Casas, subdelegat apostòlich,
féu encontinent ostenció de la bulla apostòlica y
se llegí la subdelegació a favor de dit doctor Casas feta, y dits Sayols digueren y affirmaren no
tenir ni saber béns alguns propris de Joan Ribes,
protestant expressament dit fra don Feliciano
Sayol que per rahó de dita resposta no entenia
prejudicar a las casas de la encomanda ni a la sa596

grada religió de Sant Joan, per quant la bulla
pontifícia de la qual dit doctor Casas havia fet
ostenció no comprenia los religiosos de Sant
Joan ni las casas de la encomandas de dita religió per poder-se fer en ellas regonexensas algunas, per ço que dits religiosos de Sant Joan y sas
casas no venen compresos en las bullas pontifícias que expressament y ab tota expressió no se
troban anomenats, y que sa resposta no puga
servir de exemplar per quant aquella ha estat
// 152r // feta voluntàriament y per la urbanitat
regoneix al il·lustre y fidelíssim consistori; y no
en manera alguna per rahó de dita bulla apostòlica y subdelegació de dit doctor Casas per no
estar com té dit ell ni la sagrada religió de Sant
Joan compresos en dita bulla.
Dimars, a XXIX de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die, entre les onse y dotse horas de la
matinada, continuant-se las mateixas diligèncias, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
ab assistència de Joseph de Magarola, alguazil, y
comitiva dels officials del General, se conferí en
la casa de Esteve Planella, baster, situada en la
present ciutat, en lo carrer d’en Gensana. Y havent dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
a dit Planella si en dita sa casa se havien aportat
o bé tenie o sabie en altra part béns alguns, joyas de or y plata o altras qualsevols cosas pròprias de Joan Ribes; y encontinent dit Planella
respongué tenir en sa casa catorse plats, entre
grans y mitjancers de estany, tretse plats petits
de estany, una copa de braser ab sa paleta de
llautó y un canter de aram mitjancer; y encontinent prestà dit Planella jurament en poder de
dit alguazil Magarola, dient y affirmant no tenir
ni saber altra cosa pròpria de dit Ribes, y que las
demuntditas cosas li foren aportadas en sa casa
per Grau Calvet, veler, lo die de ahir, part a les
tres horas de la tarde y lo demés tocada la Ave
Maria. Y encontinent fonch procehit a pèndrer
lo jurament a la muller, fills y família de dit Planella, y llegida la subdelegació apostòlica y feta
la ostenció de la // 152v // bulla foren comminadas las sensuras y fonch feta apprehenció de
dits plats de estany y demés coses y aportadas
en la present casa de la Deputació. E successivament, dit senyor deputat real, ab la mateixa assistència y comitiva, se conferí en las casas de
Grau Calvet, veler, situadas al capdevall de la
Devallada de la Canonge, lo qual ha denunciat
tenir ell en sa casa dos calderas de aram, una de
gran y altra de xica, y seguidament fonch pres lo
jurament per dit alguazil Magarola en la forma
acostumada a dit Calvet, muller y família de
aquell, y per lo reverent Joseph Bartrolí, subdelegat apostòlich, foren comminadas las sensuras
en dita subdelegació contengudas.
En aquest mateix die, instant lo procurador fis-

cal del General y present casa de la Deputació,
fonch publicada la sentència de declaració de
sensuras contra los ocultats y no revelants béns
ocults y amagats de Joan Ribes, que en virtut de
dita sentència foren despedidas lletras monitòrias.
En aquest mateix die ha tornat a venir en lo
consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph de Bru, deputat militar, qui
per causa de sa indisposició havie molts dies que
no hi ere vingut.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim oÿdor real, junt ab mi, scrivà major y racional de la
present casa, és baxat a la casa del General a effecte de continuar en inventari los fraus appresos y trobats en lo presenta // 153r // mes de nohembre, y foren los infrascrits y següents: primo,
a tres de dit en casa Joseph Buerla, tirador de or,
al carrer Ample, apprehenció de onse pessas o
trossos de galons de or, ço és, vuyt pessas o
trossos sens plegadors de pes, tot encamarat
vint-y-quatre marchs y una onse que reduhit a
onsas fan cent noranta-tres onsas; ítem, onse
partits de galons de plata, ço és, sinch pessas en
trossos ab sos plegadors y los restants sis escapulons sens plegadors, los quals tots junts encamarats ab dits plegadors pesan cent vuyt onsas,
vuyt argensos; ítem, a dotse de dit en casa Jacinto Comadira, sastre al carrer d’en Gensana, apprehenció de dos canas, set palms y mig sarjà
color amusco, tot lo sobredit sens plom.
Dimecres, a XXX de nohembre MDCLXXXXV. En
aquest die foren fixadas en la present casa de la
Deputació y cantons y plassas de la present ciutat
las lletras de excomunicació manadas despedir
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, jutge delegat y commissari apostòlich.
Las quals lletras són assí cusidas, signadas de número XXXXII.
Dijous, al primer de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
misser Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrat de
Barcelona y Gerona, deputat real del General
del Principat de Cathalunya, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, ha fet
relació següent, és assaber, que lo die de ahir
que comptàvem als trenta del mes // 153v // de
nohembre del present y corrent any mil siscents noranta-sinch, havent ell passat la vellada
entretenint-se en casa de don Narsís de Anglasell, del Concell de sa magestat, Déu lo guarde,
en la tercera sala de la Real Audiència del present Principat, que la té en dita present ciutat al
capdemunt de la riera de Sant Joan y devant la
a. a continuació unes lletres apostòliques impreses.
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clavaguera de Junqueras, havent tocat las vuyt
horas de la nit, per un criat que s’anomena
Magí Lladrera féu enséndrer la llanterna, y lo
dit criat, aportant dita llanterna se’n anà envès
casa seva que és situada a mig carrer més alt de
Sant Pere, anant devant de ell alguns dos o tres
passos dit son criat, fins que arribaren al endret
de la iglésia de Sant Francesc de Paula. Y ell dit
senyor deputat, ab la claror donava la llanterna
aportave dit son criat, veu contra o cerca una de
las rexas dels estudis de casa del quòndam Joseph Comerma, situada devant lo portal de dita
iglésia de Sant Francisco de Paula, aturat un
home; lo qual, interrogat per dit senyor deputat, digué a dit Magí son criat. «Mira, qu·és
allò?», y encontinent dit Magí son criat ab veu
alta digué: «Hi ha pas?», al que dit home aturat
respongué que passassen y no·s cuydassen que
feye ell allí. Y oÿt per ell, dit senyor deputat real,
volent continuar son camí per anar-se’n a dita sa
casa, se encaminà y torse envers la iglésia y convent de Sant Francisco de Paula, y encontinent
veu que dit home estave aturat cerca dita rexa
envestí a dit son criat, agafant-se ab ell aportant
una pistola en la mà, y dient: «Traÿdor, treu los
diners!», y vehent y oynt axò, ell dit senyor deputat tirà la espasa aportava en la sinta, y volent
embestir devès a hont ere dit son criat ab dit
home, encontinent sentí que dos hòmens
//154r // lo agafaren per part de derrera, posantse-li al devant altres dos hòmens, y ell dit senyor
deputat digué que no·l matassen, al que li respongueren que no cridàs, que no li far(i)en mal;
y llevant-li la espasa li regonegueren las faltriqueras, aportant-se-li’n dos pessas de vuyt, dos
reals de plata y alguns ardits, y una capseta petita de conxa per lo tabaco, ab dos rosetas de plata desobre en lo cobertor, ço és, una a la part
de la frontissa y altra a la part del tancador o
molla. Y estant en axò oý ell dit senyor deputat
una veu de un altre que ere més allà, qui digué
«Y lo bolsillo?», essent, com és veritat, que per
llevar-li la espasa ab la violència y furor aportaven li entumiren la mà dreta ab la qual tenie la
espasa, de forma que de present la té tota contusa. Tot lo que succehit com està dit, ell, dit
senyor deputat, lo digué li tornassen la espasa,
que com a cavaller y home de bé los assegurava
los donarie dobles posadas allí a hont volguessen y que si en cosa los podie servir ho farie. No
obstant lo que, no ho pugué conseguir, ans bé,
li respongueren que primer un cop de carrabina
o una estocada antes de tornar-li la espasa, y que
no cridàs, que si cridava lo matarien. Y ab eixa
conformitat lo dexaren y se’n anaren per lo carreró que és junt a la dita iglésia de Sant Francisco, y ell, dit senyor deputat, junt ab dit Magí,
son criat, se’n tornà en casa de dit don Narcís de
Anglasell.
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fusta desobre plateada y dins vermella ab differents prendas de or, contengudas en lo acte de
presentació y denunciació rebut lo die present.
Las quals cosas ha affirmat haver-se-li dit ésser
estadas tretas lo die de dilluns proppassat del dit
monestir y convent de Nostra Senyora de la
Mercè de dita present ciutat, y aquellas li foren
entregadas dient-li ésser pròprias del doctor en
quiscun dret Francisco Grasés. Y havent-las ell
vistas y regonegudas // 155v // conegué ésser,
per la qual rahó se las havia detingudas fins lo
die present en comanda, assegurant que havent
aquellas per pròprias de dit doctor Grasés y ésser joyas des del temps que dit doctor Francisco
Grasés contractà matrimoni. Attesa la qual attestació de dit fra Joseph de Santjoachim, encontinent per sas senyorias foren dita capsa y joyas entregadas a dit doctor Francisco Grasés,
present en lo consistori, qui ha acceptat aquellas
y ha promès tenir-les per manifest del General
fins y a tant plenament fassa constar ésser suas
pròprias.

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
tocadas las onse horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar // 154v // y real
són anats ab embaxada de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde. Anaren ab cotxe acompanyats de dit síndich a effecte de representar a
sa excel·lència lo sentiment gran en què·s troba
lo il·lustre consistori, ocasionat del delicte perpetrat en la nit passada contra la persona del
il·lustre y fidelíssim senyor doctor misser Anton
Grató Perpinyà, lo trienni corrent deputat real
del present Principat, havent-li violentment
quatre o sinch fills de perdició llevada la espasa
y robats los diners aportave ell ab son criat, suplicant a sa excel·lència fos servit fer-ne la deguda demostració y qual requereix la gravedat del
delicte. Al que sa excel·lència respongué que estava ab viva pena y sentiment, tant del que tenie
lo il·lustre consistori com del que hagués succehit en un dels indivíduos que·l componen, y
que per la averiguació de dit delicte manaria publicar un bando, contenint que qualsevol persona que descubririe als delinqüents se li donarien
cent dobles per quiscun delinqüent; y en cas
que descòbria y entregui tots los delinqüents,
que segons se diu són sinch, farie donar sinchcentas dobles, y en cas se capturen dits delinqüents o alguns de ells, los manarà entregar a
ditas senyorias per a què los castiguen segons la
atrocitat del delicte requereix. Conforme de tot
ne han fet relació en consistori dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.
En aquest mateix die, acerca las nou horas de la
nit, ha comparegut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre fra Joseph de Santjoachim,
religiós carmelita descals, monjo // 155r // conventual en lo monestir y convent de Sant Joseph
de la present ciutat, y ha denunciat y entregat
differents alajas de plata llargament contengudas en la àpoca li’n han firmat lo die present sas
senyorias, las quals alajas eren pròprias de Joan
Ribes, ciutedà honrat y notari públich de Barcelona, subrogat que fou en lo offici de regent los
comptes de la present casa; totas las quals cosas
per certa persona lo die present foren entregadas a ell, dit fra Joseph de Santjoachim, perquè
aquellas denunciàs y entregàs al molt il·lustre
consistori e o per ell al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich per no incórrer en las
censuras contengudas en lo monitori publicat
lo die de ahir; dient dit fra Joseph de Santjoachim que ditas alajas de plata foren tretas lo die
de dilluns proppassat a la matinada del monestir
y convent de Nostra Senyora de la Mercè de la
present ciutat. Ítem, semblantment, dit fra Joseph de Santjoachim presentà en lo il·lustre
consistori de sas senyorias una capsa rodona de

En aquest mateix die, tocadas las nou horas de
la nit, havent tingut sas senyorias avís per part
del governador de la plaça, de orde de sa
excel·lència de present en la atarassana se trobave pres y capturat un dels delinqüents e o còmplices en lo robo y delicte en lo die de ahir perpetrat en la persona del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, y que axís sas senyorias embiassen per ell, de ordes de sas senyorias anà en
dita atarassana lo alguazil Joseph de Magarola,
ab lo capità, officials y soldats del tèrcio de la
present casa se trobaven en la present ciutat y
allí de orde de sa excel·lència los fonch entregat
un pres anomenat Joan Fernandes, el qual aportaren en la present casa de la Deputació y fonch
posat en la presó o calabosso de ella.
156r
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Divendres, a II de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo pare fra Joseph de Santjoachim,
religiós carmelita descals, conventual en lo monestir y convent de Sant Joseph de la present
ciutat, constituhit personalment en lo aposento
o sala del consistori, ha denunciat y entregat al
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hierònym de
Valls, lo trienni corrent oÿdor ecclesiàstich, una
safata de plata ab flors de sisell y un calser de
plata ab sa patena dorada, y la copa del calis dorada de part de dintre posat dins de una capsa
cuberta de cuyro negre, y lo calis y patena anbolicat ab una camiseta de tela, offerint y affirmant
dit fra don Joseph de Santjoachim las demuntditas cosas ésser-li estadas entregadas lo die present per certa persona perquè aquellas entregàs
a dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich per ser aquellas pròprias de Joan Ribes, ciutedà honrat y notari públich de Barcelona, dient
també dit fra Joseph (Sant)joachim haver-li dit

la tal persona ésser las demuntditas cosas de la
plata que, antecedentment, fonch recòndida en
lo monestir y convent de la Mercè de la present
ciutat.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
çerca las // 156v // dotse horas del migdie, los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real, anant ab cotxe sens insígnia y acompanyats
del síndich, són anats de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, a donar-li las gràcias de la
demostració tant franca ere estat servit fer del
robo y delicte perpetrat la nit del die trentaa del
mes de nohembre proppassat en la persona del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, y semblantment de la entrega ere estat servit manar se
fes al dit il·lustre consistori dels factors o còmplices de dit delicte per a què dit il·lustre consistori passàs a la conexensa, punició y càstich de
aquel. Al que sa excel·lència respongué restava
ab tota estimació del dit il·lustre consistori, y
que assegurava que tot lo que dependís de sa
mà ho manaria executar per a què ab tota celeritat restàs punit y castigat lo delicte. Conforme
de tot dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
han fet relació a sas senyorias en consistori.
Disapte, a III de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat militarb.
157r

Dilluns, a V de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die se és partit de la present ciutat ab
llicència del il·lustre consistori per la vila de
Granollers lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per negocis y affers seus propris.
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar.
En aquest mateix die per medi del síndich del
General y present casa se són aportats y entregats a sa excel·lència los memorials de subjectes
per la provisió de deputat local del General de la
ciutat de Lleyda y sa col·lecta, tant, és assaber,
per lo interim com per la proprietat de dit offici.
Los quals memorials són assí cusits, signats de
números XXXXIII y XXXXIIII.
Dimars, a VI de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo magnífich doctor Joseph Alòs y
Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, entregà y
a. a continuació ratllat, proppassat.
b. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1558.
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posà en mà y poder del molt il·lustre y fidelíssim
consistori differents mobles y joyas de or y plata, los quals digué dit doctor Alòs li havia denunciat certa persona com a béns propris de
Joan Ribes, ciutedà honrat y notari públich de
Barcelona. Los quals béns y joyas se troban llargament descrits y continuats ab tota expressió
en // 157v // lo procés executiu fulminat, instant
lo procurador fiscal del General y present casa.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en lo consistori de sas
senyorias ha fet relació haver-se-li manifestat y
denunciat nou pessas de drap de ras molt ordinaris, dos fards de cànem sens pentinar, catorse
dobles en or y de altra part onse lliures, deu
sous y set diners, per ser tot lo sobredit propri
de Joan Ribes, ciutedà honrat y notari públich
de Barcelona. Lo que fonch continuat en lo dit
procés executiu.
Dimecres, a VII de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, un vot
fet per los magnífichs y nobles doctors de la
Real Audiència, precehint llicència del
excel·lentíssim llochtinent y capità general y assessors del General y present casa, sobre la suplicació per lo procurador fiscal presentat al set de
setembre proppassat en y ab lo qual rediuhen ab
intervenció del advocat fiscal, que essent los fidejussors ydòneos y obligant-se en la forma que
en dit vot se conté resta segur lo General, y que
ab eixa providència se pot y deu admètrer lo jurament y donar pocessió del offici de receptor
de la bolla a Gaspar Gatillepa, extret en ell.
Com de dit vot és més llargament de vèurer,
qu·ésa //158r // cusit, signat de número XXXXV,
y del tenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,b Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als magnífich y nobles doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general y assessors infrascrits, sobre la suplicació per lo procurador
fiscal presentada als set de setembre proppassat,
en y ab la qual demana se done la providència
convenient antes de admètrer lo jurament a
Gaspar Gatillepa, mercader de la present ciutat,
en lo offici de receptor de la bolla de Barcelona,
en lo qual fonch extret lo die setse de agost també pròximpassat per mort de fra Francisco de
Mongay, últim pocessor de aquell, respecte de
a. a continuació un procés transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1558.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
157v-158r del trienni 1695-1698.
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trobar-se dit Gatillepa, carregat de molts acreadors y haver-los cedits tots sos béns presents y
esdevenidors, fins a què resten íntegrament satisfets; vista la dita suplicació y decretació al peu
de ella, cometent-la als assessors per a què rebuda primerament informació sobre lo contengut
en ella relació en scrits fassen; vista la dita informació; vista la nominació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori a petició de dits assessors dels magnífichs y nobles doctors de la Real
Audiència als onse de octubre proppassat; vist lo
capítol vint-y-dos de las Corts del any mil sinchcents y dotse y altres fahents per la matèria; vist
un vot fet als vint-y-dos de mars mil sis-cents
vuytanta-y-vuyt per los nobles regent la Real
Cancellaria y differents nobles doctors de la Real
Audiència, assessors y // 158v // advocat fiscal de
la present casa; vist lo demés se devia vèurer.
Attès de la informació rebuda consta que dit Gatillepa ab concòrdia feta ab sos acreadors per a
pagar-los llurs crèdits, que importan més de
cent mil lliuras, ha çedit tots sos béns presents y
esdevenidors, y que aquells prinsipalment consisteixen en un gran crèdit que dit Gatillepa té
sobre la Hizienda Real, la cobransa de la qual
pateix moltas difficultats; attès que lo offici de
receptor de la bolla de Barcelona consisteix en la
exacció de las pecúnias resultants del dret de bolla de esta ciutat, que són en notable quantitat
cada any, y axís importa que reste lo General assegurat en la exacció de dits diners. Y encara que
regularment ab las fermansas ydònies que donan
y deuhen donar semblants officials, aparegué
conseguir-se dita seguretat, emperò com ditas
fermansas sien per sa naturalesa de indempnitat
y per esta rahó no·s pugan executar, nisi facta
prius solemni excutione, contra lo official principal encara que sos béns sien intricats y de difíssil
y dilatada excussió per ser debitors condicionals,
quanto minus a debitore principali consequi posset, la qual condició no·s pot purificar sinó és
fent dita rigurosa execució, de tal manera que
encara que ditas fermansas renuncien al benefici
de dita excussió, proceheix la mateixa regla per
ser dita renunciació contra la substància y obligació quanto minus y fidejussió de indempnitat.
Y axí se ha observat en la present casa, reputantlos per // 159r // fidejussors de indempnitat, no
obstant dita renunciació y que aquella no lleva la
obligació de haver de excutir lo principal ab solemne y rigurosa excussió, conforme axís fonch
aconcellat ab lo vot sobrecalendat, y per consegüent, las fermansas que donarie dit Gatillepa
per més idòneas que fossen y renunciassen al benefici de excussió en la forma acostumada, no
porien ésser executadas ni convingudas, que primer no fossen excutits los béns de dit Gatillepa,
los quals, essent cedits als acreadors, y concistint
los més en los crèdits que té dit Gatillepa sobre
la Hizienda Real, se veu a notòrio de quant llar600

ga, intrincada, difícil y casi impossible excussió
serien singularment per lo procurador fiscal que
no pot litigar fora de la present casa, axí que és
presís y necessari donar altra expedient per la seguretat de las pecúnias que axirà dit official.
Attès consta que totas las reglas de dret sobrerefferidas respecte dels fidejussors de officials se
limitan en lo cas que aquells se obligan in tam
amplissima forma que se transmuden en forsa
de ella, de fidejussors de indemnitat a fidejussors
simpliciter e o debitors principals y correos debendi. Y si bé alguns autors han dubtat que lo fidejussor de official encara que se obligue com a
principal no pert lo benefici de excussió per haver-se de enténdrer la obligació principal juris
ordine servato, emperò, quant la clàusula
// 159v // ab la qual los fidejussors de officials se
constituheixen principals va acompanyada y vestida ab la clàusula «ac si ipsi principaliter gererent officium et pecunias administrarent,» és indubitat que restan obligats com a principals y
correos debendi, y poden ésser continguts de directo sens precehir excussió alguna del principal
y obligant-se los fidejussors en la refferida forma. No obsta lo refferit vot per quant aquell,
principalment, se funda en la observansa de la
present causa, justificada ab vàrios exemples en
los quals, si bé los fidejussors se eren obligats insolidum et in ampla forma, no emperò ab la refferida circumstància y qualitat de obligar-se com
a principals y com si ells haguessen administrats
los officis y exhigit las pecúnias, com consta de
dits exemplars que se han examinats in fonte,
tant dels fidejussors de consistorials com dels
demés officials pecuniaris, y és cert que en força
de esta clàusula venen a demostrar no obligar-se
com a fidejussors de indempnitat, sinó com a
simples fidejussors e o correos debendi, y per total
seguretat se li porà admètrer la obligació ab la
refferida expressió de què no entenen ésser finansas de indemnitat ni obligar-se com a tals, renunciant axí mateix al benefici de excussió. Y attesas las circunstàncias que concorran en lo
present cas, de tenir cedit tots los béns y axí ésser
a notòrio inops dit Gatillepa y lo crèdit //160r //
real que se haurie de excutir, de llarga y dificultosa excussió, se done aquella nunc pro tunc per
feta. Per ço y altrament, ab intervenció del advocat fiscal infrascrit, són de vot y parer que, essent
los fidejussors idòneos y obligant-se en la forma
sobredita, resta segur lo General y que ab eixa
providència se pot y deu admètrer lo jurament y
donar pocessió del offici a dit Gaspar Gatillepa.
Barcelona y nohembre XIII de MDCLXXXXV. Doctor Joan de Coloma. Don Francisco de Portell.
Don Joseph Pastor y Móra. Alòs y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
Lo doctor Isidoro Pi y Pagès, advocat fiscal del
General de Cathalunya, subrogat.»

Disapte, a X de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un real decret del
excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, Déu
lo guarde, en deguda forma de cancellaria despedit, que alguns dies ha entregà y aportà a sas
senyorias don Joan Batista de Aloy, secretari de
província y scrivà de manament, la data del qual
real decret és al primer del present y corrent mes
de dezembre, ab lo qual se ordena y mana se
traga de totas las bolsas en què estarà dit y escrit
lo nom de Joan Ribes, ciutedà honrrat y notari
públich de // 160v // Barcelona, per haver-lo desensiculat de tots los llochs y bolsas en què estava insiculat, y que no sie tingut ni reputat per
insiculat ni hàbil per ningun càrrech ni offici de
la present casa de la Deputació ni de la Generalitat. Com de dit real decret és més llargament
de vèurer, lo qual és assí continuat, signat de
número XXXXVI, tenor següent. Segueix-se dit
real decret:

Dilluns, a XII de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias Francesch Mascaró, mercader, y Joseph March, botiguer de telas, ciutedans de Barcelona, experts per los antecessors
de sas senyorias anomenats ab deliberació feta
als trenta de juliol proppassat, a effecte de fer lo
relaix y estima del dany tingut // 161v // y suportat per Francisco Rigalt, veler de la present ciutat, arrendatari que fonch dels drets de General
y bolla de Barcelona, bollas foranas de tot lo
present Principat, per rahó de la invació y ocupació feta per lo enemich, han entregat a sas senyorias dit relaix o càlcol junt ab altres papers
fahents per aquell. Y han prestat en mà de sas
senyorias lo sòlit y acostumat jurament en la
forma acostumada. Lo qual relaix o càlcol y demés papers me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari, los quals són assí
cusits, signats de número XXXXVII.

«Loa marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Per quant
importa al real servey de sa magestat, que Déu
guarde, desensicular la persona de Joan Ribes,
notari públich y ciutedà honrrat de Barcelona,
de totas las bolsas en què se troba insiculat y
emburçat en aquella casa de la Deputació, havent-ho tractat ab la Reial Audiència juntas las
tres salas, inseguint son parer, vos diem y manam, usant de la facultat real que tenim concedida, que encontinent que rebreu lo present
orde tragau de totas las bossas en què estarà dit
y escrit lo nom de dit Joan Ribes, notari públich
y ciutedà honrrat de Barcelona, per quant en
virtut de la present lo desinsiculam de tots los
llochs y bosses en què estave insiculat; diem-vos
axí mateix y manant-vos que des del punt y hora
que lo haureu tret de ditas bossas //161r // y borrat del llibre del Ànima, no’ls reputen ni tingan
per insiculat ni hàbil per ningun càrrech ni offici
de aqueixa casa y Generalitat, y de haver-ho axí
executat nos donareu part per convenir al real
servey de sa magestat. Datum en Barcelona, al
primer de dezembre MDCLXXXXV. Marquès de
Gastañaga. Locus si+gilli. Vidit Taverner y Rubi,
cancellarius. Don Joan Batista de Aloy. In curiae locumtenentiae XVI, foleo CXXXXV. Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña pongan en execución la orden de vuestra
excelencia como arriba queda expressada».

Dimecres, a XIII de desembre MDCLXXXXV. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo magnífich Onofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com és la indisposició de Erasme de
Lana y Fontanet, racional del General y present
casa, havent continuat y perseverat, y continua y
perservera de la maneraa // 162r // que té dit y
refferit en altras relacions per ell fetas, de forma
que li ha impedit e impedeix la servitut personal
y exercici de dit son offici. Semblantment ha fet
relació mitjansant dit jurament de com la indisposició del doctor misser Gismundo Boffill,
ajudant tercer de la scrivania major ha continu(a)t y perserverat, y continua y persevera encara en lo modo y forma té dit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de modo que li
ha impedit e impedeix lo exercici personal y servitut de dit son offici. Y axí mateix mitjansant
dit jurament ha fet relació de com la indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant de racional, ha continuat fins lo die present y continua
encara en lo modo y forma té dit y refferit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de manera que li ha impedit y impedeix lo exercici
personal y servitut de dit son offici. Finalment,
mitjansant dit jurament ha fet relació de com la
indisposició de Joseph Moya, llibreter, andador
de la confraria de Sant Jordi, ha perseverat y
persevera en lo mateix modo y forma se conté
en altres relacions per ell fetas, de manera que li
ha impedit e impedeix lo exercici personal y servitut de dit son offici.

a. l’original d’aquest reial decret es troba intercalat entre els
folis 160v-161r del trienni 1695-1698.

a. a continuació un memorial amb sis documents transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1560.
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162v

Divendres, a XVI de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die és tornat en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, qui ere anat en la vila de Granollers per negocis y affers seus propris.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per causa de estar indispost en
lo llit.

en la demuntdita forma ab dit acompanyament
lo acompanyà fins a la iglésia parroquial de Sant
Jaume y després, ab la mateixa forma y acompanyament, se’n tornaren en lo palau real a
hont donà moltas gràcias a tots los officials y altres de la assistència que havian feta, y quiscú
després se’n anà.
164r

Dilluns, a XIX de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en
lo offici de síndich del General y present casa,
ha fet relació a sas senyorias de com, obtemperant a la deliberació feta per sas senyorias lo die
dotse del corrent, se és conferit ab lo molt reverent canceller donant // 163r // lo despaig y declaració de las causas de differents contrafaccions se troban pendents, y senyaladament la
del dret de cello y capitania general. Y que dit
molt reverent canceller havia respost, que en
quant a la de la capitania general no tenie lo
procés, per quant aquell tenie don Anton Potau, advocat fiscal de la present casa, ensenyantli lo albarà que dit don Anton ne té firmat, y
que lo procés del cello lo tenie lo notari, axí que
no podie passar a la declaració sens tenir los
processos.
Dimars, a X de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die, absents del consistori de sas senyorias los il·lustres y fidelíssims senyors deputat
militar y oÿdor real per causa de llur indisposició, acompanyats sas senyorias dels officials de la
present casa de la del General y bolla, són anats
a fer la regonexensa general per las botigas de la
present ciutat y altres parts, conforme se acostuma a fer quiscun any.
Dijous, a XXII de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die a las dos horas després de dinar se
ministrà // 163v // lo viàtich al magnífich Joseph
de Valls, germà del il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Hierònym de Valls, ardiaca y canonge
de la santa iglésia de Lleyda, lo trienni corrent
oÿdor ecclesiàstich del present Principat, lo qual
Joseph de Valls posava y habitava junt ab dit son
germà en lo palau real. Foren combidats los officials de la present casa, y arribant lo viàtich en
dit palau real, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, anant sens masa per trobar-se
dins la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, portant posada la insígnia en los pits, anant en forma de bras, anant
a la mà dreta don Lluís de Bru, y a la esquerra lo
doctor Ramon Vicenç Perlas, ciutedà honrat de
Barcelona, baxà a rèbrer lo viàtich. Y després de
ser estat ministrat aquell a dit senyor Joseph de
Valls, dit il·lustre y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich
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Disapte, a XXIIII de dezembre MDCLXXXXV.
En aquest die existint lo noble don Joseph de
Càncer, subrogat en altre dels assessors ordinaris de la present casa de la Deputació, en lo
consistori de ses senyories, essent-hi també
present lo doctor Hierònym Martí, subrogat
en advocat fiscal, ha fet la relació següent, ço
és:
«Molt il·lustre senyor, consisteix la enquesta
criminal a instància del procurador fiscal del General de Cathalunya fulminada contra los que
robaren lo die trenta de nohembre proppassat, a
las vuyt horas tocadas de la nit, al molt il·lustre y
fidelíssim senyor doctor Anton Grató Perpinyà,
deputat real del General de Cathalunya, en la
suplicació lo mateix die presentada, demanant
se fes crida pública, offerint premi als que donarien capturats los delinqüents, que en effecte
fonch fet a lo die dos del mateix. Y consecutivament se passà a rèbrer informació y exhigir las
deposicions a Joan Fernandes, àlies Cornayra,
Jaume Rosés, àlies Calsapeu, y Pere Pellicer, dit
lo Pere, presos en las presons de la present casa.
De la informació y resposta dels reos resulta que
dits reos junt ab Joan Vallpedera, soldat micalet
de la companyia de Joseph Ferriol, àlies Japot,
concertaren lo dit die trenta de nohembre anar
aquella nit cohadonats ab codrilla y armats per
la present ciutat, robant y capejant als que trobarien, com en effecte axí ho executaren, posant-se en paradas en differents puestos. Y singularment devant la iglésia de Sant Francisco de
Paula, a hont al passar dit senyor deputat y son
lacayo, que portave lo fanal, envestiren y detingueren robant als dos diners que aportaven, y
// 164v // al dit senyor deputat la espasa, una
capseta de conxa per aportar tabaco y altra capseta ab dos ulleras. Emperò, com consta que dit
senyor deputat ni dit lacayo se anomenassen o
donassen a conèxer, ni que dits delinqüents los
coneguessen o tinguessen antes tractat, ans cregueren ser una persona particular; als catorse
del present mes de dezembre, a instància de dit
procurador fiscal, se publicà la enquesta als dits
reos donant-los termini per sa defensa als dicet
dels mateix. Per part de dits reos se presentà
supplicació, opposant la excepció declinatòria
de for e incompetència de jutge per las rahons
en aquella expressadas, la qual suplicació fonch
incertada en procés als dinou del present mes.
Per part de dos dels dits tres reos, ço és, de Jau-

me Rossés y Pere Pellicer, se implorà lo benefici
de restitució in integrum adversus y contra la
excepció sobredita per ells apposada, la qual suplicació fonch semblantment insertada en procés, y no·s troben en ell fins ara més prossehiments».
La qual relació, axí com està dit feta, me ordenaren ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari.
165r

Divendres, a XXX de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real junt amb mi, scrivà major y magnífich racional, és baxat en la casa del General a effecte
de continuar en inventari los fraus appresos y
trobats en lo present y corrent mes de dezembre, conforme ha asserit Isidro Bosch, receptor
dels fraus subrogat, per ésser aquells denunciats
en la present casa. Primo, a dinou de dezembre
mil sis-cents noranta-sinch, en casa de Joan
Thomàs, perxer, situada en lo carrer dit dels
Abaxadors, aprehenció de un rodet gran de fil
de plata, de pes encamarat dotse onsas, sis argensos y mig. // 165v // Ítem, aprehenció de tres
canonets ab fil de or de pes, enumarats de dos
onsas, nou argensos y mig. Ítem, aprehenció de
quatre canonets ab fil de plata encamarat de pes
tres onsas, dos argensos.
Disapte, a XXXI de dezembre MDCLXXXXV. En
aquest die, essent estat antecedentment mogut
y sucitat debat, qüestió y controvèrsia entre los
reverents pares inquisidors de la present ciutat,
de una part, y lo Real Concell, de part altra, y
havent dits reverents pares inquisidors passat
per rahó de dit debat, qüestió o controvèrcia,
no sols an declarat per excomunicat lo noble
don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, en lo present Principat de Cathalunya,
però encara a agrevar y reagrevar contra ell las
sensuras, havent lo il·lustre consistori tingut alguna notícia e intel·ligència que dits reverents
procuradors inquisidors vindrien a ajust acerca
dit fet; attenan sas senyorias competir al il·lustre
consistori dret y acció per poder-se entremètrer
en lo fet y obrat per dits reverents pares inquisidors, per la conservació de las generals constitucions de Cathalunya, drets y prerogativas de la
pàtria. Ab tot, desitjant lo major servey de Déu
Nostre Senyor, del rey y la quietut del Principat,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General y present casa a las tres horas de la tarde, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
real y oÿdor militar, ab las insígnias posadas, ab
los // 166r // verguers devant ab las massas,
acompanyats dels officials de la present casa,
anant tots ab cotxes, anaren ab embaxada de
part del il·lustre consistori al excel·lentíssim se603

nyor llochtinent y capità general de sa magestat,
representant-li lo servey tant gran resultarie a las
dos magestats divina y humana y a la quietut y
benefici públich del present Principat, de què la
qüestió y differència hi havia entre lo tribunal
de la Inquisició y Real Concell se ajustàs. Y que
havent tingut lo il·lustre consistori alguna intel·ligència, que per part de dits reverents pares
inquisidors se vindrie a algun ajust, que per ço
se suplicava a sa excel·lència fos servit venir bé se
tractàs de algun ajust, ab què fos de manera que
no se encontra a las generals constitucions de
Cathalunya, drets y prerogativas de la pàtria a la
concervació dels quals és precís atténdrer lo
il·lustre consistori, per la obligació del càrrech
ocupan los que·l componen; offerint-se axí mateix per part del il·lustre consistori per a tot lo
que sa excel·lència lo judicàs porporcionat, no
sols per eix fet però també per a tot lo que més
conduhís al real servey y al de sa excel·lència. A
la qual embaxada fonch per sa excel·lència respost que estimava molt lo zel del il·lustre consistori, del que·n donava moltas y repetidas gràcias, y que attesa la indisposició del molt
il·lustre consistori vindrie molt gustós a què se
ajustàs la demuntdita differència hi havia entre
los dits regents pares inquisidors y Concell Real,
y que en attenció de ésser propri y peculiar del
il·lustre consistori lo atténdrer a la conservació
de las generals constitucions de Cathalunya,
dels capítols de Cort y dels drets y prerogativas
del present Principat, tinguessen a bé y fossen
servits sas senyorias per extrahordinari fer representació a sa magestat dels molts y continuats
excessos y // 166v // obsurdos que dits reverents
pares inquisidors fan y han fet, tant en menoscabo de la jurisdicció real com tant contra las dits
generals constitucions de Cathalunya, capítols
de Cort, drets y prerogativas del present Principat. Y de tot han fet dits il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor militar relació en lo
il·lustre consistori de ses senyories.
Diumenge, al primer de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die a las deu horas de la matinada és vingut en la present casa de la Deputació un gentilhom de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, y ha dit al il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich que no havent-lo trobat
en sa casa ere vingut en la present de la Deputació a effecte de dir-li, com dit excel·lentíssim senyor llochtinent deye, fos servit luego arribar en
palàcio. Y encontinent dit il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich se’n és anat sol en
palàcio, y se conferí ab sa excel·lència, lo qual
digué a dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich que li participava com per ara restava ajustat lo fet dels reverents pares inquisidors
y Real Concell, quedant suspès dit fet per una y
altra de ditas parts per lo termini de quinse dies,
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perquè en lo interim se’n donàs part a sa magestat, perquè fos servit manar lo de son major servey. Y que dit ajust se ere fet sens prejudici de
las generals constitucions, capítols de Cort, drets
y prerogativas de la pàtria, a què havia tingut sa
excel·lència particular attenció. Al que per dit
senyor oÿdor // 167r // ecclesiàstich fonch respost ne donava moltas gràcias a sa excel·lència, y
que li suplicava fos servit dir-li com havie quedat la jurisdicció real en orde al comparèxer a
informar los dits inquisidors en lo banch real. Al
que per sa excel·lència fonch respost que per dit
ajust no se havia fet prejudici algun a la jurisdicció real y que lo del banch real restava en sa forsa, y que sas senyorias per extrahordinari respresentassen a sa magestat los excessos y obsurdos
del obrar de dits inquisidors, que ell y la present
ciutat farien lo mateix, si bé ho suspendrien fins
y·a tant lo il·lustre consistori de sas senyorias haguessen despatxat, per ser propri y peculiar de
dit il·lustre consistori lo fer dita representació.
Si y conforme de tot ha fet relació llargament en
consistori dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
Dimars, a III de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una representació
que, per extrahordinari despatxat lo die present han sas senyorias feta al rey nostre senyor,
Déu lo guarde, acerca dels excessos y obsurdos
obrats per los reverents pares inquisidors. Com
de dita representació // 167v // és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de número XXXXVIII,
y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas del
Principado de Cataluña puestos a los reales pies
de vuestra merced dizen que los multiplicados excessos, que con más freqüencia de algunos meses a
esta parte ha obrado el tribunal de la Sancta Inquisición, atropellando con las leyes, fueros y constituciones de este Principado, siguiéndosse las conseqüencias tan ruidosas y de escándolo que al
presente se experimentan, les constituien ya en indispensable obligación de no poderlos más dissimular, pues llegan a tal extremo que exponen a
la contingencia de algun notable desorden, que
serían de grave perjuhizio al servicio de vuestra
magestad y estorvo a la gran quietud, sosiego y
uniformidad con que todos los de dicho Principado se aplican en atender y executar quanto ocurre
que pueda conducir para el sustento de las tropas
del real exército y formal oposición al enemigo y
destrucción de sus milicias. Y para que vuestra
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 167v-168r del trienni 1695-1698.
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magestad quede más enteramente informado es
preciso relatar aquellas más principales circunstancias que para el hecho conciernen. Siempre
Cataluña ha sido la principal y más senyalada en
la veneración, culto y respeto devido a tribunal
tan grande como el de la Santa Inquisición, introducido para la conservación, augmento y defensa de la santa fe cathólica, pues en dicho Principado // 168r // y reyno de Aragón, antes que en
otra parte de Espanya, se admitió y exerció que ja
en tiempo del sereníssimo señor rey Jayme huvo inquisidores, y entre otros particularmente lo fue de
Barcelona san Raymundo de Penyafort. Pero en
haver querido los inquisidores estender y ampliar
su jurisdicción y privilegios a causas y negocios
muy estranyos del principal instituto deste tribunal, ha dado motivo a repetidas quexas con que
aquellos naturales se han visto vexados y oprimidos, desembaynando contra ellos a cada passo y
por cosas de poca monta la espada de la censura
ecclesiástica sin haver necessidad, pues ni la santa
fe cathólica ni la aucthoridad de dicho tribunal
se vehía arriesgada. Los rezelos o experiencias ja
de estos excessos en las centurias precedentes dieron
motivo para que en Cortes Generales se tomasse
por los senyores reyes antecessores de vuestra magestad, con acuerdo de los tres braços, resolución
acerca la forma con que devía este tribunal governarse y los límites hasta que devía extenderse el
exercicio de su jurisdicción, como consta en diversas constituciones recopiladas baxo el título de
«La Santa Inquisició, officials, ministres e familiars de aquella», en el segundo volumen, y confirmadas de differentes bullas apostólicas, sin otras
constituciones y capítulos de corte de las últimas
celebradas en el año de mil quinientos noventa y
nueve. Pero ni toda esta precaución es bastante
para detener al dicho tribunal en los términos de
su jurisdicción, y siendo assí que quando sobre ella
ocurre competencia con la Real Audiencia, se hallan por concordias prescritas las formas que deven guardarse para no llegar al extremo de los
empenyos, se ven también estas mal logradas sin
aprovechar tampoco la citación a informar el
banco regio, // 168v // en la conformidad que se
halla prescrito en el § Preterea, 5, títol: «De consentiment, de jurisdicció y ocupació de temporalitats», en dicho segundo volumen de dichas
constituciones. Y para no difundir esta obsequiosa y rendida representación a más de lo presiso, se
omiten los muchos casos que podrían referirse, reconociendo que los mas recientes que se han obrado en el poco tiempo que se halla inquisidor don
Bartholomé Antonio Sans y Muñós han dado sobrado motivo para ocasionar gran multitud de
competencias con la Real Audiencia. Y los más
notables que han sido, lo que ha sucedido contra
Francisco Viella, bayle de la villa de Monroig,
procediendo el tribunal con processo criminal, letras comminatorias de excomunión y penas pecu-

niarias sin más motivo que el haver dicho bayle
entrado en una casa hierma de campo, propria
de una viuda de familiar, a fin de expeller de ella
una muger pública y escandelosa; y haviendo el
bayle recurrido al Real Consejo para librarse de
la opreción, se dispidieron y enviharon los recados;
y negandose el dicho inquisidor a la conferencia,
se citó al banco regio y fueron de tal suerte depreciadas las reales letras que el portero real que les
representava fue preso y detenido por mucho rato
dentro la cárcel de la Inquisición, y las segundas y
terceras letras fue después presiso dexarlas fixadas
en las puertas. En la villa de Çitges se ha procedido también por un //169r // comissario de la Santa Inquisición, con excomunión contra el bayle y
jurados por causa de alojamientos, sin dar oýdos a
la justificación de instrumentos públicos, con que
la villa ha dado prueva no ser la causa propria
del comissario de dicho tribunal, aunque viva en
aquella exponiendo con dichas censuras la villa a
la contingencia no sólo de impedirse al real servicio con que actualmente aquel pueblo asiste a los
soldados que en ella se hallan aquartelados, sino
también de commover algun disturbio, viéndose
privada la universidad de los dichos officiales que
son todos los de su govierno.
Con no menor sinrazón y fuera el carril de la justicia, ha procedido dicho inquisidor contra los jurados de la villa de Manlleu, obispado de Vique,
mandándoles con pena de excomunión major y de
doscientas libras no pusiesse alojamiento en una
casa de campo de un portero de dicho tribunal, en
la qual no habita dicho official sino un labrador
de cuyda de la labransa de las tierras, y que por
esta causa también exhimiessen a dicho labrador
de pagar los cargos de aquella villa. Y haviendo
recurrido los jurados a la Real Audiencia para
librarse de la amanassa de la excomunión, fundamentos y pretención tan injusta, dióles la Real
Audiencia el emparo, proveyendo la competencia
e inbiando el primer recado a dicho inquisidor. Y
le llevó muy mal, con tal desprecio que repetió sigundos mandatos con las mismas penas y excomunión, citando a dichos jurados para verse declarados incursos en ella; y passando la Real
Audiencia con este nuevo movimiento a la presentación deste segundo recado en el día veynte
del mes de deziembre próximopassado, le ha también dicho inquisidor desatendido de forma que se
rezela passará luego a declarar por públicos excomulgados a dichos jurados. Últimamente los
procedimientos que se han executado contra
// 169v // don Miguel de Calderó, regente la real
cancellaría, están sin orden ni justicia y en contrafacción de dichas leyes municipales y observancia practicada en ocurrentes lances, que sus circunstancias lo manifiestan por si mismas. Pues si
dicho tribunal pretende tomar la declaración por
testigo a un preso en los cárceles reales de Barcelo605

na, ¿qué razón puede haver para que no deban a
lo menos de palabra dezir ques por materias de la
fe o dependencias de ella, o expressar otra causa
que justifique sus procedimientos, quando esta es
la calidad de su jurisdicción? Y assí fue muy fundado el motivo de la Real Audiencia para prevenir que el tribunal no pasasse a la execución de
publicar las sensuras que tenía comminadas, recurriendo al medio de la citación al banco regio,
la qual devía observar el tribunal. Pero, despreciándola, ha passado a la publicación de las censuras contra la persona de dicho regente y a la
agravatoria y reagravatoria de ellas, constituyendo en precisa obligación a la Real Audiencia
de passar sigún justicia a la declaración del bannimento y ocupación de temporalidades.
Al passo que los referidos procedimientos, y en particular los que se han executado contra el regente,
tienen desconsolado y en vivo sentimiento a los suplicantes, conocen también que según la obligación de sus cargos devían no solamente requirir a
los inquisidores para que revocassen sus procedimientos por contraponerse a las leyes y constituciones de Cataluña, sino también instar formalmente al lugarteniente de vuestra merced para
que //170r // cediera a la execución de la real sentencia dada contra los inquisidores por la Real
Audiencia, insiguendo en esto muchos exemplares
en los quales siempre la Deputación ha procurado
que dichas constituciones y leyes municipales de
Cataluña no quedassen violadas con las operaciones de los inquisidores, y que estos observassen la
información al banco regio siempre que han sido
citados, y que se pusieran en execución las sentencias dadas en semejantes empenyos contra los inquisidores por la Real Audiencia. Pero attendiendo a que el zelo y authoridad del marqués de
Gastañaga, lugarteniente General de vuestra
magestad, havía de ser poderoso para reducir a la
razón por medios suaves a los inquisidores, elegieron el acudir con embajada al dicho lugarteniente para que, con su gran comprehención, escogiesse
el medio más proporcionado con el qual, sin quedar en algo perjudicadas dichas leyes de Cathaluña se consigui(e)sse el fin de su misma conservación, escusándose para hora el llegar al último
extremo del empenyo. Y haviendo participado dicho lugarteniente de vuestra merced que de común acuerdo quedarían suspendidos por término
de quince días los procedimientos de ambas jurisdicciones, se espera que en este tiempo vuestra
merced será servido dar la prompta y devida providencia que se necessita para que no queden lesiadas las constituciones, pragmáticas y capítulos
de Corte, costumbres y otras leyes de Catalunya.
Cierto es que causa a los suplicantes el más vivo
sentimiento conciderar que siendo tan reprehensible el desorden y tropel con que dicho tribunal ha
procedido con ministro de vuestra merced tan
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preheminente, como es // 170v // el regente de Cathaluña, presidente inmediato después del canciller, y que siendo tan justificado este proceder con
que ha obrado el lugarteniente general de vuestra
magestad con la Real Audiencia, y ser propria
obligación y empenyo de la Deputación instar la
prosecución de los judiciales procedimientos, quedé el regente con la publicidad de la excomunión
agravado y reagravado; y que deve suspenderse el
curso de la justicia por no poderse encontrar otro
temperamento, pues las amanassas con que dicho
tribunal ha dado a entender que passaría luego a
la publicación de entredicho y cessassión «a divinis», teniendo cerradas las puertas del palacio de
la Inquisición, haziéndose incommersi(a)ble a la
embaxada que de orden del lugarteniente de
vuestra merced le hizieron dos ministros y a la
que, después el otro día por la manyana, le embió
por su cavallarisso, a lo que por sola urbanidad
devía attender, ha causado reparo para no augmentar el empenyo. Y más haziendo dicho tribunal convocatoria de los prelados de todas las religiones e instancias con el clero para que les
ladeassen con processión para salir de Barcelona,
pues todas estas diligencias y operaciones en país
tan christiano y fervoroso en defensa de la santa fe
cathólica podrían influir algunos effectos muy
contrarios al sociego público, lo que obliga a los
deputados para convenir en la suspensión solicitada del ardiente zelo del lugarteniente de vuestra merced, reservando el grande interés que tiene el consistorio que representa toda la provincia
en que quantos procedimientos ha hecho este inquisidor // 171r // precipitada y nullamente se
revoquen. La ocurrencia de los tiempos y trabajos
en que se halla este Principado devían ja por sí
mismos poner freno a la precipitada corriente con
que este inquisidor en tan diversos negocios ha
procedido con otro palliamento de las leyes, usos y
estatutos de Cataluña, pués quando toda ella se
desvela en procurar y executar el major servicio
de vuestra magestad, sin reparar en la propria
exempción y immunidad de que gozan, prefiriendo a ella el real servicio para conservar las tropas
de infantaría y cavallaría que se hallan en el
Principado, siendo admirable y digna de toda recomendación la gran uniformidad, unión y
amistad recíproca con que corren los naturales
con los soldados y officiales militares que tienen
alojados, haviendo sustentado en estas dos últimas
campanyas dos tercios de los naturales, a más de
los dos que actualmente mantienen la Diputación y su ciudad, hajan de ser solamente los officiales y familiares del tribunal de la Santa Inquisición los que no tan sólo se contentan con
eximirse sino que ocasionan en los pueblos disturbios y alborotos por querer extender la exempción
a lo que no es razón. Siendo assí que en tan apretadas urgencias debrían al exemplo de los cavalleros y otros exemptos sacrificar voluntariamen606

te su exempción al real obsequio y servicio de vuestra magestad. Y en realidad, no hallando en los
pueblos de Cataluña otro refugio para descargarse de alojamientos y otros servicios que el de ser familiares, la negociación de muchos ha conseguido
de los inquisidores este empleo, siendo ja un sin
número los que se hallan; y quando los bayles y jurados pagan y tienen alojamiento //171v // ellos lo
rehusan contra lo que por reales decretos se ha
mandado.
Todos estos desórdenes que se exprimentan en este
tribunal en parte resultan de ser de ordinario los
inquisidores estrangueros de dicho Principado, y
aunque algunos dellos doctos, pero como se hallan
sin conocimiento del genio de los naturales de la
extención, costumbres e inclinaciones de las comarcas, de las leyes y estilos de la provincia, de las
formas y observancias de los tribunales y de los demás requisitos de que necessita un tribunal de
tanta authoridad como el de la Santa Inquisición, es fácil que atropellando con los fueros, leyes
y costumbres se experimenten los excessos y empeños
que de ordinario ocurren, a cuyo fin provedía la
Corte del anyo mil quinientos noventaynueve,
suplicó que uno de los inquisidores huviesse de ser
patricio de Cathaluña, como consta del capítulo
veynteyquatro, y se havía observado hasta que
murió el inquisidor don Joan de Ribera. Por cuyos motivos y por la obligación del oficio en que en
fuerça del juramento se hallan los deputados y
oydores de qüentas de dicho Principado, suplican
a vuestra merced por esta vía extrajudicial que se
han conciderado únicamente, proporcionada
para conseguir el consuelo que desean, sea servido
orden y mandar que se revoquen y anullen los precedimientos // 172r // que el tribunal ha hecho
contra el regente, y que se remedien los demás referidos excessos con aquella más adequada providencia que se requiere, para que dicho inquisidor
don Bartholomé Antonio Sans y Muñós no continue ni repeta otros attentados contra las leyes,
pragmáticas, estilos y costumbres de Cathaluña,
pues no podría el consistorio, por el indefectible
cierto e incontrastable medio judicial, dexar de
solicitar su conservación y executoria de la prerogativa del banco regio, único amparo que en Cathaluña los vassallos de vuestra merced, oprimidos de los inquisidores y otros juezes ecclesiásticos
delegados, tienen a que poder refugiarse. Cuyo
medio judicial fue servido el senyor rey don Felipe
Quarto, padre de vuestra magestad, que gloria
goza, mandar observarse y executarse con su real
decreto dado en Madrid a dos de julio mil seyscientos sesenta y uno, y se ha suspendido por el ínterim destos quinse días. En los quales espera el
consistorio de la benignidad, clemencia y gran
justificación de vuestra merced se logrará todo
consuelo. De lo que recibirá merced».

En aquest mateix die, a las deu horas tocadas de
la matinada, vingueren en lo consistori de sas
senyorias don Lluís de Bru y don Hierònym de
Generes de part del il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Hierònym de Valls, ardiaca y canonge
de la santa iglésia de Lleyda, lo trienni corrent
oÿdor ecclesiàstich; y han participat a sas senyorias com Nostre Senyor ere estat servit portarse’n a major vida lo die de ahir a la tarda la ànima de Joseph de Valls, germà de dit senyor
oÿdor ecclesiàstich, lo cadàver del qual entenie
fes deposar lo die present tocada la primera oració en la parroquial iglésia de Sant Jaume, a effecte que, donant lloch lo temps, pugués aportar en la vila // 172v // dea ... a hont dit senyor
Joseph de Valls se ha dexat ab son últim y vàlido
testament, lo que no obtindrie dit senyor oÿdor
ecclesiàstich lo dol en sa casa. Al que per sas senyorias fonch respost per boca y paraula del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiástich,
que sentien molt sas senyorias lo desconsuelo y
aflicció en què dit oÿdor ecclesiástich se trobava
per ocasió de la mort de son germà, y que no
sols sas senyorias suplicarian a la Divina Magestat vulla tenir la ànima de dit son germà en sa
santa glòria, però també cumplirien llur obligació assistint en lo dol a la hora se anirie a cercar
dit cadàver per deposar-lo en dita parroquial
iglésia de Sant Jaume de la present ciutat.

putat ecclesiàstich en nom del consistori donà lo
pésame a dit senyor oÿdor ecclesiàstich, y després estigueren sas senyorias en dita forma en lo
dit aposiento, fins y atant se entrà a fer relació de
com se havia rebut lo acte del depòsit del cadàver
de dit senyor Joseph de Valls, lo qual restave depositat en la parroquial iglésia del apòstol sant
Jaume de la present ciutat. Feta la qual relació sas
senyorias se alsaren donant quiscú en particular
lo pésame a dit senyor oÿdor ecclesiàstich, despedint-se de ell ab lo mateix acompanyament
se’n tornaren en la present casa de la Deputació.
173v

En aquest mateix die anaren sas senyorias a assistir lo dol tenie dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich en lo palau real, en lo quarto de
sa pròpria habitació, per ocasió de la mort de Joseph de Valls, son germà. És a saber, que al haver
tots oÿt la primera oració partiren sas senyorias
de la present casa de la Deputació, anant ab las
insígnias portan los verguers devant, ab las cotas
negras y capas ab sombreros al cap portant las
massas al cos cubertas de bayeta, anant acompanyats dels officials de la present casa de la del
General y bolla. Y arribats que foren en lo palau
real foren rebudes per alguns dels parents més
propinchs de dit deffunct y altres cavallers, y ab
dit acompanyament pujant dalt en las salas del
quarto a hont dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich habita, y en una de //173r // ellas
trobaren a dit senyor oÿdor ecclesiàstich ab la insígnia posada. Y arribats que foren sas senyorias,
dit senyor oÿdor ecclesiàstich se alsà de la cadira
en què seya y se assentà en ella lo senyor deputat
ecclesiàstich, a mà dreta sua lo senyor deputat
militar, a la esquerra lo senyor deputat real, al
costat de dit senyor deputat militar lo dit senyor
oÿdor ecclesiàstich, y al costat del senyor deputat
real lo senyor oÿdor militar, y lo senyor oÿdor
real al costat de dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Y
estant assentats en eixa forma, lo dit senyor de-

Dilluns, a IX de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori de
sas senyorias, lo magnífich Honofre Monsalvo,
ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com
la indisposició e impediment que Pere Màrtir
Carreras, ajudant del racional, ha continuat y
perseverat fins lo die últim del mes de desembre
proppassat, de manera que fins dit die ha estat
impedit per exercir personalment dit son offici.
Ítem, semblantment, mitjansant dit jurament
ha fet relació de com la indisposició e impediment del senyor Ignasi Juliol, albaraner de la
bolla de la present ciutat, ha perseverat y persevera encara en la mateixa conformitat que té dit
y refferit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix
lo exercici personal de dit son offici. Ítem, mitjansant dit jurament ha fet relació de com la indisposició e impediment de Pere Çerdanya,
guarda ordinària de la bolla de la present ciutat,
ha continuata // 174r // y continua de la mateixa
manera que·s conté en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e
impedeix la personal servitut de dit son offici.
Semblantment, mitjansant dit jurament, ha fet
relació com la indisposició e impediment de Jacinto Alabau, guarda ordinària del General en
la present ciutat, ha continuat y continua de la
matexa manera se conté en altras relacions per
ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit la personal servitut de dit son offici. Y finalment, mitjansant dit jurament ha fet relació de
com lo impediment e indisposició de Joseph
Casas, guarda del General en lo portal del Àngel
de la present ciutat, ha continuat y continua encara de la mateixa conformitat que té dit y refferit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias,
de modo que li ha impedit o impedeix la personal servitut de dit son offici.
Dimars, a X de janer MDCLXXXXVI. En aquest die
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1575.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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hallen en este palacio dos concistoriales de vuestra señoría a fin de comunicarles una dependencia del servicio de su magestad. La Divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a
dosse de henero de mil seyscientos noventa y seys.
El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias Pacià Vasià, guarnimanter, ciutedà de Barcelona, procurador de
Christòfol Llopis, adroguer de la present ciutat,
obtenint lo offici de receptor del General en la
present ciutat, com de sa procura consta ab acte
rebut en poder de Gaspar Sayós, notari públich
de Barcelona, als vint-y-nou de nohembre del
any mil sis-cents noranta-quatre, còpia authèntica de la qual és assí cusida, signada de número
XXXXIX, en dit nom // 174v // ha renunciat en
son favor y cap en mà y poder de sas senyorias lo
dit offici de receptor del General, suplicant a sas
senyorias ésser aquella admesa, attès és altre dels
officials antichs y que·s poden alienar. E sas senyorias han admès dita renunciació en lo modo y
forma sobredits, conforme per capítols de Cort los
és lícit y permès, attès que de la çertificatòria feta
per Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrogat
en lo offici de racional, la qual és assí cusida signada de número L, ha comès a sas senyorias, dit Llopis no ésser debitor en quantitat alguna al General. Essent presents a ditas cosas per testimonis
Jacinto Morató y Llorens March, subrogat en los
officis de verguers del consistori de sas senyorias.

En execució del qual bitllet a las deu horas tocadas los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, anant ab cotxes y ensígnias, acompanyats del síndich del General y
present casa de la Deputació, se són conferits
ab lo excel·lentíssim llochtinent de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, als
quals sa excel·lència digué y participà com havie rebut orde de sa magestat per // 175v // extrahordinari de què luego enviàs a cercar a don
Barthomeu Sans y Muñós, inquisidor en est
Principat, y fer embarcar aquell remetent-lo a
un dels ports del regne de València, a hont trobarie los que de a hont haurie de anar; lo que
quedava executat en la nit passada, y que a estas horas estarien en alta mar, passant axí mateix dit excel·lentíssim senyor a llegir a ses senyories lo original decret de sa magestat y la
instrucció secreta que per lo mateix extrahordinari se li havie remès per lo demuntdit effecte,
tot lo que posava a notícia de sas senyorias perquè ho participassen al il·lustre consistori.
Conforme de tot han fet relació dits il·lustres y
fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real
en consistori.

Dimecres, a XI de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor Jaume
Oliva, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com lo die
present, obtemperant a la deliberació per sas senyorias feta, se és conferit ab lo reverent senyor
canceller a effecte de solicitar-li lo despaig de las
contrafaccions pendents, y asenyaladament la
del dret de çello y altres. Y que dit molt reverent
canceller li ha fet de resposta que no tenie en
son poder procés algun.a
175r

176r

Divendres, a XIII de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die per medi de un gentilhom de sa excel·lència han rebut sas senyorias lo bitllet aquí
incertat y cusit, signat de número LI, ab lo qual
diu sa excel·lència que, a fi de comunicar una
dependència del servey de sa magestat, dos dels
consistorials a las deu horas del die present se
conferescan en lo palàcio de dita sa excel·lència.
Com de dit bitllet és de vèurer, lo qual és del tenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Vuestrab señoría dispondrá que por la mañana
que se contarán trece del corriente a las diez se
a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1576.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
174v-175r del trienni 1695-1698.
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Dijous, a XIX de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die, essent estats avisats sas senyorias per medi
de un gentilhom de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real a las onse horas del
dematí, anant en cotxe sens insígnias, acompanyats del síndich del General y present casa, se
són conferits ab dit excel·lentíssim llochtinent,
lo qual ha entregat a sas senyorias una real carta
de sa magestat, Déu lo guarde, y altra del excel·lentíssim duch de Montalto, president del
Concell Supremo de Aragó, en y ab las quals sa
magestat manifesta la gratitut ab què queda de
la representació per sas senyorias feta en orde al
tocant al obrar dels reverents pares inquisidors,
per ser aquella tant del servey de Déu y del rey
nostre senyor. Y dit senyor duch de Montalto
insinua la gratitut ha manifestat sa magestat al
zel ab què ha attès sa senyoria al real servey y jurisdicció, assegurant procurarà ab totas veras de
què los privilegis, constitucions, usos y costums
de la pàtria sien molt religiosament observadas.
Las quals cartas me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari, las quals són

assí cusidas, signadas de números LII y LIII, y
del tenor següent. Segueix-se la real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos deputados, con
vuestra carta de // 176v // tres del corriente que
vino con extrahordinario, se ha recevido el memorial que la acompaña en que representáis los injustos procedimientos que han executado los inquisidores de essa provincia en las competencias
sobre puntos de jurisdicción que trahen con essa
mi Real Audiencia, ponderando quan perjudiciales son estos atentados a mi real servicio y quietud pública, suplicándome sea servido dar la providencia que más combenga para atajar los
daños que se pueden seguir, para cuyo reparo os
ofrecisteis muy gustosos al marqués de Gastañaga,
mi lugarteniente y capitán general. Y haviendo
conciderado vuestras expressiones y demostración
por muy proprias de vuestras obligaciones y de la
innata fidelidad y amor que siempre havéys mostrado a lo que conduce a mi real servicio y mayor
bien de esse Principado, he resuelto manifestaros,
como lo hago, la gratitud en que quedo de vuestra
representación para fin tan del servicio de Dios y
mío sobre que he tomado la resolución combeniente, assengurandoos no perderá de vista el paternal
amor todo lo que fuera de vuestra combeniencia y
sociego de esse Principado. Dada en Madrid, a XV
de henero MDCLXCVI. Yo el rey. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens.
Vidit marchio de Tamarit».
177r

Segueix-se la carta del excel·lentíssim duch de
Montalto:
«Muyb ilustres señores. En la carta de vuestra señoría del tres del corriente reciví la representación que haze a su magestad en orden a la controbercia y atentado con que procedió el
inquisidor don Bartholomé Sans y Muñós, puse en
sus reales manos a tiempo que ja tenía tomada la
resolución que con correo extraordinario se remitió y havrá tenido vuestra señoría, no teniendo
que añadir más. De que es muy particular la
gratitud que su magestad ha manifestado a el
çelo con que vuestra señoría en esta ocasión, como
en todas, ha atendido a su real servicio y jurisdicción, y yo, por mi parte y por mi obligación, he
contribuhido quanto me ha tocado al major expediente desta materia, deviendo creer vuestra señoría que siempre me deverá igual atención todo
aquello que sea y condusga a la satisfación de
vuestra señoría, y que sus privilegios y fueros se observen muy religiosamente, como es justo. Guarde
a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 175v-176r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
175v-176r del trienni 1695-1698.
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Dios a vuestra señoría en su major felicidad. Madrid, catorse de henero de mil seyscientos noventayseys. Beso la mano de vuestra señoría. Don Fernando de Aragón. Muy ilustres señores diputados
del principado de Cataluña».
En aquest mateix die de part del molt reverent
canceller y tres salas se han aportat a sas senyorias trenta papers impressos contenint la real
decisió feta, juntas las tres salas, en orde a no
haver-se de abstenir lo noble don Miquel de
Calderó, regent la real cancellaria del present
Principat, del despaig del negoci, no obstant las
sensuras agravasió y regravació de aquellas contra sa persona // 177v // fulminadas per los reverents pares inquisidors, la sentència de banniment feta per lo real concell contra dit
Barthomeu Sanz y Muñós, inquisidor, las lletras
de dit banniment despedidas en virtut de dita
sentència y lo real decret de sa magestat, ab la
presentació a aquell feta a dit don Barthomeu
Sanz y Muñós. Un dels quals me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo present dietari, lo qual és assí cusit,
signat de número LIIII.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix die, lo molt il·lustre senyor
don Joseph de Llupià, portantveus de general
governador en lo present principat de Cathalunya, elegit y anomenat per sa magestat, que Déu
guarde, ab son real privilegi, dat en Madrid a
setse de dezembre proppassat, volent cumplir a
la delegació de son càrrech en virtut del capítol
de Cort de Monsó feta y celebrada per lo senyor
rey en Pere Ters en lo any mil tres-cents setantasis y, altrament, segons la obligació tenen los
portantsveus de general governador en lo present Principat de Cathalunya, se ha conferit personalment en lo concistori de sas senyorias a effecte de prestar lo sòlit y acostumat jurament. Y
an de prestar aquell, lo doctor en quiscun dret
Jaume Oliva, subrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, existint personalment en
lo concistori de sas senyorias, de paraula ha requerit y interpel·lat a dit il·lustre senyor don
Joan de Llupià declaràs si entén en son ànimo e
intenció valer-se del demuntdit y precalendat
real privilegi ab lo qual sa magestat li féu gràcia
no sols dela //178r // offici de portantveus de general governador de Cathalunya però també del
offici de general governador dels comptats de
Rosselló y Cerdanya, en quant a la governació
de Rosselló, o si sols en quant a la de Cathalunya, y en aquella conformitat que obtenie dit
a. a continuació unes lletres de bandejament impreses.
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puesto don Emanuel de Llupià son pare, protestant dit síndich expressament no ésser-li admès
lo jurament sinó sols ab la restricció de governador de Cathalunya, y que per las clàusulas contra
estil expressadas en dit real privilegi no sie fet
prejudici algun a las generals constitucions de
Cathalunya, ni de aquellas se puga en temps
algú al·legar exemplar, ans bé resten sempre salvos los drets al General de Cathalunya. Y feta per
dit síndich dita protesta, encontinent dit il·lustre
senyor don Joan de Llupià de paraula ha respost,
dit y declarat son ànimo e intenció sols ésser valer-se del sobredit real privilegi en quant a la
gubernació de Cathalunya y pertinèncias de
aquella, obtenint dit puesto en la mateixa conformitat lo obtenie don Emanuel de Llupià, son
pare, de manera que en quant menester sie y a
uberior cauthela de present renúncia a la gràcia y
provisió de governador de Rosselló y pertinèncias de aquella feta en son favor, en quant sa magestat hagués tingut intenció de fer-li mercè de
dita gubernació ab dit y precalendat real privilegi, lo que no creu, ans bé ésser estat expressat
per error. Y encontinent feta dita resposta y declaració lo dit il·lustre senyor don Joan de Llupià
jurà a Déu nostre senyor y als seus quatre sants
Evangelis, corporalment tocats, en mà y poder
del molt il·lustre y fidelíssim senyor doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, canonge de la santa iglésia
de Tortosa, deputat // 178v // ecclesiàstich, rebent y acceptant dit jurament en y com a tenint
expressa commissió del il·lustre consistori a ell lo
die present donada y atribuhida la deliberació
per lo dit effecte feta que servarà los usatges de
Barcelona, constitucions de Cathalunya, capítols y drets de cort y altres drets de la pàtria, lo
capítol «De la observància», los privilegis als ecclesiàstichs, cavallers y universitats concedits y,
en particular, lo capítol de dit senyor rey en Pere
Ters en ditas corts de Monsó de l’any mil trescents setanta-sis, si y conforme els demés portantveus de general governador y sos predecessors han promès observar fins assí. Que
no-res-menys prestà lo sagrament y homenatge
en poder de Francisco Montargull, sotsveguer
de la present ciutat, essent presents a totas las ditas cosas per testimonis Rafel Cassanyes, notari
públich de Barcelona, Jacinto Morató y Llorens
March, subrogats en altres dels verguers del
consistori de sas senyorias, y fonch rebut al venir
dit il·lustre senyor don Joan de Llupià per los officials de la present casa al capdemunt de la escala, y entrat en lo aposiento del consistori, a hont
estave assentat sota lo dosser tot sol lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, dit senyor don Joan de Llupià se assentà en una cadira
de vellut que estave allí, previngut a la gotera del
dosser, a la part a hont se acostuman posar las
cadiras de vaqueta de Moscòvia per las personas
tenen assiento y entran a tractar alguns negocis
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ab lo consistori. A la altra part o enfront de dit
senyor don Joan de Llupià estigueren assentats
// 179r // ab cadiras de vaqueta lo scrivà major y
síndich, y prestat dit jurament dit don Joan de
Llupià se alsà, y fetas las degudas cortesias se
despedí de dit senyor deputat ecclesiàstich y se
isqué fora, y al exir a la sala dels reys se li prengué
lo sagrament y homenatge a favor de dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats, y ab lo mateix
acompanyament dels officials fonch acompanyat
fins dalt al cap de la escala.
Disapte, a XXI de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias don Joseph Serrat, prevere, obtenint la capellania sots invocació
de sant Joan Batista y sant Joan Evangelista, instituhida y fundada en Sant Andreu de Palomar,
jurà a nostre senyor Déu y als seus quatre sants
Evangelis, en forma sacerdotal, no tenir en son
poder ni saber a hont és lo acte de la venda y original creació de censal de a hont devalla aquella
part de censal de ànnua penció vuyt lliures que
tots anys, en lo mes de mars, lo obtenint dita capellania rebie sobre dit General, la qual part
//179v // de censal fonch extreta en sort en la extracció de censals feta en lo any mil sis-cents vuytanta-sis, estan presents per testimonis Hiacynto
Morató y Llorens March, subrogats en altres
dels verguers del consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die don Armanter de Ivorra,
avantatjat de la companyia del capità Ignasi Picalqués, altra de las del tèrcio del General y present
casa, constituhit en lo consistori de sas senyorias
ha renunciat en mà y poder de sas senyorias la dita
plassa de avantatjat, suplicant a sas senyorias
admètrer-li renúncia y dexació, en attenció de
trobar-se ab poca salut ocasionat del temps ha estat presoner en Fransa, que és estat per més de
sinch anys, y de retirar-se en sa casa. E sas senyorias, attès lo suplicat y representat per dit don Armanter, han acceptat dita renúncia y dexació. Essent presents per testimonis Hiacynto Morató y
Llorens March, subrogats en altres dels verguers
del il·lustre consistori de sas senyorias.
En aquest mateix die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació en lo consistori de sas senyorias de haver-se conferit lo die present ab lo
molt reverent senyor canceller a effecte de solicitar-li lo despaig y declaració de las causas de
contrafacció se troban vuy pendents, y assenyaladament la del dret de cello, y que dit senyor
canceller // 180r // respongué que no tenie ningun procés en son poder.

Dilluns, a XXIII de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die havent sas senyorias deliberat se fes y celebràs
en la present casa de la Deputació una solemne
funerària y aniversari per las ànimas dels soldats
dels dos tèrcios ab què la present província serví a
sa magestat, Déu lo guarde, en lo any proppassat
de mil sis-cents noranta-sinch, alguns dels quals
soldats moriren en campanya y altres en los hospitals, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y present casa a las dotse horas
del migdie lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Francisco Junyent y Vergós, oÿdor militar, de
part del il·lustre consistori, acompanyat dels officials mestres y síndich, anant dit senyor oÿdor en
un cotxe y dits officials en altre, és anat a combidar a sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor
marquès de Gastañaga, llochtinent de sa magestat en lo present Principat, per la assistència en la
celebració de dit aniversari. Pujà dit senyor oÿdor militar acompanyat de dits officials fins a la
antecàmara y, restant-se dits officials en ella, dit
senyor oÿdor se’n entrà dins a combidar a sa excel·lència, qui respongué hi asistirie ab gran gust.
Y luego isqueren junts sa excel·lència y dit senyor oÿdor en dita antecàmara a hont sa
excel·lència digué als militars se trobaven en ella
com lo die de demà en la casa //180v // de la Deputació se celebrava una funerària y aniversari al
qual ell ere combidat per part del il·lustre consistori. Y dit axò junt ab dit senyor oÿdor y officials
se encaminà dos aposientos més enfora y arribats
a la porta sa excel·lència se despedí, y dit senyor
oÿdor ab lo acompanyament y en la mateixa forma tornaren a la present casa de la Deputació.
En aquest mateix die sas senyorias per medi del
síndich del General feren combidar per assistir en
dit aniversari al il·lustre protector del bras militar
per a què, junt ab dit bras, tinguessen a bé assistir
en ell, al que el síndich fonch respost que ja se havia batuda la matèria privadament ab lo senyor oÿdor militar, y que mentres no fos mantigut lo dit
bras militar en anar a offerir primerament que los
assessors ordinaris de la present casa y immediadament deputats del consistori, com se féu en temps
que fou protector don Bernat de Aymerich, no·n
enté assistir-hi dit protector ni bras militar.
Dimars, a XXIIII de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die se celebrà la funerària y aniversari per
sas senyorias deliberat fer y celebrar en la present casa per las ànimas dels soldats morts en
campanya y en hospitals dels dos tèrcios formats
de las llistas de la present província fetas en lo
any proppassat de mil sis-cents noranta-sinch.
En la sala gran dita de Sant Jordi fonch posat
// 181r // un altar ab lo dosser negre, un sant
Christo, sis candaleros de plata grans y los dos
brondons de bronse devant de dit altar, en la
mateixa conformitat se acostuma parar dit altar
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y posar quant se celebra lo aniversari, lo endemà
que se celebrà la festa solemne del gloriós sant
Jordi. Al enfront de dit altar y cerca lo portal
major de dita sala estava parat un tablado fent
dos gradas, cubert tot de bayeta y sobre de ell lo
túmol ordinari de morts, cuberta ab lo vellut
negre y demunt de dit vellut una borgonyota,
rodella y espada, en dit tablado y gradas de ell se
posaren quoranta-dos atxas y setanta-sis siris de
sera groga. En la capella xica de dita present
casa de la Deputació se celebraren missas de Rèquiem, des de las set horas del matí fins passat
migdie. A las nou horas sas senyorias se ajuntaren en lo consistori a hont se posaren las insígnias, exceptat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, qui
havia de celebrar lo aniversari, y tenint notícia
que ja sa excel·lència ere exit de palàcio per venir a la present casa a assistir a la celebració del
aniversari, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa,
anant los verguers devant vestits ab las gramallas
de dol ab caparons y gorras de vellut, ab las
massas cubertas de bayeta al coll, se’n anaren en
dita sala gran de Sant Jordi. Y feta primerament
oració al altar se assentaren en los banchs vanovats de vellut carmesí que per dit effecte estaven allí posats a la part de la epístola, y consecutivament en altres banchs de vaqueta se
assentaren los magnífichs assessors, advocat
// 181v // fiscal, officials mestres y demés officials. Y tenint avisat que sa excel·lència ere ja
cerca del portal de la present casa se alsaren sas
senyorias y acompanyats de tots los dits officials
que anaven devant dels verguers isqueren a rèbrer a sa excel·lència, restant-se sas senyorias ab
dits verguers dalt al capdemunt de la escala, dits
magnífichs assessors y advocat fiscal baix al
replà de dita escala; lo escrivà major, regent los
comptes y demés officials reberen a sa excel·lència més allà de mig pati, dits assessors y advocat
fiscal lo reberen en lo replà de dita escala y sas
senyorias al capdemunt de la escala; posant-se
després tots los officials, assessors y advocat fiscal, los verguers ab ditas massas altas al coll, després de ells los senyors oÿdors militar y real, després los senyors deputats militar y real, per no
assistir a dit recibiment lo senyor oÿdor ecclesiàstich, qui se revestia en la sagristia per celebrar
lo aniversari. Després de tots sa excel·lència ab
lo senyor deputat ecclesiàstich, anant dit senyor
deputat ecclesiàstich a la mà esquerra de sa excel·lència, y anant ab eixa forma al arribar a la
porta gran de dita sala de Sant Jordi, dit senyor
deputat ecclesiàstich prengué lo salpasser que
ab una bassina tenie allí un sagell de la seu, y ab
ell se donà aygua beneÿta a sa excel·lència. Y
continuant lo camí, arribant dins dita sala acerca
dit altar, sa excel·lència y sas senyorias feren oració al altar, feta la qual sa excel·lència se posà en
la cadira del que tenie parat a la part del evange-

[ 1696 ]

[ 1696 ]

li y sas senyorias se assentaren en dits banchs y
los magnífichs assessors, advocat // 182r // fiscal,
scrivà major y demés officials consecutivament
en dits banchs de vaqueta. Encontinent hisqué
de la sagristia lo celebrant y assistents ab acòlits
y demés, anant devant de ells los verguers ab las
massas altas al coll; celebrà dit aniversari lo
il·lustre y fidelíssim senyor Hierònym de Valls,
ardiaca y canonge de la santa iglésia de Lleyda, li
assistiren per diaca lo doctor Esteve Casellas, ardiaca major y mestre de escolas de Lleyda, per
subdiaca lo doctor Emanuel Senjust y Pagès,
prior claustrer y canonge de Tortosa, mestre de
cerimònias de la cathedral de la present ciutat;
se cantà dit aniversari a quatre cors, ço és, dos
en la sala en sos catafals, y dos dalt en lo coret,
ab tota la cantoria de la Seu al evangeli y altar,
d’on hisqueren ab atxas de cera groga los patges
de sa excel·lència, és assaber, quatre al evangeli
y sis al altar; no·ý hagué offertori, predicà lo
molt reverent pare Francisco Bru, de la Companyia de Jesús. Tant al anar al púlpit com al baixar de ell dit predicador fonch acompanyat per
los officials mestres, anant devant los verguers
devant ab las massas altas. Acabat de celebrar dit
aniversari se cantà una absolta general, y acabada
aquella dits celebrant y assistents se’n tornaren a
la sagristia anant devant los verguers ab las massas altas, y encontinent sa excel·lència se alsà y en
la mateixa manera fonch rebut al venir fonch
acompanyat al tornar-se’n, assaber és, per lo
il·lustre consistori fins al cap de la escala, per los
dits magnífichs assessors fins baix al capdeval de
la escala, per lo escrivà major y demés officials
fins a la porta estant, aguardant se hagués encotxat sa excel·lència. Assistiren en dita funcció y
celebració los generals militars, los quals estigueren dalt en la tribuna molts militars // 182v // y
gran concurs de altre gent. Fidelium animae per
misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.
Dijous, a XXVI de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una relació en scrits a sas
senyorias entregada per Joseph Ferran, notari
públich de Barcelona, exercint lo offici de sobrecullidor del General en la part de llevant,
contenint lo per ell trobat y obrat en lo viatge
que en virtut de deliberació feta per sas senyorias féu anant en las taulas que no·s troban
arrendadas. Com en dita relació és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de número LV, y del
tenor següent. Segueix-se dita relació:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, sobrecullidor
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
182v-183r del trienni 1695-1698.
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dels drets de la Generalitat de la part de llevant, diu y fa relació a vostra senyoria de com
inseguint lo orde de vostra senyoria és anat en
las vilas y llochs de Ribas, que és de la col·lecta
de Puigcerdà, Tortallà, Basalú, Arjalaguer,
Amer, Anglès, Santa Coloma de Farnés, Arbúcias, Sant Salvador de Breda, Hostalrrich, Massanet, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols, Tossa,
Lloret, Blanes, Pineda, // 183r // Calella, Sant
Pol, Canet y Arenys de Mar, taulas foranas de
la col·lecta de Gerona, vuy ocupada per lo enemich, axí per col·lectar y rèbrer tots los llibres y
diners de las taulas del dret de bolla de ditas vilas y llochs de la tersa de juliol, agost y setembre del corrent trienni mil sis-cents norantasinch, per no trobar-se arrendada dita col·lecta
de Gerona y Puigcerdà, com per vèurer si se
trobarien personas qui volguessen enténdrer
en arrendar lo dret de bolla de ditas respective
taulas foranas. Una y altra diligència, encara
que fora de la obligació de son offici, en lo que
té mira en haver anat en las taulas foranas, ha
procurat fer dit Ferran, del que féu relació de
paraula a vostra senyoria per a què en tot
temps conste la fa a vostra senyoria en scrits;
dient en primer lloch que, havent-se conferit
ab lo tauler de Ribas, no li entregà llibre ni diner algú per no tenir-ne ningun de col·lectat,
com axí ho advera dit tauler en lo llibre de la
Creueta, que troba persona qui entendrà en
arrendar lo dret de bolla de dita taula de Ribas,
offerint-ne donar cent lliures per quiscun any.
En lo lloch de Tortallà no trobà, dit Ferran, llibre algú ni diner, com axí ho advera lo tauler
de dit lloch en dit llibre de la Creueta; ý ha
persona qui arrendarà esta taula de Tortallà offerint-ne sinch dobles per quiscun any. En Basalú no trobà diner ni llibre algú, com axí ho
advera lo tauler de dita vila en dit llibre de la
Creueta, ni menos trobà persona qui volgués
enténdrer en arrendar dita taula. En Argelaguer no trobà diner ni llibre algú, com axí ho
advera lo tauler de dita vila de Argelaguer en lo
llibre de la Creueta. Trobà persona qui entrendrie en arrendar estas tres últimas taulas de
Tortallà, Besalú y Argelaguer, offerint-ne cent
lliures per quiscun any ab què vingués compresa en dit arrendament la taula de Sant Llorens
de la // 183v // Muga, assegurant al arrendatari
que las tres o quatre taulas durant los tres anys
del arrendament han de ser de la obediència de
nostre rey y senyor, que la Divina guarde. En
dita taula de Argelaguer procurà dit Ferran en
fer posar en manifest dos pessas de drap que
actualment se treballava. En la vila de Amer lo
dit Ferran deu lliures y deu sous y no se li entregà per no haver-n’i per la rahó expressa dit
tauler en lo llibre de la Creueta, y trobà persona qui entendria en arrendar dita taula offerintne donar trenta lliuras lo any. En Anglès no

trobà haber-hi taula y informà dit Ferran si hi
havia texidors, parayres y botiguers, y averiguà
que no·ý havia persona alguna que fes de un o
altre de dits estaments. En Santa Coloma de
Farnés no trobà diner ni llibre algú, com axí ho
advera lo tauler de dita vila en dit llibre de la
Creueta; trobà persona qui entendria en arrendar dita taula offerint-ne quinse dobles per
quiscun any. En Arbúcies no trobà dit Ferran
lo tauler, si bé una muller li digué de què hi
havia algunas deu lliuras cobradas, com axí
consta de la clericia que de voluntat de la muller de dit tauler se féu en dit llibre de la
Creueta, recomanant-li de què procuràs son
marit en remètrer lo diner tindrie cobrat. En
Sant Salvador de Breda, Hostalrich, Massanet y
Llagostera no trobà haver-hi taula ni haver-i
parayre, texidor ni botiguer algú. En Sant Feliu de Guíxols cobrà disset lliures, sinch sous y
set y lo llibre de la tersa de juliol, agost y setembre del corrent any mil sis-cents norantasinch, com axí ho advera lo tauler de // 184r //
dita vila en dit llibre de la Creueta trobà persona qui entendrie en arrendar dita taula però no
li offerí diner algú. En Tossa no trobà dit Ferran diner ni llibre algú, com axí ho advera lo
tauler de dita vila y en esta vila tingué
intel·ligènsias dit Ferran de què molt a menut
arribaven pes-sas de estamenya y se venien en
lo hostal de dita vila sens manifestar-las ni pagar lo dret de bo-lla. Y se esdevingué que mentres que dit Ferran se trobava en dita vila de
Tossa arribà un traginer ab dos pessas de estamenya y les decarregà al hostal per a vèndrerlas allí com acostuman y dit Ferran procurà en
fer anar ditas pesas en casa del tauler per a què
las posés en manifest y se venguessen en casa
del mateix tauler, lo que no fonch sens algun
perill perquè los qui cometen semblants fraus
ja van previnguts de armas. Per evitar estos
fraus que molt a menut succehei-xen aparà que
vostra senyoria haurie de premeditar algun
medi per a què tant a la clara no·s comètian
semblants fraus. No trobà dit Ferran persona
qui volgués enténdrer en arrendar dita taula de
Tossa. En Lloret no trobà dit Ferran diner ni
llibre algú, com axí ho advera lo tauler en dit
llibre de la Creueta, ni persona qui volgués enténdrer en arrendar dita taula. En Blanes no
trobà dit Ferran diner ni llibre algú, com axí
ho advera lo tauler de dita vila; trobà persona
qui entendrie en arrendar dita taula però no se
offerí cosa alguna. En esta taula de Blanes
comprengué que se fan moltíssims fraus de dit
dret de bolla com si no·ý hagués taula de dit
dret. En Pineda no trobà diner ni llibre algú y
si bé hi ha tauler, digué que allí no s’i col·lectava cosa ni volgué // 184v // rèbrer llibres,
ploms, sera ni albarans. En Calella no trobà dit
Ferran lo tauler, si bé digué a dit Ferran la mu613

ller de dit tauler que allí havie més de un any
que no se havie col·lectat diner algú de dret de
bolla, sí solament de dret de General. En Sant
Pol no trobà dit Ferran llibre algú, com axí ho
advera lo tauler de dita vila, ni trobà persona
qui volgués enténdrer en arrendar dita taula.
En Canet és lo mateix de Sant Pol, com axí ho
advera lo tauler de dita vila de Canet. Y en la
vila de Arenys de Mar cobrà dit Ferran trenta
lliures y sinch sous, com axí advera lo tauler de
dita vila; trobà persona qui entendria en arrendar dita taula offerint-se cent lliures per quiscun any. Axí que las quantitats cobrades per
dit Ferran sobrereferidas importan corantavuyt lliuras y set diners. Esta és la relació que
dit Joseph Ferran fa a vostra senyoria del que
ha fet y obrat per obtemperar los ordes de vostra senyoria, suplicant a vostra senyoria se done
per ben servit del que dit Ferran ha obrat y
procurat en orde a tot lo sobredit; y la present
relació fa ab expressa prottesta de què en ningun temps puga ser al·lega-da per exemplar,
per quant la obligació única del sobrecullidor
de la part de llevant és en cas de no trobar-se
arrendats los drets anar a sobrecullir los drets
en las taulas dels caps de les col·lectas, en las
quals ja ý ha officials destinats per a cobrar en
quiscuna tersa los drets y llibres de les taulas
foranas, per mans dels quals officials de ditas
taulas de caps de col·lectas dit sobrecullidor
acostuma y ha acostumat rèbrer los diners de
tota la col·lecta que no se troba arrendada. Y
en la taula del cap de la col·lecta se ministra
justícia per los fraus poden comètrer en las taulas foranas, y així apar que vostra senyoria en
cas de no arrendar ditas taulas foranas podria
fer nominació per cap de // 185r // col·lecta una
de ditas taulas, ab tots los oficials acostuma haver-hi en quiscun cap de col·lecta. Y perquè en
tot temps consta de esta relació suplica dit Ferran a vostra senyoria mane cusir-la en dietari,
la qual relació fa dit Ferran sotascrita de mà sua
pròpria. Barcelona, als vint-y-set de octubre
mil sis-cents noranta-sinch. Joseph Ferran, notari públich de Barcelona, exercint lo offici de
sobrecullidor de la Generalitat de Cathalunya
de la part de llevant».
Divendres, a XXVII de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor Jaume Oliva,
subrogat en lo offici de síndich de la present
casa, ha fet relació com se ere conferit lo die
present ab lo molt reverent senyor canceller a
effecte de solicitar-li lo despaig de las causas de
contrafacció del cello, arxiver real y escrivans de
registre y altres, al que respongué dit molt reverent canceller que no tenie en son poder procés
algun.
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Disapte, a XXVIII de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs una real carta de data de vint-y-tres de
desembre proppassat, ab la qual és servit sa magestat significar quant de son real agrado serà
que se reclute lo tèrcio de la present casa y que
sie augmentat al número més crescut que sie
possible. Com de dita real carta és de vèurer, que
és assí cusida, signada de número LVI, y del tenor següent. // 185v // Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados, conciderando lo mucho que importa a mi real servicio
y conservación de essa provincia, que desde luego
se dé principio a las prevenciones de la próxima
campanya y quan preciso es engrossar esse exército
con toda anticipación, para cuyo fin no cessa mi
real aplicación y cuydado, procurándolo con los
medios más eficaces y particular confiansa que
tengo del amor de tan buenos y fideles vassallos y
que concurriréys al mismo efecto, he querido significaros, como lo hago, quan de mi real gratitud
será que el tercio con que me sirve esta Diputación le recrutéys luego y augmentéys al más crecido número que os fuere possible, como lo espero de
vuestra mucha fidelidad y obligaciones, y que no
solo lo executaréys sino es que por vuestra parte
procuraréis vencer qualquier dificultad que se
ofresca para su más breve y prompta conclusión,
como lo insta la urgencia del tiempo y la positura
de este Principado, cuya deliberación tendré presente para honrraros y favoresceros en quanto os
tocare, como lo entenderéys del marqués de Gastañaga, mi lugarteniente y capitán general, que os
estregará ésta. Dada en Madrid a veintytres deb
deziembre mil seyscientos noventa y sinco. Yo, el
rey. Don Franciscus de Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Ariza, regens. Vidit Comes et Torro,
regens. Vidit marchio de Tamarit.»
186r

Diumenge, a XXIX de janer MDCLXXXXVI. En
aquest die se són partits de la present ciutat per
la ciutat de Vich, vila de Taradell y altres parts a
hont convinga y menester sie, y en virtut de deliberació feta per sas senyorias lo die de ahir, lo
doctor misser Joseph Minguella, subrogat en
assessor, lo doctor misser Hierònym Martí, subrogat en advocat fiscal, Francisco de Monfar y
Sorts, procurador fiscal, Joseph Sabater, notari
real col·legiat subrogat en ajudant tercer de la
scrivania major, Llorens March, subrogat en altre dels verguers del consistori de sas senyorias,
junt ab lo alguazil Lluís Magarola.

a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 185v-186r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat, marso.
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Dimars, a XXXI de janer MDCLXXXXVI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional és baxat a la casa del General y Bolla de la
present ciutat a pèndrer y continuar los fraus
appresos y trobats en lo present y corrent mes
de janer, y se són trobats los infrascrits y següents. Primo, als quatre de dit mes de janer, en
casa de Joseph Buerla, tirador de or, al carrer
Ample, apprehenció de dinou pessas entre trossos y pessas de galons de or, ço és, onse pessas e
o trossos plegats ab sos plegadors de fusta, dos
pessas e o trossos plegats ab dos rodets, lo un
gran y lo altre mitjanser, y los restants sis trossos
de dits // 186v // galons sens plegadors; ítem, de
quinse pessas entre pessas y trossos de galons,
ço és, quatre pessas e o trossos plegats ab quatre
rodets e o trossos plegats ab deu plegadors de
fusta, ab sos papers y ab una pessa de punta de
or y plata; los quals dinou trossos o pessas de
galons de or encamarats, plegadors y rodets pesan cent noranta-set onsas y los quinse partits
de galons de plata encamarat ab sos replegadors
pesan cent y trenta onsas y vuyt argensos. Ítem,
a nou de dit, en casa Pau Font, botiguer, als
Cambis, apprehenció de differents escapolons
de galons de or y plata, junts de pes dinou onsas. Ítem, a vint-y-tres de dit, en casa de Francesch Llauder, ciutedà honrat y notari públich
de Barcelona, apprehenció de las cosas següents: primo, de sinch parells de mitjas de estam negras; ítem, de un parell de mitjas de seda
de dona de color blanch ab quadrillo de fil de
or; ítem, de dotse massos de fil de trocas que
encamarats pesan tres lliures, quatre onsas;
ítem, de nou massos de fil de ram de sinch rams
de fil blanch y de un más de fil de troca encetat
tot junt de pes tres lliures, onse onsas; ítem,
sinch parells de mitjas de cotó, tres blancas y
dos de color; ítem, tres plechs de fil de ram foraster y grosser de pes set lliures, vuyt onsas;
ítem, nou parells de mitjas de cotó blancas forasters; ítem, sinch parells de mitjas de estam forasteras; ítem, vint-y-dos parells de mitjas de filet blancas y cruas; ítem, sexanta-tres barratinas
de fil y de cotó de agulla blancas; // 187r // ítem,
dotse massos de fil de cotó y sinch massos del
mateix, junts de pes sinch lliures, dos onsas;
ítem, tres pessas de veta de cotó negras; ítem,
un plech de trocas y rams de fil negre que junt
ab dos rams de fil de ram blanch han pesat quatre lliures; ítem, sinch pessas de veta de fil negre; ítem, mitja pessa de veta de filadís estreta
negre; ítem, dos pessas de veta blanca de fil;
ítem, tres trossos de veta verda de fil; ítem, altre
tros de veta verda de filadís; ítem, quatre pessas
de veta vermella de cotó; ítem, vuyt pessas y un
tros de veta de lligacamas vermella y colors;
ítem, sinch canas y set palms de tela de Gènova;
ítem, tres canas, dos palms tela viada; ítem,

sinch canas, un palm cusuril bort; ítem, set canas, tres palms tela casera de Mallorca; ítem,
deu canas, quatre palms tela de Gènova; ítem,
un escapoló de dos canas, sinch palms blauhets;
ítem, vint-y-set vanos dels més ordinaris; ítem,
dotse dotsenas de botós de estany llisos; ítem,
tres canas de xamallot amusco; ítem, una cana
quatre palms roba de fil y seda color; ítem, tres
canas, tres palms xamallot amusco; ítem, una
dotsena y dos bucarons petitons; ítem, sinch
lliures, una onsa çafrà dins un botet de pell de
cabra lligat ab una corda de cànem encamarat
tot; ítem, sis parells de mitjas de dona de estam
blavas; ítem, sis massets de baynillas. Y haventse’n comptat // 187v // com se n’(hi)i ha trobat
haver-hi quoranta-set baynillas, poch més o menos, són iguals.
Dimecres, al primer de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die, vacant lo offici de argenter del General per mort de Jacinto Rodoreda, sas senyorias ha fet donació de aquella a favor de Miquel
Rigalt, argenter de la present ciutat.
Divendres, a III de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo doctor Jaume Oliva,
subrogat en lo offici de síndich del General, ha
fet relació de com havent fet aportar lo procés
de la causa de contrafacció per y entre lo síndich
de la present casa contra los officials de la capitania general de orde de sas senyorias al molt reverent canceller, lo qual ere en poder de don
Anton Potau, advocat fiscal de la present casa,
des de vint-y-set de febrer mil sis-cents norantatres, se és conferit ab dit molt reverent canceller
a effecte de solicitar-li lo despaig de dita contrafacció, y dit molt reverent canceller respongué
que se mirarie dit procés y que lo procés de la
contrafacció del dret de çello, arxiver real y escrivans de registre no·l tenie encara en son poder.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
consistori de sas senyorias un privilegi de doctor
de la Real Audiència de la sala del senyor regent
despedit a favor del senyor doctor Francisco
Vertamon; lo qual, vist, mirat y regonegut per
los magnífichs assessors y advocat fical de la
//188r // present casa és estat trobat ésser despedit en deguda forma, y per ço fonch registrat en
son degut lloch.
Disapte, a IIII de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una còpia de la representació per sas senyorias feta a sa magestat, que Déu
guarde, suplicant-li sie servit manar y disposar se
elige y anomene subjecte cathalà per al puesto de
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inquisidor del present Principat. Com més llargament de dita representació és de vèurer, que és
assí cusida, signada de número LVII, y del tenor
següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.a El consistorio de los diputados y oydores
de cuentas del Principado de Cathaluña puestos
a los reales pies de vuestra magestad dize que haviendo vuestra magestad sido servido atender con
tan puntual y soberana resolución a la representación que hizo a vuestra magestad para que en
estos últimos empeños del tribunal de la Santa Inquisición con la Real Audiencia, en el qual se veyan atropelladas algunas de las constituciones, leyes y costumbres de aquel Principado, quedassen
en su viva y firme observancia, como se logró con
la executoria de la real sentencia de bannimento
que judicialmente se proferió contra don Bartholomé Antonio Sanz y Muñós, cumple el consistorio
en dar a vuestra magestad rendidamente las
gracias. Y esto mismo sirve de motivo para repetir
a vuestra magestad con humilde y obsequioso rendimiento // 188v // que la causa principal que
ocasiona los excessos ruhinosos se han experimentado en dicho Principado es la poca o ninguna
intelligencia tienen de las prácticas, costumbres y
leyes de Cathaluña los que ocupan el cargo de inquisidor, siendo estrangeros; y para prevenir estos
inconvenientes se propuso en el capítulo veynte y
quatro de las Cortes de mil quinientos noventaynueve que todos los officiales de la Santa Inquisición, esto es, abogado fiscal, assessores y los demás,
fueran catalanes y que también lo huviesse de ser
uno de los inquisidores. Y el sereníssimo señor rey
don Felipe, abuelo de su magestad, fue servido
aprobarlo y encargar al inquisidor general y
Consejo de la General Inquisición para que assí se
observasse, pareciendo muy justificado acuerdo
quando en Cathaluña nunca han faltado sugetos
eminentes en virtud de letras para dar cabal desempenyo a la ocupación deste empleo y son muchos al presente que no son inferiores a los estrangeros, deviéndose al parecer la antelación en los
honores y preheminencias a los naturales de dicho
Principado, que sobre ser igualmente beneméritos
estan en la continua fatiga y trabajos de la guerra, haviendo la experiencia enseñado quan con
satisfacción común y uniformidad governaron
este empleo don Melchor Palau y don Juan de Ribera, dignidades de la cáthedra de Barcelona. En
la ocurrencia presente en que toda Cathaluña
tan gustosamente se aplica al real servicio de
vuestra magestad será universal el consuelo de ver
exaltados sus naturales al exercicio preheminente
de la Santa Inquisición, y con este camino ver
restablecidos los desórdenes que en deservicio de
vuestra magestad // 189r // contra la pública
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 187v-188r del trienni 1695-1698.
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quietud y contra fuero de sus leyes han sucedido en
muchos pueblos de dicho Principado; a cuyo reparo, como también a la más eficás y continua execución de dicho capítulo veynte y quatro de las
Cortes mil quinientos noventa y nueve, no puede
faltar el consistorio por su inevitable y jurada
obligación. Por lo que suplica a vuestra magestad
sea servido disponer y mandar que se elija y nombre para el puesto de inquisidor de Cathaluña sugeto cathalán, lo que espera el consistorio de la benignidad y excessivas finesas con que vuestra
magestad se digna en todo favorecerle».

los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als magnífichs y nobles doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general, y assessors
infrascrits sobre los dubtes que han ocorregut al
advocat fiscal acerca de las sis fermansas offertas
donar per Gaspar Gatillepa, mercader extret en
lo offici de receptor de la bolla de la present ciutat, perquè en scrits aconcellen y digan si los
dits dubtes proceheixen // 190v // en via de dret,
de manera que pugan embarassar a dit Gatillepa
lo ésser posat en pocessió de dit offici en la forma acostumada; los quals dubtes consistexen,
ço és, respecte de Gabriel Escardó, doctor en
drets, que encara que tinga pingüe patrimoni
consistint en la izienda li ha dexada lo quòndam
Gabriel Escardó, son pare, emperò és ab gravamen a favor de altres en cas muÿra sens fills, y a
favor de dits fills en cas li sobreviscan. En quant
a Salvador Feliu, mercader, que encara que axí
mateix té ample patrimoni és menor de vint-ysinch anys, essent de edat de dinou, y axí bé encara que liberat de la potestat de tudors y curadors pot obtenir la restitució in integrum
adversus fidejussionem. En quant a Hierònym
Roig, mercader, que si bé té béns immobles,
censos y çensals, que segons notícias que se han
adquirit del procés de la causa de reddició de
comptes de tutela y cura que aportà en la Real
Audiència ab Grahida Trullés, viuda, sa mare,
notari Salvador Golorons, passan de vint mil
lliures, emperò se troba estar obligat al dot y
creix de sa muller, que junt importa sis mil lliures poch més o menos. Y finalment respecte de
Joseph Antoni Roig, corredor de orella, Simeon
Gorí, sombrerer, y Francesch Pla, paller, que
encara que sien gent de negoci emperò no se’ls
saben béns immobles sinó sols las casas en què
habitan en la present ciutat dit Simeon Gorí y
Francesch Pla. Vista la deliberació lo die de ahir
feta per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori;
vist lo vot fet en jornada de catorse de nohembre pròxim passat; vist lo capítol noranta-dos
del Nou Redrés, Corts mil sinch-cents norantanou; vist lo demés que se devie vèurer, y ohida
la relació de paraula feta per dit advocat fiscal.

Dimars, a VII de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias Diego de Vila, avantatjat de la
companyia del capità Ignasi Picalqués, altre de
las companyias del tèrcio del General y present
casa, ha fet dexació pura y líbera en mà y poder
de sas senyorias de dita plassa de avantatjat, suplicant //189v // aquella ésser-li admesa en attenció de voler ell entrar en religió. E sas senyorias
han admès dita dexació, essent per testimonis
Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori
de sas senyorias, y Jacinto Morató, subrogat en
altre de dits verguers.
Disapte, a XI de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru,
deputat militar, per causa de estar indispost en
lo llit; y no se notaran los dies faltarà a venir en
consistori sinó solament lo die hi tornarà a assistir.
190r

Dilluns, a XIII de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència,
assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa en orde als dubtes proposats per lo
advocat fiscal acerca de si las fermansas offertas
donar per Gaspar Gatillepa, mercader, extret en
lo offici de receptor de la bolla de la present ciutat proceheixen en via de dret, de manera que
pugan embaraçar a dit Gatillepa lo ésser posat
en pocessió de dit offici en la forma acostumada. En y ab lo qual vot diuhen que dits dubtes
no inhabilitan en via de dret a las ditas fermansas, y per consegüent in puncto juris no embarassan lo ser posat dit Gatillepa en pocessió de
dit offici. Com de dit vot és més llargament de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número
LVIII, y del tenor següent. Segueix-se dit vot:

191r

«Jesús,a Maria, Joseph. En lo fet consultat per
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
189v-190r del trienni 1695-1698.
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Attès que en lo refferit capítol noranta-dos per
las causas y rahons en aquell expressadas fonch
statuhit que los cullidors de bolla y General sis
dies aprés seran finidas las quinsenadas hagen de
girar en la taula de la present ciutat tot lo que
hauran valgut las quinsenadas, y si passats dits
sis dies no hauran pagat y girat en dita taula los
deputats hagen de posar altres en sos llochs per
servir dits officis fins a tant hagen pagat a costas
y despesas llurs, y perdan la tersa de llurs salaris
irremissible y que los deputats hagen de fer servar dit capítol sots pena de pèrdrer una tersa de

llur salari perquè quiscuna quinsenada que no
hauran fet servar lo contengut en dit capítol;
attès que segons notícia extrajudicial que se ha
adquirida las quinsenadas del dret de bolla de la
present ciutat vuy ab altras, la major no excedeix de tres mil lliures, y las altras regularment
són de menor quantitat y algunas de nou-centas
a mil lliures en tres mil lliures. Y encara que per
alguna tolerància se li passàs altra quinsenada
se’ls porie quedar carregat de sinch a sis mil lliures, axí que la fidejussió que dit official ha de
donar tot lo més que·s pot regular és per dita
quantitat que ve a ésser provablement certa.
Attès que las fermansas que acostuman a donar
semblants officials són dos o tres tot lo més;
attès que dit Gatillepa després de haver offert
donar tres fermansas, ço és, dit doctor Gabriel
Escardó, Salvador Feliu, mercader, y Joseph
Antoni Roig, corredor de orella, ha millorat
dita caució offerint-ne altres tres qui són dits
Hierònym Roig, mercader, Simeon Gorí, sombrarer, y Francesch Pla, paller, tots ciutedans de
Barcelona, las facultats dels quals ha procurat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori averiguar ab
exactíssimas // 191v // diligèncias, y se ha trobat
que tres de ells, ço és, dits doctor Escardó, Salvador Feliu y Hierònym Roig, tenen hizienda
conciderable y los altres tres, encara que no se’ls
sàpian béns immobles menos las casas que habitan, dits Simeon Gorí y Francesch Pla, emperò
són hòmens de negoci y que se tractan bé segons són estat, y per consegüent són hàbils y
aptes en via de dret per a fer la sobredita fidejussió. Sens que obsta que dit doctor Escardó tinga la hizienda vinculada, perquè no obstant lo
uncle és amo de la dita hazienda y goza los
fruyts de ella y li competeixen las detraccions de
las quartas, legítima y trebel·liànica, havent fet
inventari dels béns de son pare, las quals detraccions importan cerca de la mitat de dits béns
que té y posseheix de dit son pare, y altrament
en via de dret no és inhàbil lo hereu gravat per a
entrevenir com a fidejussor. Axí mateix, en
quant a dit Salvador Feliu, encara que sie menor
de vint-y-sinch anys, és hàbil y capàs de dret per
a obligar-se com a fidejussor cum juramento, y
si bé pot lo menor no obstant lo jurament obtenir lo benefici de la restitució in integrum adversus fidejussionem a se factam, emperò, per
poder-se-la concedir dita restitució és menester
segons la més verdedera opinió dels doctors que
sie enormament les en la major part de son patrimoni, y que no pugue servar-se indemne del
principal y confiar lo que segons lo gran patrimoni que·s diu té dit Feliu se té per difícil puga
verificar-se, a més que obligant-se dit Feliu en
persona y béns ab totas obligacions, guarentígias y rigurosas no podria dita pretesa restitució
impedir al General la via executiva y per medi
de ella la cobransa del que se li estarie devent,

havent-se de remètrer dita restitució com a requerint altiorem indaginem // 192r // al judici
ordinari, com axís se declarà en la Real Audiència ab provisió feta facto verbo magnífich doctor
Rafel Nabona als vuyt de nohembre mil siscents setanta-set, a favor dels elets dels acercadors de las baronias de Alentorn contra lo doctor Joan Melcior, notari Bernat Famada.
Respecte de Hierònym Roig, suposant-se que
té las heretats y béns que ha fet relació lo dit advocat fiscal, encara que estiga obligat al dot y
creix de sa muller, no per ço té en via de dret
obstagle algú per a fer la fidejussió que offereix.
Y finalment en orde als altres tres fidejussors encara que al un no se li sàpian béns immobles y
los dos no·n tingan sinó las casas que habitan,
però constant que tenen las casas paradas en la
present ciutat y són personas de negoci y se
tractan bé segons son estat no·s troba que sien
de jure inhàbils per a ser fermansas. Per tot lo
que, y altrament, ab intervenció del advocat fiscal infrascrit són de vot y parer que los dubtes
proposats per lo dit advocat fiscal, que ab tanta
precausió són estats previnguts a vivas diligèncias y solicitut del molt il·lustre y fidelíssim consistori, no inhabilitan en via de dret als sobredits
per a obligar-se com a fidejussors en la conformitat refferida ab dit vot de catorse de nohembre proppassat, y per consegüent no embarassar
in puncto juris lo ser posat dit Gatillepa en la
pocessió de dit offici en la forma acostumada.
Barcelona y febrer onse de mil sis-cents noranta-sis. Doctor Joan de Colomer. Don Francisco
de Portell. Alòs y Ferrer, assessor. Don Joseph
Pastor y Mora. Don Josephus de Cancer, assessor
subrogatus. Pi et Pages, fisci advocatus Generalis
Cathaloniae subrogatus».
192v
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Divendres, a XVI de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die ha tornat a exercir son offici de procurador fiscal Francisco de Monfar y Sorts, per
haver tornat lo die present aquell y los demés
que en virtut de deliberació feta per sas senyories als vint-y-vuyt de janer proppassat anaren
en la ciutat de Vich per la averiguació del succehit en la vila de Taradell.
Disapte, a XVIII de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die me han a mi, scrivà major del General
de la present casa de la Deputació, ordenat sas
senyorias cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per los magnífichs assessors, advocat
fiscal del General y present casa de la Deputació, //193r // ab lo qual diuhen que attesa la evident utilitat ne ha de resultar, pot y deu lo il·lustre consistori arrendar per lo resíduo del present
y corrent trienni las taulas de la col·lecta de Gerona y altres que no·s troban arrendadas ni
compresas ab lo arrendament fet en lo tocant al
dret de bolla, tant, és assaber, ab un sol arrenda-
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ment com també ab separats de una o dos taulas
particulars, y ab aquellas divisions y distincció
aparega millor al dit il·lustre consistori, encantant-se dits arrendaments en los llochs y puestos
aparexerà més convenient. Com de dit vot és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número
LVIIII, y del tenor següent. Segueix-se dit vot:
«Ena lo fet consultat als assessors y advocat fiscal
infrascrits de paraula per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes acerca si pot dit molt il·lustre y fidelíssim consistori arrendar o ab una sola tabba y
únich arrendament, o si ab diversas tabbas y separats arrendaments, las taulas de la col·lecta de
Gerona y la taula de Ribes, las quals per trobarse la ciutat de Gerona y vila de Puigcerdà en poder del rey de Fransa no han pugut arrendar-se
ni ab lo arrendament universal dels drets de la
bolla, ni en particular ditas col·lectas, y se troban
algunas personas que offerexen arrendar ditas
taulas particulars. Vista la tabba y acte de arrendament universal fet dels drets de General y bolla per lo corrent trienni; vista la minuta de la
tabba feta de orde de dit molt il·lustre y fidelíssim consistori per lo secretari y escrivà major per
planta de dits arrendaments particulars de ditas
taulas que per diversas personas se solicitan; vist
lo capítol setse, pàgina noranta-dos, de las ordinacions del trienni precedent; vist lo capítol o
ítem //193v // trenta-tres, pàgina cent trenta-dos,
del llibre dels Quatre Senyals; vist tot lo demés
que·s devie vèurer. Attès que encara que segons
la disposició de dit ítem o capítol trenta-tres
continuat en dit llibre dels Quatre Senyals y explicat y declarat ab lo capítol setse de ditas ordinacions se troba ordenat que no·s puguen rearrendar taulas particulars, sinó que dega ésser
tota la col·lecta entera, emperò ditas disposicions sols cohartan als particulars rearrendaments, prohibint-los fer als arrendataris però no
en manera alguna se troba tal facultat limitada al
molt il·lustre y fidelíssim consistori, ans bé, en
ell queda ampla y líbera facultat de arrendar ab
aquella forma, pactes y divisió que segons las
ocurrèncias del temps aparexen a llur disposició
més útils y convenients per lo benefici de la Generalitat. Attès que trobant-se dits caps de
col·lecta de Gerona y Puigcerdà en ocupació del
rey de Fransa no és possible poder-se ditas
col·lectas arrendar ni altrament se pot esperar
que dins poch temps se puguessen aquellas posar en un sol arrendament, y és més probable
quedant-se separats arrendaments de las taulas
se tròbian particulars personas que respectivament oferescan per quiscuna preu més conciderable que totas juntas. Y la experiènsia ha ensea. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
192v-193r del trienni 1695-1698.
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nyat que ab lo termini que haja discorregut del
present trienni apenas se ha pugut conseguir
tauler algú de ditas taulas, y no pot esperar-se
gran lucro de ellas corrent sens arrendaments
per ésser ditas taulas a la frontera del enemich.
Per ço són de vot y parer que attesa la evident
utilitat ne ha de resultar pot y deu lo molt il·lustre consistori arrendar ditas taulas per lo resíduo
del present trienni segons la minuta de dita tabba formada per dit secretari, y no sols ab un sol
// 194r // arrendament sinó ab separats de una o
dos taulas particulars, y ab aquellas divisions y
distincció que millor aparega a dit molt il·lustre
y fidelíssim consistori, encantant-se dits arrendaments en los llochs y puestos que aparexerà
més convenient. Y axí ho sentan. Barcelona y febrer quinse de mil sis-cents noranta-sis. Alòs y
Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor
subrogatus. Pi et Pages, advocatus fisci Generalis
Cathaloniae subrogatus».
Dimars, a XXI de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die és estat presentat en lo il·lustre consistori un
real privilegi dat en Madrit als onse del corrent
mes de febrer ab lo qual sa magestat, Déu lo
guarde, és servit fer mercè al doctor Joseph
Güell y Soler de la plassa de jutge de la règia
cort de la Audiència Criminal del present Principat; lo qual real privilegi vist, mirat y regonegut per los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y present casa fonch trobat estar
despatxat en deguda forma y per ço registrat en
son degut lloch.
Dimecres, a XXII de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die Joan Romaguera, avantatjat de la
companyia //194v // del capità Joseph Calvaria y
Sabater, altra de las del tèrcio del General y present casa de la Deputació, ha fet dexació de dita
plassa de avantetjat en mà y poder de sas senyorias, la qual per sas senyorias li és estada admesa.
Presents per testimonis Joseph Pelegrí, altre
dels verguers del consistori de sas senyorias, y
Jacinto Morató, subrogat en altre de dits verguers.
Divendres, a XXIIII de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en
lo offici de síndich del General y present casa,
ha fet relació en lo consistori de sas senyorias de
com lo die de ahir se ere conferit ab lo molt reverent canceller a solicitar-li lo despaig y declaració de las causas de contrafaccions se troban
pendents, y que dit molt reverent canceller li ha
respost que se estava mirant los processos y que
procurarie quant antes lo despaig.
Disapte, a XXV de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona,

scrivà del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari la representació remesa per extrahordinari despaig a sa magestat lo
die present acerca lo procurar las sentèncias per
la pròxima campanya. Com de dita representació és de vèurer, la qual és assí cusida, // 195r //
signada de número LX, y del tenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.a El consistorio de los deputados y oydores
de qüentas del Principado de Cathaluña, estimulado del imminentíssimo riesgo que le amenasse
de su total desgracia, puesto a los reales pies de
vuestra magestad dize que en estos siete años de
infausta guerra que está padeciendo ha manifestado con notoriedad el enemigo ser empeño formal y declarado de sus armas el tirar a la conquista de toda la provincia, reconociéndose ja
effectos desta idea el tener sojusgados los pahísses
de la Çerdanya, Empurdán y comarca de Gerona,
con la libertad y puerta abierta para entrarse a
su libre alvedrío por la montanya a dominar lo
más notable, áspero y fuerte de Cathalunya y por
la de la marina hasta las puertas de la ciudad de
Barcelona, sin más estorvo que el romper con Hostalrique y Blanas, cuya floja fortificación con
poco esfuerso de tropas se ha de ver superada, quedando lo restante del Principado a tan sólo el débil abrigo de los antigos, irregulares e imperfectos
presidios y plassas de Barcelona, Tarragona, Lérida, Cardona, Berga y la moderna, redussida y no
perficionada de Castellciudad. Este declarado y
experimentado empeño de la Francia en los años
precedentes tiene el consistorio con el desuelo proporcionado a su cargo en inquirir y escudriñar
las actuales prevenciones del enemigo y sus operaciones, para que puestas en las reales noticias de
vuestra magestad logre Cathaluña de la real clemencia y benignidad de vuestra magestad a su
tiempo muy proporcionado el alivio. // 195v // Y
aunque en la estraña, oculta y reservada política
con que se goviernan franceses no es fássil apuntar
con certidumbre los fondos de sus intentos, pero los
avisos que con gran probabilidad se han adquirido tienen gravamente afligido el Principado,
conciderándose en el estado más peligrosos que
cabe, pues son grandes las prevenciones que con
inexplicable actividad y acelerada prissa dispone
el enemigo de todo género de víveres, granos y pertrechos de guerra, no sólo en la frontera de tierra
sino también en las marinas. Y que en el puerto
de Arda se hallan ya prevenidos gran número de
gergones y aprestadas muchas embarcaciones menores para su transporte, quedando ya prompto
en los puertos de Tolón y Marcella el cuerpo conciderable de armada de galeras y navíos que ha
procurado reunir, a cuyos marítimos armamena. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 194v-195r del trienni 1695-1698.
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tos corresponden las prevenciones de tierra quando a tan anticipado tiempo se da por fijo que han
llegado al Rossellón nuevos regimientos, y que se
continuarán estos refuersos de tropas hasta número de treinta mil combatientes, dismembrándolos del Piamonte a ocasión tan prevenida y
prompta que obrando estas fuersas con seguridad
en Cataluña el adelantamiento de su conquista
pueden después acudir a la deffensa del Piñarol,
cuyo país helado retarda las operaciones militares
quando ya el de Cathaluña se ve dispuesto en primavera según lo templado de la estación. Y que
el comendante general desta campaña será el duque de Noalles, ladeado del intendand, // 196r //
de cuyos ardores se puede rezelar que empeñados
en el restablecimiento del crédito con su rey le lisongearán con empresas de la major magnitud
para gloriarse de haver excedido a lo que en la
precedente campanya executó el de Vandoma.
Toda esta máquina militar amenassa a Barcelona muy en breve el fiero y cruel golpe de su infausta ruhina, pues tanta prevención y a tiempo tan
apresurado no puede tener otro blanco donde disparar sus tiros y executar los effectos de la major
hostilidad que a Barcelona, para que como a metropoli y cabeça del Principado quede lo restante
de su cuerpo como tronco sin movimiento para la
oposición y víctima del más ardiente fuego de la
tiranía, que a todo esso aspira la orgullosa ambición de la Francia, que atropellando con las reglas de una regular guerra procurar adelantar
sus progressos, executando impoderables hostilidades sin impedir a sus milicias los hurtos, raptos,
violencias y descomedimientos que desgraciadamente se han padecido en aquel Principado, en
cuyas refflexas nacidas de la más religiosa y christiana piedad y del filial amor de fidelíssimos vassallos de vuestra magestad se renueva el dolor, con
los rezelos de ver repetida tal fatalidad. Y aunque
estos temores exciten instancias para la más cuerda precaución pero no tibiesa en el fervor de su
más constante fidelidad, que como natural en el
spíritu de los cathalanes da esfuerso y valor para
perder gloriosamente sus vidas en el real servicio
de vuestra magestad y de obrar el consistorio,
quanto cabe en la possibilidad como lo tiene ofrecido al marqués de Gastañaga, lugarteniente de
vuestra magestad. Pero lo que más altamente penetra en lo interior del // 196v // concistorio es el
miserablíssimo estado en que se halla la ciudad de
Barcelona, que siendo metropoli, plaza marítima
de presidio y cuya conservación como antemural
pende la quietud de toda España, se reconoce destituhida de quanto cabe en la immaginación que
conduzca para su defensa, pues se ven sus fossos segados, algunas medias lunas de la parte de tierra
casi caídas, las puertas sin palissadas que estén de
provecho, los baluartes y murallas sin artillería
competente, pues la que ay es ya precisa para
guarnecer la parte marítima, las atarassanas
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con falta de armas reservadas, municiones y demás pertrechos de guerra, y finalmente sin fortificación alguna exterior irregular en todo lo que
tiene respeto de la presente guerra y desprevenida
en quanto es necessario para una mediana deffensa, sirviéndole más de danyo que de provecho,
lo que en los dos años precedentes se empeçó a trabajar para mejorarla en algo; pues aquel trabajo
a que se dio principio de estrada encubierta y
agunos baluartes y medias lunas, derribando algunas torres apegadas al lienso de la muralla que
impedían la correspondencia de los baluartes, ha
quedado tan imperfecto que en realidad se halla
muy peor que antes la fortificación, padeciendo la
misma falta lo que necessariamente se empessó a
fabricar a Monjuique, haviendo sido preciso el cerrar estas operaciones por falta de medios con que
continuarlas. De modo que hallándosse Barcelona con solo el nombre de plassa sin ser de fortaleza, es presiso rezelar que a breves días de un citio
con los estragos de las bombas de que se vale el enemigo para quebrentar a su salvo la major constancia suceda en ella un lamentable contratiempo, cuya infelicidad por la travezón que // 197r //
tiene esta ciudad con lo restante de Cathaluña
sería causa de quedar arrestrada y en obediencia
del enemigo casi toda la provincia. Y aunque Tarragona y Lérida sí estuviessen en la devida forma y con las prevenciones que son menester, como
lo eran en tiempo passado, dejarían alguna esperansa para el recobro de lo perdido, pero ésta en la
presente muy remota y casi del todo vana, pués a
más de ser poco el pahís que cubren Tarragona y
Lérida, por la cituación en que se hallan si dominará el enemigo a Barcelona campeará sin estorvo y a su salvo por todo el Principado. Y es cierto
que assí como la naturaleza formó a Cathaluña
país quebrado, fuerte y montuoso, haziéndole lindero de España para difficultar a nuestros enemigos su entrada y para poner en lo inaccessible
della coto a la ambición francesa, es también
constante que haviendo ya rompido la entrada y
desmorado las fortificaciones que le podían difficultar los passos, quedándose tan de aciento en la
de Gerona si continua a perficionar de tal calidad su conquista, que una vez puesto assí el pie en
España sería fácil hazerle retirar. Este tan peligroso estado en que se reconoce Cathaluña no parece puede remediarse con suplirle a Barcelona y
a las demás plazas que se mantienen bajo el suave
dominio de vuestra magestad aquella parte precisa que les falta para prometerse su gloriosa defensa en caso de ser citiadas, pues lo limitado del
tiempo en el corto espacio que queda hasta la
abertura de la próxima campaña no deja capacidad para lograrse que al de anticiparle al enemigo la preocupación de los parajes más ventajosos // 197v // y cercanos a la plassa de Gerona, con
campo de batalla lo más numeroso y acistido que
sea possible para que aguante y que pueda inten620

tar la expugnación de Hostalrique y deba entrar
en pelea con el valor y esfuerso de las reales tropas
de vuestra magestad. Y que al mismo tiempo vengan con la promptitud y celeridad que pide la necessidad la armada de los aliados y las reales esquadras de galeras de vuestra magestad, para
que a su visita y operaciones tema salir al golfo la
del enemigo y le obligue a dismembrar sus tropas
para resguardo de toda su marina. Bien reconoce
señor el concistorio que el marqués de Gastañaga, lugarteniente y capitán general de vuestra
magestad, con su grande zelo aplica incessantemente quantas diligencias caben en la possibilidad para defendernos e impedir al enemigo sus
ideadas empresas, pero lo mucho que de lo preciso
falta en el real exército de vuestra magestad, assí
en el número de tropas como en su calidad y
abundancia en el aciento de granos, tren de artillería, municiones y armas, ingenieros, péritos y
artilleros de esperiencia y curso, impossibilita la
execución de los más gloriosos triunfos que del experimentado valor del marqués puede vuestra
magestad esperar, pues le es forzoso regular sus
aqüerdos por la planta que le ofrece la pocibilidad, y siempre el fervor del dezeo debe ir acompañado de los medios precisos e inescusables para
conseguir el más adelantado progresso que se solicita, haviendo ensenyado la experiencia que la
variedad de pareceres en la execución de las operaciones militares en el real exército de vuestra
magestad ha frustrado algunas vezes el logro de
la empresa, motivado de ordinario en la falta de
medios precisos o para la resistencia o para la expugnación; // 198r // siendo no pequeño también
la de un maese de campo general experimentado
en el paýs, que estando a pie firme con las tropas
cuyde que se exerciten en la continua diciplina
militar, para que enseñados en la guerra no les
amadrente en la ocasión el orror de las batallas.
Por cuyos motivos el consistorio, con rendimiento y
zelo que le encamina assí al real servicio, suplica
a vuestra magestad mande reparar con actividad y promptamente el summo desabrigo y riesgo
que se padece en el Principado por la falta de los
sobredichos medios, sin los quales es impossible se
haga ventajosa guerra en esta campaña, ni menos que se pueda resistir al enemigo ni librarse de
sus hostilidades. Y singularmente que la armada
de los aliados que invierna en Cádiz, y juntamente las esquadras de las galeras de vuestra magestad, vengan a estas costas con toda promptitud
a lo menos para todo el mes de marso. Y assí mismo, con seleridad los reclutas de los tercios y el
augmento de infantaría y cavallería que más sea
possible, con fija stabilidad de abundancia de
granos y tren de artillería, assistencia del dinero
effectivo para los pagamentos puntuales y con la
demás provición de víveres y pertrechos de guerra,
de que deve abundar el real exército. Y últimamente disponer que, para que sea assigurada la

deffensa, se preocupe ganando los instantes un
parage el más ventajoso y inmediato a la ciudad
de Gerona donde se forme la primera plaza de
armas, para que con esta anticipada diligencia se
pueda conseguir que quando tal vez las fuerzas
del enemigo no fuessen tan crecidas, aunque se
tiene por cierto que lo serán, se effectue el logro del
recobro de Gerona y la libertad de aquellos infelices //198v // y leales vassallos de vuestra magestad,
con toda la comodidad en el Ampurdán, que gimen baxo el severo yugo de la Francia. Como lo espera el consistorio de la real benignidad de vuestra magestad y lo resibirá a merced».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet y firmat per los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa ab lo qual diuhen y són de
vot y parer que lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, en virtut dels indults apostòlichs en dit vot mencionats, té lo dret y acció per
poder conseguir que lo il·lustre capítol de la cathedral de Lleyda li dega donar durant lo exercici del càrrech de oÿdor lo estipendi y caritat de
missa, y conforme en dit vot és de vèurer, lo
qual és assí cusit y signat de número LXI, y del
tenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present Principat als assessors y advocat fiscal infrascrits sobre una carta scrita a dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori per lo molt
il·lustre dagà y capítol de canonges de la santa
iglésia chatedral de Lleyda en jornada de vuyt
del corrent mes de febrer, ab la qual y en forsa
dels motius llargament expressats ab un vot fet y
firmat en la present ciutat de Barcelona en vinty-set de janer pròxim passat per los advocats de
dit molt il·lustre capítol, responent a la pretenció molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich doctor Geroni de Valls, ardiaca y canonge de dita cathredal, que concisteix en què dit
il·lustre capítol // 199r // en virtut de differents
butllas apostòlicas concedidas per diversos summos pontífices als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors ecclesiàstichs deu donar-li caritat y estipendi per las missas que
celebrarà durant lo empleo de oÿdor, encara
que ausent de dita iglésia cathredal. Vista la dita
carta y lo paper en fet y en dret sobre la subjecta
matèria format per dits advocats, vistas diversas
butllas apostòlicas y lo demés que se devie vèurer. Attès que de ditas butllas apostòlicas concedidas per la santedat de Eugènio Quart als dia. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
198v-199r del trienni 1695-1698.
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vuyt de las calendas de febrer mil quatre-cents
quoranta-tres, del summo pontífice Gregori
Tretsè als vint-y-vuyt de abril mil sinch-cents
vuytanta-dos y de la santedat del papa Clement
Octau als deu de setembre mil sinch-cents noranta-dos, consta haver-se concedit indult
apostòlich als dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs per poder
lucrar y percebir tots los fruÿts, drets, emoluments, obvencions y distribucions de sas dignitats canònicas y prebendas, encara que absents,
com si actualment fossen presents en sas respective iglésias y residèncias, essent ditas butllas
pontifícias ab amplíssimas clàusulas. Y singularment la del dit summo pontífice Clement octau
que conté també procés fulminat de sa executòria, ab commissió y delegació apostòlica, ab las
següents paraulas, ibi: «Et nihilominus potiori
pro cauthela eisdem modernis et pro tempore existentibus deputato et auditori ecclesiasticis principatis huiusmodi, ut deinceps triennio praedicto
non solum fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praefatorum sed et jura, obventiones et emolumenta quaecunque et distributiones quotidianas et solis
presentibus et divinis officiis interessentibus dumtaxat et per eos lucrari soluta cum ea integritate
cum qua illa perciperent si omnibus divinis officiis tam diurnis quam nocturnis interessent percipere // 199v // libere et licite valeant, ita quod
super integra perceptione huiusmodi per locorum
ordinario seu quosvis alios quomodolibet molestari, impediri vel perturbari aut alique etiam
minima parte distributionum praedictarum
propter absentiam suam privari nequeant, auctoritate et tenore predictum, de speciali gratia
indulgemus decernentes presentes litteris nullo
unquam tempore de surreptionis vel obreptionis
vicio, etcètera», de la qual contextura y amplíssima clàusulas se segueix que també restan dispensats y privilegiats de poder lucrar lo estipendi y caritat de missa com se celebrassen en sas
respective iglésias. Y encara que sie comuna
sentència dels doctors de quan lo fundador o altra persona que disposa la celebració de las missas ha prefigit y determinat cert lloch de la iglésia y altar que ha destinat, y que celebrant-se en
altre lloch se peca mortalment: Bonacina, De sacramento, questione ultima, numero 7; Gavantus, Ad rubricas missalis, parte 3, titulo 12, numero 6; Diana, 3, parte tractati 14, resolutione
19; Pasqualigius, De sacraficio missae, questione
1139; Barbosa, in capitulo significationis de praebendis et de officio epistolae, parte 2, allegatione
24, numero 3; Julius Caponus, Disceptationum,
capitulo 196, numero 12; Mostasso, De causis
piis, tomo 1, libro 2, capitulo 5, numero 13; ab altres que cita Romaguera, In synodales Gerunde,
libro 5, titulo 13, capitulo 2 a numero 32.
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Emperò, esta proposició axí general necessita
de explicar-se ab distincció de dos casos, lo primer és si las missas són de perpètua fundació en
certa iglésia o capella, y lo altre és respecte de las
missas manuals y contingents si aquell que las
disposa intenta principalment // 200r // lo sufragi, en eix cas se poden celebrar en qualsevol segons expressa doctrina de Tamborino, In methodo celebrandi missas, libro 3, capitulo 2, § 1,
numero 1; ho dit Mostasso, De causis piis, libro
2, capitulo 5, numero 14. En lo primer cas de
missas perpètuas és encara controvertida la
qüestió, puix són molts los doctors que defensan que absque scrupulo se poden in alio loco celebrar ditas missas en tots aquells casos en las
quals in certa ecclesia aut altari no és contemplada, per rahó de special privilegi o perquè los
vehins tingan missa ab major comoditat, o per
special memòria de la família, o per altra semblant causa que fasse grave y de concideració lo
precepte, y que manifeste ser estada principal y
únicament lo intenció restrènyer la çelebració al
lloch prefigit: Enríquez, Augustinus se es 22,
questione 25; Marchinus, De ordinis sacramento,
parte 3, capitulo 24, numero 2; Lugo, De eucharistiae disputatione 21, se es 2, numero 36; Leander, De sacrificio missae, tractatu 8, disputatione
4, questione 24; Garcia, De fin. 11, dubitatione
ultima, numero 2, et alii citati per Mostasso, De
causis piis, libro 2, capitulo 5, numero 16.
Y si bé és veritat que dit Mostasso conclou assentint ab la opinió de Pasqualigio, en dita qüestió 1139, que indubio en las perpètuas fundacions de missas se deu fer la celebració en lo
mateix lloch y que obliga lo precepte del testador ad lethalem, emperò, a més que lo mateix
Mostasso aporta differents limitacions en lo dit
capítol 5, des del número 20 prosseguint després la mateixa matèria en lo capítol 6 des del
número 40, fa una distincció molt aplicable al
intent, dient que si la disposició de la celebració
de las missas se dirigeix a la iglésia principaliter
et lo lloch contemplat però no quant a las personas y en cas dubtós conclou la qüestió ab las següents paraulas, ibi: // 200v // «indubio quando
non constat ad quem dirigatur ad personas dirigi
praesumitur nam indubio intelligendum est dirigi ad personas, quae eas celebratur sunt, labor
enim cohaeret personae l. set. offi. de annuis legatis, tum quia celebrare competit ratione ordinis
non ratione ecclesiae, capitulo 1, De celebratione
missarum, dirigi ad personas clericorum; Riccius, parte 4, decisione 200, per totum». D’esta
suposició naix la resolució en la qüestió que portan los doctors, en lo cas en què se ha fet un llegat per celebració de missas en lo lloch cert de
un monestir e iglésia regular, y després ha succehit mudar-se los religiosos y religiosas en altre
lloch ab erecció de nou monestir, en aquest cas
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la celebració deu fer-se en la antigua o moderna
iglésia, en térmens del qual dubte que fortament
fou disputat en la Rota Romana, en la decisió
que és 1149 coram Seraphinum, tomo 2, se resolgué que en la moderna iglésia devie fer-se la
celebració encara que fos lloch different, perquè
en semblant llegat principalment devian dir-se
contempladas las personas y no lo lloch sols en
quant és accessori a las mateixas personas com
regularment apar des del número 10, ibi: «in
contrarium et in primo loco concideratum verba
legati principaliter directa fuisse ad moniales
quibus deinde onus fuit adjunctum celebrandi
missas in earum ecclesia, unde succedit regula
praesumi legatum factum intuitu legatarii secundo facit doctrina Petri de Ubaldis in loco supra allegato numero 57, qui tradit legatum pro
dicendis missis factum sacerdoti, censeri contemplatio, ne personae non ecclesiae et idem si sit factum haeredi, neque obstat mentio facta loci in
quo, celebranda est missa, quia fuit // 201r // appositus non sub nomine proprio ecclesiae veluti si
dixisset in ecclesia Sanctae Clarae, sed sub demonstratione ipsius ecclesiae praefatarum monialum ex qua adjectione potius videntur contemplatae moniales, quam locus et potius earum
favore ipsius loci. Quod comprobatur ex eo quod
in onere principaliter habitus fuit respectus ad remedium animae suae, quod remedium non magis ex una, quam ex alia ecclesiae provenit, non
enim locus sanctificat hominem sed homo locum et
haec censeri debet causa finalis, quae totam dispositionem moderatur et missam eundem effectum
ubi libet celebretur operatur», y en estos matexos
termes extensament ho exorna Julio Capono,
Disceptationum, 196, tomo 3, per totam. Ab estas
premissas apar se deu conclòurer que no pot ser
culpa lo celebrar la missa extra locum en lo cas
que en la perpètua fundació de la missa no és
principaliter contemplatus locus, sinó que al contrari las personas que han de celebrar són principalment expressadas y lo lloch no se pot dir taxatiu sinó solament nomenat gratia facilioris
exequutionis, com admirablement ho respongué
la Rota Romana en dita decisió 1149, verso 19,
ibi: «ad tertium dictum est tolli argumentum ex
deductis ex secundo fundamento in quo probatum
est habitam fuisse contemplationem personarum
ipsarum monialium necnon favoris animae testatoris, quae uti praeponderantia magis attendi
debens, quam locus, qui per se non fuit habitus in
concideratione sed monialium intuitu et ideo non
censetur appositus gratia taxacionis, sed fuit expressus gratia facilioris exequutionis et quando
locus non exprimitur cum mesterio etiamsi ponatur in eadem oratione non restringit dispositionem ausenti Cassa cum glossa C, De sacrosanctis
ecclesiae decis., constitutione 7, columna 2 et 3.» Y
menos culpable pot ser aquell qui per legítim
impediment no pot assistir en lo lloch expressat

per la celebració, puix esta és una de las més
principals limitacions que aportan los doctors
més restrenyen la matèria, com és de vèurer
// 201v // en lo mateix Pasqualigio en dita qüestió 1139, cum duabus sequentium, y Mostasso,
capitulo 5, a numero 20, y en lo número 24 diu,
ibi: «sed quid dices, si interrogaris an clericus capellanus, qui non dixit missas quando ecclesia seu
altare est impeditum alibi dicere teneatur? Et absolute dicunt tenori plures doctores, nam fundator, non debet privari fructu sacrificii». Y si bé en
rigor la caritat de la missa no·s pot dir ésser distribució quotidiana, emperò se concidera ad
instar distributionum, capitulo unico, De clericis
non residentibus, in 6, Lapus. allegatione 43;
Lara, De aniversariis, libro 2, capitulo 1, numero
35; Layman. in sum., libro 5, tractatu 2, capitulo
7, in principio; Sánchez, libro 2, cons. capitulo 2,
dubitatione 105; Pasqualigio, questione 997, numero 5; Rota coram Merlino, decisione 685, numero 4 et 5; Mostazo, De causis piis, capitulo 6,
numero 42, donant la rahó, ibi: «quia distribuentur ratione operis et ministerii et ideo quasi distributiones censentur», y en lo número 43 al intent
conclou ab la següent relació, ibi: «si annuae sint
missae, similiter distribuendum est earum legatum illud tamen observes, ut si dicat testator distribuantur inter presentes adhuc canonici, aut
beneficiati infirmi suam partem percipient ex
dicto capitulo unico, nam quando aliquid contrarium non expresserit praesumitur cum iure
comuni se conformem reddere, ergo etiam canonici seu beneficiati infirmi lucrabuntur annuas
illas missas», citant a Sánchez, Tonduti, Trullench y altres. De hont se segueix que essent los
privilegis de las butllas apostòlicas ab las amplíssimas clàusulas sobre transcrites y tant just lo impediment dels concistorials ecclesiàstichs poder
molt bé sens scrúpol de conciència lucrar lo estipendi de la missa que celebran in diverso loco o si
las celebrassen en sa pròpria ecclésia, per a què
encara que //202r // en una cathredal hi haurà algunas missas que ex lege fundationis serà principalment contemplat lo lloch o altar, però lo més
probable és que també seran moltas las missas
per la celebració de las quals seran contempladas
las personas y sols lo lloch serà expressat fassilioris exequutionis gratia; y en lo peculiar de la
cathredal de Lleyda ho persuadeix la circumstància que en fet se suposa de donar-se al
capitular síndich que per negocis de dita cathredal assisteix en la present ciutat de Barcelona,
puix si en totas las missas de aquella iglésia lo
lloch fos taxatiu y únicament contemplat segons
las doctrinas sobre al·legadas, que establexen no
poder-se celebrar las missas que tenen esta qualitat taxativa in alio loco; y que de celebrar-se en
altre lloch se pesa mortalment no poria lo síndich com a tal tenir privilegi particular, puix en
ningú dels doctors se troba tal limitació ni té tal

probabilitat quant los mateixos doctors concordan en què ni pot lo superior ecclesiàstich dispensar en semblant spèsie de missas que se pugan celebrar per absentem en cas de llarga
absència, com singularment entre altres ho expressa Julio Capono, Disceptationum, 196, numero 17 ab Pasqualigio, tomo 2, questione 1141,
numero 5. Ni pot obstar la rèplica de aquell qui
té privilegi simpliciter per lucrar las distribucions
no pot preténdrer lo estipendi pro aniversariis et
mortuariis segons doctrinas de Tonduti, Questiones benef., capitulo 102, numero 11 et 14; Pignatelli, consultatione 148, numero 2 et consultatione 224, numero 21, tomo 4; Romaguera, libro
3, titulo 3, capitulo 1, numero 5 et 7; Panimolle,
decisione 20, adnotatione 3, numero 34; Rota
apud Merlino, decisione 685, numero 7 et 43, et
decisione 59, numero 7, recente parte 7, et decisione 32, numero 6 et 7, y modernament Faria, Ad
Cobarrubias variarum, //202v // libro 3, capitulo
13, numero 70, inseguint a Monesa, De distributione, parte 2, questione 14, numero 22. Perquè
esta proposició se limita per los mateixos doctors sempre que la concessió és ab amplíssimas
paraulas, y en lo present fet és cert que ho són
aquellas: «jura, obventiones, emolumenta quaecumque et distributiones, etcètera». Y encara que
en la missa milita altra rahó que és lo conseguirse lo mateix sufragi, encara que la celebració se
fasse in loco diverso però en los aniversaris y mortuaris lo estipendi se dóna per lo que in celebratione aniversarii aut assossiatione mortui pregan
pro eius anima actu interessendo. Per tot lo que,
y altrament, los dits assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer que dit molt il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, en virtut
dels refferits indults apostòlichs, té legítim dret y
acció per a poder conseguir que lo molt il·lustre
capítol de dita cathredal de Lleyda li dega donar
durant lo exercici de dit càrrech lo estipendi y
caritat de aquellas missas que en dita iglésia se
distribuexen entre los capitulars o altres residents en dita cathredal, las quals no estan ex lege
fundationis principalment taxadas y coartadas al
lloch cert, en la mateixa conformitat que la dóna
dit il·lustre capítol a son síndich que resideix en
la present ciutat, o en altra millor manera, forma
o modo que a dit il·lustre capítol aparega. Y axí
ho firman en Barcelona, als vint-y-sinch de febrer de mil sis-cents noranta-sis. Don Josephus de
Cancer, assessor subrogatus. Alòs y Ferrer, assessor. Marti, advocatus fisci Generalis Cathaloniae subrogatus».
203r
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Dilluns, a XXVII de febrer MDCLXXXXVI. En aquest
die Ignasi Ros, aventatjat de la companyiaa ... altra de las del tèrcio del General y present casa, ha
fet dexació en lo consistori de sas senyorias de la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 45 mms.
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sa, parayre de la vila de Olot, y Jacinto Morató,
subrogat en altre dels dits verguers del il·lustre
consistori de ses senyories. E encontinent de ésser feta dita renúncia jo, Hierònym Brotons,
notari públich de Barcelona, secretari y scrivà
major del General y present casa, me conferí en
la casa de la pròpria habitació de dit doctor Jacinto Gibert, situada en la present ciutat, en la
riera de Sant Joan, a hont trobí en un aposento
de dita casa en lo llit a dit doctor Jacinto Gibert,
que per la gràcia de Déu vivia y gosava de vitals
sperits, ohint-lo jo, dit scrivà major, parlar.

dita plassa y aventatge en mà y poder de sas senyorias, la qual li és estada admesa, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí, altre dels
verguers del il·lustre concistori, y Jacinto Morató, subrogat en altre de dits verguers.
Dimecres, a XXIX de febrer MDCLXXXXVI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional de la present casa, és baxat en la casa
del General y en lo aposento a hont fa sa residència lo defenedor, a effecte de pèndrer y continuar
en inventari los fraus appresos y trobats en lo present y corrent mes de febrer, y foren los infrascrits següents: primo, a set de febrer, aprehenció
en casa de Joseph Prats, sarjayre, en lo carrer del
Regomir, de un escapoló cap y cua de tir de una
cana estamenya molt grossera. Ítem, dit die en
casa Anton Rodrigues Serrano, devant lo palàcio
de sa excel·lència, aprehenció de dinou capsas de
ser //203v // entre grans y xicas. Ítem, a vint-y-set
de dit en casa de Anton Pou, valer, al carrer de
Moncada, aprehenció feta a Esteve Briansó, jove,
sastre, de deu canas bombosí.

204v

Divendres, a II de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die ses senyories, anant ab cotxes, acompanyats
dels verguers ab sas massas y dels officials de la
present casa, són baxats en la casa del General a
fer encantar y subastar lo dret de bolla de las differents taulas de la col·lecta de Gerona y altres que
no·s troban arrendadas ni compresas en lo arrendament fet per los antecessors de ses senyories.
Disapte, a III de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de ses senyories Isidro Bosch, notari causídich,
procurador conjunt ab altres y assoles de Jacinto Gibert, doctor en medicina, ciutedà honrrat
de Barcelona, obtenint lo ofici de las guardas
foranas de la col·lecta de la bolla de la present
ciutat y dels fraus y fogatges del General del
present Principat de Cathalunya, com de sa procura consta en poder de Joseph Güell, notari
públich de Barcelona, als vint-y-quatre de desembre mil sis-cents vuytanta-y-vuyt, còpia
aucthèntica de la qual procura és assí cusida,
signada de número LXII, en dit nom ha renunciat lo dit offici de la guarda foranaa // 204r // y
en cap de ell dit Isidro Bosch per ser dit offici altre dels antichs que·s poden alienar, suplicant
dita renunciació ésser-li admesa. E sas senyorias
han admès aquella sí y en quant per capítols de
Cort és lícit y permès, ab què consta a sas senyorias de present ésser viu dit doctor Jacinto Gibert, essent presents per testimonisb ... Serratoa. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1576.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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Disapte, a X de mars MDCLXXXXVI. En aquest die
me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una real carta han rebut junt
ab un bitllet de sa excel·lència lo llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, la data de la qual real carta és dat en Madrit a tres del corrent mes de mars, la qual és la
resposta de la representació per sas senyorias
feta, y en extrahordinari despatxat als vint-ysinch de febrer proppassat. La qual real carta y
bitllet de sa excel·lència són assí cusits, signats
de números LXIII y LXIIII, y del tenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados, por vuestra carta de veynte y sinco del passado y memorial
que la acompaña, he visto vuestras expressiones de
fidelidad y çelo a mi real servicio con ocasión de lo
adelantado que está el tiempo para la próxima
campaña y las prevenciones de mar y tierra que el
enemigo dispone para imbadir esse //205r // Principado y en particular esta ciudad de Barcelona,
según las noticias con que os halláys, suplicándome
con este motivo, y el desabrigo con que se halla esse
Principado, padeciendo en diferentes parages las
extorsiones que executan franceses, sea servido de
mandar aplicar las promptas y effectivas assistencias que se necessitan para recrutar, engrossar y
mantener esse exército; y que la armada de los
aliados y esquadras de galeras se hallen en essas costas con toda anticipación, no sólo para resistir las
fuerças del enemigo sino es para lograr ventajosa
esta campaña. Y haviendo sido vuestra representación muy de mi real agrado y propria de vuestras
obligaciones, he resuelto manifestaros, como lo
hago, mi real gratitud por vuestro grande amor y
çelo a mi servicio, y que a esta proporción se quedan
haziendo los majores esfuersos para acudir a la defensa y conservación de tan buenos y fieles vassallos,
sin omitir diligencia alguna que pueda conducir
a fin tan importante. De que he querido avisaros
para que lo tengáys entendido. Dada en Madrid a
III de marso MDCLXXXXVI. Yo, el rey. Don Francisa. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 204v-205r del trienni 1695-1698.

cus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit.
Vidit Comes y Torro, regens».
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«Remitoa a vuestra señoría la adjunta real carta
en respuesta a su representación de veynte y sinco
del passado, para que de su contenido quede vuestra señoría con noticia de la gratitud con que su
magestad recive las expressiones de amor y finesa
de vuestra señoría y de sus reales resoluciones. Dios
guarde a vuestra señoría los mejores y feliçes años
que dezeo. Barcelona, a nueve de marso mil
// 205v // seyscientos noventa y nueve. El marqués
de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos dipputados del General deste Principado».
Disapte, a XVII de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die Joseph Mas, alferes reformatb // 206r // de la
compañía del capità Jaume Thenas, altra de las
del tèrcio del General y present casa, ha fet dexació en mà y poder de sas senyorias de dita
plassa y puesto de alferes reformat, suplicant
aquella ésser-li admesa en attenció de víurer ab
molt poca salut, trobar-se carregat de atxaques,
tenir sa muller en un llit ab grans perills de la
vida, tot lo que li impossibilita la continuació
del real servey en lo dit tèrcio. E sas senyorias,
attès lo sobredit, han admès dita dexació, essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrogat en altres dels verguers del
il·lustre consistori de ses senyories.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias Simon Vilaltella, escrivent, procurador del reverent Joseph
Boleda, prevere beneficiat en la parroquial iglésia de la vila de Tàrrega, bisbat de Solsona,
consta de sa procura ab acte rebut en poder de
Bonaventura Meyà, notari públich de dita vila
de Tàrrega, als dotse del corrent, còpia aucthèntica de la qual és assí cusida, signada de número
LXV, en dit nom ha renunciat pura y líberament
en mà y poder de sas senyorias lo offici de deputat local del General de dita vila de Tàrrega y sa
col·lecta, al qual per los predecessors de sas senyorias fonch elegit y anomenat. E sas senyorias
han admesa dita renunciació si et quantum, essent presents per testimonis dits Jacinto Morató
y Llorens March, subrogat en altres de dits verguers del il·lustre concistori de sas senyorias.

// 206v // de síndich, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias ha fet relació de
com lo die de disapte proppassat se ere conferit
ab lo molt reverent canceller, a effecte de servir
lo despaig de la contrafacció del çello, arxiver
real, escrivans de registre, y que dit senyor canceller havia respost que ho estave mirant.

Dimars, a XX de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de sa
magestat, Déu lo guarde, dada en Madrit als
deu del corrent mes de mars,a ab un bitllet de sa
excel·lència lo llochtinent de sa magestat, ab la
qual és servit sa magestat encarregar al il·lustre
consistori se procure augmentar lo tèrcio de
quatre-cents hòmens de la Generalitat ab al major número se puga y ab la major forma, conferint-la ab lo excel·lentíssim marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general. Com de dita
real carta y bitllet és de vèurer, que són assí cusits, signats de números LXVI y LXVII, y del tenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos diputados, aunque
en respuesta de lo que os mandé escribir en carta
de veynte y tres de deziembre del año passado tocante al augmento del tercio con que me sirve esse
consistorio, expressasteys en otra veynte y ocho de
henero de este año los cortos medios con que se hallava essa Generalidad para poderlo executar, y
que solo le recrutariays hasta el número de su instituto, // 207r // que es el de quatrocientos hombres, todavía he querido manifestaros la confiansa con que estoy de vuestra fidelidad y amor a
mi servicio, y que procuraréys vencer qualquier
reparo que se ofreciere en lo que miraré a él, haciendo los esfuersos possibles por vuestra parte para
la próxima campaña. Y assí he querido volver a
encargaros, como lo hago, procuréys augmentar
vuestro tercio del número de quatrocientos hombres al major que pudierays y en la major forma,
confiriéndola con el marqués de Gastañaga, mi
lugarteniente y capitán general, para su manutención. Cuya deliberación será de mi real gratitud como lo fío del çelo y amor de tan buenos y fieles vassallos. Dada en Madrid, a X de marso
MDCLXXXXVI. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit Comes y Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit.»
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:

Dilluns, a XIX de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en lo offici

«Haviendoc recivido con este correo la inclusa

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
204v-205r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1577.

a. a continuació una línea i mitja ratllada il·legible.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
206v-207r del trienni 1695-1698.
c. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
206v-207r del trienni 1695-1698.
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real carta para vuestra señoría, se la remito
participándole al mismo tiempo la noticia que
tengo de la satisfacción con que su magestad se
halla del zelo y aplicación de vuestra señoría a su
real servicio y esperansa de su continuación en
todo lo que a él condusga. Dios guarde a vuestra
señoría los muchos y felices años que deseo. Barcelona, a dies y seys marso mil seyscientos noventa y
seys. El marqués de Gastañaga. Señores illustres y
fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
207v

Dijous, a XXII de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die, essent estat proposat dubte per lo il·lustre y
fidelíssim senyor doctor Hierònym de Valls, ardiaca y canonge de la santa iglésia de Lleyda, de
present oÿdor ecclesiàstich, acerca del passar en
compte a Isidro Bosch los quarts de dos fraus
apresos y trobats, ço és, un de cent sexanta-set
lliures, sis onsas de seda de València apresa per
los officials del General a Francesch Jover, pagès
de Santa Coloma de Queralt, a Francischo Morell, pagès de la vila de Çarreal, trobat en lo
camí real, çerca lo torrent Gornal, y a die diset
partits de differents robas de seda apresos per
los officials a don Pau de Àger, en lo camí real y
en lo lloch de Çervera, fonch procehit a votar
acerca de la declaració de dit dubte en la forma
següent:
Lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, altre
dels magnífichs assessors, és de vot y parer que
lo dubte proposat per l’il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich respecte del quart de
dita seda proceheix y que al dit Isidro Bosch no
se li deu passar en compte ni abonar aquella
quantitat que del valor de dita seda y pena per
rahó del quart que pertanyia al acusador si n’i
hagués hagut, haurà restat líbera en poder de
dit Bosch. // 208r // En quant, emperò, a la
quarta part dels partits de roba que·s diu ésser
de don Pau de Àger, és de sentir que lo refferit
dubte proposat per dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich sobre lo quart de ditas
robas y pena no proceheix, y que axí lo partit
del dit quart se deu passar en compte a dit Isidro Bosch.
Lo noble don Joseph de Càncer, subrogat en
altre de dits magnífichs assessors, és de vot y
parer que attès que en lo capítol vuyt, número
vint-y-vuyt de las Corts de mil sinch-cents quoranta-set, se troba statuhit y ordenat que per
quant ab major diligència y solicitut sie obviat
als fraus que al General y sos drets se porien fer,
axí de las penas com dels fraus confiscats, aprés
de sentenciats y condemnats sie donada la
quarta part al acusador, encara que sie official
del General; attès axí mateix que antes de la ordinació de dit capítol octau ab lo capítol sinch
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de las Corts de mil sinch-cents trenta-set, se
trobava estatuhit y ordenat perquè las guardas
del General ab major diligència mirassen y regoneguessen los qui de quiscun die frauden los
drets de dit General, que ditas guardas encara
que fossen assaleriats haguessen sinquanta sous
per quiscun frau, que acusarien, essent condemnat emperò per frau en lo marge del qual
capítol, se troba notat que ara per lo capítol
vuyt de mil sinch-cents quoranta-set, número
vint-y-vuyt, han de haver lo quart dels fraus y
pena; de què se segueix ab evidència que la
Cort no ha tingut per incompetible sinó per
molt conforme que las guardas y demés officials assaleriats a qui toca inquirir y regonèxer
los fraudants tinguessen lo premi de acusadors
a més de son salari, en lo cas que ab sa diligència y sens avisador estrany troben los fraus per
ésser axí molt útil al General. En esta // 208v //
conformitat y tenint attenció a la utilitat y servei també econòmica, no se té notícia que ja
may se hage proposat semblant dubte des de la
disposició de dit capítol vuyt, Corts mil sinchcents quoranta-set, ni que hi hagués un frau
que lo quart del accusador hage quedat a favor
del General, essent çert que en una centúria y
mitja se havien trobat molts fraus per los officials del General ab sa diligència y cuydado, y
sens haver-hi acusador estrany a esta observansa
antiquíssima y uniforme dóna la verdedera y
genuïna intel·ligència al dit capítol y test de
lley, puix no se deu presumir que a las Corts se
li hagen subseguit, y a tants consistorials com
han passat en el discurs de tants triennis no’ls
assistís lo mateix zel del major útil del General
que ha pugut modernament motivar est dubte,
sens que obste lo capítol quoranta-tres de las
Corts mil quatre-cents vuytanta-hu, repetit en
lo vuytanta-sinch de las mateixas Corts, posant
que la quarta part del frau y pena fos en acusador si en hauria. Perquè distinguint lo verdader, se concorda ab fassilitat, és assaber, que de
temps de dit capítol los officials del General asselariats no podien preténdrer altre premi ultra
de son sal·lari segons disposició de dret comú,
emperò, queda esta derogat ab la expressió dels
capítols sinch de mil sinch-cents trenta-set y capítol vuyt de mil sinch-cents quoranta-set. Per
tant y altrament, és de vot y parer que ha y deu
declarar-se no prossehir ni tenir lloch los dubtes proposats per lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich, y que los partits dels
dos quarts de fraus // 209r // y penas se deuhen
passar en compte a Isidro Bosch, notari y receptor dels fraus subrogat.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich és de vot y parer del magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, ab què per rahó del quart del
frau de la seda tant solament exigesca y cobre

de dit Bosch y hage y dega aquell pagar vuytanta-vuyt lliures, set sous y tres diners, que ha
constat tenir ell en son poder y haver exigit y
cobrat. Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real en tot y per tot és del vot y parer del il·lustre
y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és
de vot y parer proceheixen los dubtes per ell
proposats, y que los dels dos quarts de fraus y
penas no·s deuhen passar en compte a Isidro
Bosch, notari y receptor dels fraus subrogat. Lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és del
vot y parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real és del vot y parer del noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre dels magnífichs assessors.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari la declaració del sobredit dubte proposat per lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich.
Lo qual és assí cusit, signat de número LXVIII,
y del tenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo doctor
Hierònym Valls, ardiaca y canonge de la santa
iglésia de la ciutat de Lleyda, de present oÿdor
del General del Principat de Cathalunya, a vostra senyoria representa com estant en dies passats en lo aposento del magnífich racional de la
present casa, passant // 209v // los comptes a Isidro Bosch, notari causídich, subrogat en lo offici de receptor dels fraus de la taula de la present
ciutat, dels fraus venuts en los sis mesos de juliol, agost, setembre, octubre, nohembre y dezembre proppassats de mil sis-cents norantasinch, dificulta lo passar-li en compte y fer bo
los quarts que dit Bosch suposa haver-se donat
als acusadors dels dos fraus baix mensionats, és
assaber, cent sexanta-sis lliures, diset sous y dos,
de aquellas sis-centas sexanta-set lliures, vuyt
sous y nou del frau y pena de cent sexanta-set
lliures y sis onsas de seda de València, apresa per
los officials del General a Francesch Jover, pagès
de Santa Coloma de Queral, y Francesch Morell, pagès de la vila de Çarreal, trobats per dits
officials en lo camí real, cerca lo torrent Gornal;
y sexanta-set lliures dos sous y dos, de aquellas
dos-centas sexanta-vuyt lliures, vuyt sous del
frau y pena de dotse partits de differents robas
de seda apresos per dits officials a don Pau de
Àger, en lo camí real y en lo hostal de Çervera; y
la causa de difficultat en abonar-li dits quarts
dels acusadors de dits dos fraus, és perquè en
quant al que té respecte a dit frau de la seda, dit
Isidro Bosch, parlant en presència de vostra sea. l’original d’aquesta declaració de dubte es troba intercalat
entre els folis 208v-209r del trienni 1695-1698.
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nyoria, confessà no haver-hi hagut acusador algun. Y en quant al altre frau de la roba apresa a
dit don Pau de Àger, constant com consta que
aquell fou trobat impensadament en lo camí
real, és indubitat que tanpoch serie estat acusat
per tercera persona, sinó que anant dit Isidro
Bosch en companyia de dits officials y algunas
personas interessadas en los arrendaments del
General y bollas per a fer averiguació, si lo reverendíssim pare General de la religió y orde de
Nostra Senyora del Mont del Carme, qui se’n
anave des de la present ciutat // 210r // a la vila
de Madrit aportava algunas robas, mercaderias
o altres cosas subjectas a haver de pagar dret segons se tenie suspita, y anant per dita funcció
casualment se encontraren dits dos fraus. Per la
qual rahó apar no ésser just lo fer bo dits dos
partits ab pretext de acusadors, venint a redundar en notable dany del General, per lo que dit
doctor Hierònym Valls fa esta representació a
vostra senyoria, perquè sie de son servey manar
comètrer aquella als magnífichs assessors de la
present casa, per a què junt ab vostra senyoria
declaren lo fahedor y lo que se ha de observar
respecte de dits dos quarts per a què no falte a la
obligació de son càrrech y útil del General.
Oblata die vigesima martii millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto in consistorio, et cetera. Et
domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt huiusmodi
dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui una cum suis dominationibus illud
decidant et declarent servata forma capituli Curiae. Hieronymus Brotons, notarius publicus
Barchinone, scriva major Generalis Cathaloniae».
«Losa molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ab intervenció dels assessors infrascrits, inseguint la disposició del capítol
quoranta-set, Corts mil sinch-cents norantanou del Nou Redrés, vist lo dubte per lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hierònym de
Valls, ardiaca y canonge de la santa cathredal
iglésia de Lleyda, oÿdor ecclesiàstich, proposat
acerca del que se deu observar respecte dels dos
quarts de dos fraus apresos per Isidro Bosch,
notari real y causídich, subrogat en lo offici de
receptor dels fraus y fogatges del General de
Cathalunya, ço és, lo un quart de cent sexantasis lliures, dicet sous y dos diners de aquellas siscentas sexanta-set lliures, vuyt sous y nou diners
// 210v // que importaren la pena y valor de cent
sexanta-y-set lliuras y sis onsas de seda de
València apresa per los officials del General a
Francesch Jover, pagès de Santa Coloma de
a. l’original d’aquesta resposta a dubte es troba intercalat entre els folis 208v-209r del trienni 1695-1698.
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Queralt, y Francesch Morell, pagès de la vila de
Çarreal, trobats per dit Bosch venint a la present
ciutat, ab comitiva de altres officials del General, en lo camí real cerca del torrent Gornal, y lo
altre quart important sexanta-set lliuras, dos sous
y dos diners de aquellas dos-centas sexanta-vuyt
lliuras, vuyt sous que importa la pena y valor de
dotse partits de differents robas de seda apresos
per dit Bosch en comitiva de dits officials en lo
camí real y Hostal de Cervera, que se asserí ésser
propris del noble don Pau de Àger, dificultant
lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich en lo passament de comptes donats per dit Bosch dels
fraus venuts en los sis mesos de juliol, agost, setembre, octubre, nohembre y desembre de mil
sis-cents noranta-sinch, passar-li en compte y
fer-li abono de dits quarts que dit Bosch en dits
comptes suposa haver-se donat y aplicat als acusadors de dits fraus, fundant son reparo y dubte
en què respecte del frau de la seda lo dit Bosch
confessà y féu relació al molt il·lustre consistori
no haver-hi hagut acusador. Y respecte del altre
frau dels dotse partits de roba perquè aquella
fou trobada impensadament en lo camí real y en
ocasió que dit Bosch y altres officials anaven, de
orde del molt il·lustre concistori, y a instància
dels arrendataris per la inquisició y averiguació
de altre frau del qual se suspità; y que axí, havent estat casualitat lo encontrar dits dos fraus
no·s deurie presumir acusador, com més llargament apar en la supplicació presentada sobre la
// 211r // proposició del dit dubte. Vista la relació feta per dit Bosch, continuada en lo dietari
del corrent trienni en jornada de onse de agost
mil sis-cents noranta-sinch; vistos los capítols 8,
número 28, Corts 1547, y capítol 85, Corts
1481, y vist tot lo demés que·s devie vèurer.
Attès que de la resposta y confessió mitjansant
jurament feta per dit Bosch al molt il·lustre y fidelíssim consistori en dit die de 11 de agost
1695, continuada en dietari, consta que dit
Bosch respongué que per rahó de dit quart de la
seda tant solament se havia exhigit y cobrat vuytanta-vuyt lliures, set sous y tres diners, las quals
tenie ell en son poder per spectar-li aquellas per
rahó de son offici, per ésser estat ell lo denunciant de dit frau de seda, axí que no al·lega altre
tercer acusador que li hagués donat la notícia,
indici o conjectura del dit frau, prèvia a la regonexensa y aprehenció actual de dita seda, sinó
que suposà y pretengué que a ell, per rahó de
son offici per ser estat lo denunciant li expectava
lo quart de dit frau, lo que en manera alguna
pot subsistir, no per la qualitat primera que
al·lega per rahó de son offici, perquè no hi ha
disposició alguna ni menos rahó adequada que
puga donar al receptor de fraus per rahó de son
offici lo quart, ans bé, és contra la litteral disposició de tots los capítols de Cort que disposan y
ordenan la distribució dels fraus y aplicació de
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sos quarts y gràcias que de aquells se poden fer,
y en ningun se fa menció del receptor dels fraus,
ni menos per lo segon motiu que al·lega en sa
resposta de ésser estat lo denunciant de dit frau
pot tenir lo lucro de dit quart, perquè quidquid
sit parlant indefinitament si se reputa per una
mateixa cosa, acusació y denunciació // 211v // y
de la diferència que entre estos dos termes se
pot conciderar, és ben cert que la similitut y lo
mateix effecte lo podrien tenir en lo que antes
de ser la cosa fraudada en mà y poder dels officials del General a qui especta, se dóna la notícia
ab nom de acusació o denunciació a aquell o
aquells officials del General al qual o als quals,
després de tenir acusat o denunciat un frau, tenen obligació de averiguar-lo y fer-ne aprehenció, lo que no pot dubtar-se és càrrech y obligació pròpria del receptor dels fraus. Però no
quant després de ésser ja commissat lo frau y la
cosa posada en mà del receptor de fraus, que és
lo official a qui specta guardar-los, se fa per
aquest la denunciació judicial al molt il·lustre y
fidelíssim consistori o al magnífich defenedor,
perquè esta denunciació és ja necessària a la
obligació que té lo dit receptor de no poder tenir en son poder ocultadas y sens revelar al legítim superior, las cosas que per rahó de frau té
confiscadas y apresas en són poder; altrament
may faltaria acusador en los fraus, y és cert que
segons lo capítol vuytanta-sinch, Corts mil quatre-cents vuytanta-hu, la Cort parla de la aplicació del quart del acusador ab condició que n’í
hagués, y encara serie major absurdo lo que se
seguirie de haver de donar dos quarts en cas de
verdeder tercer acusador, que haurie acusat lo
frau, puix a est no se li podrie negar. Y també
després lo receptor per la sua denunciació si esta
fos pròpria acusació pretendria altra quart o la
meytat, llevant-la al primer. A més que encara
que segons disposició de dit capítol octau, número vint-y-vuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-set, lo quart se dega pagar encara que lo
acusador sie official del General, però la universalitat de la paraula official no podrà compèndrer ni lo cas en lo qual la notícia no és primera
y precisa a la confiscació de la cosa, ni aquell
mateix official al qual // 212r // ja per rahó de
son offici li toca, no sols revelar los fraus, sinó
també fer averiguació y real y effectiva apprehenció de aquells. Per lo que y altrament
diuhen y declaran, que lo dubte proposat per
dit senyor oÿdor ecclesiàstich respecte del quart
de dita seda proceheix, y que al dit Isidro Bosch
no se li deuhen abonar ni passar en compte
aquella quantitat que del valor de dita seda y
pena per rahó del quart que pertenyia al acusador, si n’í hagués hagut, haurà restat líbera en
poder de dit Bosch. En quant emperò a la quarta part dels partits de roba que·s diu ésser de
don Pau de Àger, attès que encara que puga és-

ser probable o verossímil que la apprehenció de
dits dotse partits de roba, fou tant casual e impensada com la de la seda, y sens precehir notícia del acusador, però com en la dita resposta
continuada en lo dietari lo dit Bosch sols pretengué lo quart del frau de la seda, per rahó de
son offici y com a denunciant, y no·s féu menció
alguna del frau de dita roba, ans bé se suposa
que en los dits comptes que ha donat assereix
haver-hi hagut acusador de dit frau, per tant y
altrament, dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes, ab intervenció dels assessors infrascrits, diuhen y declaran que lo refferit dubte proposat sobre lo quart
de ditas robas y pena no proceheix, y que axí lo
partit del dit quart se deu passar en compte al
dit Bosch. Vuy, als vint y dos de mars mil siscents noranta-sis. Don Francisco Junyent y de
Vergós. Doctor Rafel de Pinyana y Galvany.
Doctor Hierònym de Valls. Doctor Anton Grató Perpinyà. Doctor Hyacinto Blanch. Alòs y
Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor
subrogatus».
La qual declaració de dit dubte fonch intimada
// 212v // y notificada a dit Isidro Bosch als
quatre de abril mil sis-cents noranta-sis, mediante intima en escrits a ell directa y personalment entregada per Llorens March, subrogat
en altre dels verguers del il·lustre consistori de
ses senyories, ab relació a mi Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y
scrivà major del General y present casa de la
Deputació.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa
als tres quarts de vuyt de la nit, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor
militar són anats ab embaxada de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim llochtinent de sa
magestat, Déu lo guarde, representant-li haver
rebut lo consistori una carta del rey, nostre senyor, de data de deu del corrent, ab la qual és
servit encarregar lo augment del tèrcio ab què la
Generalitat serveix a sa magestat ab un número
possible y ab la millor forma, manant conferir
que ab sa excel·lència en execució del que estave
prompte lo concistori per a discórrer junt ab sa
excel·lència, en lo dit fet en lo que se conduhís
al real servey, al que respongué sa excel·lència
que en attenció de trobar-se la Generalitat ab
tants curts medis y possibilitats per augmentar
lo dit tèrcio, li aparexia se conseguirie dit augment solicitant y procurant un servey de las
ciutats, vilas y llochs del present Principat. Al
que per sas senyorias fonch respost y posat en
concideració de sa excel·lència lo quant fatigats
se trobaven las vilas y llochs de present Principat, ja del servey de las llevas passadas com
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també dels allotjaments, y que axís aparexie que
dit augment se haurie de reduir sols a las set ciutats que són Tarragona, Tortosa, Lleyda,
// 213r // Balaguer, Solsona, Manresa y Vich,
fent estas dos-cents sinquanta hòmens effectius
ab sos capitans y demés cabos respective, al que
fonch servit sa excel·lència dir se conformave y
que lo consistori disposàs la planta a més y a
menos, segons las convenièncias de quiscuna de
ditas ciutats en particular. Y que disposada dita
planta fos reportada a sa excel·lència per a què,
sobre de aquella, se prengués la més acertada resolució al real servey, conforme de tot dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y
oÿdor militar han fet relació en lo consistori de
sas senyorias.
Dimars, a XXVII de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die, obtinguda primer hora per medi del
// 213v // síndich del General y present casa entre las set y vuyt horas de la nit, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor
militar són anats ab embaxada de part del il·lustre consistori al excel·lentíssim llochtinent de
sa magestat, Déu lo guarde, a effecte de entregar-li la planta ideada y despachada per lo consistori en orde al servey de las ciutats y lo augment del tèrcio de la present casa; y
semblantment a representar a dit llochtinent lo
sentiment en què·s troba lo consistori ab la novedat feta per lo vehedor general lo die vint-ytres del corrent, passant mostra en la ciutat de
Vich y en Hostalrich dels soldats del tèrcio de la
present casa, senyant y resenyant aquells se aborrant alguns ab pretext de ésser francesos, dexant axí matex sens pa als soldats se trobavan
fora de dit tèrcio ab llicència de sos officials o
malalts, y als que se havian en dit temps emès en
Vich de recluta, tot lo que és contra la observansa de la present casa fins lo die present. Y
que per ço fos sa excel·lència manar donar-li lo
degut remey. Lo que ohit per sa excel·lència digué que en lo tocant al paper se li entregava
que s’ó miraria, y que en lo tocant al obrat per
dit vehedor general, que si bé ere veritat se li havie consultat y havia decretat conformar-s’i emperò ere estat crehent ere tal lo estil que se havia
sempre observat, emperò, ara que estava noticiós de ser lo contrari, manarie y donarie orde
en escrits, com en effecte en presència de dits
senyors consistorials donà dit orde en escrits,
manant a dit vehedor general donàs per nul·la la
mostra havia passat y que sols se attengués a la
forma se havia observat fins assí. Com de tot
han fet relació en consistori dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor militar després de ésser tornats en ell.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa,
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mens effectius. Y volent en segon lloch passar a
formar lo número dels capitans y demés officials
com la situació de sos sous, no ha deixat lo dit
consistori de donar en un escollo de moltas dificultats; essent la primera lo haver de ser tant reduhit lo número de dits cabos, perquè apar que
dos capitans y dos alferes són suficients per a dit
número de dos-cents sinquanta hòmens, havent-se de repartir part de estos entre las set
companyias de què consta lo tèrcio de la Generalitat, y també per recàurer en benefici de ditas
ciutats, quant menos hauran de gastar en sous
de officials. És la segona la gran competència
que hi ha de haver entre las ciutat per voler totas
o la major part de ellas fer la nominació de capitans, que ni ab la de alferes sols se acontentaran,
a més que segons la disposició del precedent capítol no totas podrian passar a fer nominació de
officials, y no fos la sobredita competència ocasió de mal·lograr-se lo servey.

cusís y continuàs en lo present dietari lo paper
reportat a sa excel·lència per medi de dos
// 214r // consistorials en orde a fer lo servey a
la ciutat per lo augment del tèrcio de la Generalitat, lo qual paper és assí cusit, signat de número LXIX, y del tenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Havent rebut lo consistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat de Cathalunya una
real carta de sa magestat, Déu lo guarde, de
data de deu del corrent mes de mars, ab la qual
és servit dignar-se manar que, no obstant que
ab carta de vint-y-vuyt de janer proppassat en
resposta de altra ne tenian dit consistori rebudas
de vint-y-tres de desembre del any passat, ab la
qual significava los curts medis en què·s trobava
la Generalitat per a poder executar lo reclutar lo
tèrcio a major número de son institut que és de
quatre-cents hòmens, li encarregà de nou sa
magestat lo augment de dit tèrcio al major número possible y ab la millor forma, manant conferir aquella ab vostra excel·lència. Y desitjant
obehir dit consistori al sobredit real despaig,
passà per medi de embaxada de dos consistorials
lo die vint del corrent a posar-se gustós a la obediència de vostra excel·lència per a conferir la
forma del augment de dit tèrcio; y fonch vostra
excel·lència servit, continuant los repetits favors
que de sa grandeza té rebuts lo consistori,
respòndrer en concideració de què las vilas y
llochs de est Principat se troban tant fatigats ja
del servey de las llevas passadas com dels allotjaments que dit augment se havia de reduhir a
las set ciutats que són Tarragona, Tortosa, Lleyda, Balaguer, Solsona, Manresa y Vich, y que
entre totas havian de fer dos-cents sinquanta
hòmens effectius, ab sos capitans y demés cabos
respective, y que per dit effecte lo consistori disposàs la planta a més y a menos segons las convenièncias de cada ciutat en particular, y que
disposada fos reportada a vostra excel·lència per
a què sobre de aquella se prengués la més acertada resolució al real servey. // 214v // Y posant
dit consistori en execució lo sobredit orde de
vostra excel·lència, havent passat així mateix a
pesar las convenièncias y medis de cada una de
las sobremensionadas ciutats, ha aparegut en
primer lloch disposar la tatxa del número dels
soldats effectius fins al cumpliment dels dits
dos-cents sinquanta hòmens, la qual té ideada
lo consistori en la forma següent: Tarragona, 25
hòmens; Tortosa, 40 hòmens; Lleyda, 50 hòmens; Balaguer, 30 hòmens; Solsona, 25 hòmens; Manresa, 30 hòmens; Vich, 50 hòmens,
que entre totas las ciutats vindran a cumplir lo
sobredit número de dos-cents sinquanta hò-
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a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 204v-205r del trienni 1695-1698.
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La tercera és que havent de passar totas las ciutats a fer nominació de officials, serie precís que
voldrien minorar lo número dels soldats per ser
impossible poder suportar la càrrega del sou
dels officials, ab lo que importarian los socorros
del número dels soldats se li ha assenyalat a
quiscuna respective, y axí bé vindrie a faltar lo
número effectiu de la planta ideada, que és lo
punt més principal del real servey. És la quarta y
última la experiència que·s té de què moltas vegadas que se han fet per las universitats semblants nominacions de officials, se són fetas a
personas que no havian servit y de poca experiència. Totas las quals dificultats premeditadas
per lo concistori se posan en la intel·ligència de
vostra excel·lència, deixant la solta de ellas a la
assertada resolució de vostra excel·lència, y en
cas que pugan subsistir en la comprehenció de
vostra excel·lència ha discorregut lo consistori
que lo medi per a lograr-se lo fi de la situació del
sou de dits officials, serie que aquella quantitat
importarie dit sou la pagassen las ditas ciutats ab
diner effectiu, a més y a menos segons la possibilitat de quiscuna d’ellas respective, y apareixent bé a vostra excel·lència est medi podrie servir-se vostra excel·lència disposar qui serà de
son gust fassa la nominació de dits officials. Y
perquè vostra excel·lència tingue notícia del
que importa lo sou de dits officials, regulant-lo
al que acostuma lo concistori pagar als de son
tèrcio, que és sinquanta lliures a quiscun capità,
dinou lliures a quiscun alferes, nou lliures a cada
sargento y vuyt lliures a vuyt caps de esquadra
per augment de son sou ordinari, importan los
sobredits sous cent sexanta-quatre lliures cada
mes, que repartidas aquellas entre las ciutats, a
més y a menos segons sa possibilitat, ha aparegut // 215v // al consistori dividir-las en la forma
següent, ço és: Tarragona, 20 lliures; Tortosa,

30 lliures; Lleyda, 30 lliures; Balaguer, 20 lliures; Solsona, 15 lliures; Manresa, 20 lliures;
Vich, 30 lliures: 165 lliures.
Y perquè tingue son effecte tant la situació del
sou dels officials com la dels socorros dels soldats ha ideat lo consistori ser presís que quiscuna ciutat, per mesades anticipadas, depose en la
taula o banch de la present ciutat tot lo que li
tocarà pagar, tant per rahó del sou dels officials
com per los socorros dels soldats, fent cada mes
la partida per entès dia y escrita als deputats en
compte de la lleva, que executant-se d’esta manera podrà després lo consistori fer sien assistits
y pagats dits officials y soldats per medi de son
vehedor y pagador, ab la mateixa conformitat y
estil paga los de son tèrcio, sens que ditas ciutats
hagen de gastar cosa ab sou de vehedor ni pagador. Així mateix té premeditat lo consistori que
és molt necessari que ditas ciutats donen los soldats los tocarà fer, vestits a igual y ab la mateixa
divisa dels de son tèrcio, o bé que entreguen ab
diner effectiu lo cost de dits vestits y munició de
aquells al consistori, que ell se aplicarà en mirar
totas las convenièncias possibles per a què sien
fets dits vestits ab los mateixos // 216r // avansos
y convenièncias dels que fa fer per son tèrcio, y
que del que se donarà de entrada a quiscun soldat se dega ell comprar la espada, birdacú y
brandolera, restant lo demés del vestit y habillament com se ha dit a cuydado de las ciutats o bé
del consistori, en cas vullen donar lo cost ab diner effectiu. Y per quant la experiència ha ensenyat que sempre hi ha hagut llevas són vinguts los soldats ab armas de mala qualitat y
molts de ells sens ellas, a més del gasto ne suportan las universitats, sens ésser de profit, no
dubta lo concistori serà servit vostra excel·lència
manar-los armar y municionar en la mateixa
conformitat que als del tèrcio de la Generalitat.
Havent passat lo consistori a discórrer la pràctica y execució del sobredit servey, apar no pot
executar-la ab la forma y modo que en altras
ocasions se ha estilat, que ha estat lo anar consistorials a fer semblants llevas, perquè a més de
què la Generalitat no·s troba en estar de poder tollerar semblants gastos, se ha reparat en
molts altres inconvenients, axí per lo real servey
de sa magestat com per la utilitat pública de la
província, y axís se ha discorregut que lo millor
medi serie anomenar vostra excel·lència en cada
ciutat una persona de las de major suposició y
aucthoritat, per a què solicitàs de aquella la dita
lleva subministrant-li vostra excel·lència los ordes necessaris y consistori las instruccions convenients, per a què se logre lo que se solicita. Y
en cas que la persona anomenada per vostra excel·lència no fos poderosa per a lograr lo real
servey de sa magestat ab dita lleva, apar serie
medi proporcionat manàs vostra excel·lència ve631

nir a esta ciutat // 216v // síndichs ab los poders
necessaris per la effectuació de dit servey, y per
evitar los inconvenients se han experimentat en
las llevas que cada any se són fetas, durant aquellas, sols per lo termini de una campanya, havent
de gastar summas grans, axí per las entradas
com per lo vestuari, apar serie convenient se demanàs dit servey per lo temps de un any y mig,
en cas que antes Déu no nos afavorís ab la pau,
que serie encloure en ell no sols la pròxima
campanya sinó també la del any vinent, ab la
obligació de què al plegar la campanya hage
cada ciutat de reclutar los soldats constarà faltar-li. Estos són los medis ha discorregut lo consistori, los quals gustós submet a la gran comprehenció de vostra excel·lència per a què en cas
guste se posen en execució sie quant antes, per
ser lo temps més proporcionat a la lleva y estar
tant pròxima la campanya, que dit consistori
resta prompte en obehir en tot los ordes de vostra excel·lència y obrar tot lo que sie de conveniència al servey de sa magestat.
Dijous, a XXIX de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die a las tres horas de la tarde ses senyories anant
ab las insígnias posadas, los verguers ab massas
ananta // 217r // en cotxe ab quatre mulas,
acompanyats dels officials de la present casa,
anaren en la iglésia del monestir y convent de
Santa Catharina Màrtir de la present ciutat a assistir en lo acte de conclusions dedicadas a sas
senyorias perb ... Foren rebuts en la porta de dita
iglésia per alguns religiosos, los quals acompanyaren a ses senyories fins dins lo cor; estigueren
assentats ses senyories junt al tablado ab sas cadiras de vellut y almoadas, y consecutivament
estigueren assentats en banchs los officials, ço
és, immediat al senyor oÿdor real lo scrivà major,
despés lo racional y consecutivament los demés
per son orde, y acabat lo acte de conclusions
se’n tornaren ses senyories en la present casa ab
lo mateix acompanyament.
Divendres, a XXX de mars MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari dos reals despaigs de cancellaria en deguda forma despedits,
lo un de data de vint-y-vuyt del corrent, ab lo
qual és servit sa magestat avisar se proposen
subjectes per al lloch de assessor y advocat fiscal
de la present casa, vacant per renúncia feta per
don Bonaventura de Tristany, y lo altre de data
de diset del mateix ab lo qual se ordena proposen ses senyories subjectes per al lloch de oÿdor
militar de la vegueria de Barcelona, vacant per
a. a continuació dos despatxos reials transcrits a l’Apèndix 3,
pàg. 1577.
b. a continuació una línia i mitja en blanc.
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renunciació de don Narsís de Anglasell y Roca.
Com de dits reals despaigs és de vèurer, que són
assí cusits, signats de números LXX y LXXI.
217v

Disapte, a XXXI de mars MDCLXXXXVI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich junt ab mi, scrivà major, y lo magnífich
racional, és baxat en la casa del General y en lo
aposento a hont fan sa residència lo magnífich
defenedor, a effecte de continuar en inventari
los fraus apresos y trobats en lo present y corrent mes de mars, y no se n’i ha trobat algun.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General y present casa de la Deputació han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, las proposicions
de subjectes per als llochs vacants de deputats y
oÿdors y officials de la present casa fins lo die
present. Los memorials de las quals proposicions són assí cusits, signats de números LXXII
y LXIII.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
representació per sas senyorias feta al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en orde a haver innovat lo vehedor general passant mostra en
Vich y Hostalrich als soldats del tèrcio de la
present casa, senyant y ressenyant aquells, aborrant alguns y dexant sens pa a molts soldats se
troban fora del tèrcio ab llicència de sos officials
y a altres se havian enviat de reclutas al dit tèrcio. Com de dita representació és de vèurer,
qu·és assí cusida, signada de número LXXIIII,
y del thenor següent:a

218r

«Señor.b El consistorio de deputados y oydores de
qüentas del Principado de Cataluña, puesto a los
reales pies de vuestra magestad, dice que la economía del tercio con que la Generalidad de presente
sirve a vuestra merced y ha servido en todas las
ocasiones se han ofrecido siempre ha corrido por
mano del vehedor y pagador que dicho consistorio
tiene nombrados por este efecto, sin intervención
alguna del vehedor general ni de alguno de los officios tiene vuestra merced en su real exército, assí
en el assentar las plaças, borrar aquellas, formar
listas, hazer çertificatorias de servicios, como
también relaciones de la gente effectiva se halla
en el tercio para remitirlas a vuestra magestad y
en todo lo demás perteneciente a dicho tercio. Y no
obstante se haya governado siempre en dicha cona. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1578.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 217v-218r del trienni 1695-1698.
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formidad, el dia veynte y tres de março deste año
el vehedor general passó muestra de la gente assí
en Vique, en donde se halla el tercio, como en Hostalrique, donde ay algunas mangas de él, senyando y resenyando aquella, borrando algunos soldados con pretexto de que eran franceses, no siéndolo
por ser borgoñones, que en el real exército de vuestra magestad son recibidos en pie de españoles; y
algunos dellos eran ja del principio de la formación del tercio, haviendo servido en él con toda satisfación; dexando assí mesmo sin pan a los soldados se hallavan en Barcelona con licencia de los
officiales y a otros que a este tiempo se havían enviado en Vique de recluta. Esta novedad, señor,
causó tal admiración al consistorio que le obligó a
que luego passasse por medio de embaxada de dos
consistoriales a representar al marqués de Gastañaga, // 218v // capitán general y lugarteniente
de vuestra magestad, el sentimiento grande tenía
de que se introduxesse el vehedor general en lo que
no le toca, usurpándose jurisdicción que nunca le
ha competido, de lo que se podrían seguir tan
grandes inconvenientes como el disminuhirse el
tercio y el ser impedimento grande para la nueva
recluta, como se experimentó en el tiempo en que
fue maesse de campo don Joseph de Agulló, que se
formaron semejantes listas, a quienes se opuso el
concistorio y quedó como se havía observado de
antes, sin que de entonces acá se haja buelto a intentar semejante novedad. Y aunque el pretexto
del vehedor general para passar semejante muestra se supone ser por evitar el excesso que dize ay
en las raciones del pan, este puede ser evitado passando la muestra con las listas del vehedor del dicho tercio, que es la forma se ha tenido siempre
quando el vehedor general de vuestra merced ha
querido passar muestra para averiguar las raciones se davan. Cuyas razones representadas a la
grande comprehención del lugarteniente de vuestra magestad le motivaron a que en presencia de
dichos consistoriales diesse orden por escrito a dicho vehedor general, mandándole dasse por nulla
dicha muestra como sino se huviesse passado, y que
sólo se attendiesse a la forma que hasta aquí se havía consultado y havía decretado; el conformarse
en ello era solo por creher que esse era el estilo que
siempre se havía observado, pero que noticiado de
lo contrario le mandava lo referido. Y como hasta
ahora no tenga el concistorio noticia de que el vehedor general haya obedecido a dicha orden, antes bien la tiene de que persiste en lo echo, no queriendo se dé el pan sino // 219r // a los que tiene él
notados en sus listas, faltando en ellas los enfermos
y los que con licencia de sus officiales están fuera
del tercio, ni assentar en los libros de vuestra magestad parte de la nueva recluta, con el sobredicho
pretexto de no ser españoles, siendo assí que todos
los que tienen assentada plassa en dicho tercio que
dicho vehedor no quiere admitir son borgoñones, y
como a tales han sido admitidos en el tercio no solo

Dimecres, a IIII de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die los il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor militar en execució del que sa
excel·lència envià a dir al consistori ab la embaxada que li féu lo die de ahir a las vuyt horas de
la nit se són conferits ab dit excel·lentíssim senyor y en son palàcio, anant ab cotxe ab lo síndich del dit General, als quals sa excel·lència digué que se havia mirat lo paper ideat per lo
il·lustre consistori en orde al servey del augment
del tèrcio de la Generalitat, a ell entregat lo die
vint-y-set del passat, y que havent discorregut
sobre son contengut sols li restava a dir que en
primer lloch donava moltas gràcias al il·lustre
consistori del cuydado tenie sempre en esmerar-se en tot lo que conduheix al real servey y
defensa del present Principat, y que en tot y per
tot se conformava ab lo contengut en dit paper;
y que sas senyorias ho posassen en execució en
la conformitat, modo y forma aparegués més
convenient, dexant-ho tot conforme sa
excel·lència ho dexave a disposició y direcció del
il·lustre consistori. Conforme de tot dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y
oÿdor militar han fet llarga relació en lo consistori de sas senyorias.

ahora pero también en otras ocasiones. Por lo que
humilde y reverente suplica el consistorio a vuestra magestad, se sirva mandar que dicho vehedor
obedesca la orden dada por el capitán general de
vuestra magestad, assí en el anular las listas de la
muestra que passó en Vique y Hostalrique como
en que con toda puntualidad dé el pan a todos los
que se hallaren en las listas de la veheduría de la
casa de la Deputación, por el grande inconveniente que se sigue de estar sin él, y admita las
certificaciones de servicios del vehedor del tercio,
no innovándo lo hasta aquí practicado ni alterando los estilos hasta ahora observados, como assí lo espera de la real clemencia de vuestra magestad».
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor Jaume
Oliva, subrogat en lo offici de síndich, ha fet relació de com se ere conferit ab lo molt reverent
canceller a effecte de solicitar-li lo despaig de la
causa de contrafacció del çello y altres, al que
respongué que ho estava mirant.
219v

Dimars, a III de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General y present casa a las vuyt horas de la
nit, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real són anats ab embaxada de part
del il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor
marquès de Gastañaga, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat de Cathalunya, suplicant-li fos
servit donar la providència convenient per a què
se done lo pa als soldats del tèrcio de la present
casa que vuy se troban sens ell per ocasió de la
mostra lo die vint-y-tres del passat contra lo estil y observansa de la present casa passada en la
ciutat de Vich y en la vila de Hostalrich per lo
vehedor general del real exèrcit; y axí mateix,
que fos servit sa excel·lència disposar que·l tèrcio de la Generalitat estigués junt y no separat.
A tot lo que sa excel·lència respongué que en lo
tocant al pa donaria los ordes oportuns al vehedor general per a què los soldats qui de dit tèrcio se troban sens pa sien socorreguts ab ell, y
que en lo tocant a estar unit y junt lo dit tèrcio
veurie quin expedient s’i podrie pèndrer, per
ocasió que lo mestre de camp té alguns reparos
de entrar ab tot lo dit tèrcio de guarnició en
Hostalrich, per causa de no tenir lo governador
de dita plassa sinó tant solament //220r // la graduació de sargento major; y que per lo die de
damà a la mateixa hora fossen servits los mateixos concistorials que lo die vint-y-set del passat
de part del consistori li aportaren y entregaren
lo paper de la planta ideada per lo servey del
augment del tèrcio de la Generalitat se conferissen ab ell per a dir-los y explicar-los son sentir.
Conforme de tot dits senyors oÿdors han fet relació en lo consistori de sas senyorias.
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Divendres, a VI de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die lo doctor Jaume Oliva, subrogat en lo offici
de síndich de la present casa, ha fet relació a sas
senyorias haver-se conferit ab lo molt reverent
canceller a effecte de solicitar-li lo despaig y declaració de las causas de contrafacció se troban
pendents. Y que per dit molt reverent canceller
li ere estat respost procurarie quant antes a despatxar.
Dilluns, a IX de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori de
sas senyorias lo magnífich Honofre Monsalvo,
ciutedà honrat de Barcelona y doctor en medicina, ha fet relació mitjansant jurament de com
la indisposició e impediment de don Miquel de
Pallarès, ajudant de racional, // 221r // ha perseverat y continuat y persevera y continua encara
en la mateixa conformitat se conté en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li
ha impedit e impedeix lo exercici personal y servitut de dit son offici. Ítem, semblantment, mitjansant dit jurament ha fet relació de com la indisposició e impediment del doctor Gismundo
Boffill, ajudant tercer de la scrivania major, ha
perseverat y continuat y persevera y continua
encara en lo mateix modo y forma que té dit y
refferit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix
la personal servitut y exercici de dit son offici.
Ítem, mitjansant lo mateix jurament ha fet relació de com la indisposició de Joseph Moya, andador de la confraria de Sant Jordi, ha con-
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tinuat y continua en lo modo y formas contenguts en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit e impedeix lo
poder servir personalment dit son offici. Ítem,
mitjansant dit jurament ha fet relació de com lo
impediment e indisposició del doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla en la present ciutat, ha
continuat y continua de la mateixa manera que
té dit a sas senyorias en altras relacions, de forma que li ha impedit y impedeix la personal servitut de son offici. Ítem, ha fet relació mitjansant dit jurament de com la indisposició de
Joseph Casas, guarda del General en lo portal
del Àngel, ha continuat fins lo die present y
continua conforme té dit a sas senyorias en altras relacions, de modo //221v // que li ha impedit y impedeix la personal servitut de son offici.
Ítem, ha fet relació mitjansant dit jurament com
la indisposició de Jacinto Alabau, guarda ordinària del General, ha continuat y continua
conforme té dit a sas senyorias en altras relacions, de modo que li ha impedit y impedeix lo
poder servir personalment dit son offici. Ítem,
mitjansant dit jurament ha fet relació com la indisposició de Pere Çerdanya, guarda ordinària
de la bolla, ha continuat y continua de la mateixa manera que té dit y refferit en altras relacions
per ell a sas senyorias feta, de modo que li ha
impedit y impedeix la personal servitut de son
offici.
En aquell mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major de la present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica a sas
senyorias presentada per part del segrestador
anomenat per sa excel·lència de la abadia de la
vila de Ripoll, ab la qual suplica a sas senyorias
sien servidas interposar-se ab sa excel·lència, ab
tots aquells medis aparexeran més proporcionats, per a què los particulars de dita vila de Ripoll desistescan y se aparten del empenyo y
error en què estan perturbant la jurisdicció baronal y pretenent expoliar de ella al dit monestir
de Ripoll. Com més llargament de dita súplica
és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
número LXXV, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo capítol
del real monestir de Nostra Senyora de //222r //
Ripoll, del orde claustral de Sant Benet, vuy
sede abbacial vacant, té immemorial temps la
jurisdicció de la vila de Ripoll, confirmada ab
differents reals privilegis y ab reals sentèncias calificada; y sobre tot ésser estada jurisdicció incontrovertible y estar de ella en passífica pocessió, no han dubtat los particulars de dita vila,
cohadunats en lo ànimo de destruhir y menoscaa. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
221v-222r del trienni 1695-1698.
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bar dita jurisdicció, fer differents operacions que
han tirat son blanch en què persistís la idea de
son empenyo contra la jurisdicció baronal y submissió que, com a vassalls, deuhen tenir, sens reparar en despreciar la aucthoritat de las reals
sentèncias y reals decrets en deguda forma de
cancellaria despedits, atropellant en la violació y
contrafacció de differents constitucions de Cathalunya, usatges y altres drets de la pàtria. Y lo
més sensible és que, prenent sombra de la injusta ocupació que las armas de Fransa feren en dita
vila, se congregaren en forma de concell als vinty-tres de setembre mil sis-cents noranta-quatre,
deliberant erigir-se en forma de universitat ab
creació de cònsols, exercici de administració y ús
de insígnias consulars, en què després de retiradas de dita vila las armas francesas han pretès de
sa pròpria aucthoritat perseverar, sens que quantas suaus y benignas diligèncias lo excel·lentíssim llochtinent y capità general del present Principat, ab consulta y parer de la Real Audiència
juntas las tres salas, ha procurat aplicar per a desenganyar-los de son error, sien estats bastants
per a reduhir-los al conexement de la rahó. Ans
bé, havent anat lo segrestador nomenat per sa
excel·lència en la ocurrència de dita sede vacant
a pèndrer los sagraments y homenatges en la
forma estilada, rehusaren prestar-los com a particulars y sols donar-los en dita forma consular y
de universitat. Y reparant dit segrestador la exceptació en eixa forma y participada la matèria a
sa excel·lència fou encontinent servit de ordenar
per lo magnífich doctor Domingo Aguirre, jutge de la règia // 222v // cort, se conferís en dita
vila, persuadint-se que ab sa presència se conseguiria lo desengany de dits particulars, però estos continuant en augmentar son empenyo són
arribats a tant extrema resolució que despoblant dita vila y trahent de ella sas famílias tractat
de fer nova població, abarracant-se en uns
camps fora de dita vila y en territori fora de la jurisdicció de dit capítol. Y com encara espera dit
capítol de la gran rectitud y justificació de sa excel·lència se donarà lo prompte y proporcionat
remey que necessita tant grave desorde, però
conciderant a vostra senyoria interessat en la
conservació de la jurisdicció dels barons de Cathalunya y de què se mantingan las constitucions y usatges, y que la representació de vostra
senyoria ha no sols de aucthorizar sinó també assegurar que, ab tota quietut, dits particulars se
restituhescan a sas casas y, reportant-se dels excessos a què se van empenyant, obehescan, com
deuhen, als ordes y decrets reals; y que no contrafassen ni violen las constitucions de Cathalunya, quant com a naturals de ella tenen obligació de observar-la y estar ab lo degut rendiment
sotmesos, y no tant notòriament usurpar-se la
aucthoritat y jurisdicció de sos legítims superiors, volent-se crear universitat ab pròpria auct-

horitat quant per tot dret és prohibit als vassalls
poder-ho fer. Per ço y altrament suplica a vostra
senyoria sie de son servey interposar-se ab sa excel·lència y ab tots aquells medis que a vostra senyoria aparexeran més proporsionats per què
dits particulars de Ripoll desistescan de son errat
empenyo y vituperable coadunació y dit capítol
y monestir no reste ab esta violència spoliat de sa
jurisdicció baronal y prerogativas ab què he tingut sempre aquella, puix servirie de mal exemple
per tot lo Principat y de perjudici a tots los nobles y // 223r // barons de Cathalunya que tenen
en ella sas baronias y llochs ab jurisdicció. Y ho
rebrà també dit Capítol a singular mercè. Oficio,
etcètera. Altissimus, etcètera. De Senjust».
Dimars, a X de abril MDCLXXXXVI. En aquest die,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General y present casa, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich a las
set horas de la nit són anats ab embaxada de
part del il·lustre consistori al excel·lentíssim senyor marquès de Gastañaga, llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat, a effecte de suplicar-li fos servit posar lo remey aparegués a sa excel·lència
més convenient per a què los particulars de la
vila de Ripoll se aparten y desistescan del empenyo y error en què estan obrant, obrant cosas
inusitadas contra la jurisdicció baronal y prerogativas espectants y pertanyents al monestir y
convent de dita vila de Ripoll, del que a més de
resultar-ne gran deservey a las dos magestats divina y humana se’n subseguia també la violació
y contrafacció de differents constitucions, privilegis y prerogativas del Principat. Al que sa excel·lència respongué que estimava molt lo zel
del il·lustre concistori; y si sas senyorias havian
discorregut algun medi que aparegués subsistent al que dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich, respongueren
que sas senyorias no havian discorregut medi algun y que tant solament la obligació del càrrech
tenen los impel·lia a posar-ho en la comprehensió de sa excel·lència perquè fos servit provehirhi de remey oportú. Y sa excel·lència respongué
que ho procurarie ab tota veras //223v // y quant
antes.
Dimecres, a XI de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors, ab los verguers ab massas devant, acompanyats dels officials de la present casa, anant
tots ab cotxes y sas senyorias ab cotxe de quatre
mulas, són baxats a la casa del General y Bolla
de la present ciutat a effecte de fer encantar y
subhastar los drets de bolla de las taulas que no
són compresas ab lo arrendament de çafrans y
de monedas, y no·s féu arrendament algú.
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Divendres,a XIII de abril MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich Honofre
Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, doctor
en medicina, prestant primer jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos sants quatre Evangelis en
mà y poder de sas senyorias en la forma acostumada, ha entregat la relació en escrits que és assí
cusida, signada de número LXXVI y del thenor
següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo doctor
en medicina Onofre Monsalvo, ciutadà honrat
de Barcelona, mitjensant lo jurament que presta
en mà de vostra senyoria fa la relació següent:
Que Erasme de Lana // 224r // y Fontanet, donzell, obtenint lo offici de racional de la present
casa, pateix de molt temps a esta part una indisposició, y consisteix principalment en un vèrtigo o torba de cap que li sol repetir algunas ocasions ab més freqüència y fortalesa y altres ab
menos, ocasionat de algunas auras o vapors que
pujen de las entranyas, particularment de ardor
del fetje, que causan la mateixa destemplansa en
lo cervell, y axí turban y debelitan las potèncias
ab imminència de passar a malaltias de major
gravedat y perill. La qual indisposició ha perseverat des de la última relació que té feta a vostra
senyoria, com vuy també persevera segons lo
examen y averiguació que ha pugut fer ab tot
cuydado dit doctor Monsalvo. En orde si la refferida indisposició ha impedit y impedeix a dit
Erasme de Lana y Fontanet lo exercici personal
de son offici, que és punt dificultós, suposa com
a fonament cert y presís per a decidir lo que lo
impediment per algun exercici pot ser en dos
maneras, és assaber, phísich, real y absolut o
tantsolament moral. Lo phísich consisteix en
privació, de tal manera que encara que algú vulla fer-lo no pot, com per exemple si consisteix
lo exercici en haver de caminar o acudir a differents puestos y està baldat no pot fer dit exercici encara que vulla, així mateix si consisteix en
portar escriptura y és manco, y si en haver de legir y està ciego, perquè tots aquestos tenen impediment phísich y real que consisteix en privació; lo impediment tant solament moral és
aquell en lo qual bé pot si vol lo impedit fer lo
exercici, atropellant // 224v // ab sa salut y corrent la contingència de augmentar-se lo mal y
posar-se en perill de la vida, com per exemple
per a fer lo exercici de caminar si hu té alguna
inflamació, llaga o altre dany en las camas bé
pot fer-lo si voldrà, però moralment se ha de seguir augment del dany, y axí aquest se diu moralment impedit. Altres exemples se poden aplicar que·s dexen per evitar prolexitat, de hont
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
223v-224r del trienni 1695-1698.
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conclou dit doctor Monsalvo sa relació, dient
que en aquest sentir y explicació la sobrerefferida indisposició de dit Erasma de Lana y Fontanet moralment li ha impedit y impedeix de present lo exercici personal de son offici».
225r

Dilluns, a XXIII de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die segon de las festas de Pàsqua y del gloriós
sant Jordi no se és feta la festa de dit sant en la
capella xica de la present casa, com és acostumat
fer quiscun any, per no poder entrar dit sant per
causa de la Pàsqua, sinó que tantsolament hi
cremaren en lo altar quatre ciris y a la matinada
se digueren quatre missas.
En aquest mateix die, havent sa excel·lència lo
llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, fet
enténdrer que dos concistorials anassen a palàcio,
que tenie algun negoci que comunicar-los, a las
onse horas del matí poch més o menos los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real se
conferiren ab dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general en son // 225v // palàcio, lo
qual digué a dits senyors que ell havia tingut notícias que las tropas enemigas en número considerable de infantaria y cavalleria per tot lo die sis de
maig propvinent estarien ja reunidas ab son comandant general duch de Vandoma, per entrar y
formar camp de batalla a la cercania de Hostalrich y donar sobre aquella plassa, essent gran la
prevenció de municions y viure se troban dins
Gerona, acabant-se al mateix temps de aprestarse las galeras en Marcella, sens que ab certitut se
hage pugut averiguar si la armada de vaxells executarà lo designe apareixie tenir de passar al ocèano o si se quedarà en el Mediterràneo formant un
cos ab las galeras; y que ell dit excel·lentíssim senyor se troba sens medis alguns, així de assistèncias de diner per pagar a las tropas com de grans,
tren de artilleria, armas y demés necessari per eixir a fer oposició al enemich. Tot lo que participava al il·lustre consistori perquè en attenció de tot
lo refferit procuràs lo consistori en cumplir lo número del tèrcio ab què la Generalitat serveix a sa
magestat. Al que dits senyors oÿdors militar y real
respongueren estimavan a sa excel·lència la notícia ere estat servit participar-los, la qual ells participarien al il·lustre consistori per a què en vista de
ellas se procuren ab tota pretesa en lo cumpliment del tèrcio que de present se està reclutant, y
axí mateix per fer la representació necessària al
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, segons la
urgència requereix. Conforme de tot dits senyors
oÿdors han fet relació en lo il·lustre consistori de
ses senyories.

226r

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari la representació per sas senyorias feta al rey, nostre se636

nyor, remesa per extrahordinari despatxat lo die
present. La qual és assí cusida, signada de número LXXVII, y del thenor següent:
«Señor. El consistorio de los deputados y oydores de
qüentas del Principado de Cathaluña, puesto a los
reales pies de vuestra magestad y acudiendo a los
esfuerços de que necessita la precaución de la desgracia que por instantes amenaça a Cathalunya,
dize que haviendo ya puesto en noticia de vuestra
magestad por extrahordinario despachado en
veynte y sinco de febrero del presente año los fundados rezelos de que el enemigo en esta campaña con
numerosas tropas y summa çeleridad invadiría el
Principado, y que rompiendo con fassilidad la fortificación de Hostalrique quedava Barcelona y, en
su conseqüencia, lo restante de Cathaluña expuesto a las hostilidades de Francia, se ve ahora en
indispensable obligación de continuar aquella
representación con la experiencia de hirse verificando aquellas sospechas, pues crecen y repiten los
avisos con publicidad; y que el marqués de Gastañaga, lugarteniente de vuestra magestad, ha participado al consistorio de que las tropas enemigas
// 226v // en considerable número de infantaría y
cavallería por todo el día seys de mayo estarán ya
reunidas con su comendante general, duque de
Vandoma, para entrar y formar a la cercanía de
Hostalrique campo de batalla y dar sobre aquella
plassa, siendo grandíssima la prevención de municiones y víveres que se halla dentro Gerona. Y que
al mismo tiempo acaban de aprestarse las galeras
en Marcella, sin que con certitud se haya podido
averiguar si la armada de navíos, que parecía tener su designio de passar al océano, executará su
tránsito o si quedará en el Mediterráneo, formando un cuerpo con las galeras dispuesto para qualquiera invación y hostilidad en estas plassas marítimas sin estorvo ni oposición. El desgraciado
estado en que se halla Cathalunya, sin poder esperar la defensa de su amenaçada conquista, tiene
al consistorio y a la fidelidad de los cathalanes en el
más vivo sentimiento que pueda prorumpir la expressión, porque Hostalrique se reduce a una sensilla empalissada que es impossible pueda resistir a
la empresa de un exército, y quedando immediata
Barcelona bien se puede temer que si se vehía assitiada quedava expuesta a grande riesgo, quando
sus fortificaciones se hallan sin defensa como otras
vezes se ha representado a vuestra merced. En el
mal estado en que vemos a Barcelona y Hostalrique no puede en esta campanya tener otro género
de defensa que impedir al exército enemigo el acercarse a ellas, logrando con anticipación el real
exército de vuestra magestad, la preocupación de
un ventajoso puesto y plassa de armas que cubra
Hostalrique, obligando //227r // assí al enemigo a
guarnecer Gerona y otros puestos del Empurdán,
disminuyendo con este desmembramiento el cuerpo de su exército y frustarle la empresa de su ideada

conquista. Pero este único azilo a que podía refugiarse nuestra esperansa le reconocemos de difícil
práctica, si con gran promptitud y aceleración no
se aplican los medios para ponerse las reales tropas
de vuestra magestad en campanya, a cuyo fin se requiere abundante prevención de granos, la effectuación del tren de artillería y axemilas con la assistencia de quantiosas summas de dinero, assí por
los pagamentos de la major parte de las tropas, que
ha mucho tiempo no han sido socorridas, como
también para los demás gastos indispensables. La
falta que se assigura y publica de víveres, municiones, tren, dinero y finalmente de un todo para ponerse en campanya, da motivo para desmayar o a
lo menos dificultar mucho el salir el real exército
de vuestra magestad en oposición del enemigo, no
obstante que las tropas que actualmente tiene
vuestra magestad en Cathaluña sean en número
competente para la empresa. Bien cierto es, señor,
que todo el Principado anela y suspira para ver algun día mudada la fortuna que le persigue, pues
en todos estos años de trágica y calamitosa guerra
no se ha conseguido una permanente funcción,
siendo assí que el año passado fervoroso el zelo de los
cathalanes en los renqüentros de Olot, Castellfollit
y otras partes de la frontera, executó tan gloriosas
operaciones en la abertura de la campaña que
ofrecían vitoriosos laureles en majores empresas,
mas fue //227v // tan fatal la desgracia que aquellos dichosos principios quedaron en lo restante de
la campaña calmados, sin experimentarse los progressos se podían prometer. Pero sin embargo de
esta experiencia no se intibia el Principado en el
real servicio de vuestra magestad, pues en este invierno ha tenido el major y más numeroso alojamiento que nunca se huviesse tenido, y actualmente se aplica el consistorio en procurar y conseguir
que las ciudades hagan leva de algunas compañías
para augmentar el tercio con que la Diputación
sirve a vuestra magestad, a más de muchos paysanos que sirven de migueletes en porción muy notable, cuyas milicias siempre en Cathaluña se han
reconocido de utilidad siendo paýs fragoso y quebrado, como lo acreditan las muchas operaciones
que en gran beneficio de la defensa deste Principado en todos tiempos. Y es lástima ver lo que al presente se hallan estas esquadras disminuidas, assí
por causa de no haver sido assistidas, que es minoría lo que en todo un año se les ha socorrido, que ha
sido motivo de cometer algunos desórdenes, como
también por ocasión del poco amparo y abrigo que
hallan en los generales deste real exército, pues se
permite que franceses no les reputen como a soldado, usurpándose el castigar a los que prenden como
si fueren sus vassallos, pretextuando el condenarles
a galeras, ahorcarles y a otras penas ignominiosas
por delitos que suponen haver cometido, quando
siendo cathalanes y vassallos de vuestra magestad
con plassa corriente de migueletes, parece que en
buena ley, justicia y razón no se devía esto permi-

tir, lo que amedrenta los ánimos de los migueletes
// 228r // en continuar su exercicio, haviéndose ja
representado al lugarteniente de vuestra magestad. El consistorio assí por la obligación de su cargo
como por la fidelidad de vassallos de vuestra magestad no puede dissimular poner en la real noticia de vuestra merced, que según de las operaciones
exteriores se puede translucir la poca unión en el
genio y dictámenes de los generales y cabos deste
real exército ha frustrado el logro de algunos buenos sucessos que se esperavan de grande conseqüencia en útil del real servicio de vuestra magestad y
beneficio común del Principado. Y no es menos
sensible el perjuhizio se sigue de la falta de un maesse de campo general, aplicado a exercitar en
tiempo de invierno las tropas, y que sus dictámenes
se conformen no sólo con los de los subalternos que
les deven executar, sino también con el genio y condición del paýs que lo deva aplaudir. Y aunque del
gran zelo y experiencia del marqués de Gastañaga
podrían esperarse remediados en gran parte los
refferidos inconvenientes, pero lo mucho a que un
capitán general debe aplicarse le tiene de sus fatigas e incessante trabajo en este gobierno, con algunos achaques que no le permiten ocuparse con
aquella continuación que antes. Por cuyos motivos
el consistorio, con el rendimiento y zelo que le encamina assí al real servicio, suplica a vuestra magestad sea servido mandar que, con promptitud, se
procuren impedir al enemigo sus designios con la
más necessaria assistencia de todo lo que pueda
conducir para la mayor y más assigurada defensa
de Cathaluña; //228v // y que juntamente los migueletes sean assistidos y tratados como soldados,
sin permitir que franceses conoscan de sus delitos,
quando siendo vassallos de vuestra magestad no
deven extraviarse al conocimiento de otra jurisdición, como assí lo espera el consistorio de la benignidad de vuestra magestad, y lo recibirá a merced».
229r
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Disapte, a XXVIII de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuás
en lo present dietari dos bitllets han rebut de sa
excel·lència de data de vint-y-set del corrent, ab
los quals sa excel·lència remet las cartas a ell escritas per las ciutats en resposta de la lleva a ellas
demanadas per lo augment del tèrcio de la present casa, per a què en vista de ellas diguen sas
senyorias lo que han de respòndrer y se puga
executar. Com de dits bitllets és de vèurer, los
quals són assí cusits, signats de números LXXVIII y LXXIX, y del thenor següent. Segueix-se
lo bitllet de número LXXVIII:
«Remitoa a vuestra señoría las dos cartas adjuntas que acavo de recibir en este instante de los cóna. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
228v-229r del trienni 1695-1698.
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sules y consejo de la Ciudad de Urgel y del doctor
Antonio de Cubells, para que con vista dellas me
diga vuestra señoría lo que se ha de responder y se
puede ejecutar para que por mi parte no se difiera ni omita nada de lo que puede combenir al
major servicio del rey y aumentación del tercio
con que vuestra señoría sirve a su magestad. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a veynte y siete de abril de mil seyscientos noventa y seys. El marqués de Gastañaga. Señores
ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado».
229v

Segueix-se lo altre bitllet de número LXXIX:
«Despuésa de haver remitido a vuestra señoría
las cartas de la Ciudad de Urgel, recive las adjuntas de Balaguer y Lérida que passo a manos
de vuestra señoría para el mismo fin. Dios guarde a vuestra señoría felices años. Barcelona, a
veynte y siete de abril de mil seyscientos noventa y
seys. El marqués de Gastañaga. Señores ilustres y
fidelíssimos diputados del General deste Principado».
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
los ilustres y fidelíssims senyors oÿdor militar y
oÿdor real a las sis horas de la tarde són anats ab
embaxada de part del il·lustre concistori al excel·lentíssim llochtinent a effecte de entregar-li
lo paper assí cusit, signat de número LXXX, contenint los reparos y inconvenients ocorran per acceptar lo servey en la forma lo offerexen las ciutats. Al qual paper sa excel·lència respongué de
paraula que li apareixia molt bé, y que ell ho escriurie ab tota expressió a ditas ciutats, conforme han fet relació en consistori dits senyors oÿdors. Segueix-se lo dit paper entregat a sa
excel·lència:
«Excelentíssimob señor. Haviendo visto el consistorio las cartas de las ciudades // 230r // que se ha
servido vuesta excelencia remitirle, para que diga
su sentir por poder responder vuestra excelencia a
ellas, dize que en quanto a la ciudad de Lérida,
puede vuestra excelencia siendo de su gusto admitir el primer medio ofrece que es hazer sesenta
hombres efectivos y pagar treynta libras cada mes
por ayuda de costa del sueldo de los oficiales, con
que sea con la obligación de haver de reclutar
aquellos, que es en lo que no viene bien dicha ciudad, y es el servicio se ha pedido, pero no admitirle
el servicio en dinero efectivo, conforme en segundo
lugar ofrece por no ser conveniente al real servia. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
228v-229r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
229v-230r del trienni 1695-1698.

638

cio. Pues lo que se ha menester es la gente effectiva
y es lo que se pide, y también porque lo que se ofrece en dinero es ciento veynte libras menos sin las
entradas de los soldados, de lo que importa el servicio se ha pedido por los diez y ocho meses. En
quanto a la de Balaguer parece no se pueden admitir las dos mil libras ofrece assí por las razones
sobredichas de haverse menester la gente effectiva,
como también porque la que se pide de quarenta
hombres y veynte libras cada mes por ajuda de costa del sueldo de los officiales por los diez y ocho meses importa quatro mil seyscientas ochenta libras
sin las dichas entradas de los soldados, con que parece muy grande la discrepancia. A lo tocante a
la de Urgel, es despreciable lo que ofrece de los cien
doblones por las dos campañas, y parece que no es
más que quererse eximir de hazer el real servicio,
porque la demanda se le ha hecho es solo de veynte
y sinco hombres, el socorro de los quales por los dies
y ocho meses importa dos mil sietecientas libras sin
dichas entradas; y ofreciendo porción tan corta
como la de cien doblones parece que no solo por
dicha razón no se debe admitir, pero tanpoco por
las razones ja premeditadas de haverse de menester //230v // la gente efectiva; y quando los medios
no fuessen suficientes para el levantamiento de los
veynte y sinco soldados al menos podría hazer la
leva de quinse o veynte soldados. Respeto a la de
Tortosa parece es del real servicio haga la leva en
la conformidad se le ha pedido, que es de sinqüenta hombres y treynta libras cada mes por el sueldo
de los officiales, por diezyocho meses; y si bien ofrece hazer dichos sinqüenta hombres y pagar el sueldo de capitán, alferes y demás officiales, pero esto
es solo por los seys meses de esta campanya, y acceptándose lo que ofrece sería frustrarse el hazer el
servicio por los diez y ocho meses, y a su exemplo todas las demás ciudades querrían reducir el servicio a solo dichos seys meses de esta campanya, y
querrían también hazer nominación de officiales; y por la cortedad de medios que todas representan no podrían mantenerlos, y la que en particular representa dicha ciudad de Tortosa parece ser
sólo pretexto, pues es poca la differencia del gasto
manteniendo dichos sinqüenta soldados y pagando los sueldos a los officiales en los seys meses de esta
campanya y de la que viene, de lo que importa el
servicio que se le pide por los diesyocho meses continuos. Vuestra excelencia será servido mandar lo
que más fuere del real servicio de su magestad y
del gusto de vuestra excelencia, después de formado el presente papel. Para poner en mano de vuestra excelencia acaba de recibir el concistorio carta de ciudad // 231r // de Vique en que le escribe
haver deliberado hazer quarenta hombres y pagar
cada mes veynte y sinco libras por el sueldo de los
officiales por el espacio de año y medio, y también
significase le permita el nombrar uno de los dos
capitanes han de ser elegidos para capitanear la
gente del augmento. Al concistorio le parece que si

vuestra excelencia insta nuevamente que dicha
ciudad cumpla el número de hazer sinqüenta soldados y pagar treynta libras cada mes, que con
facilidad se consiguirá, no obstante eran sesenta
los hombres se pedían, y en quanto a elegir capitán parece podrá servirse vuestra excelencia obviar por las razones ja dichas por la competencia
habría entre las demás ciudades. Acerca este punto y los demás arriba contenidos será servido vuestra excelencia mandar lo que fuera más conveniente como está dicho».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un memorial de
tota la roba se ha fabricat y despatxat en la
col·lecta y taula de Crespià, des de deu de nohembre mil sis-cents noranta-sinch fins a vinty-dos del corrent. Lo qual memorial és estat
entregat a sas senyorias per Pere Pisans, tauler
de Crespià, com de aquell és de vèurer, que és
assí cusit, signat de número LXXXI, y del thenor següent:
«Memoriala de la roba se ha collita en la col·lecta del lloch de Crespià des de deu del mes de
dezembre de mil sis-cents noranta-sinch a fins
lo die present. La baix scrita y següent:
Primo, als deu de desembre mil sis-cents
Salvador Guinart ha venudas dos pessas de setsè, la una musco y la altra
tanat en la vila de Cadaquers, de tir tots dos de
60 canas. Ítem, als vint-y-sinch de dit mes, Rafel
Arbona, parayre de Crespià, vené a la vila de
Llançà vuyt canas de setsè tanat, dich 8 canas.
Ítem, Hierònym Sagols, parayre, vené a la vila
de Llançà als vint-y-sis nohembre mil sis-cents
noranta-sinch de setsè tanat 25 canas. Ítem, en
dit die Pere Soroll, parayre, vené en dita vila de
Llansà un setsè tanat de tir de 27 canas. Ítem, als
vint-y-nou nohembre mil sis-cents norantasinch, Nicolau Saguer, parayre, vené dos setsens, un musco y lo altre tanat, en la vila de Torroella de Mongrí de tir entre los dos 66 canas.
Ítem, dit die Salvador Guinat vené en dita vila
dos setsens, un blancatxo y lo altre tanat de tir
en los dos de 60 canas. Ítem, als trenta de nohembre mil sis-cents noranta-sinch,b Rafel Soroll, parayre, vené dos setsens, lo un blancatxo y
lo altre tanat en lo lloch de Camallera, de tir entre los dos de 50 canas. Ítem, en dit die Miquel
Casals, parayre, en dita vila de Torroella dos setsens, los dos tanats de tir 50 canas. Ítem, en dit
die en dita vila Matheu Culubret, parayre, vené
dos tanats setsens de tir 50 canas. //232r // Ítem,
//231v // noranta-sinch,

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 230v-231r del trienni 1695-1698.
b. sis, al manuscrit.
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en dit die en dita vila Miquel Quer, parayre,
vené un setsè tanat de tir 25 canas. Ítem, en dit
die en dita vila Joseph Mas, parayre, vené dos tanats, un blancatxo y l’altre tant, setzens los dos
de tir 60 canas. Ítem, als sis de desembre mil siscents noranta-sincha dit Joseph Mas, vené per lo
camí de la vila de Banyolas setsè musco 30 canas.
Ítem, als setsè de dit mes de desembre de mil siscents noranta-sinch Sebrià Llorens, parayre,
stricà un setsè blancatxo de tir 27 canas. Ítem, a
vint de dit mes de mil sis-cents noranta-sinch
stricà Nicolau Saguer, parayre, un setsè tanat y
burell de tir 30 canas. Ítem, als dotse janer mil
sis-cents noranta-sis stricà Matheu Culubret,
parayre, de setsè tanat 30 canas. Ítem, als dicet
de dit mes stricà Salvador Guinart, parayre, tanat bort 29 canas. Ítem, als dicet de dit mes
stricà Domingo Caragoll, parayre de Sponellà,
un setsè tanat bort 33 canas. Ítem, als divuyt de
dit mes stricà Salvador Guinart, parayre, un setsè
musco de tir 33 canas. Ítem, a vint de dit mes
stricà Nicolau Seguer, parayre, un setsè musco
de tir 30 canas. Ítem, als vint-y-quatre de dit
mes stricà Baldiri Caragol un setsè blancatxo de
tir 35 canas.b // 232v // Ítem, als vint-y-sinchc de
dit mes stricà Salvador Guinart un setsè musco
de tir 30 canas. Ítem, als trenta de dit mes stricà
Miquel Quer, parayre, un setsè tanat de tir 25
canas. Ítem, als quatre del mes de febrer de mil
sis-cents noranta-sis stricà Rafel Soroll, parayre,
un setsè tanat de tir 27 canas. Ítem, als sis de dit
mes stricà Matheu Culubret un setsè tanat de tir
27 canas. Ítem, a set de dit mes stricà Nicolau
Seguer, parayre, un setsè musco de tir 27 canas.
Ítem, als vuyt de dit mes stricà Baldiri Caragol,
parayre, un setsè tanat de tir 33 canas. Ítem deu
de dit mes stricà Salvador Guinart un setsè blancatxo de tir 33 canas. Ítem, als vint-y-tres de dit
mes stricà dit Salvador Guinart un setzè blancatxo de tir 30 canas. Ítem, als vint-y-sinch de dit
mes tragué en la fira de sant Mathià un blancatxo de tir 25 canas. Ítem, en dit die Rafel Arbona
tragué en dita fira de sant Macià un setsè tanat
de tir 14 canas. Ítem, en dit die Matheu Culubret //233r // tragué en dita fira un setsè furell de
tir 25 canas. Ítem, dit die tragué en dita fira dit
Matheu Culubret un setsè musco de tir 27 canas. Ítem, dit die tragué en dita fira Sabrià Llorens un setsè blancatxo de tir 25 canas. Ítem, als
vint-y-sis de dit mes stricà dit Sebrià Llorens un
setsè blancatxo de tir 30 canas. Ítem, en dit die
stricà Sebastià Gayola un setsè tanat de tir 6 canas. Ítem, al primer de mars mil sis-cents noranta-sis stricà Joan Garau, parayre, un setsè burell
de tir 12 canas. Ítem, als tres de dit mes stricà
a. sis, al manuscrit.
b. a continuació ratllat, ítem a vint de dit mes stricà Nicolau
Seguer parayre un setsè musco de tir 30 canas.
c. sinch, interlineat al damunt de quatre ratllat.
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Nicolau Saguer un setsè musco de tir 30 canas.
Ítem, als sinch de dit mes stricà Francesch Batlle
un setsè tanat de tir 12 canas. Ítem, als sis de dit
mes stricà Hierònym Segols un setsè tanat de tir
20 canas. Ítem, als set de dit mes stricà Nicolau
Seguer un setsè blancatxo de tir 33 canas. Ítem,
a vuyt de dit mes stricà Joseph Mas un setsè
blancatxo de tir 25 canas. Ítem, als catorse de dit
mes stricà Sebrià Llorens un setsè musco de tir
30 canas. Ítem, als quinse de dit mes stricà Baldiri Caragol un setsè tanat de tir 30 canas. Ítem,
als setse de dit stricà Nicolau //233v // Seguer un
setsè tanat de tir 33 canas. Ítem, a dinou de dit
mes stricà Joan Faura un setsè tanat de tir 25 canas, y dit die Matheu Culubret tres canas drap 3
canas. Ítem, als vint de dit mes stricà Baldiri Caragol un setsè tanat de tir 30 canas. Ítem, als
vint-y-hu de dit mes stricà Rafel Soroll un setsè
tanat de tir 30 canas. Ítem, als vint-y-dos de dit
mes stricàa Esteve Gifreda de Esponellà tanat
bort 25 canas. Ítem, als vint-y-quatre de dit mes
Miquel Casals stricà un set-sè tanat de tir 30 canas. Ítem, als vint-y-sinch de dit mes stricà Joan
Font vint-y-dosè blancatxo 30 canas. Ítem, a
vint-y-set de dit mes stricà Joseph Anglada un
setsè tanat de tir 18 canas. Ítem, en dit die stricà
Baldiri Caragol un tanat setsè de tir 33 canas.
Ítem, als vint-y-nou de dit mes stricà Baldiri Caragol un setsè tanat de tir 25 canas. Ítem, als
trenta de dit mes stricà Joan Font vint-y-dosè
blancatxo de tir 33 canas. Ítem, als tres abril mil
sis-cents noranta-sis stricà Salvador Guinart
vint-y-dosè blancatxo 33 canas. Ítem, alsb quatre
de dit mes stricà Joseph Mas un setsè tanat de tir
30 canas. // 234r // Ítem, als tretse de dit mes
stricà Joan Garau un setsè tanat de tir 10 canas.
Ítem, dit die de tretse stricà Salvador Guinart un
setsè blancatxo de tir 33 canas. Ítem dit die de
tretse stricà Rafel Arbona setsè tanat 12 canas.
Ítem als setse de dit mes stricà Nicolau Lluís un
setsè blancatxo de tir 33 canas. Ítem al set de dit
mes stricà Esteve Gifreda, parayre de Esponellà,
un setsè blancatxo de tir 30 canas. Ítem, als dinou de dit mes stricà Miquel Casals un setsè
blancatxo de tir 30 canas. Ítem, als vint de dit
mes stricà Baldiri Caragol un setsè blancatxo de
tir 33 canas. Ítem, als vint-y-hu de dit mes stricà
Miquel Casals un setsè blancatxo de tir 34 canas.
Ítem, als vint-y-dos de dit mes stricà Matheu
Culubret un setsè tanat de tir 20 canas».

fenedor, a effecte de pèndrer y continuar en inventari los fraus apresos y trobats en lo present
y corrent mes de abril. Y foren los infrascrits y
següents: a setse de abril mil sis-cents norantasis, aprehenció feta a Anton Torruella, estudiant, trobat en lo carrer del Hostal del Bou, de
sinch canas menos mig palm de bayeta divuytena negra.
En aquest mateix die los magnífichs assessors
han fet relació en lo concistori de sas senyorias
del estat de las causas en las quals interessa lo
procurador fiscal del General.
Dimecres, a II de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet han rebut del excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, ab lo qual encarrega a
sas senyorias escriguen sobre la dependència del
servey de las ciutats, ab gran recomendació als
cavallers elegiren, // 235r // encarregant-los procuren disposar los ànimos dels que manejan lo
comú de cada ciutat per evitar novas rèplicas. Y
que cada die no sien més difícils de revèncer.
Com del dit bitllet és de vèurer, que és assí cusit, signat de número LXXXII, y del tenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Remitoa a vuestra señoría las adjuntas cartas, en
respuesta a las que he recibido de las ciudades y algunos particulares concernientes al augmento del
tercio de vuestra señoría. Y aunque la instancia es
según vuestra señoría me las ha proyectado, como lo
verá por ellas, parece combeniente que vuestra señoría por su parte escriva sobre esta dependencia, con
grande recomendación, a los cavalleros que ha elegido vuestra señoría, encargándoles que procuren
disponer los ánimos de los que manejan el común de
cada ciudad para evitar nuevas réplicas, y que no
sean cada día más difíciles de vencer. Dios guarde
a vuestra señoría dilatados años. Barcelona, a
treynta de abril de mil seyscientos noventa y seys.
Marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
235v

Dilluns, a XXX de abril MDCLXXXXVI. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim senyor // 234v // oÿdor ecclesiàstich junt ab mi, scrivà major, y
magnífich racional del General y present casa,
és baixat en la casa de dit General y en lo aposento a hont fa y té residència lo magnífich de-

Disapte, a XII de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat los il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de comptes del General
del present Principat de Cathalunya a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuás en lo present dietari unab real carta han rebut de sa magestat, la data de la qual és en Madrit a sinch del corrent, ab la qual és servit sa
magestat tenir a bé que lo vehedor general del
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
234v-235r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat, despaig.

a. a continuació repetit, estricà.
b. a continuació ratllat, trenta de dit.
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son càrrech lo escríurer a las ciutats, perquè a lo
menos per esta campanya concedescan lo que
se’ls ha demanat, y als cavallers concorran en eixa
dependència perquè soliciten, ab la major efficàcia, el que sie sens dilació, a fi de què la gent de eixas llevas puga incorporar-se quant antes ab lo
tèrcio de la Generalitat que·s troba en campanya.
Com de dita carta és de vèurer, que és assí cusida,
signada de número LXXXIIII, y del thenor següent. //237r // Segueix-se dita carta:

// 236v // real

exèrcit en lo present Principat no
innove cosa en lo tocant al tèrcio de la Generalitat. Com de dita real carta és de vèurer, la qual
és assí cusida, signada de número LXXXIII, y
del thenor següent. Segueix-se dita real carta:

«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos deputados, por
vuestra carta de treynta uno de marso de esta año
y memorial que acompanya, he visto lo que me representáys acerca del augmento de vuestro tercio y
que, a este fin, havíays discurrido hazerle con el
número de doscientos y sinqüenta hombres más, y
que esto lo executassen las ciudades respeto de hallarse muy aniquiladas las villas y lugares de essa
provincia con la presente guerra. Y haviendo
también visto lo que expressáys acerca de lo que ha
executado el beedor general de esse exército el día
veynte y tres de febrero próximo passado, en la
muestra que hizo de la gente de Vique, donde se
hallava vuestro tercio, y en la de Hostalrique,
donde ay algunas mangas de él, borrando y reseñando algunos soldados de vuestro tercio con pretexto de ser franceses, no siendo sino es borgoñones,
dejando assí mismo sin pan a los soldados que se
hallavan en essa ciudad de Barcelona con licencia de sus officiales, intrometiéndose en lo económico de esse concistorio, pués estas disposiciones
han corrido siempre por mano del beedor y pagador de él, sentando plazas, borrándolas, formando listas, dando certificaciones de cervicios, relaciones de la gente effectiva, y lo demás que me
representáys acerca de esta dependencia; he resuelto sobre el primer punto daros las gracias que
merecéys, como lo hago, por lo que atendéys a lo
que conduce a mi real servicio en el augmento de
vuestro tercio; y acerca de lo que mira al beador
general de esse exército, en que me suplicáys dé la
providencia combeniente, he tenido por bien que
este observe lo que hasta ahora se ha executoriado
en lo que me representáys, no innovando en nada
que // 236v // pueda redundar en deservicio mío,
sobre que he dado la orden combeniente por donde
toca, para que assí lo observe y cumpla, que he
querido avisaros para que lo tengáys entendido.
Dada en Madrid, a sinco de mayo mil seyscientos
noventa y seys. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit».

«Ena vista del papel que se me ha entregado por
parte de vuestra señoría, tocante a que atendiendo a las réplicas con que las ciudades dilatan el
servicio que se les ha pedido para augmento del
tercio de la Generalidad, las escriva yo, que no
concediéndole como se le ha insinuado, embíen
luego síndicos aquí con los poderes necessarios
para acavar de ajustarlo. Y haviendo hecho refección sobre los embarazos y dilaciones que de esto se
seguirían, y las que hasta ahora se han experimentado desde que se anda tratando de la materia, como de que hallándose ya el exército en campanya, y según los últimos avisos van entrando las
tropas del enemigo en Rossellón, no cave que se difiera más, juzgo por más acertado que vuestra señoría tome a su cargo el escribir a las mismas ciudades, para que a lo menos por esta campanya
concedan lo que se les ha pedido, y a los cavalleros
que corren con esta dependencia, para que soliciten con la major efficacia el que sea sin dilación,
a fin de que la gente destas levas pueda incorporarse quanto antes con el tercio de vuestra señoría
que también está en campanya, porque de otro
modo no servirá de nada y sería inútil el gasto
que en esto hiçiessen. Espero del zelo y finesa de
vuestra señoría al servicio del rey lo dispondrá
assí, conciderando que este medio es el más fácil y
breve en la presente urgencia. Dios guarde a
vuestra señoría dilatados años. Barcelona, a catorse de mayo de mi seyscientos noventa y seys. El
marqués de Gastañaga. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
238r

Dilluns, a XIIII de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta han rebut de sa excel·lència lo excel·lentíssim llochtinent y capità
general, de data del die present, ab la qual diu judica per més acertat que sas senyorias prenguen a
a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 235v-236r del trienni 1695-1698.
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Disapte, a XXVI de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General a las dotse horas del mateix die, los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real
són anats de part del il·lustre concistori al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a reportar-li la embaxada en escrits. Que és assí cusida, signada de número LXXXV, y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor. Lo concistori de deputats y oÿdors del General // 238v // del Princia. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
236v-237r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre els
folis 237v-238r del trienni 1695-1698.
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pat de Cathalunya, en resposta del bitllet que
ahir die vint-y-sinch a la tarda rebé de vostra excel·lència diu ésser ben notori a vostra
excel·lència lo zel y aplicació ha tingut en idear
la planta per lo augment del tèrcio de la Generalitat, encaminant aquell al major servey del rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, merexent la ditxa
del apoyo de vostra excel·lència y de la acceptació de sa magestat, ab sa real carta de sinch del
corrent mes de maig. Essent los dos punts principals de ella lo fer-se dit servey per lo espay de
divuyt mesos, per enclòurer en ell dos campanyas ab lo número més proporcionat a las forças
de cada una de las ciutats, en particular per a
poder aquellas suportar-lo, y dexar la nominació dels capitans y officials a disposició de vostra
excel·lència, ab la mira de ésser sufficient la nominació de dos capitans y demés officials respective, perquè las ciutats gastassen sols lo precís y necessari, a vista dels pochs medis tenie per
cert lo concistori que totas representarien, lo
que aprobà també vostra excel·lència. A esta
planta sobre tenir la aprobació de vostra
excel·lència han replicat discordament tantas
vegadas las ciutats, com a vostra excel·lència
consta lo que presisà al dit concistori a posar-se
a la obediència de vostra excel·lència per medi
de embaxada de dos concistorials lo die quinse
del corrent, representant que la ciutat de Lleyda
ab carta de nou de maig offereix sexanta hòmens effectius y pagar trenta lliures cada mes
per ajuda del sou dels officials per lo espay de
divuyt mesos; y que en cas Tortosa y las demés
ciutats anomenassen capità y demés officials,
que també volie ella anomenar-los, discordant
de la planta // 239r // en venir bé en reclutar
aquells per la campanya subsegüent y en voler
fer nominació de officials. La de Balaguer ab
carta de dit die nou offeria quoranta hòmens
sols per la pròxima campanya, discordant en
què fossen per los divuyt mesos y en lo pagar la
ajuda de costa del sou per los officials. La de
Urgell, ab carta de vuyt de dit, offerí sols quoranta-quatre lliures cada mes per lo sou de un
capità, ab què discordava en lo donar gent effectiva com se li demanava que ere sols de quinse hòmens. La de Solsona, ab carta de tres de
dit, no offerí cosa alguna del demanat, ans bé,
apar del tenor de ella buscava diffugir al real servey. La de Tortosa, ab carta de sis de dit, offerí
una companyia de sinquanta hòmens ab sos officials per la pròxima campanya tant solament,
ab què discordava en fer lo servey per divuyt
mesos y en voler fer la nominació de officials. La
de Manresa, ab carta de set de dit, no conclou
en cosa acerca del que se li demana, responent
sols ab paraulas generals y de cumpliment. La
de Vich, ab carta de deu de dit, offerí fer una
companyia de sinquanta hòmens ab tots sos officials per dits divuyt mesos, ab què sols discor642

da en lo de voler fer nominació de officials, encara que eren sexanta los soldats se li demanaven. La de Tarragona, ab carta de catorse de dit,
offerí fer quinse soldats, ab capità, alferes y sargento sols per la pròxima campanya, discordant
en voler fer la nominació de officials y en lo número dels soldats se li demanà. A vista de la sobrerefferida discordància, aparexent // 239v // al
dit concistori que esta retardava lo real servey
majorment, essent tant pròxima la campanya,
no podent convenir a ditas ciutats ab una mateixa resolució per obviar més difugis y abreviar-se
lo real servey, a vista de la urgència que apressava de estar per entrar lo enemich, aparagué representar a vostra excel·lència que no convenint
ditas ciutats en fer lo servey en la forma los ere
estat demanat, enviassen assí síndichs per a la
total effectuació de aquella, y per a convenir-los
en què uniformes cohoperassen en una mateixa
resolució. Al que vingué bé vostra excel·lència,
significant escriurie a totas las ciutats en la conformitat sobredita y que lo concistori fes lo mateix, remetent las cartas per expressos y no per la
estafeta, lo que executà lo concistori ab tota
puntualitat al instant tingué las de vostra
excel·lència. Lo effecte, excel·lentíssim senyor,
han produhit estas diligèncias és que la ciutat de
Tortosa, ab carta de vint-y-tres, diu percuteixen
lo deliberat y que no enviarà síndich perquè diu
haver consultat sa deliberació ab sa magestat;
que la de Manresa ab carta de vint-y-hu rebuda
per mans de son síndich diu farà una companyia
de sinquanta hòmens compresos ab ells capità,
alferes, sargento y pagador durant tant solament lo temps de esta campanya; que la de
Lleyda ab sa carta de vint-y-tres diu haver resolt
que, en cas de aparèxer convenient al real servey,
farà una companyia de setanta hòmens ab sos
officials per esta campanya tant solament, escrivint també y fent representar a vostra excel·lència sobre lo mateix, escusant segons se veu lo
enviar lo síndich; que la de Balaguer ab sa carta
de dit die diu que procurarà abreviar lo més
prest serà possible lo // 240r // servey offert y expressa no poder fer aquell en la forma se li és estat demanat, escusant axí mateix lo enviar síndich; que la de Urgell ab sa carta de vint-y-dos
diu y offereix lo servey pagant lo sou de deu soldats y lo cost dels vestits de ells y entradas, no
encarregant-se segons se veu lo fer la gent effectiva, sinó que aquella a gastos de dita ciutat la
levante lo concistori y obvia lo enviar síndich;
que la de Tarragona no ha respost, sols lo concistori ha rebut carta de don Bonaventura de
Vidal, qui és la persona anomenada per la solicitut del real servey en aquell comú, en la qual diu
haver-li fet enténdrer que respondrie a vostra
excel·lència y al concistori per la estafeta, y
quant no pugués fer-ho per la estafeta ho faire
per propri, lo que fins ara no se és vist; que de

Vich y Solsona no se ha tingut resposta. De tot
lo que se veu clarament quant discordes quedan
encara ditas ciutats en fer lo real servey, per lo
que novament representa dit concistori a vostra
excel·lència que, en quant al punt de voler ditas
ciutats anomenar officials, si apar a vostra excel·lència se deixe líberament a aquellas que offeriran fer la companyia per enter, però a las demés que offerexen officials sens soldats que sien
competents una companyia apar no poder-s’i
donar forma per no haver-hi medi de a hont poder-se suplir lo número necessari de soldats per
formar-se la companyia. Y en quant al punt de
acceptar-se lo servey sols per esta campanya y no
per los divuyt mesos com està demanat, apar resultar-ne los inconvenients que ja en altras ocasions se han ponderat a vostra excel·lència, y té
vostra excel·lència ben compresos, a més que
acceptant-se als que lo offereixen per esta campanya serie mal lograr lo servey de las ciutats
que·l offereixen per los divuyt mesos se’ls ha demanat. // 240v // Tot lo sobredit és lo que lo
concistori ha sabut discórrer per a respòndrer al
que vostra excel·lència restà servit manar-li,
submetent-ho a la gran comprehensió de vostra
excel·lència que suplirà en lo que ell no haurà
pugut alcansar de ser més convenientment per
al real servey, al que té y tindrà sempre posada
sa mira. Que no voldria dit concistori que apareixent a vostra excel·lència se deu acceptar dit
servey en la forma lo offereixen las ciutats se
mal logràs aquell, y espera confiat del favor és
de vostra excel·lència de sa magestat lo ardent
zel, vigilància, cuydado y aplicació ha tingut y té
lo concistori en la consecució y effectuació de dit
servey, y que lo no haver-se lograt en la conformitat lo tenie ideat serà estat poca fortuna sua».

vuestra señoría, son cautos los avisos que concurren de los movimientos de los enemigos haciendo
punta a differentes partes. Y haviendo de concurrir con las providencias possibles para el reparo y
con mi persona al campo de Hostalrique, quando
llame allí el principal peligro, para lo qual estoy
siempre prevenido y con el pie al estrivo a todas
horas, me es impossible que jo pueda en esta ocasión correr inmediatamente con la dependencia
de esta correspondencia, majormente quando el
innato zelo y aucthoridad de vuestra señoría podrá facilitar por sí el major servicio de su magestad, y assí dejo a la dirección de vuestra señoría la
conclusión de esta materia como pareciere más
combeniente. Dios guarde a vuestra señoría muchos años como dezeo. Barcelona y mayo XXVIII de
MDCLXXXXVI. El marqués de Gastañaga. Señores
ilustres y fidelíssimos diputados del General deste
Principado».
241v

Dilluns, a XXVIII de maig MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet han rebut de sa excel·lència lo llochtinent y capità general de data del die present, ab lo qual diu
deixa a la direcció de sas senyorias la conclusió
del servey de las ciutats en la forma aparega
// 241r // més convenient, per ésser impossible
poder sa excel·lència concórrer en eixa dependència per estar sempre previngut y ab lo
peu en o estrep a totas horas per al reparo de las
puntas fa lo enemich a differents parts. Com de
dit bitllet és de vèurer, que és assí cusit, signat
de número LXXXVIa, y del thenor següent:
«Estandob para escribir a las ciudades las cartas
tocantes a las levas para augmentar el tercio de
a. LXXXXVI, al manuscrit.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
240v-241r del trienni 1695-1698.

643

Dimecres, a XXX de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General a las dotse horas del migdie, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich són anats de part de sas senyorias al excel·lentíssim llochtinent y capità general a reportar-li la embaxada en escrits. Que és
assí cusida, signada de número LXXXXVII, y de
thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Havent rebut lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del Principat de Cathalunya lo bitllet ab
què és estat vostra excel·lència servit favorir-lo
de vint-y-vuyt del corrent mes de maig, adjuntas ab ell las cartas a vostra excel·lència escritas
per las ciutats, en orde al servey se ha solicitat y
procurat de ellas, respon a vostra excel·lència
orde al primer punt contengut en dit bitllet de
la punta fa a differents parts lo enemich, estant
vostra excel·lència previngut y ab lo peu al estrep, que se posa a la obediència de vostra excel·lència molt prompte per a tot lo que vostra
excel·lència lo judique més proporcionat, axí
per al real servey com per al de vostra excel·lència, si y conforme vostra excel·lència pot estar
cert de quant dit concistori ha procurat, procura y procurarà sempre lo major descans de vostra excel·lència, corresponent als repetits favors
que confesa haver rebuts de vostra excel·lència.
En orde al de concórrer per si sol en la conclusió del servey de ditas ciutats, diu no poder lo
concistori en manera alguna per sol passar a la
dita conclusió, per ésser únicament // 242r // reservat a la persona de vostra excel·lència per
causa que lo servey demanat a la ciutat és per sa
magestat, Déu lo guarde, la aprobació o reproa. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 241v-242r del trienni 1695-1698.
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palms amplària; // 243r // ítem, de sinch canas
tela estampada escura; ítem, de dos canas ruans
blanchs de sinch palms de amplària; ítem, de
dotse pessas e o trossos de cotons blaus cap y
cua ordinaris; ítem, de set palms blanchs en un
escapuló.

bació del qual és del rey, nostre senyor, o de qui
representa sa real persona, qui és vostra
excel·lència, axí que al concistori sols li incumbeix la solicitut y mediar y no en manera alguna
lo reprobar o acceptar. En concideració del que
apar precís sie a vostra excel·lència servit manifestar lo que aparexerà a vostra excel·lència acceptar o reprovar del offert per ditas ciutats, axí
a ellas com a dit concistori, restant lo concistori
molt prompte per obehir y cohoperar en tot lo
que a vostra excel·lència apareixerà més convenient per al real servey».
En aquest mateix die los magnífichs assessors de
la present casa han fet relació en lo concistori de
sas senyorias del estat de las causas vertents en
lo concistori de sas senyorias.

Dijous, a XXXI de maig MDCLXXXXVI. En aquest
die al punt del migdie se és partit de la present
ciutat per al real exèrcit lo llochtinent y capità
general de sa magestat ab tota pressa, per la qual
causa y per no haver tingut avís sas senyorias no
hi són anats a despedir-se.
243v

En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà major,
y magnífich racional del General y present casa,
se és conferit en la casa del General y Bolla de la
present ciutat y en lo aposiento a hont té sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventari los fraus appresos y trobats
en lo present y corrent mes de maig. Y foren
trobats los següents: primo, a dos de maig mil
sis-cents noranta-sis, en casa de Joan Ciutat,
boter de la vila de Arenys, aprehenció de set
pams escot negre. Ítem, dit die en lo convent
dels caputxins de dita vila de Arenys aprehenció
de quatre canas, set palms cadís vermell;
//242v // ítem, de una pessa cadís blau cap y cua;
ítem, devuyt canas, dos palms xamallot. Ítem,
dit die en casa de Joan Ciutat, boter de dita vila,
aprehenció de quoranta-duas canas tela crua de
Mallorca; ítem, sinch lliures, set onsas cotó filat.
Ítem, dit die en casa Brotona Fogueras en dita
vila aprehenció de vint-y-nou canas tela crua de
Mallorca. Ítem, dit die en lo demuntdit convent
dels caputxins de dita vila aprehenció de sis canas, quatre palms bordets de fil ab dos trossos y
de una cana blauet. Ítem, junt a las parts de dit
convent en una vinya que fonch del doctor en
medicina Narcís Jonch, aprehenció de una bala
cotó filat de pes encamarat ab las xarpalleras de
quatre robas, setse lliures; ítem, altra bala cotó
filat de pes encamarat quatre robas, setse lliures;
ítem, de altra bala cotó filat de pes encamarat
quatre robas, setse lliures; ítem, de altra bala
cotó filat de pes encamarat quatre robas, setse
lliures; ítem, a quinse de dit en casa Theodora
Fàbregas, viuda en la present ciutat, aprehenció
de setse pessas e o trossos de puntas de seda negra de pes encamarat, tres lliures, una onsa y un
quart; ítem, en dita casa dit die aprehenció de
una pessa moqueals color amusco. Ítem a vinty-sis de dit en casa de Francesch Joffre, botiguer
de telas en lo carrer de Moncada, aprehenció de
diset canas tela crua blanca grossera de quatre
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Dijous, a VII de juny MDCLXXXXVI. En aquest die
Bonaventura Jubert, altre dels verguers de la
Real Audiència, és vingut en la present casa y
per medi de un verguer del il·lustre concistori
de sas senyorias ha demanat hora per venir en ell
lo noble regent la real thezoraria. E després, al
cap de un rato al que devien ser onse horas del
matí poch més o menos, és vingut en la present
casa de la Deputació lo noble don Jayme Alemany Descallar, regent la real thesoraria en lo
present Principat de Cathalunya, per ausèncias y
enfermedats de don Lluís Alemany Descallar,
son pare. Lo qual don Jayme Alemany Descallar
anave acompanyat del doctor Rafel Llampillas,
escrivà del // 244r // manament, y ha entregat a
sas senyorias dos reals cartas de sa magestat,
Déu lo guarde, dadas en Madrit als vint-y-quatre del passat, ab la una de las quals participa al
il·lustre concistori la mort de la sereníssima senyora reyna mare y ab la altra és servit sa magestat insinuar serà molt de son real agrado escusen
sas senyorias enviar personas a dar-li lo pésame,
respecte de ésser lo gasto que en semblants
funccions se fa molt conciderable, y que en la
esterilitat de temps y de medis ab què se troba
lo Principat pot fer falta per acudir a las públicas
ocasions y urgèncias se poden offerir ab las guerras presents; encarregant juntament sa magestat que la demostració de dols se regule al que
ell té ordenat a son llochtinent y capità general
executen los ministres reals en aquest Principat,
en attenció que las urgèncias y necessitats públicas impossibilitan lo poder-se gastar del comú
erari del Principat, majorment trobant-se ab
tants empenyos y obligacions precisas a què
acudir. Com de ditas reals cartas és més llargament de vèurer, las quals són assí cusidas, signadas de número LXXXVIII y LXXXIX, y del thenor següent. Segueix-se la una de ditas reals
cartas:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Miércoles diez y seys del corriente fue Dios servido de llea. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 243v-244r del trienni 1695-1698.

varse para sí a la reyna, mi senyora y mi madre,
después de la penosa y prolija enfermedad que ha
padecido, haviendo recivido los sagramentos de la
Iglesia con su acostumbrada devoción, y practicado en su muerte las heroicas virtudes que tan
exemplarmente exercitó en su ajustada y religiosa vida, cuyo sucesso, aunque resignado en la divina // 244v // volundad que lo ha permitido, me
tiene con el dolor correspondiente a la pérdida
que en él hemos hecho yo y todos mis reynos. De
que he querido daros noticia fiando de vuestro
amor y fidelidad me acompanyaréys en tan justo
sentimiento, y que haréys por vuestra parte la demostración en lutos y otras cosas que en semejantes casos se ha acostumbrado, areglandohos en
quanto a los lutos a lo que en despacho aparte os
encargo del que me daré por muy servido. Dada
en Madrid a veynte y quatro de mayo mil seyscientos noventa y seys. Yo, el rey. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit don Josephus de la Torre, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Monter,
regens.»
Segueix-se la altra real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. En
carta aparte se hos da aviso de la muerte de la
reyna, mi senyora y mi madre, y por si quisiéreys
con esta ocasión embiar personas a darme el pésame, ha parecido deziros que respecto del gasto
que hazéys en estas funciones es conciderable, y
que en la esterelidad de los tiempos y de medios
con que se halla esse Principado puede hazer falta para acudir a las prevenciones y urgencias
públicas que pueden ofrecerse con las guerras
presentes, será muy de mi real agrado que escuséys embiar personas a este fin; y porque acerca
de los lutos ordeno a mi lugarteniente y capitán
general executen // 245r // mis ministros en esse
Principado lo que he mandado observar en estos
reynos de Castilla y de mi corte, de que los hombres puedan traher solamente capas largas y faldas caýdas hasta los pies, durando assí hasta el
día de las honrras, sin que a las familias de los
vassallos de qualquier estado, grado o condición
que sean no se los den, ni permitan traher sus
amos, pues bastantamente se manifiesta el dolor
y tristesa de tan universal pérdida con los lutos
de los dueños, y que respeto de ser tan corto este
gasto para los que se los han de poner y dan crecido el todo dél, para mi Real Hazienda me prometo del çelo de los ministros le harán por su
qüenta, ha parecido encargaros juntamente,
como lo hago, executéys lo mismo, pues las urgencias y necesidades públicas impossibilitan el que
se pueda costear del erario común del Principado, majormente hallándose con tantos empeños y
a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 243v-244r del trienni 1695-1698.
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obligaciones precisas a que acudí, que en ello me
serviréys. Dada en Madrid, a veynte y quatro de
mayo mil seyscientos noventa y seys. Yo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit don Josephus de la Torre, regens. Vidit marchio de Hariza. Vidit Monter, regens».
Fonch rebut dit noble regent la real tesoraria
per los officials de la present casa dalt al capdemunt de la escala, acompanyant-lo fins dins al
aposento a hont se té lo concistori a hont sas senyorias estaven assentats en sas cadiras sota lo
dosser, posadas las insígnias. A dit regent la
thesoraria se li donà assiento ab una cadira de
vellut carmesí com las en què seyen sas senyorias ab sarrells de or a la gotera del dosser,
//245v // a la part del carrer en la qual part té son
assiento y cadira lo il·lustre y fidelíssim senyor
(diputat) militar; un poch més avall se assentà
ab cadira de vaqueta de Moscòvia dit doctor
Rafel Llampillas, escrivà de manament. Y després de haver dit regent la real thesoraria entregadas las ditas dos reals cartas y haver sas senyorias per paraula del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich manifestat lo viu
sentiment tenie lo il·lustre concistori de la pèrdua de una tan gran senyora com ere la sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre senyor,
a la qual estave tan obligat lo concistori per lo
gran emparo, protecció y consuelo havia sempre trobat en sa real persona, dit senyor thesorer
se despedí de ses senyories, acompanyant-lo dits
officials fins al capdemunt de dita escala a hont
per ells fonch rebut sens mòurer-se sas senyorias
de son lloch y puesto.
En aquest mateix die y poch aprés, ses senyories
han manat als verguers de la present casa de la
Deputació tancassen las portas de aquella, dexant tant solament obertas las portalletas com és
acostumat en semblants casos en senyal y demostració del sentiment de la mort de la sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre senyor.
En aquest mateix die ses senyories han manat
als verguers del il·lustre concistori y present casa
convidar una Novena de personas dels tres estaments, la qual se ajuntà a las sinch horas de la
tarde, en la qual entrevingueren y foren presents los infrascrits y següents: per lo estament
ecclesiàstich, lo doctor Isidro Bertran, ardiaca
major y canonge de Gerona, lo doctor Miquel
Joan Bosch, canonge de Vich, don Joan Batista
Alzina, canonge de Barcelona; // 246r // per lo
estament militar, don Francisco Bournonville
Vilademany y Perapertussa, marquès de Rupit,
don Joseph Terré, baró de Canyellas, don Joan
Copons; per lo estament real, mossèn Magí Bar-
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rera, mossèn Joseph Costa, mossèn Joseph Alòs
y Ferrer, ciutedans honrats de Barcelona. A las
quals personas fonch proposat per veu y paraula
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich que, havent vuy die present sas senyorias
rebut per mans del noble regent la real thesoraria en lo Present principat de Cathalunya, dos
reals cartas, la data de las quals és en Madrit a
vint-y-quatre del mes de maig proppassat, ab la
una de las quals és servit sa magestat, Déu lo
guarde, participar a sas senyorias la mort de la
sereníssima senyora reyna, sa mare, y ab la altra
insinua serà de son real agrado que los dols se
regulen fent-se aquells sos ministres de propri,
encarregant ses senyories fassen lo mateix respecte de no poder-se gastar aquells del erari
comú de la Generalitat per trobar-se ab tants
empenyos y obligacions precisas a què acudir,
com en ditas reals cartas és més llargament de
vèurer, las quals junt ab la present se donan per
proposició. E com ses senyories, vist lo contengut en ditas reals cartas se troben en perplexitat
en orde a la demostració de dols deuen sas senyorias, tant respecte de la present casa com de
sas senyorias mateixos y dels officials, que per so
sie servida la present Novena aconcellar a sas senyorias lo que en semblant // 246v // cas deuen
ses senyories fer y observar. E la dita Novena,
ohida y entesa dita proposició lo en ella contengut, y ohidas las dos demuntditas reals cartas
donadas per proposició, que per lo secretari y
escrivà major del General ab clara e intel·legible
veu foren llegidas, aconcellà en la forma següent:
«Que en attenció de la real insinuació del molt
exausta se troba la Generalitat y la ocurrència
del temps que per ço ses senyories fassen la demostració de dols acostumada en lo tocant al
concistori de sas senyorias, tantsolament fent
cubrir a gastos de la present casa lo dosser del
concistori, cadiras, posant tapete y cortinas de
bayeta en los portals del concistori y sala dels
Reys, fent també cubrir las massas també de bayeta, y de drap las insígnias de sas senyorias, y
semblantment fassen ses senyories sien servits
fer en la present casa la funerària y pios suffragis
acostumants fer, fent se fassen ab la major
decència sie possible, evitant, emperò, lo supèrfluo y demasiadament pompós; y que per al present no·s done vestuari a ningú, sinó tantsolament als il·lustres y fidelíssims senyors
concistorials ecclesiàstichs, als quals se’ls done
tantsolament vestuari de drap refí per lloba y
beca, estant-se a la mira de com la present ciutat
resoldrà fer dita funerària y demostració de
dols, perquè a vista de la demostració farà la dita
present ciutat puguen ses senyories pèndrer la
deliberació més convenient en lo que pot tenir
mira a la assistència de sas senyorias y officials de

la Generalitat a la celebració de dita funerària y
pios sufragis».
247r

Disapte, a IX de juny MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una carta han rebut
del excel·lentíssim llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat de Catalunya, la data de la qual en lo
camp de Hostalrich als set del corrent mes de
juny, ab la qual insinua sa excel·lència ésser convenient que a las ciutats de Lleyda, Tortosa,
Vich y Manresa se admete lo servey han ofert ab
capitans y officials nomenadors per ellas mateixas y que de les restants ciutats se traguen los
més soldats se pugue sens officials. Com de dita
carta és de veura, que és assí cusida, signada de
número LXXXX, y del thenor següent. Segueixse dita carta:
«En intelligencia de lo que contiene el último papel de vuestra señoría en respuesta al mío de veynteyocho de mayo, con que remití a vuestra señoría
las cartas que me havían escrito las ciudades tocantes al servicio que se les pidió para augmento
del tercio con que vuestra señoría sirve a su magestad, devo decir a vuestra señoría que parece
será conbeniente, respecto del corto número con
que se halla, que a las de Lérida, Tortosa, Vique y
Manresa se les admita el que han ofrecido con capitanes y officiales inferiores nombrados por ellas
mismas, pues cada una da número de gente suficiente para la formación de una compañía, y que
de las otras ciudades se saque los más soldados que
se pudiere, sin // 247v // officiales, a que parece se
allana ja Tarragona. Añado que, si vuestra señoría confía conseguir que este servicio se haga por
tiempo de diezyocho meses, lo solicite vuestra señoría por su parte, supuesto que esta solicitud es de
la incumbencia que se ha encargado a vuestra señoría. Y, en caso que no tenga esperansa de conseguirlo, podrá vuestra señoría insignuarlo a mí o
a mi subcessor con toda expressión para que se determine lo más combeniente. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Campo de Hostalrrique,
a siete de junio de mil seyscientos noventa y seys. El
marqués de Gastanaga.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».

248r
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Dijous, a XIIII de juny MDCLXXXXII. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona y doctor en
medicina, mitjansant jurament ha fet relació de
com Erasme de Lana y Fontanet, donsell, racional de General y present casa, ha continuat y
continua ab la mateixa indisposició y accident

continguts en altres relacions per ell fetas, y encara ab més efficàçia y gravedat, la qual indisposició y accident li ha impedit y actualment li impedeix totalment lo personal exercici y servitut
de dit son offici. Semblantment, mitjensant dit
jurament, ha fet relació de com la indisposició e
impediment del doctor misser Gismundo Boffill, ajudant tercer de la escrivania major, ha
continuat y continua encara en lo mateix modo
que té dit y referit en altras relacions per ell fetas, de forma que li ha impedit y impedeix la
personal servitut y exercici de son offici.
Ítem, mitjansant dit jurament, ha fet relació dit
doctor Monsalvo de com lo impediment e indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant
de racional, ha perseverat y continuat y persevera encara en la mateixa conformitat se conte en
altres relacions per ell, dit doctor Monsalvo, fetas a sas senyorias, de manera que li ha impedit y
actualment li impedeix lo poder exercir y servir
personalment son offici. Y finalment, mitjensant jurament, ha fet relació dit doctor Monsalvo com la indisposició de Joseph Moya, llibreter, // 248v // andador de la confraria del gloriós
màrtir sant Jordi, ha continuat y continua del
mateix modo y forma se conté en altras relacions fetas a sas senyorias, de forma que li ha
impedit y impedeix la personal servitut y exercisi de dit son offici.
Divendres, a XV de juny MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias lo doctor Joan Baptista de
Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona,
avantatjat de la companyia del capità Ignasi Picalqués, altra de las del tèrcio de la Generalitat y
present casa, ha fet dexació pure y líberament,
en mà y poder de ses senyories, de la dita plassa
de avantatjat y sou de aquella, suplicant a sas senyorias sien servits admètrer-li aquella en atenció de trobar-se ell en estat de no poder asistir
en lo tèrcio ni estar en campanya. Y sas senyorias han admès dita renúncia y dexació, essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en altres dels verguers
del il·lustre concistori de ses senyories.
Disapte, a XVI de juny MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de ses senyories Bernat de Lana, donzell, avantatjat de la companyia de don Ugo de Santjoan
y de Planella, altra de las del tèrcio del General y
present casa de la Deputació, // 249r // ha renunciat y feta dexació pura y líbera de ses senyories de dita plassa de avantatjat y sou de aquella,
suplicant a sas senyorias fossen servits admètrerli aquella en atenció de no trobar-se ab disposició de poder estar en campanya y assistir en lo
tèrcio. Y sas senyorias han admès dita renúncia y
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dexació, essent presents per testimonis don Joseph de Amigant y Isidro Bosch, notari causídic, ciutadà de Barcelona.
Dimarts, a XVIIII de juny MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del Genreal, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta han rebut del excel·lentíssim llochtinent de sa magestat en lo present
Principat de Catalunya, la data de la qual és en
lo Camp de Hostalrrich a dicet del corrent, ab
la qual dit excel·lentíssim senyor lloctinent diu
quedar previngut lo vehedor general del real
exèrcit en orde a que al temps de passar la mostra a dit real exèrcit no farà novetat alguna en lo
tèrcio de la Generalitat. Com de dita carta és de
vèurer, que és assí cusida, signada // 249v // de
número LXXXXI, y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
«He recividoa la carta de vuestra señoría de ayer
y, enterado de su contenido, dije a vuestra señoría
que ja está prevenido el veedor general de que al
tiempo de passar la muestra al exército no hará
novedad ninguna con el tercio de vuestra señoría.
De que deve estar assegurado, como de mi verdedero afecto, con que me hallará vuestra señoría
para todo lo que sea de su agrado y satisfacción.
Dios guarde a vuestra señoría felices años. Campo de Hostalrique, a diesysiete de junio de mil seyscientos noventa y seys. El marqués de Gastanaga.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die, en la cathedral de la present ciutat, se és celebrada la funerària feta per la
ànima de la sereníssima senyora reyna, mare del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde. No foren sas
senyorias convidats per asistir a ella.
En aquest mateix die, acerca las sinch horas de
la tarde, se ha ajuntat en la present casa de la
Deputació una divuytena de personas dels tres
estaments, convidada per los verguers de orde
de sas senyorias, en la qual entrevingueren y foren presents los infrascrits y següents. Per lo estament ecclesiàstich: lo il·lustre fra don Anton
de Planella y Cruÿlles, abat // 250r // de Besalú;
lo il·lustre doctor fra Benet Sala, abat de Gerri;
don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del
Mar y canonge de la cathedral de la present ciutat; lo doctor Joseph Regàs, ardiaca major y canonge de Gerona; lo doctor Anton Alrà, canonge de Gerona; don Joan Baptista Alzina,
canonge de Barcelona. Per lo estament militar:
lo il·lustre don Francisco de Bournonville, mara. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
249v i 250r del trienni 1695-1698.
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quès de Rupit; don Joseph Terré y Marquet,
baró de Canyellas; don Joseph Terré y Granollachs; don Lluýs Bru y Canta; don Joseph Oliver; don Joan Copons y Falcó. Per lo estament
real: mossèn Magí Barrera; doctor Salvador
Massanes de Ribera; doctor Joseph Costa;
mossèn Joan Llinàs; doctor Baptista Reverter;
doctor Joseph Alòs y Ferrer. A la qual Divuytena axí convocada y congregada fonch per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim // 250v //
senyor deputat eclesiàstich, dit, referit y proposat que axí per carta del molt reverent en Christo pare bisbe de Gerona, com per representació
feta en lo concistori de ses senyories de paraula
per los síndichs y jurats de las vilas de Mataró y
Arenys, ha arribat y pervingut a notícia de sas
senyorias las enormes hostilitats y sacrilegis continua lo enemich francès en lo present Principat
de Catalunya, assenyaladament en la part de la
marina, fent mandatos en scrits als naturals de
Arenys y altras parts ab comminació de tirànicas
penas perquè obren carratera fins a la vila de
Mataró, amenassant de eix modo la total devastació y desolació del restant del Principat, com
de dita carta de dit reverent en Christo pare bisbe de Gerona y madatos scrits, despedits als batlle y consells de Arenys, és de vèurer extensament, la qual carta y mandatos junt ab la
present se donan per proposició, que són assí
cusits signats de números LXXXXII, LXXXXIII
y LXXXXIIII, que per ço, en attenció del sobre
expressat, sie servida la present Divuytena aconcellar a sas senyorias, en tant urgent necessitat y
en què tant interessa lo real servey, han y
deuhen obrar sas senyories en major útil de la
província y servey del rey nostre senyor. Segueix-se la carta y demés papers donats per proposició:

nyorias que són los pares y segurs protectors de
est Principat de Catalunya, per a què luego procuren donar la providència que és menester per
a impedir los horrorosos designes d’estos nostres cruels enemichs. És la necessitat tant extrema com vostras senyorias poden conciderar.
Esta és la hora que los pares, com són vostras senyorias, han de aplicar sa piedat y son valor en
defensa de sos fills y de son Christo sacramentat
y no dubten que la Divina Magestat los assistirà
ab son divino poder y soberanos auxilis en empressa tant pròpria, com jo li suplico y suplicaré
en mas oracions y sacrificis, y que·ls guarde y
prospere per a libertar-nos de nostres enemichs
y de sas sàcrilegas operacions. Arenys y juny dinou de mil sis-cents noranta-sis. Mol il·lustres
senyors, besa les mans de vostras senyorias son
més humil y afligit capellà y siervo fra Miquel,
bisbe de Gerona».
Molt il·lustres senyors diputats y concistori
d’est Principat de Catalunya.»
251v

«Molta il·lustres senyors. Si los achaques y contínuos dolors que patesch // 251r // no·m tinguessen tant postrat com me tenen, en persona
anirie a plorar en presència de vostras senyorias
mos insuperables desconsuelos per ocasió de
las sàcrilegas hostilidats que han fet los enemichs contras mas ovellas, contra mas iglésias y
contra el mateix Christo Senyor Nostre sacramentat. Y conciderant en est punt de la mitjanit
en què me avissan los jurats de Canet y d’esta
vila de Arenys de Mar tenir mandato y orde del
duch de Bandoma, conforme veuran vostras senyorias ab lo paper que portan los síndichs, de
fer carratera dintre dos dies fins a Mataró, que
los mateixos treballs y sacrilegis en tantas vilas,
llochs y en tantas iglésias executats sens amenaça, después de haver apel·lat a l’emparo y favor de Déu Nostre Senyor, recorro a vostras sea. els originals d’aquesta carta i papers es troben intercalats
entre els folis 250v i 251r del trienni 1695-1698.
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«René Desgrigny, consellier du roy en ses conseils,
intendant de justice, police, finances et fortificacions de Catalogne et des armèes de sa majestè.
Nós ordenam en als batlle y cònsols de la vila de
Arenys de Mar que, encontinent lo present rebut, fassen acomodar lo camí de dita vila fins a
Mataró, que la artilleria y tots los carruatges de
la armada ý pugan passar. Los dits camins seran
acomodats dins dos dies, a pena d’ésser cremats
y de ser tractats com desobedients. Y, si alguns
habitants de dit lloch se vol(en) absentar de sa
casa per no fer dit(s) trebals, li rasaran sa casa y
arrencaran las vinyas. Ítem, se ordena a dit batlle
y cònsols de fer tornar los habitants que pourien
ésser-se’n anats de llurs cases, que no se’ls tocarà ninguna cosa, y iglésias en particular seran
guardadas sota la protecció y salvaguarda de
monsieur le prince, duc de Vandosma. Datat en
lo camp de Tordera als diset de juny mil siscents noranta-sis. Desgrigny. Par monsieur Maront. Lloch del cello».
Segueix-se altre paper o mandato:
«De la part de monsenyor lo prince, duc de
Vandosma, se ordena y mana en als batlles y
cònsols de Santa Maria de Arenys que, encontinent lo present rebut, avertigan los habitants
que ningun no séguian los blats ni altres ferratjes, lo que acompliran a pena d’ésser cremats
// 252r // tots los que se trouvaran segar blats (i)
seran penjats pel coll. Datat al camp de Tordera
als dicet de juny mil sis-cents noranta-sis. Desgrigny.
Arenys de Mar».

E las ditas personas de dita Divuytena, ohida
dita proposició per ses senyories feta y ohida la
carta y mandatos donat per proposició, que per
lo scrivà major del General y present casa ab alta
e intel·ligible veu fonch tot llegit, féu la resolució y aconcellà a sas senyorias en la forma següent: que sas senyorias despatxassen extraordinari a sa magestat, Déu lo guarde, ab verídica y
específica representació del estat que·s troba lo
Principat, escrivint també als deputats y jurats
de Çaragossa, [...] dels tres estaments y jurats de
València per a què tingan a bé acompanyar la representació de sas senyorias. Y que, axí mateix,
un dels molt il·lustres senyors concistorials, assossiat de dos cavallers, se conferesca en la vila de
Hostalrrich o allí a hont se trobe sa excel·lència
lo llochtinent de sa magestat, fent-li per part del
il·lustre concistori representació perquè se servesca aplicar-se ab effectiva vigilància y prompte
cuydado a oposar-se a las invasions enemigas en
las majors y més numerosas poblacions de la marina, obligant-lo a retirar-se, offerint per part del
il·lustre concistori tot lo que conduhesca a la
concervació del proposat; entregant dita representació a sa excel·lència se passe també a fer representació als generals y cabos del real exèrcit,
entregant a quiscú de ells còpia de la representació se farà y entregarà a sa excel·lència.
Dimecres, a XX de juny.
252v

En aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cussís y
continuàs en lo present dietari la representació
per sa senyorias feta al rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, en orde al infeliz y miserable estat en
què·s troba lo Principat, remesa per extraordinari
despatxat lo die de ahir, suplicant-li ab tot rendiment sie servit manar donar la més prompte y
eficàs providència per a què se remedien los experimentats y amenassats danys. Com de dita representació és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de número LXXXXV, y del tenor següent:
«Señora. El concistorio de los deputados y oydores
de qüentas del Principado de Cataluña, movidos
del impulso de su principal obligación, repiten su
rendimiento a los reales pies de vuestra magestad
y representan el summo sentimiento de las noticias lamentables y clamosas que han tenido y que
se le van continuando respeto de los sacrilegios y
ostilidades executadas por el enemigo en diversos
pueblos sujetados con la violencia de sus armas
hasta Pineda y Calella, y que amenassa continuar hasta la villa de Matarón, distante solas
quatro leguas de Barcelona, noticiando al bayle y
jurados de las villas de Arenys que dentro el limia. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 252v i 253r del trienni 1695-1698.
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tado tiempo de dos días habriessen carretera en los
parages de aquella vezindad para que todo el carruage y tren de Cartillería pudiesse passar hasta
Matarón, con la execución de penas tiránicas
como son la de quemar las casas, talar los campos
y ahorcar las // 253r // personas, como podrá vuestra magestad quedar informado con la copia de
los mismos papeles que, en nombre del duque de
Vandoma, general de las armas de Francia, y del
intendant del exército enemigo, se han presentado, y que, con lágrimas en los ojos, diferentes síndicos, llorando su desgracia y solicitando algún
alivio de su dolor, han trahido al consistorio,
acompañados de carta de su prelado, el obispo de
Gerona, que destarrado de su iglesia se halla en la
misma villa de Arenys, que también se remite a
vuestra magestad.
Y pudiendo con grande probabilidad temer que
estas amenaças no passen a efectiva y prompta execución, con la experiencia que amargamente lloramos de haver campeado el enemigo a su arbitrio
en nuestro pahís, obrando tales insultos y sacrilegios sin reserva de lo sagrado, que ha ocasionado la
desolación de muchos lugares, que se hallan despoblados, y todo a vista de nuestro exército, que, aunque superior, ha perseverado siempre dentro de las
lineas del cordón sin poner el menor estorvo ni impedimiento a sus designios, ni embaraço alguno a
sus destacamientos, y sin que esta invasión de las
reales tropas de vuestra magestad se pueda atribuhir ni a poco número ni a falta de valor, pues en
el día primero de junio una porción sola de cavallería, a cargo del príncipe Darmestad, supo, espada en mano, abrirse passo sobre la cavallería
enemiga, abrigada de fusilleres, muy en gloria de
las reales armas de vuestra magestad, e impensado escarmiento de las enemigas.
En atención de lo qual, cuydadoso el consistorio
en solicitar algún prompto reparo y precaución a
tan imminente ruhina, movido no tanto de procurar el alivio a las violencias y trabajos que padecen los naturales en sus personas, vidas y haziendas, que gustosamente tienen sacrificadas en
servicio de vuestra magestad, logrando todas las
ocasiones en que lo pueden manifestar y dezeando
sean muchas, quanto por el amor y zelo a la concervación de la real corona de vuestra magestad
(desean) vivir // 253v // y morir bajo su real, suave y natural dominio, ha resuelto ponerse con esta
humilde representación a los reales pies de vuestra
magestad y, por lo que insta y presisa el ahogo, que
passe luego personalmente el deputado eclesiástico, cabeça del concistorio, a encontrar el marqués
de Gastanaga, lugarteniente y capitán general
de vuestra magestad, para representarle el grave
y lastimoso prejuizio se sigue de permitir que el
enemigo explaye sus conquistas en el pahís de la
costa del mar, que sobre su fecundidad tiene muy
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crecidas y numerables poblaciones. Y la grande
contingencia a que se expone de verse asediada
Barcelona si se dilatasse el enemigo hasta Matarón, ofreciendo el concistorio aplicarse con toda
actividad y promptitud para que los naturales,
en tan apretado lance, juntos con las reales tropas
de vuestra magestad, se opongan al enemigo hasta obligarle a retirarse, no pudiendo tolerar su
constante y religiosa (fe)a ver ultrajado el mayor
de sus misterios, ni su lealtad el que vuestra magestad pierda ni la menor porción de su dominio
en Cataluña, provincia que, por antemural de
España, es de la major importancia para la concervación de la monarquía. Y que quando, por
algún motivo que no alcansa al consitorio, no pareciesse al lugarteniente de vuestra magestad sacar las tropas del cordón, permita que los naturales, en lo que pudieren, se opongan a los designios
del enemigo. Y que passe a noticiar a los demás
cabos del exército la representación que habrá hecho al lugarteniente de vuestra magestad, para
que conste a todos la fidelidad con que el Principado anela // 254r // y aspira al mayor servicio de
vuestra magestad. Por lo que, postrados a los reales pies de vuestra magestad, suplican con todo
rendimiento sea servido mandar se dé la más
prompta eficás providencia para que se remedien
los experimentados y amenassados danyos, como lo
espera el concistorio de la gran benignidad de
vuestra magestad y recibirá a merced».
En aquest mateix die, en execució de la deliberació feta per sas senyorias lo die de ahir, inseguint lo concell donat per la Divuytena de personas dels tres estaments, se és partit de la
present ciutat per la vila de Hostalrrich, o per
allà a hont se trobàs sa excel·lència lo excel·lentíssim llochtinent de sa magestat, lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Rafel de Pinyana y Galvany, deputat eclesiàstich, assossiat de don
Joseph Oliver y de don Joan de Copons y Falcó,
ab comitiva del síndich del General y present
casa y de Joseph Pelegrí, verguer del il·lustre
concistori, aportant ab ell la massa de plata.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari la representació que en escrits dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich té de fer y entregar al dit excel·lentíssim llochtinent y capità
general, la qual és assí cusida, signada de número LXXXXVI, y del tenor següent:
«Excelentíssimob señor. El sumo zelo y amor que la
Generalidad de Cataluña, compuesta de los tres
a. seguim el document original.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 253v i 254r del trienni 1695-1698.
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brassos, eclesiástico, militar y real, professa a su legítimo rey y señor, que Dios guarde, y lo mucho
que interessa su real corona en la conservación
desta su provincia ha precissado al concistorio a
dar qüenta a su magestad por extraordinario del
infeliz estado en que se // 254v // halla el Principado, como constará a vuestra excelencia con el
memorial adjunto, y de que, por lo que importa
ganar los instantes al tiempo, para que, como el
enemigo ha penetrado sin la menor oposición hasta Pineda y Calella, no execute dentro dos días las
amenaças que se temen en Mataró, distante solamente quatro leguas desta ciudad de Barcelona,
passaría luego a hazer la demostración de enviar
al deputado eclesiástico, cabeça del concistorio,
para representar a vuestra excelencia se sirva
aplicarse con efectiva vigilancia y prompto desvelo a oponerse a las invasiones enemigas en las majores y más numerosas poblaciones de la marina,
obligándole a retirarse, lo que se persuade el concistorio executará a qualquier movimiento de las
superiores tropas de su magestad, mandadas por
vuestra excelencia, por no verse cortado entre los
desfiladeros y asperesa de caminos que tan a su
salvo ha atravessado. Ofreciendo juntamente a
vuestra excelencia contribuir el concistorio con
todo su esfuerzo a quanto conduxere a la concervación de lo propuesto, enxugando las lágrimas y
acallando los clamores de tantos como, por mar y
tierra, se retiran fugitivos a esta ciudad, valiéndose deste concistorio por verse abandonados a las
hostilidades enemigas, que abrigado de las reales
tropas todo el Principado tomará las armas para
la defensa del real patrimonio, como se ha experimentado en los numerosos somatenes que con
tanto gasto se han levantado esta campaña, licenciándose después sin haver podido lograr sus fines
y ardientes dezeos. Y que quando a vuestra excelencia, por algún motivo que no le alcansa al
concistorio, pareciere no sacar las tropas del cordón, exponiéndolas al riesgo, mande que los naturales del paýs, según las fuersas de su posibilidad,
//255r // puedan oponerse a las violencias del enemigo. Haviendo juntamente determinado que
copia de esta misma representación se pusiesse en
las reales manos de su magestad y se entregasse a
cada uno de los demás generales y cabos de esse
real exército, para que en todo tiempo sea público
y conste a todos lo que por su parte ha obrado el
concistorio, y que en ocasión alguna no pueda
atribuhirse a su ommissión ninguna infelicidad».
Divendres, a XXII de juny MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa de la Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta han rebut del excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, la data de la qual és
en Madrid a setse del corrent, ab la qual partici-

pa a sas senyorias haver-se servit sa magestat
honrrar-lo ab lo puesto de virrey y capità general d’aquest Principat. Com de dita carta és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de número
LXXXXVII, y del tenor següent:

siempre el reguardo y defensa de esse Principado
hasta aventurallo todo por él. Y, en orden a ello,
havemos dado y daremos todas las providencias
que cupieren en lo possible, haviéndose dispuesto
que marcharan luego los tercios de la costa y casco
de Granada, y se harán quanto antes a la vela
seys navíos de la armada con algunos de fuego en
el ínterim que se acaban de aprestar los demás,
de que no se alsa la mano. Y las esquadras de galeras seguirán al mismo rumbo con otras disposiciones, a fin de que esté proveýdo este exército y corrientes los assientos. Y, sobre todo, se hazen y
harán las más exquisitas diligencias para que
esté asistido este exército con la puntualidad que
conviene, como lo haréys, viendo por experiencia,
y porque havemos concedido licencia al marqués
de Gastanaga, que nos pidió, por su falta de salud, havemos nombrado en su lugar a don Francisco de Velasco, de nuestro consejo de guerra, por
su calidad y muchos méritos, y por el valor y buena conducta con que nos ha servido en diversos
empleos militares y políticos muy a nuestra satisfacción. Y assí no dudamos os será muy grato este
govierno y que estará muy en breve en este Principado, por hallarse ja en la cercanía desta corte.
De Madrid, a diesyséys de junio mil seyscientos
noventa y seys. Jo, el rey. Crispín de Botello. Lugar del cell(+)o.»

«Muya ilustres señores. Su magestad, Dios le
guarde, se ha servido de honrrarme con el puesto
de virrey y capitán general de esse Principado,
cuya noticia es de mi obligación participar a
vuestra señoría, añadiendo quan de mi estimación y aprecio ha sido este // 255v // empleo, pues
no sólo logro la ocasión de manifestar a vuestra señoría uno y otro a su representación con particular afecto, sino también la firme esperanza de
que vuestra señoría, como tan amante del servicio
del rey, sea quien más contribuya a mi desempenyo, en cuya correspondencia me hallará vuestra
señoría particularmente atento a quanto sea de
su gusto y servicio, como lo acreditarán las experiencias. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría
largos años. Madrid y junio diesyséys de mil seyscientos noventa y seys. Muy ilustres señores, besa
las manos de vuestras señorías su mayor servidor
don Francisco de Velasco.
Muy ilustres señores diputados del principado de
Cataluña».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs
en dit present dietari una real carta han rebut
de sa magestat, la data de la qual és en Madrid,
a setse del corrent, en resposta de la representació per sas senyorias feta en jornada de vint-ytres de abril proppassat, la qual és assí cusida,
signada de número LXXXVIII, y del tenor següent:
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«El reyb. Ilustres y fidelíssimos deputados. Con
motivo de las prevenciones que hazían los enemigos en este Principado y que su designio era atacar a Hostalrique, para facilitar con esto el sitio
de esta capital, remitís con carta de veynteytres
de abril un memorial en que ponderáys // 256r //
el justo cuydado que os davan estas noticias, el
modo y disposición que discurriáys para reparar
un tan grave golpe y, últimamente, lo que vuestro mucho amor y zelo han contribuido y contribuhiría en deffensa de este Principado. Y, siendo
estas expressiones tan proprias de vuestras obligaciones, innata fidelidad y amor a nuestro real
servicio, no podemos dexar de manifestaros quan
gratas nos han sido y asseguraros que nuestro
único y más principal cuydado ha sido y será
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
254v i 255r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
255v i 256r del trienni 1695-1698.
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Dissapte, a XXIII de juny. En aquest die me han
ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una relació authèntica y jurada feta
per lo doctor en medicina Joseph Melich, de la
ciutat de Tortosa, de la qual consta y apar que la
indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent
de racional de la present casa de la Deputació,
ha continuat y continua ab la mateixa conformitat contenguda en altra relació, de forma que li
impedeix lo poder servir personalment dit son
ofici. Com de dita relació és més llargament de
vèurer, que és assí cusida, signada de número
LXXXXIX, y del tenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto,
die vero sexto mensis junii intitulata, presente et
ad haec vocato, requisito atque rogato me, Paulo
de Rosses, cive Dertuse, apostolica et regia auctoritatibus notario publico et scriba domus Deputacionis localis ipsius civitatis et eius collecta infrascripto, et presentibus Raymundi Sans, sartore, et
Josepho Siurana, doleario, Dertuse civibus, pro
testibus ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis, magnificus Josephus Melich, medicine
doctor, Dertuse populatus, constitutus personaliter in mei presencie, (dicti) et infrascripti notarii
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
256v i 257r del trienni 1695-1698.
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et scribe testiumque supradictorum presencia, intus domus concilis civitatis Dertuse, medio juramento per ipsum iam prestito in manu et posse
magnifici Joseph Peris, mercatoris, Dertuse civis,
deputati localis domus Generalis Dertuse et eius
collecte, in simili instrumento relacionis papirum
facte, recepto per discretum Jacobum Revull,
apostolica et regia auctoritatibus notarium publicum Dertuse, uti substitutum meum, dicti et
infrascripti notarii et // 257r // scribe, trigesimo
primo die mensis marcii proxime preteriti retulit
et relacionem sequentem fecit:
«Com la disposició de mossèn Joseph Gregori
Alaix, notari, ciutedà de la present ciutat de
Tortosa, de la qual tinch feta relació mitjansant
jurament en mà y poder del magnífich deputat
local de la present ciutat y sa col·lecta, de la qual
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rosses,
notari públich de la present ciutat y escrivà de la
deputació local de dita ciutat y col·lecta, als
trenta-hu de mars proppassat, ha continuat y
continua ab la matexa conformitat contenguda
en dita relació, de tal manera que impedeix al
dit Alaix lo servir son ofici de scrivent ordinari
de racional de la casa de la Deputació del General del present Principat de Catalunya. Doctor
Joseph Mèlich».
De quibus omnibus et singulis, ut predicitur, actis, dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum de presenti confici sibique
et aliis cuya interessit dari, tradi et liberari per
me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, ad habendum de predictis memoriam in
futurum. Quod fuerunt acta Dertuse sub anno,
die, mense et loco predictis, presente me, dicto et
infrascripto notario et scriba, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa vocatis et
specialiter assumptis, pro ut superius continetur.
Sig(+)num Pauli de Rossas, civis civitatis Dertuse, apostolica et regiam ac eiusdem civitatis auctoritatibus notari publici et scribe consistori magnifici deputati localis eiusdem civitatis et eius
collecte, qui premissis, una cum prenominatis testibus, interfui et rogatus et requisitus clausi».
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Dimars, a XXVI de juny. En aquest die ha tornat
a assistir en lo il·lustre concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, per ésser
tornat de la vila de Hostalrich, a hont se trobava
sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat.
En aquest mateix die, a las quatre horas de la
tarde, poch més o menos, se ajuntà la Divuytena
de las peronas dels tres estaments convocada y
congregada lo die dinou del corrent mes de
juny, ab la qual Divuytena per dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich fonch dit y
referit que, en execució de la deliberació feta in652

seguint lo concell de la Divuytena lo dit die de
dinou del corrent, se havia despatxat extraordinari a sa magestat ab humil representació, y lo
die vint se partí de la present ciutat ell, dit deputat eclesiàstich, per la vila de Hostalrich, a hont
se ere conferida ab lo excel·lentíssim senyor
marquès de Gastanaga, llochtinent y capità general, representant-li los ahogos que se trobava
lo Principat, offerint-li totas las forsas se podrien ajuntar per a conseguir sa conservació
baix lo suau y real domini de sa magestat, entregant-li la representació en escrits que·s troba incertada y continuada en lo present dietari en
jornada de vint del corrent, passant després a fer
semblant representació y à entregat còpia d’ella
als generals y cabos majors del real exércit. Y
que, en lo discurs de la conferència que ell, dit
deputat eclesiàstich, tingué ab dit excel·lentíssim llochtinent, havia entès ser lo únich y principal motiu de no haver-se aplicat medis oportuns per impedir al enemich sos progressos y
passar son camp a la Tordera <era> lo haver tingut orde de sa magestat de no aventurar las tropas fins a arribar son successor, y que sa resolució ere que, quant se mogués lo enemich de
Tordera per anar per // 258r // la costa de la cercania de Barcelona, se posarie de qualsevol manera, no sols per la defensa de esta capital, sinó
també de qualsevol de las parts a ellas més cercanas.
De las quals rahons replicà ell, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, posant en
la consideració de dit excel·lentíssim llochtinent
diferents rahons y motius que aparexia persuadir no ésser estada la real mente e intenció de sa
magestat estrechar la execució del real orde al
ahogo en què se troba lo Principat, puix constava que repetidas vegadas se havia informat ab
poch fonament a sa magestat que el enemich
entrava ab forsas molt crescudas y superiors a las
del real exèrcit, que era lo que podia haver motivat la real orde. La qual notícia no se ere verificada, ans bé, segons repetits avisos, las tropas
enemigas fins ara són estadas y són inferiors, y
quant fossen iguals haurian de ser de menor forsa, tenint lo real exércit no sols la seguretat del
paýs, sinó també lo trobar-se molts dels naturals
ab las armas en las mans y ab disposició tot lo
Principat de augmentar-las ab llevas y somatens,
axí que no restarien aventuradas las reals tropas.
Y que, en tot cas, obligava la necessitat a procurar ab partidas, enboscadas, destacaments, tenir
en arma, inquietar, embarallar comboys y apretar al enemich en tot lo possible, llevant-li la llibertat ab què transporta sos viures y ab què, ab
hostilitats y sacrilegis, arruhina, assola y despobla tantas vilas y llochs. Del qual dictamen són
també alguns dels generals, si bé los demés senten y entenen no dèurer-se arriesgar cosa algu-

na sinó és per la deffensa de Barcelona o de alguna de las parts de sa cercania. A vista de tot lo
que aconcellàs dita Divuytena a sas senyorias lo
que deuhen obrar y posar en execució per a què
més se cumple al servey de sa magestat y alívio y
consuelo dels pobles del present Principat, que
tant oppressos se troban molts de ells.
E la dita Divuytena, ohida y entesa la relació
feta per dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, aconcellà a sas senyorias que, per
extraordinari de anada // 258v // tant solament,
sie feta representació al rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, en continuació de la que ja sas senyorias tenen feta per lo extraordinari despatxat als
dinou del corrent, escrivint per dit effecte y remetent còpia de dita representació a la sereníssima senyora reyna, president del Supremo de
Aragó, condestable de Castella, don Francisco
de Velasco, novament elegit en llochtinent y capità general de sa magestat per lo present Principat, y a don Joan de Larea, secretari del despaig universal.
Dimecres, a XXVII de juny MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat a mi, scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari la representació que per extraordinari sas senyorias, inseguint lo concell de la
Divuytena, fan a sa magestat, Déu lo guarde, en
orde al estat del Principat, suplicant-li ab ella sie
servit manar se apliquen luego los més promptes y eficaces medis per obligar al enemich a una
retirada que assegure lo mantenir-se y persevarar lo real exèrcit en la plassa de armas fortificada junt a Hostalrich, com en paratge del qual
dependeix la seguritat y defensa de la present
ciutat y del restant del Principat. Com de dita
representació és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de número C, y del tenor següent:
«Señora. El concistorio de los deputados y oydores
de cuentas del Principado de Cataluña oy buelve
con todo rendimiento a postrarse a los reales pies
de vuestra magestad y dize que, en atención a lo
que representó a vuestra magestad en el día diesynueve del corriente y no teniendo la noticia de
que huviesse aplicado remedio proporcionado a
embarazar // 259r // los progressos y amenaças del
enemigo, dentro el breve término de dos días, contra los lugares de Arenys y Mataró para consuelo y
alivio de los pueblos que, afligidos, havían recurrido a su mediación, passo a executar la deliberación de que el diputado eclesiastico fuere personalmente al real exército a representar al
lugarteniente y capitán general de vuestra magestad los ahogos y rezelos con que se hallava el
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 258v i 259r del trienni 1695-1698.
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Principado y a ofrecerle todas las fuerzas que este
podía juntar para que se consiguiesse su conservación debajo el suave y real dominio de vuestra
magestad, en la forma de que se dio cuenta a
vuestra magestad en dicha representación, y contiene la copia adjunta, experimentando en el capitán general y demás cabos superiores muy singulares demostraciones de favor y reconociendo en
todos el sumo y inexplicable zelo por el servicio de
vuestra magestad.
Y haviendo entendido en el discurso de la conferencia que tuvo el diputado eclesiástico con dicho
capitán general, ser el único y principal motivo
de no haverse aplicado medios oportunos para impedir al enemigo sus progressos y passar su campo
a la Tordera, con la ocupación del paýs más bello y
fecundo que tiene Cataluña en su marina hasta
Calella, el haver tenido orden de vuestra magestad, que ensenyó al deputado, de no arriesgar en
nada las tropas hasta que llegasse el successor, y
que su resolución era que, quando el enemigo se
moviesse de Tordera para penetrar por las costas a
la cercanía de Barcelona, se opondría de qualquier manera no sólo por la defensa de esta capital, sino por qualquiera de las partes della más
cercanas, hassiéndolo con la misma formalidad
escrita al concistorio. Y después de haver, con el
devido respeto, rendido toda veneración a lo sagrado del orden, le pareció al deputado poner en
su consideración algunas razones y motivos que
parece persuaden no haver sido la real mente e intención de vuestra magestad estrechar la execución de la real orden al ahogo en que // 259v // el
Principado se halla, pues constava que repetidas
vezes se havía informado con poco fundamento a
vuestra magestad que el enemigo entrava con
fuerças muy ventajosas y superiores a las del real
exército de vuestra magestad, que era lo que podía haver motivado la real orden, y que no se havía verificado esta noticia, pues, según el juizio
más universal y repetidos avisos de confidentes, las
tropas enemigas han sido hasta ahora y son inferiores, y quando fuessen iguales siempre han de ser
de menor fuersa, teniendo las de vuestra magestad no sólo la desigualdad del paýs, sino también
el hallarse muchos de los naturales con las armas
en las manos y con disposición todo el Principado
de augmentarlas con levas y somatenes. Y, en esta
disposición, no quedarían arriesgadas las reales
tropas, pues vulgarmente no es aventurarse las
fuerzas superiores que se oponen a otras muy inferiores.
Añadiendo que los dezeos que manifiesta el Principado no tanto son para hazer guerra ofensiva y
recobro de lo que se ha perdido en las campanyas
precedentes quanto para lo preciso a la guerra defensiva, pues en lo primero bien reconoce el Principado quanto importa no arriesgar el real exér-
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cito a una operación voluntaria decisiva de poder
a poder, siendo tan varios y contingentes los accidentes de la guerra y depender la conservación no
sólo de Cataluña, sino de toda Espanya, de matenerse estas reales tropas en todo su gruesso y vigor;
pero, en el segundo caso, de la precisa e indispensable defensa parecía que, quando la total oposición de todas las fuerças juntas pudiessen peligrar
de notable ruhina, a lo menos obligava la nessessidad procurar con partidas, emboscadas, y destacamientos, diversiones, tener en arma, inquietar,
embarazar comboyes y estrechar el enemigo quanto fuesse possible, quitándole la libertad con que
transporta sus víveres y con que discurre, campea,
// 260r // tala, quema y con inponderables hostilidades y sacrilegios arruhina, assola y despuebla
tantas villas y lugares, siendo fácil la execución de
los referidos medios para impedirle al enemigo estas violentas operaciones. Y tanto más parece
puesta en razón esta inteligencia quanto, haviendo el diputado passado a la conferencia con los demás generales, halló algunos de esse mismo dictamen, aunque los demás generales entienden que
no deve arriesgarse cosa alguna si no es por la defensa de Barcelona o alguna de las partes de su
cercanía.
En medio de la variedad de los referidos dictámenes, que podían ocasionar grave desconsuelo a los
lugares nuevamente oprimidos de verse sin esperanzas de poder ser librados del violento jugo que
padecen, recibió el concistorio la real carta de
diezyséys del corriente con que vuestra magestad
se ha dignado favorecerle, llenando de alboroço y
consuelo a todo el Principado, viendo con claridad expressado el real ánimo de vuestra magestad que se sirve assigurar «que su único y más
principal cuydado ha sido y será siempre el reguardo y defensa de este Principado hasta aventurarlo todo por él», de que rinde a vuestra magestad las gracias, assí por el excessivo amor que
encierra tan singular fineza como por ver conforme a la real mente de vuestra magestad todo lo
que el deputado representó al capitán general.
No le ha venido de nuevo al concistorio la expressiva demostración de la affectuosa benevolencia
tan de padre y señor, haviendo repetidas vezes experimentado los favorables effectos del real tierno
y quanto magnánimo coraçón de vuestra magestad, que tanto manifiesta al cuydado no sólo de
attender a la defensa de Barcelona y su immediata cercanía, sino también a que se conserven los
demás lugares del Principado, no pudiendo haver
venido a major tiempo esta real expressión de la
voluntad de vuestra magestad, pues, quedando
con sumo desconsuelo todo el Principado de haverse esparcido con tanta publicidad que huviesse orden de no arriesgar algunas de las tropas, sino solamente // 260v // para la defensa de Barcelona,
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pues sobre que no pudiéndolo ignorar el enemigo
le facilitava el empeñarse con más siguridad a sus
empresas, dava motivo a los naturales del Principado para temer el verse abandonados, incovenientes que se han remediado con la real carta de
vuestra magestad y con la demostración de haver
el diputado passado personalmente al real exército.
De todo lo qual se infiere quanto sería del real
agrado de vuestra magestad e importaría el procurar recobrar los lugares y parages nuevamente
invadidos y hazer retirar al enemigo, pues, a más
de los motivos ponderados de no executarse assí,
pueden temerse muchos incovenientes, porque,
conciderándose de quanta utilidad ha de ser
para frustrarle al enemigo el assediar a Barcelona ni acercarse a su vezindad que se mantenga
fuerte el real exército en su cordón, se haze difícil
el poder assí perseverar recogido, faltando los forrages y pajas en aquella comarca y no poderse
valer de los que se podrían recoger en la Tordera y
costas de la marina si el enemigo no las huviesse
invadidas, ni ay forma para buscarlas assí a los
parages de Gerona, por haverlas el enemigo consumido y no haver el real exército preocupada la
plaça de armas en parage más ventajoso y adelantado para beneficiar aquellos forrages y tener
arrinconado el enemigo contra las murallas de
Gerona, como assí lo representó el concistorio a
vuestra magestad en veynteytres de abril, de cuya
representación se dignó vuestra magestad darse
por servido con la dicha real carta de diezyséys del
// 261r // corriente, de suerte que si el real exército, por causa de perseverar el enemigo en la marina, se viesse precisado de retirarse en otro puesto,
no podiéndose Barcelona defender en su rescinto
por la irregularidad y falta de sus fortificaciones,
quedaría esta capital y lo restante de Cathalunya
expuesto a las invasiones enmigas, pudiéndose
bien creher que la idea del enemigo es estrechar
nuestra plassa de armas por lograr el designio de
que retirándose nuestro exército la ocupe el suyo,
para dende allí esperar la cojentura de dar el último fatal golpe a Barcelona.
Y aunque de nuestra parte se haja echo un destacamiento a cargo del general de batalla don Fernando Pinyatelli en número de algunos mil hombres, entre infantaría y cavallería y dragones, con
miqueletes y somatenes de la marina, haviéndose
después reforçado con quatrocientos infantes y
ochocientos hombres de somatenes y tres esquadras
de miqueletes, que se hallan en los lugares de San
Pol y San Ciprián para impedir al enemigo el
continuar la carretera y passe a Arenys, pero si el
demostrar el enemigo el querer desalojarles de
aquel puesto ellos se retirassen, como se puede rezelar, assí por la marina, de que no se deve arriesgar nada, como porque el enemigo le es muy fácil

envestirlas con muy superior número, por tener
más cercana su plassa de armas y la siguridad
que por la distancia de la nuestra no se les puede
con oportunidad socorrerles, se seguiría que, además de descargar con major furia el enemigo su
ira sobre los lugares en que se mantenía nuestro
destacamiento, sequeándoles y despoblándoles, penetraría entonces sin embargo hasta Arenys y
Matarón.

toda la cercanía de Hostalrique ni en los lugares
de la marina, lo que ha de ser de grandíssimo perjuizio al real servicio, assí porque no podrán continuarse las gloriosas operaciones que en tiempo
de invierno acostumbran hazer los miqueletes y
somatenes, majormente si van cubiertos de alguna cavallería, como por que faltarán en el Principado poblaciones bastantes para poder alojar
tanto número de tropas.

Es muy digno de la real attención de vuestra magestad el que, haviendo el enemigo arriesgado
todo su exército penetrando lo más fragoso de
aquel pahís hasta Tordera, dividido en tres columnas sin poderse fassilmente dar // 261v // la
mano, y una de ellas a la vista de nuestro exército,
y adelentando sus invasiones con los destacamientos hasta Calella, donde se mantiene y fortifica,
parage en el qual, en todo el discurso de esta guerra no se havía adelentado aún en el tiempo de
ocupar a Hostalrique, y dexarle ahora a nuestra
plassa de armas fortificada casi a las espaldas da
que rezelar que tiene alguna siguridad de lo que
él mismo publica, que por mar y tierra espera conciderablemente engrossar su exército. Y si, ahora
que el de vuestra magestad es superior y el suyo esparcido y sin trincheras, no se logra un sucesso favorable que le obligue a retirar, sería casi impossible y totalmente arriesgarse el exército de vuestra
magestad, que no espera de parte alguna promptamente nuevas tropas, quererle al del enemigo
después de augmentado disputarle sus marchas y
progressos.

Todos estos ahogos espera el concistorio se remediarán con el prompto arribo del nuevo capitán general y con el preciso e indispensable socorro de
assistencias, haviendo de mucho tiempo a esta
parte faltado las mesadas, pudiendo assigurar a
vuestra magestad ser imponderable la miseria
que padecen hasta los capitanes, habiéndosse de
valer de arbitrios que sólo la extrema necesidad
puede cohonestar, únicamente para poder alimentarse y mantener la vida, que dezean sacrificar en servicio de vuestra magestad, causando
lástima ver la desnudés de muchos soldados y omitiendo otras calamidades para no enternecer las
piadosíssimas entranyas de vuestra magestad.

El lograr la ocasión assigura siempre las victorias
y si, assí como dos galeras de la real esquadra de
España la han logrado cogiendo un comboy de
granos y pólvora y otros pertrechos y víveres, que
por mar, con diversas embarcaciones se le conducían a los lugares de la marina, se procurasse
también la misma diligencia por tierra, disponiéndose nuestro exército con algún destacamiento para impedirlos que passen dende Gerona a
Tordera, lo que no parece fuesse arriesgar mucho,
se vería con esta sola incomodidad de recibir los
comboyes obligado a retirarse por falta de víveres, no pudiéndoles subministrar bastantes la comarca que ocupa y tiene ya en gran parte consumida.
No es sobre lo referido pequeño incoveniente el que
se acarrea de devastarse aquellos parages con las
invaciones enemigas, por las malas conseqüencias
se han de experimentar en la retirada de la campanya por falta de pajas, granos y otras provisiones, originada de la desolación y ruhina //262r //
de los pueblos, pues claro es que han de ser majores
las dificultades que en el año passado de poder
disponer ningún quartel ni quedar alojada cavallería que cubra la infantería, ni miqueletes en
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Para lo que el concistorio, postrado a los reales pies
de vuestra magestad, suplica con todo rendimiento sea servido mandar que se apliquen luego los
más promptos y eficaces medios para obligar al
enemigo a una retirada que assigure el que se
mantenga y persevere nuestro exército en la plassa
de armas fortificada junto a Hostalrique, como
en parage del qual, principal y únicamente, no
haviendo otro intermedio prevenido, depende la
siguridad y defensa de Barcelona y lo restante del
Principado, como lo espera de la gran piedad y
clemencia de vuestra magestad, que // 262v // es
nuestro amabilíssimo rey y padre, y lo recibirá a
singular favor».
En aquest mateix die, estant convocada y congregada la Divuytena de personas dels tres estaments, eclesiàstich, militar y real, en la qual entrevingueren los mateixos que entrevingueren
en la convocada y congregada als dinou del corrent, fonch per sas senyorias proposat que, per
quant la Novena tinguda lo die set de juny propassat fonch aconcellat a sas senyorias que, en lo
tocant a la assistència de sas senyorias y demés
officials de la Generalitat (sobre) la funerària fahedora en la present casa per la ànima de la sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, se estigués a la mira al
modo y forma que la present ciutat resoldria fer
aquella demostració de dol y perquè aleshores
s’i pogués pèndrer-hi la resolució més convient;
y com als dinou del corrent la present ciutat
hage celebrat en la catredal dita funerària, assistint en ella los concellers ab sos proms, tots ab
gramalla, havent-ne també per dita causa donat
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als veguers, y havent donat també dol al mestre
racional de la casa de la ciutat, al capdeguayta
de dits concellers per assistir tots a la celebració
de dita funerària, que per ço sie servida la present Divuytena aconcellar en lo modo y forma
deuhen sas senyorias obrar en lo tocant a la assistència de officials en dita celebració de dita
funerària, per ço que és acostumat en semblants
funcions convidar-s’i los dits concellers y bras
militar, exint-los a rèbrer los magnífichs assessors, advocat fiscal y quatre oficials mestres, qui
són lo scrivà major, racional, regent los comptes
y exactor, anant també estos quatre últims ab
los verguers ab massas a acompanyar al predicador quant va al púlpit y al baixar de ell.
E la dita Divuytena, oÿda y entesa dita proposició y lo en ella contengut, aconcellà a sas senyorias assistissen a //263r // la celebració de dita funerària ab gramallas de drap, associats tant
solament dels assessors, advocat fiscal y de dits
quatre officials mestres, als quals assessors, advocat fiscal y oficials mestres sie també donada
gramalla de drap en atenció a ésser necessaris
per dita funcció, de tal manera que, en cas hi
hage algun concistorial o oficial dels sobredits
que no asistissen a dita funcció, que al tal concistorial o official faltarà no se li done drap per
gramalla, attès que aquella se li dóna per la personal assistència se ha de fer en dita funcció de
dita funerària, donant també drap als verguers
per cota y per cubrir las massas.
Dijous, a XXVIII de juny MDCLXXXXVI. En aquest
die los magnífichs assessors han fet relació en lo
concistori de sas senyorias del estat de las causas
vertents devant de sas senyorias.
Dissapte, a XXX de juny MDCLXXXXVI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich junt ab mi, scrivà major, y magnífich
racional del General y present casa, és baxat a la
casa del General y Bolla de la present ciutat y en
lo aposento del magnífich defenedor, en lo qual
té sa residència lo receptor dels fraus, a effecte
de continuar en inventari los fraus apressoss y
trobats en lo present y corrent mes de juny, y
// 263v // és estat trobat no haver-hi frau algun.

(Juliol MDCLXXXXVI)
Dilluns, a II de juliol MDCLXXXXVI. En aquest die
al dematí ses senyories, per medi del doctor
misser Balthazar Prous, subrogat en lo offici de
síndich del General y present casa de la Deputació, anant sens gramalla de dol ni ab acompanyament de officials, per no haver-se tingut dol
com en altras ocasions, enviaren a convidar als
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat a assistir a la funerària y aniversari se ha de
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fer y celebrar en la present casa de la Deputació
lo die de dijous propvinent, que comptàvem a
sinch del corrent, per ocasió de la mort de la sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre senyor, Déu lo guarde. A què respongueren dits
senyors concellers que vindrien y asistirien de
molt bona gana donant-los lloch las moltas
ocupacions y afers, dels quals procurarien librar-se per poder servir a sas senyorias, conforme de tot ha fet relació dit síndich en concistori.
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarde, constituït personalment en lo concistori
de sas senyorias Joseph Rafart, menor, credencer
del General en la taula la present ciutat, prestat
primerament per ell jurament en mà y poder de
sas senyorias, ha fet relació en la forma següent,
és a saber, que lo die dicet del mes de juny proppassat, que en lo die del diumenge de la Santíssima Trinitat, don Francisco Grimau, governador que és de la real esquadra de galeras de
Espanya, se conferí en la casa de sa pròpria habitació, que és situada en la present ciutat de Barcelona, // 264r // acerca del Portal Nou, y li digué que en lo moll se trobava una barca que
ditas galeras tenien apressada y que se temia que
dita barca feya aygua, havent-hi dins de ella diferents mercaderias, las quals necessitaven de
desembarcar-se per lo perill hi havia de malbaratar-se aquellas, que per ço donàs llicència per a
que se poguessen desembarcar y posar en terra
las mercaderias fos menester. Y que ell, dit credencer, donà llicència per desembarcar y posar
en terra las mercaderias fos menester y se temia
no·s perdessen, ab pacte que, encontinent de
ésser ditas mercaderias descarregadas y posadas
en terra, li portassen y entregassen una nota o
memorial. Li prometé dit don Francisco Grimau que li aportaria, emperò fins vuy no se lo
ha aportat, ni tampoc se li ha demanat llicència
per vèndrer ditas mercaderias ni algunas d’ellas,
no havent-se’n tampoch despatxat per lo General fins a l’estat present ningunas de ellas. La
qual relació diu y afirma dit Joseph Rafart ésser
verdadera y contenir en si tota veritat en virtut
del jurament té prestat, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí, verguer, y Jacinto Morató, subrogat en altre dels verguers del il·lustre
concistori de sas senyorias.
Dimars, a III de juliol MDCLXXXXVI. En aquest
die, per medi del síndich del General y present
casa de la Deputació, anant dit síndich sens gramalla ni acompanyament de oficials, sas senyorias enviaren un recado al molt il·lustre capítol
de la cathedral de la present ciutat suplicant-li
fos servit manar tocar las campanas de dita cathedral al dimecres al migdie fins lo endemà dijous també al migdie, per ocasió de la funerària
se ha de fer en la present casa de la Deputació

dit die de dijous propvinent per la ànima de la
sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre
senyor, // 264v // Déu lo guarde. Al que per dit
il·lustre capítol fonch respost que de molt bona
gana se manaria tocar ditas campanas, com ne
ha fet relació en concistori dit síndich.
En aquest mateix die se comensaren a celebrar
missas en la present casa de la Deputació en sis
diferents altars que per dit efecte estaven aparellats, ço és, en la capella gran, en la sala dita de
Sant Jordi, en la capella xica, tres en la sala dels
Reys, ço és, un a la paret de la part dels Tarongers
y un en cada costat de dita sala, y altre en lo aposento o antesala del concistori, en quiscun dels
quals altars, tot lo matí fins al migdie, se digueren missas per los religiosos dels quatre ordes
mendicants: de la Mercè, de Sant Francisco de
Paula, Trinitaris calsats, Bon Succès de Jesús,
Caputxins y per los sacerdots hi volgueren venir,
estant destinat y assenyalat per dits sacerdots lo
altar de la capella ordinària de la present casa y los
restants sinch altars per dits religiosos. Se’n celebraren des de las quatre horas de la matinada fins
al migdie, tantas quantas se’n pogueren celebrar.
La capella gran o sala de Sant Jordi estava tota
colgada de bayeta, ab un túmol al entrar en dita
sala, ab gradas y tot embayatat, y sobre de ell lo
túmol ordinari de morts baix de un tàlem de tafetà negre, pintadas en ell las armas del rey, nostre senyor. Estava dit túmol ordinari cubert ab
un drap de vellut negre, ab las armas del General, y sobre de ell cuxí del mateix vellut guarnit
ab galó de or. Y sobre dit cuxí una corona imperial y lo cetro. Dalt en lo sostre y bòveda de dita
sala, sobre de dit tàlem, estave posat un pavelló
gran de bayeta, pendents de ell quatre cortinas
de la mateixa bayeta, que adornaven tot lo túmol y sala, afixadas en ell differents armas del
// 265r // General. En las gradas de dit túmol hi
havia sexanta-quatre atxas de cera groga ya ciris
de la mateixa cera. Per terra, des de la porta de
dita sala fins al altar, en lloch de catifas estave
tot cubert de bayeta. En la demunt dita sala dels
Reys y antesala del concistori estaven parats los
dits quatre altars, havent-hi en quiscú de ells
docer de bayeta, gradas també cubertas de bayeta ab un imatge del Sant Christo, sis candaleros ab siris de cera groga. En lo costat de quiscun altar estava posada una tauleta per credensa,
ab son tapete de bayeta en terra. En lo pedestal
de dits altars, en lloch de catifa hi havia un tros
de vayeta y junt a ell dos candeleros de ferro
grans ab sas atxas de sera groga.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
vot a sas senyorias fet y entregat per los magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal de la present casa y per los consulents aplicats en y ab lo
qual són de vot y parer que la aprehenció y detenció feta per don Vicente de Argote y Cardona, quatralbo de la esquadra real de galeras de
Espanya, de la barca anomenada Sant Joseph y
Santa Margarida, patró de ella Francisco Andrea, genovès, junt ab las mercaderias atrobadas
en dita barca, y los procehiments subseguits són
contra la Constitució sots títol «De offici de alcayts, capitans y altra gent de guerra», y a la
quarta, títol «De violència y restitució de despullats», y que axí deuhen sas senyorias opposar-se
a dita contrafacció, eixint al reparo de ella per
los medis estillats en la present casa. Com de dit
vot és de vèurer, que és assí cusit, signat de número CI, y del tenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum beato Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
// 265v // concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats infrascrits acerca de la aprehenció féu als
vint-y-vuyt maig proppassat lo senyor don Vicente de Argote y Cardona, quatralbo de las galeras de Espanya, de una barca nomenada Sant Joseph y Santa Margarida, ab las mercaderias de
ella, del patró Francisco Andrea, genovès, entre
la ciutat de Tarragona y la vila de Sitjas, dins del
mar dos millas poch o més o menos, carregada en
Tànger, terra de Barberia, a effecte de consignar
a diferents personas y aportar a la ciutat de [...],
del ducat de Florència, las quals mercaderias dit
senyor qualtralbo ha fetas descarregar y aportar
en una barca de las de la platja o moll de la present
ciutat, a hont fins ara las té detingudas, si ditas apprenhenció y detenció y altres procehiments que
per dita rahó ha fets encontran ab las generals
constitucions de Catalunya, capítols de Cort, privilegis y pregmàticas del present Principat.
Vista la suplicació per lo dit patró Francisco Andrea presentada al dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori, lo die dos del corrent mes de juliol,
suplicant a sas senyorias lo eixir al reparo de la
contrafacció resulta de dits procehiments; vist lo
acte de dita suplicació presentat y exhibit per dit
Francisco Andrea; vista la deliberació del dit
molt il·lustre consistori dit die de dos, la nominació en aquella feta en consulents dels doctors infrascrits; vist lo procés original o provehiments
fets y actitats devant de lo doctor en drets Miquel
Fuster com a consulent anomenat per don Hierònym de Obregon, capità de la patrona y auditor subrogat de dita esquadra de galeras, en poder de Joseph Sala, notari real, y la declaració en
dit procés feta per dit Miquel Fuster als divuyt de
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perseverar dit quatralbo en la detenció de dita
barca y mercaderias, majorment no constant
haver-se per lo acert procurador fiscal de ditas
galeras recorregut o appel·lat de dita declaració,
sí, antes bé, havent-se desistit per dit procurador fiscal de ditas galeras del medi judicial, se ha
vist passar a subhastar dita barca y mercaderias a
effecte de vèndrer aquellas, contra lo contengut
en dita declaració, y axí, extrajudicialment y
sens cognició de causa, despullant al dit patró
Francisco Andrea de dita barca y mercaderias, y,
lo que és més, no havent volgut dit quatralbo
admètrer una appel·lació o recors de dits procehiments de subhastar y voler passar a vèndrer
dita barca y mercaderias, com axí consta tot del
acte exhibit per dit patró Francisco Andrea ab
dita sa suplicació. Per ço, los dits magnífich y
noble assessor, magnífic advocat fiscal del General y doctors aplicats infrascrits són de vot y
parer que, ab la sobre referida apprehenció, detenció y demés procehiments subsegüents, se
ha contrafet y se contrafa a las ditas constitucions generals de Catalunya y que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes poden y deuhen opposarse a dita contrafacció y instar lo reparo de aquella, en la forma acostumada y en la conformitat
disposan las constitucions, usos y pràcticas de la
present casa. Barcelona y juliol de 1696. Alos y
Ferrer, assessor. Marti, advocatus fisci Generalis
Catalonie subrogatus. Doctor Petrus de Cardona, consulens. Doctor Josephus de Cancer, assessor
subrogatus. Doctor Josephus Arcidet, consulens».

juny proppassat; vista la Constitució septima, títol //266r // «De offici de alcayts, capitans y altra
gent de guerra»; vista la Constitució quarta, títol
«De violència y restitució de despullats»; vista la
informació rebuda devant dels magnífichs y nobles assessors de la present casa; vistos diferents
exemplars en los dietaris de la present casa y, assenyaladament, lo que succehí y se obrà en cas
semblant, en lo any mil sis-cents trenta-sinch,
acerca de una apprehenció de una barca y mercaderias de ella feta en la platja devant Mongat, cerca de la present ciutat de Barcelona, per lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilafranca, duch
de Fernandina, general de las galeras de Espanya;
vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès que de dita informació consta que la dita
apprehenció de barca y mercaderias feta per dit
senyor quatralbo de ditas galeras fou dins del
mar, dos millas poch més o menos, entre la ciutat de Tarragona y la vila Sitjas del present Principat, y, així, (no) en part y lloch de la jurisdicció del quatralbo de ditas galeras, sinó
omnímodament del excel·lentíssim llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat; attès que, per la dita
Constitució septima del dit títol «De offici de
alcayts, capitans y altra gent de guerra», està
prohibit que los capitans de guerra, axí generals
com particulars, gosen y usar puguen de jurisdecció alguna sinó en quant de dret o per constitucions del present Principat de Catalunya los
és permès, y no consta que per dret algú o constitució de Catalunya fos lícit y permès al dit
quatralbo lo conèxer ab exercici de jurisdicció
contenciosa, civil ni criminal, de la justícia o injustícia de dita presa, quicquid esset del merum
facto de la apprehenció y conducció a la present
ciutat de ella y no menos per a fer los mandatos
penals que, resulta de la informació rebuda, foren fets a Joseph Iglésias, corredor de coll, ciutedà de Barcelona, per a què en pena de mil florins de or subhastàs dita barca y mercaderias;
attès que se troba disposat en dita Constitució
quarta, títol «De violència y restitució de despullats», que en lo present Principat de Catalunya
ningun official de sa magestat no despulle a algú
o alguns, de qualsevol condició o estament sien,
de la pocessió de las cosas tinga y possehesca
//266v // si no és ab conexensa de causa et per directum, y que hagen de ser los despullats restituhits íntegrament; attès que, encara que hagués competit jurisdicció al dit quatralbo per
conèixer y sentenciar sobre dit fet, emperò, del
ja dit procès resulta que la declaració feta en dit
procés fore favorable al dit patró Francisco Andrea, declarant-se no haver incidit en commís
dita barca y mercaderias y, així, no haver-se pogut fer la apprehenció y detenció de aquellas,
inseguint la qual declaració no hauria pogut
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Dimecres, a IIII de juliol MDCLXXXXVI. En aquest
die se continuà tot lo matí fins al migdie en celebrar missas en tots los altars de la present casa per
la ànima de la sereníssima senyora reyna mare.
En aquest mateix die sas senyorias, per medi del
síndich del General y present casa, han enviat
un recado en escrits a don Vicente de Argote y
Cardona, quatralbo de la real esquadra de galeras de Espanya, contenint revocàs la apprehenció y detenció de las mercaderias y barca anomenada Sant Joseph y Santa Margarida, patró
de ella Francisco Andrea, genovès, junt ab tots
los procehiments subsegüents, per ésser dita apprehenció y detenció, com y també dits procehiments subseguits, contra las generals constitucions de Catalunya, com de dit recado és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número
CII, y del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor. Han entès los deputats y
oÿdors de comptes de aquest Principat de Catalunya que vostra senyoria ha fet apprehenció de
una barca y mercaderias de ella, anomenada
Sant Joseph y Santa Margarida, del patró Francisco Andrea, genovès, en lo mar entre la ciutat

de Tarragona y la vila de Sitjas, ab la qual aprehenció se ha contrafet a las generals constitucions de Catalunya, privilegis, usos, costums y
prerrogativas de la Generalitat, y no menos ab
los procehiments a dit, apprehenció subseguits,
encontrant-se particularment a la Constitució
sèptima, títol «De offici de alcayts, capitans y altra gent de guerra», y a las constitucions del líbero comers. Y com a dits deputats y oÿdors de
comptes incumbesca per rahó de son càrrech,
ab los medis que per ditas // 267v // constitucions són disposats, axir a la defensa de ditas
constitucions, privilegis, usos, costums y prerrogativas y demés drets, procurant lo reparo de
la contrafacció de aquellas, per ço suplican dits
deputats y oÿdors de comptes extrajudicialment
a vostra senyoria sia servit manar se’ls entrega
dita barca y mercaderias a efecte que de aquellas
se fassa lo que per ditas generals constitucions,
usos, costums y prerrogativas està disposat, y se
repare dicta contrafacció, que dits deputats y
oÿdors de comptes ho rebran a molt particular
mercè y qual se prometen de la mà de vostra senyoria, representant a vostra senyoria que, en
cas contrari, dits deputats y oÿdors de comptes
hauran de acudir a la obligació de son càrrech
per los remeys que més aparexeran convenir per
la salvetat de ditas constitucions, privilegis y
prerrogativas y altres drets de aquest Principat.»
En aquest mateix die, a la tarde, són vinguts en la
present casa de la Deputació a fer absolta general
cantada los convents de Santa Catharina Màrtir,
de Sant Francesch, de Sant Agustí, del Carme, de
la Mercè, dels trinitaris calsats, de Sant Francesc
de Paula y del Bonsuccés, un després de l’altre,
aportant creu alta en forma de professó.
Dijous, a V de juliol MDCLXXXXVI. En aquest die
me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari dos súplicas a sas senyorias
presentadas, ço és, una per los officials de la present casa de la Deputació y la altra per los officials del General y Bolla de la present ciutat, ab
las quals, tant uns com //268r // altres, se ofereixen promptes per asistir a la funerària se fa lo die
present en la present casa de la Deputació per la
sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, suplicant que per dit effecte los sie donat lo drap per la gramalla. Com
de ditas súplicas és de vèurer, las quals són assí
cusidas, signadas de números CIII y CIIII, y del
thenor següent. Segueix-se la súplicada presentada per los oficials de la present casa:

de la present casa de la Deputació, exceptats los
nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal,
scrivà major, racional, regent los comptes, exactor y varguers, representant a vostra senyoria
com de diferents capítols de Cort y, assenyaladament, del capítol dos de las Corts de l’any mil
sinch-cents noranta-nou, que disposa y assenyala los casos que se poden gastar las pecúnias de
la Generalitat, se infereix clarament que los casos en què se offereix demostració de dols expecta no sols als senyors deputats y oÿdors, però
també als officials, lo drap en espèsia que és menester per las gramallas y vestits de dol, y en eixa
conformitat se ha acostumat sempre en la present casa, en los casos de morts de personas reals en què se ha ofert demostració de dols, asistint tots los oficials a las funeràrias y demés actes
se acostuman fer en dits casos, la qual consuetut, per ser de temps immemorial, ve a ser dispositiva e o novi juris inductiva, y com a tal té
tanta forsa com los mateixos capítols de Cort,
constitucions y qualsevols altras disposicions. Y,
com haja vingut a notícia de dits officials
// 268v // que vostra senyoria, en lo present cas
de la mort de la sereníssima senyora reyna, mare
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, hauria
deliberat fer la demonstració de dol acostumada, donant lo drap per gramalla y caparons tant
solament a vostras senyorias (i) als dits assessors
y oficials dalt anomenats, lo que és en grave prejudici dels demés officials, puix, per rahó de dits
capítols de Cort y observansa subseguida, no tenen menor dret uns officials que altres, estigan
també promptes los dits officials suplicants per
assistir a la funerària y demés actes y funcions se
oferiran per rahó de la present demostració de
dol, per ço suplican a vostra senyoria sie servit
manar se’ls done lo sobredit drap, que a més de
ésser axí de dret y justícia ho rebran a singular
mercè, y, en cas aparegués a vostra senyoria no
annuir al suplicat, suplican que la present sie cusida en lo dietari corrent. Officio, et cetera. Alexius Fornaguera.
Oblata die V julii MDCLXXXXVI in concistorio, inter nonam et decimam horas ante meridiem et
cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod presens suplicatio inseretur in dietario. Hieronymus Brotons, notarius publicus, scriba maior Generalis Catalonie».
Segueix-se la súplica presentada per los oficials
de la present ciutat:

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Los officials
a. els originals d’aquestes súpliques es troben intercalats entre
els folis 267v i 268r del trienni 1695-1698.
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«Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Los officials
de la casa del General y //269r // Bolla de la present ciutat de Barcelona representan a vostra se-
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nyoria com de diferents capítols de Cort y, assenyaladament, del capítol dos de las Corts del
any mil cinch-cents noranta-nou, que disposa y
assenyala los casos en què se poden gastar las
pecúnias de la Generalitat, se infereix clarament
que en los casos en què se offereix demostració
de dols especta no sols als consistorials, però
també als officials, lo drap en espècie que és menester per las gramallas y vestits de dol, y en eixa
conformitat se ha acostumat sempre en los casos de morts de personas reals en què se ha ofert
demostració de dols asistint los dits officials de
la dita casa del General y bolla a las funeràrias y
demés actes se acostuman fer en dits casos, la
qual consuetut, per ser de temps immemorial,
ve a ser disposició e o novi juris inductiva, y
com a tal té tanta força com los matexos capítols
de Cort, constitucions y qualsevols altras disposicions. Y, com haja vingut a notícia de dits officials que vostra senyoria, en lo present cas de
mort de la sereníssima senyora reyna, mare del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, hauria vostra senyoria deliberat fer la demostració de dols
acostumada donant tant solament lo drap per
gramallas y caparons a vostras senyorias mateixos y a certs officials de la present casa de la Deputació, lo que és en grave prejudici de dits officials suplicants, puix, per rahó de dits capítols
de Cort y observansa subseguida, no tenen menor dret uns officials que altres y estigan també
promptes los suplicants per asistir a la funerària
y demés actes y funccions que se offeriran fer
per rahó de la present demostració de dols, per
ço suplican a vostra senyoria sie servit manar
se’ls done lo drap en la forma que vostra senyoria ha deliberat se done // 269v // a vostras senyorias y a certs officials, que a més de ésser axí
de justícia ho rebran a singular mercè. Y, en cas
aparegués a vostra senyoria no annuir al suplicat, suplican que la present sie cusida en lo dietari corrent. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Alexius Fornaguera.

ment llicència dels molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors, ha requerit a mi,
Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y scrivà major del General y present casa de la Deputació, llevàs acte y continuàs de què no obstant que ell, com a regent
los comptes, dega precehir al racional de la present casa, tant en lo concistori com fora de ell,
en qualsevols actas y funccions públicas, no
dubta pretendrà Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell, subrogat en lo dit ofici de racional, precehir-lo ab lo pretext de haver, segons diu, precehit a altres regents los comptes.
Y com lo indegar o averiguar a qual toque dita
precedència requiresca llarga // 270r // discussió, axí per haver de mirar-se en lo arxiu diferents dietaris y altres llibres com altrament a
què no dóna lloch per al present la brevedat del
temps, per la qual rahó y per haver-se trobat
que en lo últim acte precehir dit racional, per
ço, sens prejudici del dret y acció li competeix,
se acontenta y concent que per aquesta vegada
tantsolament lo precehesca dit racional, ab expressa emperò protesta que, per rahó de la dita
precedència tindrà ell, dit racional, esta vegada
y fòrsan per avant, no sie adquirit dret algun a
ell, dit racional, ni pogue ésser tret en conseqüència lo haver precehit dit racional a dit regent los comptes, tant en la dita funerària com
en altres qualsevols funccions y actas públichs
se subseguiran, volent ell, dit regent los comptes, tenir per repetida la present protesta en
qualsevol cas que en avant se oferesca, com si
novament ell, dit regent los comptes, la fes, reservant-se expressament dit Marí y Genovès tot
lo dret y acció lo compateix vers y contra dit racional, tant per lo judici de petitori com altrament del millor modo, forma y manera que
dir y pensar-se puga. Essent presents a ditas
cosas per testimonis Jacinto Morató y Llorens
March, subrogats en altres dels verguers del
il·lustre concistori de sas senyorias.

Oblata die V julii MDCLXXXXVI in concistorio, et
cetera, inter nonam et decimam horas ante meridiem. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt quod
presens suplicacio inserantur in dietario. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinone,
scriba maior Generalis Catalonie».

E semblant protesta encontinent fonch feta per
don Joseph de Amigant, exactor del General,
pretenent havia ell de precehir als dit racional y
regent los comptes, protestant que, per ser precehit per ells en la funcció de la funerària y altras
qualsevols funcions, en esdevenidor no sie tret
en exemplar ni li sie fet prejudici algun, reservant-se tot dret y acció li compateix, volent tenir per repetida la present protesta en esdevenidor en qualsevol funcció y acte públich se
offeresca. Essent presents al sobredit // 270v //
per testimonis Jacinto Morató y Llorens March,
subrogats predits.

En aquest mateix die lo magnífich Francisco
Marí y Genovès, donzell, regent los comptes
del General y present casa de la Deputació,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, antes de eixir de ell sas senyorias per
anar a la sala gran dita de Sant Jordi per assistir
a la funerària se fa lo die present per la ànima de
la sereníssima senyora reyna, mare del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, obtinguda primera660

En aquest mateix die se celebrà lo aniversari y se
féu la funerària en la present casa de la Deputació per la ànima de la sereníssima senyora reyna,

mare del rey, nostre senyor, Deú lo guarde, y se
observà lo següent, ço és, que entre las deu y
onse horas del matí, havent vingut sas senyorias,
exceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar, per estar indispost, en la present casa
sens acompanyament algú, se vestiren las gramallas de drap en lo aposento del concistori, a
hont estaven també vestits ab gramallas de drap,
golilla y sombrero los magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal de la present casa, scrivà
major, racional, regent los comptes y exactor,
anant tant sas senyorias com los demés ab gramallas rossegants, lo cap descubert y lo caperó
posat a las espallas. Isqueran de dit aposento del
consistori anant devant los tres verguers, ab las
massas cubertas de drap al coll, seguidament los
senyors deputats ecclesiàstich y real, per no ésser-hi, com està dit, lo senyor deputat militar,
després los tres senyors oÿdors en filera, lo ecclesiàstich al mig, lo militar a mà dreta y lo real a
la esquerra, després lo doctor Joseph Alòs y Ferrer, assessor, a mà dreta y don Joseph Càncer,
subrogat en altre dels assessors, a la esquerra,
després lo doctor misser Hierònym Martí, subrogat en advocat fiscal, a mà dreta y a la esquerra Hierònym Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y escrivà major. Seguidament, en
filera, lo racional Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell, al mig, a sa mà dreta lo magnífich Francisco Marí y Genovès, regent los
comptes, a la esquerra don Joseph de Amigant,
exactor; y anant ab eixa conformitat passaren
per la antesala del concistori per la sala dels
Reys, per los Tarongers y per lo corrador que és
//271r // enfront de la dita sala gran de Sant Jordi, a hont estave posat lo túmol. Y, arribats en
dita sala gran y feta oració al altar, se assentaren
tots en los banchs que per dit effecte estaven
posats allí, cuberts de bayeta. Y, tenint avís que
los concellers de la present ciutat arribaven a la
present casa, los dits magnífichs assessors, advocat fiscal y oficials y mestres, fet primerament
acotament al altar, isqueren a rèbrer a dits senyors concellers al cap de la escala, anant devant
los verguers ab las massas altas al coll. Y, arribats
al cap de la escala, dit senyor Joseph de Alàs y
Ferrer se posà a la mà esquerra del conceller en
cap, don Joseph Càncer a la esquerra del conceller ters, per no ser-hi lo segon, doctor Hierònym Martí a la esquerra del conceller quart,
Hierònym Brotons, scrivà major, a la esquerra
del conceller quint y Joseph Nuri de Lana y de
Cànser a la esquerra del conceller sisè, seguintse després lo regent los comptes y lo exactor, y,
anant de esta manera, se encaminaren a la dita
sala gran, a hont se trobaven sas senyorias. Y,
feta oració al altar, dits senyor concellers se assentaren a la mà dreta del senyor deputat eclesiàstich, a la part de la epístola, en filera, en los
banchs endolats, estant lo conceller sisè més
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prop al altar, en lo mateix modo y forma estan
quant se celebra la festa del gloriós sant Jordi,
seguint tot lo sobredit, no asistint a dita celebració lo excel·lentíssim llochtinent, per trobarse en campanya.
Lo senyor deputat eclesiàstich féu oració al altar, feta la qual se alsà y, fetas las acostumadas
cortesias als senyors concellers y concistorials,
sos companys, acompanyat dels quatre officials
mestres, anant devant los verguers ab las massas
al coll, se’n anà a la sagristia, a hont se revestí
per eixir a la celebració del aniversari, eixint de
la dita sagristia ab lo mateix acompanyament. Y,
ab los assistents de diaca (i) subdiaca, qui foren
lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell, y lo
doctor Anton Alrà, canonge de Gerona, mestre
de cerimònias lo doctor Francisco Torner, de la
cathedral, se comensà a celebrar dit aniversari,
lo qual fonch //271v // cantat ab la cantoria de la
Seu de la present ciutat a tres cors, ab diferents
instruments, ab molta solemnitat. No asistí en
ell lo bras militar, ni hi hagué offertori. Predicà
ab molta erudició y doctrina lo molt reverent
don Pedro Dimas Potau, prior major y camarer
de la cathedral de Tortosa, lo qual al anar al
púlpit y al baixar de ell fonch acompanyat dels
oficials mestres, ab los verguers devant, aportant las massas al coll, al evangeli. No·s tragueren atxes a alt[...] se’n tragueren quatre que per
dit effecte estaven previngudas.
Y, acabat dit aniversari, se féu una absolta general cantada ab molta solemnitat, acabada la qual
dit senyor deputat eclesiàstich y assistents,
acompanyats de dits oficials mestres, anant los
verguers devant ab las massas altas al coll, se’n
tornaren a la sagristia, a hont se despullà y se
tornà a vestir la gramalla de dol, y, acompanyat
de dits officials mestres, ab los verguers devant
ab las massas altas al coll, tornà a assentar-se en
son lloch. Y, al cap de un rato, los concellers se
despediren de sas senyorias y foren acompanyats fins al cap de la escala per dits magnífichs
assessors, advocat fiscal y officials mestres, en la
matexa conformitat que foren rebuts al venir, y
després dits senyors deputats y oÿdors, ab lo
mateix acompanyament eren anats en dita sala
antes de comensar-se dit aniversari. Vingueren
en la present casa de la Deputació totas las
parròquias de la present ciutat, una aprés altra,
en forma de professó, a fer absolta general en
dita sala gran y tot lo matí tocaren las campanas
de la cathedral y de las parròquias y de alguns
convents, y en los altar se digueren tot lo matí
missas. Y finalment, lo home de la campaneta
de las ànimas féu una crida a cavall per la present
ciutat en la forma següent: «Devots christians y
christianas. Los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes del General del
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// 272r // Principat de Cathalunya exortan y pregan digan un Pare Nostre y una Ave Maria per
la ànima de la sereníssima senyora reyna, mare
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, que és
passada de esta vida, a la altra de Déu sie ella».
Comensàs dita crida en lo pati o entrada de la
present casa a las nou horas del matí y a las dotse del mateix die tornà a fer dita crida en lo mateix pati o entrada. Anima dicte serenissime regine in pace requiescat. Amen.

Divendres, a VI de juliol MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, escrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un paper han rebut
del quatralbo de la esquadra real de galeras de
Espanya en resposta del recado en escrits a ell
de part del il·lustre concistori aportat y entregat
per lo síndich del General y casa de la Deputació per a què revocàs dit quatralbo la contrafacció per ell feta a las generals constitucions. Com
de dit paper és de vèurer, que és assí cusit, signat de número CV, y del tenor següent:
«Muy ilustres señores. He visto el papel que los ilustres señores diputados y oydores de qüentas de este
Principado de Cataluña me han ymbiado com
un oficial suyo, reduciéndose a decir que, haviendo entendido que yo hice aprehensión de una barca y mercaderías de ella del patrón Francisco Andrea, genovés, entre Tarragona y Siches, se á
contrabenido a las generales constituciones, privilegios, usos, costumbres y prerrogativas de la Generalidad y también a los procedimientos, por tocarles por razón de su cargo salir // 272v // a la
defensa de sus fuerzas y al reparo de la contrafacción de ellos, passando los señores diputados y oydores a pedirme extrajudicialmente mande se les
entregue dicha barca y mercaderías para executar lo que disponen las generales constituciones,
añadiendo que, en casso contrario, abrán de acudir a la obligación de su cargo por los medios que
les pareciere más cobenientes. A que devo responder, siguiendo los mismos términos extrajudiciales, que después de haver echo aprehensión de esta
barca con el seguro fundamento de constarme havía cargado de diferentes mercaderías en Tánger,
tierra de moros, por qüenta de unos judíos de
Liorna, mandé para mayor justificación mía se
hiciesse la aberiguación, como se executó, de que
resultó haverme informado el auditor de esta esquadra se debía dar por perdida la barca y los géneros de ella por los motibos que constan de su informe, con el qual me conformé, assí por las
circunstancias que yncluye tan reguladas a la
justicia como por haverse intentado cohecharme
por medio de la oferta de cantidad considerable,
de cuya resolución di qüenta a su magestad y horden a sus oficiales reales para que pussiessen en
benta la barca y mercaderías y ejecutassen lo que
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está dispuesto por sus reales hórdenes, con que en
esta parte no tubo que obrar más mi obligación.
Y biendo aora la novedad que intentan los señores diputados, pretendiendo se entregue la barca y
mercaderías, no puedo dejar de manifestarles el
dolor con que recivo esta noticia, considerando
// 273r // la inposibilidad de no poder yo de ninguna manera concurrir a semejante instancia,
assí por ser materia impracticable y contra la regalía tan asentada de la jurisdicción de esta Capitanía General, por donde se ha dado la sentencia, como porque tiene resuelto su magestad, por
diferentes reales hórdenes de los años de 1652 y
1691, que en la dependencia de pressas que las galeras hazen en estos mares no deve entrometerse la
Capitanía General de este Principado ni su tribunal, porque únicamente toca y pertenece a la
de esta esquadra, con cuya noticia á zedido el señor marqués de Gastanaga, que actualmente es
virrey y capitán general, a la pretensión que tubo
sobre el mesmo punto de que se trata, escriviéndome que en la venta de esta pressa se executasse lo
que me pareciesse más combeniente. Por todo lo
qual y por haverse estilado siempre en Barcelona
bender en la lonja pública todas las mercaderías
apressadas por estas galeras sin reparo alguno, su
magestad se sirvió motibar en otro real despacho
de el año de 1653, dirijido a su alteza el señor don
Juan, siendo gobernador de las armas marítimas, con el pretexto de haversse intentado pedir
derechos por el General y Diputación que no se deven pagar por la primera venta, según está declarado, es de mi obligación prebenir a los señores diputados y oydores que, sin especial horden de su
magestad, no puedo combenir en su instancia y
que, por no incurrir yo en las perjudiciales conseqüencias que se seguirán a su real servicio de suspender el curso de esta venta, se proseguirán en
ella, protestando a los señores diputados y oydores
los perjuicios que resultaren si continuassen a
quererlo embarazar».
En aquest mateix die, cosntituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias fra don Francisco Ferrer y Desgüell, pabordre major del monestir y convent de Sant Cugat del Vallès, ajudant
del regent los comptes del General y present
casa, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias,
a favor y en cap del doctor misser Joseph Bosch
lo dit offici de ajudant de regent los comptes, per
ser dit ofici dels antichs y que·s poden alienar. Y
sas senyorias han admès dita renúncia si y en
quant per capítols de Cort los és lícit // 273v // y
permès, attès de la certificatòria feta per lo magnífich racional, la qual és assí cusida, signada de
número CVI, ha constat dit fra don Francisco de
Ferraa no ésser debitor en quantitat alguna al
a. Ferra per Ferrer.

General. Essent presents per testimonis Llorens
March y Jacinto Morató, subrogats en altres dels
verguers del il·lustre concistori.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, escrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari las protestas fetas y disposadas per los magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa per lo jurament del excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, novament per sa magestat, Déu lo guarde, anomenat llochtinent y
capità general en lo present Principat de Catalunya, las quals protestas són assí cusidas signadas
de números CVII y CVIII y del thenor següent:
«Los diputatsa y oÿdors de comptes del General
de Catalunya residents en Barcelona e o lo síndich de aquell diuhen que com a universal justícia en lo Principat de Catalunya y sos comptats
sie sempre estada regida y administrada per los
sereníssims senyors reys de Aragó, de immortal
memòria, en pròpria persona o per lo primogènit governador, y en llur absència per lo portantveus de general governador, y en assò los
sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat,
se són obligats en forma disposititva de constitucions y capítols de Cort; e com la sacra, cathòlica y real magestat del sereníssim senyor rey
don Carlos Segon, senyor nostre, que Déu
guarde, hage de present provehit la persona de
vostra escel·lència, don Francisco de Velasco,
per llochtinent y capità general en virtut dels
usatges, ab poder de convocar, celebrar, tenir y
finir corts y parlaments generals en aquest Principat y comptats e fer processos de regalia, en
virtut dels Usatges de Barcelona Aucthoritate et
rogatu, Camini et strate, Monete, et simili modo
ab poder de convocar, en virtut del Usatge Princeps namque, e convocar aquell e fer altras processos de regalia e altres cosas a la real persona
afixas, si y segons en lo privilegi // 274r // a vostra excel·lència concedit, al qual se à relació,
està expressat, los quals actes són de tanta preheminència y afixos a sa real magestat que són
de suprema regalia e són tant solament atorgats
a la persona real e no a altra persona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos, pràtigues y observansa de aquells, los
quals no obstant, humil y subjecte reverència
permesa, tal poder no pot ser a altra persona
atribuït. E més, senyor, que en vostra provisió
és y està feta expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en lo criminal, dega observar las constitucions de Catalunya fetas en lo monestir de Santa Anna, en la
a. els originals d’aquestes protestes es troben intercalats entre
els folis 274v i 275r del trienni 1695-1698.
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ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats los
doctor del real concell, com sie a observació de
las ditas y altras constitucions obligat, jatsie los
deputats tingan y reputen a vostra excel·lència
en singular reputació, emperò, per salvetat de
dits usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas
de aquell, per los predecessors de la real magestat lloades, confirmades, aprovadas y juradas,
los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya o sýndic del General, ab lo honor
que·s pertany parlant, protesta que per la dita
llochtinència general y poder a vostra excel·lència atorgat no puga ésser fet o engendrat, ara o
en lo esdevenidor, perjudici algú, lesió o derogació, tàcita o expressament, o en altra qualsevol forma y manera, als dits y demés usatges,
constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, llibertats y observanças de aquells e altres
qualsevols drets, ans aquells o aquellas en tot
cas romangan salvos e ilesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut e integritat e sens prejudici, lesió o derogació de aquells, los dits deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya
acceptan lo jurament per vostra excel·lència
prestat, tant emperò com no sie vist derogar ni
prejudicar dits usatges, constitucions, privilegis,
capítols y actes de Cort y observansa de aquells
y altres coses dites et alias, ni en tot quant sie
vist derogar y prejudicar en aquells no·y consenten, ans expressament y dissenten. E que per lo
esdevenidor no puga ésser tret en conseqüència, suplican e insten que la sentència de excomunicació que, // 274v // per disposició de las
ditas constitucions, à ohyda y té de oyr vostra
excel·lència sie continuada al peu de dit jurament, requerint al notari continue la present
protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus».
«Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, lo dia de vint-y-nou del mes de
juny proppassat de 1696, an rebut una real carta,
dada en Madrid als 8 del dit mes y any, ab la qual
an entès de la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, que és estat servit anomenar a vostra excel·lència per llochtinent y capità general
en lo present Principat y comptats de Rosselló y
Cerdanya, y si bé los antecessors nostres, per la
obligació de sos officis, suplicaren antes a sa magestat ab diferents cartas fos de son real servey
venir a honrar y alegrar aquest son Principat ab sa
real presència y jurar las constitucions, capítols y
actes de Cort, usos y consuetuts de aquell y demés drets de la pàtria, a imitació dels sereníssims
senyors reys progenitors de sa magestat, de gloriosa memòria, an acostumat permètrer córrer
en lo interim la vicerègia per administració de la
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justícia, sí y segons disposan las generals constitucions y privilegis del present Principat y ciutat
de Barcelona, per quant lo fer-se en contrari fore
contra constitucions, usatges y privilegis comuns
y particulars y altres drets del Principat y comptats, per no aver encara sa magestat prestat en la
ciutat de Barcelona lo jurament en lo principi de
son nou domini y nova successió y regiment de
sos regnes y estats en est Principat, salva la real
clemència, té obligació de prestar, com és estat
sempre observat per sos sereníssims progenitors;
emperò, per quant sa real magestat, ab dita sa
real carta de 8 del mes de juny proppassat, diu ésser son real ànimo de honrrar y aconsolar aquest
Principat ab sa reala //275r // presència quant antes, com axí també desitja venir a jurar los privilegis, usos y costums, com o disposan las constitucions, del que se infereix que la intenció de sa
magestat no és prejudicar la observança de las
constitucions y privilegis de est Principat, ni voler-se eximir de la dita obligació, y, conciderant
dits deputats lo sobredit y que lo dit Principat és
frontera de França, y que vuy se troba guerra
uberta ab aquella, avent-se experimentat aver fet
lo francès moltas invasions y hostilitats dins del
present Principat, tement-las majors de aquí al
devant, y axí, en dit cas, de molta conveniència
tenir un llochtinent y capità general de las prendas y la perícia de las cosas militars y demés com
és vostra excel·lència, y confiats de la seguretat y
promesa fa sa magestat a aquest Principat, y per
lo amor que tenen a sa magestat com a llur rey y
senyor natural, per las quals causas y rahons y altres, segons la occurrència del temps, se à conciderat, per esta vegada tant solament y que no pugue ésser tret en conseqüència, la concessió de
dita gràcia y nominació de llochtinent y capità
general, ans bé, aver de jurar sa magestat, com
està dit, volent reste franca y líbera la facultat de
dits deputats de poder representar, suplicar e instar a sa magestat quant antes sie de son real servey venir a honrrar a aquest Principat ab sa real
presència y cumplir a la obligació de prestar lo dit
real jurament durant lo present trienni, com altrament y sens prejudici també ni derogació del
capítol 25, comensant «Nostres succeydors» del
rey don Jaume Segon, fet en la segona Cort de
Barcelona en lo any mil dos-cents noranta-nou,
que és la constitució 2, títol «De jurament», e del
privilegi del rey don Pere 3, concedit a la ciutat
de Barcelona, datat en ella als 14 de las calendas
de novembre 1399, y del capítol 22 comensant
«Poch valdria» del rey don Ferrando Segon, fet
en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481,
Constitució 1, títol «De protonotari», y sens prejudici de la Constitució 4, títol «De offici de canceller», y sens prejudici dels demés //275v // usata. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1580.
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ges, constitucions, capítols y actes Cort, usos y
costums, privilegis generals y particulars, y qualsevol altre dret de aquest Principat y comptats,
als quals no entenen prejudicar-se, ans bé, volen
y entenen que en tot cas romanguen salbos e
il·lesos y en llur forsa y valor y ab tota plenitut e
integritat. E més, ab exprès dissentiment que en
temps algú no sie proveÿt ni admès qualsevol altre lloctinent general en lo present Principat y
comptats que primer no sie prestat en la dita ciutat de Barcelona dit real jurament, axí per sa magestat com per sos sereníssims successors respectivament, volent aver per repetidas en la present
protestació y preinsertadas totas y qualsevols
protestacions que en semblants casos són estadas
fetas per part de dit Principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya per los semblants efectes y en quant al present acte són aplicables per la salvetat, conservació y observansa
de las generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usos y costums de aquells y ab las
reservas sobre ya fetas, y totas altras y qualsevols
que per la conservació dels drets de la pàtria ferse deguessen y del millor modo y manera que dir
y pensar-se puga, los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya concenten al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal,
emperò, que per dit consentiment no sie vist derogar ni prejudicar a las ditas constitucions, usatges, capítols y actes de Cort y a sa observança y
valor y a dits privilegis, axí generals com particulars. Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus».
Disapte, a VII de juliol MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi,a // 276r //
scrivà major del General y present casa de la Deputació, cusís y continuàs en lo present dietari
un despaig en deguda forma de cancellaria despedit, la data del qual és en lo camp de Hostalrich als tres del corrent mes de juliol, en y ab lo
qual lo excel·lentíssim llochtinent y capità general fa subdelegació a favor del molt reverent
canceller per ordenar y disposar tot lo convenient y tocant a la insiculació per aquesta vegada tant solament. Lo qual despaig és assí cusit,
signat de número CVIIII.
En aquest mateix die sas senyorias, per medi del
síndich del General y present casa, han enviat
un recado en escrits a don Vicente de Argote y
Córdova, quatralbo de la esquadra real de las
galeras de Espanya, en orde a la revocació del
[...] fet y obrat per dit quatralbo contra las generals constitucions ab la apprehenció y detenció de la barca y mercaderias del patró Francisco
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1581.

Andrea, genovès. Com de dit recado és de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número CX, y
del tenor següent:
«Molt il·lustrea senyor. Ab recado enviat a vostra senyoria per los deputats y oÿdors de comptes de aquest Principat de Catalunya lo die quatre del corrent se representà a vostra senyoria la
contrafacció se havia fet y se feya a las generals
constitucions, privilegis, usos, costums y observansas y altres drets de aquest Principat, y assenyaladament a la Constitució 7, títol «De offici
de alcayts, capitans y altra gent de guerra» ab la
aprehenció que vostra senyoria havia manat fer
de la barca y mercaderias de aquella del patró
Francisco Andrea, genovès, y ab los procehiments se havian subseguit a aquella y estan continuant-se, com més llargament en dit recado
que fou donat a vostra senyoria en scrits està
contengut. Y, si bé vostra senyoria ha respost
axí matex en scrits lo die de aÿr, sis del corrent
mes de juliol, la qual resposta tenen dits deputats y oÿdors de comptes en deguda estimació
en tot lo que aquella se ajusta a la observança de
ditas constitucions, fent mercè a esta província,
emperò, en lo que aquella no·s conforma a ditas
constitucions, a la obligació de dits deputats y
oÿdors y al recado per part de aquells donat a
vostra senyoria per lo reparo // 276v // de dita
contrafacció, diuhen y representan a vostra senyoria dits deputats y oÿdors que han consultat
lo fet de dita aprehenció y demés procehiments
subseguits als assessors y advocat fiscal del General y altres doctors que han aplicat, los quals,
plenament instruhits del fet y circumstàncias de
aquell, ab la madureza que de personas tan doctas y ben afectes al servey de sa magestat, que
Déu guarde, y benefici de aquest Principat se
deu promètrer, han donat son vot y parer en la
forma acostumada en la casa de la Deputació,
contenint que dita aprehenció y demés procehiments contrafan no solament a la dita Constitució 7, títol «De offici de alcayts y capitans y altra
gent de guerra», per estar en aquella disposat
que en lo present Principat los dits no puguen
usar de jursidicció alguna, sinó solament en los
casos que per dret o constitucions del Principat
los sie permès, y ésser cert que per la dita prehenció y procehiments subseguits no ha tingut
vostra senyoria dret algun o constitució que li
hage tribuït jurisdicció, antes bé, és constant lo
contrari, perquè dita aprehenció consta fou feta
en lo mar entre la ciutat de Tarragona y vila de
Sitjes, dintre sols de aquell unas dos millas,
poch més o menos, en lo qual mar o lloch de
aquell, com a adjecent, y no menos en la present ciutat de Barcelona, a hont se han fet y
a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
275v i 276r del dietari.
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continuan fer dits procehiments, la omnímoda
jurisdicció és del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat en lo dit
Principat, de manera que, en tot cas que vostra
senyoria hagués pogut fer dita aprehenció, lo
judicar y conèxer si dita barca y mercaderias de
ella havian incidit en commís no era de vostra
senyoria, per defecte de jurisdicció, sinó de dit
excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, devent-se com se deu attèndrer que, a més
de que la dita Constitució 7, títol «De offici de
alcayts, capitans y altra gent de guerra», no
constitueix diferència alguna en si la jurisdicció
// 277r // que aquells voldran usar serà respecte
de provincials o forasters, prohibint indistintament a aquells lo ús de jurisdicció alguna en lo
present Principat, és constant que qualsevol foraster y alienígeno, trobant-se en lo present
Principat y son mar adjacent, se reputa per provincial, axint los deputats y oÿdors de comptes al
reparo de contrafaccions en orde a fets o procehiments contra de aquells. Y en esta conformitat se ha observat y entès etiam modernament
per la Real Audiència del present Principat, juntas las tres salas, a més de que constant, com
consta, que vostra senyoria ha fet mandato penal a Joseph Iglésias, corredor de coll, ciutadà
de la present ciutat, contenint que en pena de
mil florins de or subastàs dita barca y mercaderias, és indubitat haver vostra senyoria exercit
jurisdicció en provincial ab dits procehiments.
Però encara encontran dita aprehenció y procehiments ab la Constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats», en la qual està disposat que en Catalunya ningú, de qualsevol
condició o estament sie, no puga ésser despullat
de la posessió de las cosas tinga y possehesca sens
cognició de causa. Y, en lo cas de dita aprehenció y procehiments etiam que vostra senyoria
hagués tingut jurisdicció per fer-los, haurà procehit sens cognició de causa, puix si bé se ha vist
lo procés o procehiments fets devant del doctor
en drets Miquel Fuster, consulent anomenat per
don Geroni Obregón, capità de la patrona de la
esquadra de vostra senyoria y auditor subrrogat
de dita esquadra, emperò, se ha advertit en dits
procehiments que la declaració feta per lo dit
doctor Miquel Fuster fou favorable al dit patró
Francisco Andrea, declarant no haver incidit en
commís dita barca y mercaderias, y, per consegüent, la detenció en què se persevera de dita
barca y mercaderias y lo haver-se passat a subastar y lo voler vèndrer aquellas no és ni pot ser en
força del declarat, y axí és precís sie extrajudicial
y sens cognició de causa, puix consta que los
procehiments no han estat entregats ni ensenyats a vostra senyoria, ni a altre oficial algú de la
real esquadra, havent-se sols entregat còpia per
lo secretari de la Deputació, feta per dit doctor
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Fuster, a un capità de dita real esquadra. Y, altrament, no consta per vostra senyoria ni per lo [...]
ni altre //277v // oficial se hage format altre procés ni citat ni ohit lo dit Francisco Andrea, ans
bé, havent-se-li denegat la apel·lació y recurs de
procehiments que de fet experimentava, encontrant així de directo ab dita Constitució 4, el que
per ditas y altras rahons deuhen dits deputats y
oÿdors de comptes, per observansa de ditas
constitucions y cumpliment de llur obligació,
exir al reparo de dita contrafacció. Y que, axí mateix, obtinguda la resposta de vostra senyoria,
han consultat aquella als dits assessors, advocat
fiscal y doctors aplicats, los quals, ab la deguda
premeditació, han aconsellat que no obstant la
dita resposta de vostra senyoria, restan ditas
constitucions ab la mateixa contrafacció y lezió,
y que dits deputats y oÿdors tenen obligació, per
rahó de son càrrech, exir a dita defensa y procurar lo reparo de dita contrafacció y lezió, perquè,
quidquid sit dels ordes reals en la resposta de
vostra senyoria mencionats, aquells no podrien
influir lo restar descarregats dits deputats y oÿdors de comptes en lo cas present, dexant de exir
a dita defensa y reparo, ni exclourian dits reals
ordes la dita contrafacció y lezió, per ço que sa
magestat, salva sa real clemència, ab aquells no
hauria entès derogar lo disposat en ditas constitucions, com en lo present Principat de Catalunya, en virtut de notòrias disposicions, ab aquell
no pugan fer-se menos que en Corts generals,
en las quals se fan y estilan fer semblants lleys y
constitucions, a més de que, conforme consta
del exemplar del any 1635, en cas semblant de la
aprehenció feta per lo excel·lentíssim senyor
marquès de Vilafranca, duch de Fernandina, general de las galeras de Espanya, se donà per
constant per dit excel·lentíssim senyor marquès
de Vilafranca que de las mercaderias alashoras
aprehesas eran deguts los drets al General y offeria dit excel·lentíssim senyor pagar-los, després
de haver-se informat y cerciorat ser deguts dits
drets etiam de pressas fetas per galeras, y, en lo
dit cas, la cognició judicial de dita presa la féu lo
tribunal de la Capitania General del present
Principat, y no lo general de ditas galeras, y per
sa declaració aparegué als tunch deputats y oÿdors, ab deliberació de 13 de setembre mil
// 278r // sis-cents trenta-sinch, alçar lo segrest
que de son orde estava apposat en las mercaderias de la barca se trobava en las reals draçanas de
la present ciutat, de manera que en lo fet ocorrent dits deputats y oÿdors de comptes han procehit y proceheixen molt consultadament y conforme la obligació de son càrrech demana; per lo
que extrajudicialment tornan a representar lo
mateix que representaren ab dit primer recado,
suplicant de nou sie vostra senyoria servit manar
se’ls entregue dita barca y mercaderias, a effecte
que ab la entrega de aquellas se fassa lo que per
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generals constitucions, estils y observansas del
General està disposat y se alcanse lo reparo de la
dita contrafacció, conforme de vostra senyoria
se prometen, confiant que vostra senyoria, com
a tant zelós del servey de sa magestat, no permetrà ocasió alguna de que dits deputats y oÿdors de comptes hagen de acudir als remeys que
la observança de ditas cosntitucions, privilegis y
altres drets d’esta província y la obligació del càrrech de dits deputats y oÿdors demanan, protesta a vostra senyoria dels prejudicis y danys podan
seguir-se de qualsevol contradicció fórsan fahedora per vostra senyoria».
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich Honofre Monsalvo, ciutadà honrat y doctor en medicina, mitjensant jurament, ha fet relació com la
indisposició del doctor Ignasi Juliol, albaraner
del General, ha continuat y continua de la mateixa manera que té dit en altras relacions per ell fetas, de forma que li ha impedit y impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici. Ítem,
mitjansant jurament, ha fet relació de com la indisposició de Joseph Catà, guarda del General en
lo portal del Àngel, ha continuat y continua si y
conforme en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de que lo ha impedit y impedeix lo exercici personal y servitut de dit son offici. Semblantment, mitjensant jurament, ha fet relació de com
lo impediment e indisposició de Jacintho Alabau,
guarda del Generala // 278v // en la present ciutat, ha perseverat y persevera del modo y manera
té referit a ses senyories en altres relacions, de forma que li ha impedit y impedeix lo poder dit Alabau servir personalment dit ofici. Y finalment,
mitgensant dit jurament, ha fet relació de com la
indisposició de Pere Cerdanya, courer, guarda de
la bolla en la present ciutat, persevera y continua
fins lo die últim del mes de juny proppassat, de
modo que fins dit die li impedí la servitut personal
de dit offici, y des de dit die en havant ha estat y
està apte per servir personalment aquell.
En aquest mateix die, a las onse horas de la matinada, se és conferit en lo il·lustre concistori de ses
senyorias lo noble don Joseph Ga[...] de Cartellà,
Çabastida, Erill, Cardona y Fons, baró de l’Albi,
embaxador que és estat de la present ciutat en la
cort de sa magestat, y à dit y referit a ses senyories
se trobava afavorit ab una carta del reverendíssim
pare fra Gabriel Chiusca, religiós caputxí, confessor de la magestat de la reyna, nostra senyora, scrita en Madrid als trenta del mes de juny pròxim
passat, dient que encara que la reyna, nostra senyora, respon a la carta ha tingut de ses senyories,
desitjant manisfestar sa real gratitut a las rendidas
a. a continuació uns reials ordres, transcrits a l’Apèndix 3,
pàg. 1581.

demostracions de tan fins vassalls y la singularitat
ab què sa magestat les aprecia, li ha ordenat manar
en son real nom a ell, dit don Joseph, que fes manifestar a ses senyories estas especialíssimas expressions [...] effectes en esdevenidor donaran
novas provas de sa alta protecció. Y obehint ell,
dit don Joseph, ab la major restimació y rendiment, lo real orde de sa magestat, passà en exequció de aquella, [...] a ses senyories lo que la magestat de la reyna nostra senyora és servida ab sa
real clemència afavorir a ses senyories. Al que per
ses senyories, en veu del diputat ecclesiàstich,
fonch respost ab referiment de moltas g[...].
Diumenge, a VIII de juliol. En aquest die me
han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari dos reals despatxos de // 279r //
sa magestat, los quals són, ço és, lo un la nominació de subjectes per als llochs vacants de diputats y oÿdors fins a trenta-hu de mars proppassat y lo altra la de subjectes per als llochs
vacants dels officis de la present casa de la Deputació fins dit die, los quals reals decrets són
assí cusits signats de números 111 y 112. Semblantment, me han ordenat a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en dit present dietari dos
decrets despatxats en deguda forma de Cancellaria a effecte que dos subjectes nobles sien insiculats com a mossèns, los quals decrets són
assí cusits y signats de números 113 y 114.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari un paper de resposta dels quatralbo de las galeras de Espanya al recado en scrits a
ell, per lo síndich del General, entregat lo die de
aïr, lo qual paper de resposta és assí cusit y signat
de número 115 y del thenor següent:
«Muy ilustresa señores. Al papel extrajudicial que
me imbían los señores diputados y oydores de qüentas de este Principado, respondiendo al que les escriví en seis de este mes sobre el punto de querer se
les entreguen la barca y mercansías del patrón
Francisco Andrea, genovés, para proceder en esta
causa conforme a sus constituciones, devo repetirles lo mismo que tengo insignuado en quanto a
que, de ninguna manera, puedo concurrir en esta
instancia, por ser contra la regalía y jurisdicción
de la capitanía general de las galeras de España, a quien privativamente toca el conocimiento
de las presas que se hacen con ellas, como su magestad tiene declarado en sus reales despachos de los
años de 1652 y 1671, con cuyo motivo á estado
siempre en esta pocessión sin contradicción alguna. Y, si la ha havido por parte de la capitanía
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 278v i 279r del dietari.
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general de este Principado, es bien notorio que, a
vista de las reales órdenes, á zedido de su pretensión, sin que tampoco la Diputación hubiesse echo
memoria de los fueros que aora alega, por conside// 279v // rar con su gran justificación no devía
subrogarse esta jurisdicción, que por ningún lado
puede tocarle, siendo tan asentada y corriente la
de estas galeras. Y así, (a) menos que su magestad
no me mande entregar la varca y mercaderías a
los señores diputados y oydores de qüentas, no pasaré a ejecutarlo ni dejaré de mantener la regalía
de esta capitania general, arreglándome en esto
a los términos de la obligación en que estoy constituydo como quatralbo de las galeras de España, a
cuyo cargo está su govierno, de que he dado qüenta
a su magestad poniendo en real noticia esta novedad y pidiéndole mande declarar el punto de que
se trata para obiar los embarazos y cincombenientes que puedan resultar. Y, en estos términos, devo
esperar del gran zelo y amor que manifiestan los
señores diputados y oydores al mayor servicio de su
magestad no persistirán en su ynstancia asta que
venga su real resolución, protestándoles los daños
que de lo contrario se originaren».
Dimecres, a XIII. En aquest die, havent primerament obtinguda hora per medi // 280r // síndich
del General y casa de la Deputació entre las sinch
y sis horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real, anant ab cotxe, ab
los verguers devant ab las massas cubertas de dol
y acompanyats de officials de la present casa, són
anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor compte de Sant Esteve, per ser grande de
Espanya, lo qual posave en la casa o palàcio del
excel·lentíssim marchès de Aytona, son gendre.
Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor
compte al capdemunt de la escala ab molta cortesia y, després de haver-li donat la benvinguda y
conversat ab ell un rato, ses senyories se despediren ab molts cumpliments, acompanyant-los dit
excel·lentíssim senyor compte fins casi baix a la
entrada de la dita casa o palàcio.
Dilluns, a XVI. En aquest die ses senyories me han
ordenat a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta han rebut del excel·lentíssim senyor marquès de Gastanaga, llochtinent y capità general,
dada en Moncada lo die present, ab la qual se
despedeix de ses senyories en atenció de haver-li
concedit llicència per retirar-se sa magestat y haver ja jurat son successor. Com de dita carta apar
y és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de
número cent-setse, y del thenor següent:
«En virtuta de la licencia con que me hallo del rey,
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
279v i 280r del trienni 1695-1698.
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de ocho de junio, para retirarme destos empleos,
que supliqué a su magestad me concediesse en veinteyuno de abril, y haviéndolos jurado el señor don
Francisco de Valasco y Tovar, mi successor en ellos,
paso por el //280v // camino más derecho a recibir
su excelencia y continuar mi viaje, sin poderme detener en Barcelona, así por lo molestado que me
tienen mis achaques como por faltarme el tiempo.
Y, librando mi atención esta diligencia a estos
renglones, lo pongo todo en la noticia de vuestra señoría, deseando a vuestra señoría summa felicidad y muchas ocasiones de servicio en que acreditar la voluntad y afecto que siempre me ha debido
vuestra señoría. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años como deseo. Moncada, a setse de julio
de mil seiscientos noventa y seys. Besa la mano de
vuestra señoría su major servidor el marqués de
Gastanaga.
Muy ilustres señores diputados de Cataluña».
Dimarts, a XVII. En aquest die, acerca las nou horas de la nit, ha prestat jurament en los càrrechs
de llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat de Catalunya lo excel·lentíssim senyor don Francisco de
Valasco en la cathedral iglésia de la present ciutat, assistint en dit jurament, de orde de ses senyories, lo doctor misser Balthazar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General, fent las
protestas ordinàrias y extraordinàrias acostumadas, requerint a don Joan Baptista Aloy, scrivà de
manament y [...] secretaria de província, que rèbia lo acte de dit jurament consignant al peu de
aquell ditas protestas, las quals originalment són
incertadas y continuadas en lo present dietari
sots jornada de sis del corrent mes de juliol.
Dimecres, a XVIII. En aquest die, obtinguda primer hora per medi del síndich // 281r // del General y present casa de la Deputació del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, lloctinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat de Catalunya, a las quatre horas de la tarda, ses senyories, anant concistorialment a peu, ab los verguers devant ab las massas cubertas de dol altas
al coll, acompanyats dels officials de la present
casa y de la del General y Bolla, com és acostumat en semblants casos, són anats al palàcio de
dit excel·lentíssim senyor per visitar-lo y donarli la norabona y venvinguda. Foren rebuts per sa
excel·lència ab molt agasajo y tots se assentaren
en cadiras. Y després de haver-li donat la benvinguda y norabona per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, sa excel·lència demonstrà restar ab molt agrahiment,
fent-ne particular demostració ab la resposta
tornà a ses senyories, que durà un gran rato. Y
després ses senyories se despediren ab moltas
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cortesies y sa excel·lència los acompanyà fins al
portal del eixir de la antecàmara, y ses senyories,
ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren a la
present casa.
En aquest mateix die, cerca de las sis horas de la
tarda, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor compte de Sant Esteva a tornar la visita li feren ses senyories. Fonch rebut per lo
scrivà major, racional y altres officials baix en lo
pati, per los magnífichs assessors y advocat fiscal
al replà de la escala, per los senyors oÿdors militar y real al capdemunt de la escala, y entraren
tots tres a la capella petita, que estava molt ben
adornada. Y, feta oració en ella, anant los verguers devant ab las massas cubertas de dol al
coll, se encaminaren per los Tarongers a la sala
dels Reys, a hont fonch rebut per tots los demés
consistorials ab moltas cortesias, passant primer
en quiscuna porta dit excel·lentíssim senyor
compte. Y, entrat en lo aposento del concistori,
se assentaren sota lo docer, posant-se lo senyor
deputat eclesiàstich a la mà dreta de dit senyor
compte, y quiscun concistorial ab sa cadira. Y al
cap de un rato se alsaren, acompanyant ses senyories a dit senyor compte fins passada la capella, a hont // 281v // ab molts cumpliments se
despediren, y dit excel·lentíssim seyor compte
se’n anà al bras militar y ses senyories se’n tornaren en lo concistori.
Disapte, a XXI de juliol MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de ses senyories lo doctor misser Balthazar
Prous, subrrogat en lo ofici de síndich del General y casa de la Deputació, ha fet relació de
com, obtemperant a la deliberació per ses senyories feta lo die dotse del corrent, lo die dinou del mateix s’és conferit ab lo vehedor general de la esquadra real de galeras de Espanya a
efecte de solicitar la llibertat de Francisco Maria, detingut en ditas galeras, entregant-li còpia
autèntica de dita deliberació y del vot fet per los
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal de
la present casa, que·s troba incertat en dita deliberació, y que dit vehador digué se miraria los
papers se li entregaven y que tornaria resposta
lo endemà a dit síndich. Com en effecte, havent-se ell, dit síndich, // 282r // conferit altra
vegada ab dit vehedor per saber quina resposta
li tornava, li ha dit si havia mirat los papers li foren entregats y que lo die vint-y-hu, que·s lo
present, se conferiria ell, dit vehedor, ab lo quatralbo de ditas galeras perquè decretàs la llibertat a dit Francisco Maria y que per tot lo die
present faria que dit Francisco Maria se presentàs al il·lustre concistori lliberat y relaxat de
ditas galeras.
En aquest mateix die me han ordenat a mi,

scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
han rebut, la data de la qual és en Madrid als
dotse del corrent, en resposta de las representacions per ses senyories fetas a sa magestat per los
extraordinaris despatxats als dinou y vint-y-set
de juny proppassat en orde al estat del Principat, ab la qual és servit dignar-se sa magestat dir
haver manat donar y que se estan aplicant las
més promptas y eficaces providèncias que condueixen a la importància y consuelo de la província, quedant ab tota gratitut de ditas representacions. Com de dita real carta és de vèurer,
que és assí cusida, signada de número 117, y del
thenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelísimos diputados. Por vuestras cartas de dinou y vintyset de junio próximo
passado que se recivieron con extraordinario, y los
demás papeles y cartas que las acompañan, he visto vuestra representación, en que ponderáys el
eminente riesgo a que está expuesta essa capital y
plassa de Barcelona con la novedad de acercarse a
ella el enemigo por los lugares de la marina, en
donde executa sus acostumbradas hostilidades,
precisando con amenasas a las justicias de Arenys
y Mataró a que abran carretera para executar
sus designios, y que con este // 282v // motivo havíais enviado al exército el diputado eclesiástico
para en vuestro nombre representarse al marqués
de Gastanaga, mi lugarteniente y capitán general, estas circunstancias para su remedio, y me
suplicáis, movidos de vuestro zelo y de los clamores
de algunos pueblos, sea servido mandar se le haga
al enemigo la oposición conveniente para que se
logren sus designios. Y, haviendo conciderado
vuestra representación por muy propria de vuestras obligaciones e innata fidelidad que siempre
havéis professado al real servicio, y todo lo demás
que deferís acerca de la materia, he resuelto expressaros, como lo hago, quan a la vista tiene mi
paternal amor la defensa de esse Principado de
tan buenos y fieles vassallos, para cuio fin he mandado dar ya y se estan aplicando las más promptas y eficases providencias que conducen a esta importancia y vuestro consuelo, de cuias expressiones
quedo con toda gratitud, assegurándoos las tendré presentes para favoreceros en lo que os tocare.
Datado en Madrid, a XII de julio MDCXCVI. Yo,
el rey. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.

mer hora per medi del síndich // 283r // del General y casa de la Deputació a las sinch horas de
la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, anant ab cotxe, acompanyats
de dit síndich, són anats ab ambaixada de part
del il·lustre concistori al excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, lloctinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat
de Catalunya, a effecte de suplicar-li fos servit
enterposar sa gran auctoritat ab sa magestat en
algunas pretencions en què de present se troba
lo concistori, y, en particular, que sa magestat se
servesca manar que un dels dos inquisidors sie
natural del present Principat de Catalunya; que
lo vehador general del real exèrcit en dit present
Principat no innove cosa alguna en lo tocant al
tèrcio de la Generalitat, conforme ho ha intentat, volent senyar y resenyar als soldats aquell,
aborrant plassas, llevant a alguns lo pa de munició y en altres cosas pretén dit vehador general;
entregant dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors nota de ditas dos pretencions en scrits a dit
excel·lentíssim senyor ab lo memorial que és
assí cusit signat de número cent divuyt, y del
thenor següent:
«Excelentíssimoa señor. El concistorio de la Deputación de Cataluña, alboroçado con el logro de su
único desseo y solicitud, que ha sido el felís arribo
de vuestra excelencia a este Principado para su
total seguridad y defensa, que no duda conseguir
baxo el experimentado govierno y acertada dirección de vuestra excelencia, se da de él enorabuena, y, empeçando a valerse del patrocinio de vuestra excelencia, passa a suplicar a vuestra
excelencia se sirva interponer su grande auctoridad y eficás mediación con el rey, nuestro señor,
que Dios guarde, para que consiga Cataluña el
favorable despacho en algunas pretenciones, que,
por hallarse pendientes, admiten menos dilación.

En aquest die, obtinguda pri-

Una es que el general del real exército no haga
novedad en quanto al tercio con que sirve la Deputación, // 283v // pues de hazerla, tomando
seña y contraseña de los soldados y todo lo demás
que pretende innovar, se siguen muchos inconvenientes para la subsistencia del tercio y ningún
beneficio al servicio del rey. Y, no obstante que su
magestad se ha servido dar decreto favorable a la
Deputación por el Supremo de Aragón, replicó el
vehador general y oy pende en el Supremo Consejo
de Guerra. Otra es que su magestad se sirva mandar que uno de los inquisidores de Cataluña sea
natural del Principado, de que tiene una constitución formal en el capítulo 24 de las Cortes del
año 1599, en que expressamente se dispuso no solamente aprobándolo su magestad, sino encar-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
281v i 282r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta nota es troba intercalat entre els folis
282v i 283r del trienni 1695-1698.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Ser[dañola]. Vidit marchio de Tamarit.»
Dilluns, a

XXIII.
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gándose de sacar confirmación apostólica, y, por
no haverse procurado dicha confirmación, no se
ha valido la Deputación de la constitución más
que como a motivo, recurriendo solamente a la
real munificencia por vía de gracia. Y con haver
más de seis meses que insta la Deputación el despacho y ser notoria su utilidad, por haverse experimentado los incovenientes que se ocasionan de
no ser los inquisidores o uno de ellos natural del
pahýs y ignorar las leyes y constituciones de Cataluña, que fue el motivo de la Corte del año 1599,
con todo no ha podido lograr el ver concloida esta
dependencia. Todo lo que espera el Principado
conseguir mediante la grande y poderosa protección de vuestra excelencia y quedará perpetuamente agradecido a tan singularísimas expressiones de favor.»
E semblantment han tractat dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ab dit excel·lentíssim senyor difarents dependèncias de la // 284r // Generalitat, y, en particular, del servey ha procurat
lo concistori y solicitat de las ciutats del present
Principat perquè estas fessen llevas de soldats
per unir-las y agregar-las al tèrcio de la dita Generalitat y present casa, informant plenament a
sa excel·lència del estat en què dita dependència
se troba y del número dels soldats que quiscuna
de ditas ciutats respectivament tenia oferts, y
del modo ab què lo marquès de Gastanaga, antecessor de sa excel·lència en los càrrechs de
llochtinent y capità general, manà se exceptàs
dit servey entre entregar-li, per dit effecte, còpia
de la planta feta e ideà lo concistori per rahó del
dit servey y del que podia fer quiscuna de las
ciutats, de la representació per lo concistori feta
a dit marquès de Gastanaga en orde a dit fet y
de la resposta per ell feta, ab la qual donà la última resolució en quant a la exceptació de dit servey.
Han també dits il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors representat a sa excel·lència
lo desconsuelo tan gran que se trobava lo concistori y tot lo Principat de vèurer que los michalets són tractats tant malament que, essent
trobats per los enemichs, no arribant dits michalets a número de vint y ab cabo, són posats
en galera al rem, essent contra tota milícia y
quitat, particularment ab gent de qui se han experimentat progressos tan favorables y que han
donat a las reals armas de sa magestat tantas
victòrias, suplicant dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors a sa excel·lència, de part del il·lustre concistori, fos servit tenir a bé donar la providència oportuna y convenient perquè dits
michalets sien (ben) tractats per lo enemich
francès, puix del contrari se’n segueix gran deservey a sa magestat, conforme dit concistori té
representat al rey, nostre senyor, ab represen670

tació feta als vint-y-tres del mes de abril proppassat.
Y, axí mateix, dits il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors han donat //284v // plena notícia e informat a dit excel·lentíssim senyor de tot lo obrat
fins vuy per lo concistori en orde a la contrafacció
feta a las generals constitucions de Catalunya
quea lo quatralbo de la esquadra real de galeras
de Espanya, y en particular a la sèptima, títol «De
offici de alcayts, capitans y altra gent de guerra»,
y a la quarta, títol «De violència y restitució de
despullats», ab la pressa y detenció per dit quatralbo ab ditas galeras feta entre la ciutat de Tarragona y vila de Siges, dos millas al mar, de la
barca genovesa anomenada Sant Joseph y Santa
Margarida, patró de ella Francisco Andrea, genovès, y de las mercaderias trobadas dins d’ella.
Y, finalment, dits il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors, de part de dit concistori, han dit a dit excel·lentíssim senyor que per quant lo die se féu y
celebrà en la casa de la Deputació la funerària per
la ànima de la sereníssima senyora reyna, mare
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, fonch lo
die sinch del present y corrent mes de juliol, sa
excel·lència encara no·s trobava en la present ciutat, per la qual causa no pogué lo concistori lograr la ditxa de la assistència de ell, dit senyor, en
dita funerària, que per ço posaven en sa mà la relació ha fet estampar dit concistori de dita funerària junt ab la oració funebre predicà lo molt
reverent senyor don Pedro Dimas Potau, prior
major y camarer de la cathedral de Tortosa.
A tot lo que per dit senyor fonch respost lo següent. Y, primerament, en quant a la pretenció
en què·s troba lo dit concistori de que sie servit
(de)manar a sa magestat que un dels inquisidors
sie natural del present Principat, que lo il·lustre
concistori fasse nova representació a sa magestat, que ell la acompanyarà ab sa carta interposant sa auctoritat y officis perquè se obtingue lo
fi se desitje per part del il·lustre concistori. En
quant al tocant al vehador general del real exèrcit, que ab gran gust servirà al il·lustre concistori y ha // 285r // manat se done la providència
convenient perquè dit vehador no innove cosa
del fins assí practicat ab lo tèrcio de la Generalitat, y que no·s perjudique en cosa alguna a la jurisdicció del concistori, posant semblantment lo
oportú remey perquè no·s donen més pans de
munició que las plassas se troban estar efectivament. En lo tocant en lo servey offert per las
ciutats del present Principat, que restava plenament informat de dita dependència y que al tornar de campanya veuria lo que seria més convenient obrar en orde eix fet. En orde al tocant als
michalets, que ell sentia molt mal que estos,
a. que per per.

dels fets y progressos dels quals estava ben informat y noticiós, fossen tractats en la referida
forma y conformitat, del que ne tenia ja notícia,
y que ab totas veras procuraria donar-hi lo remey convenient, no sols en lo que per part del
il·lustre concistori li hera representat, però també en aconsolar a dits michalets en luego de ésser arribats a [...], assistint-los ab alguna paga, y
que estimava molt al il·lustre concistori la atenció havia tingut de noticiar-lo y participar-li lo
que dit concistori havia obrat en lo fet de la
contrafacció feta a las generals constitucions de
Catalunya per lo quatralbo de la dita esquadra
de galeras de Espanya ab la aprehenció de dita
barca y mercaderias. Y, últimament, que restava
ab tota estimació y donava moltas gràcias al
il·lustre concistori y a ses senyories de la relació
de dita funerària y fúnebre oració se li entregava, conforme dits senyors oÿdors han fet llarga
relació en lo concistori a ses senyories.
En aquest mateix die, se és presentat en lo concistori de ses senyories Francisco Maria, natural
de la vila de Amassio de Lada, juntament de
Cam [...]a de Castella, lo qual en lo mes noembre mil sis-cents noranta-quatra, instant lo síndich del General, fonch posat en llibertat y tret
de la galera capitana de Cerdenya, en la qual estava // 285v // per forsat, per (haver) acabat lo
temps de sa penitència, y després, als catorse de
maig mil sis-cents noranta-sinch, fonch novament capturat en la ciutat de Toledo y, ab pretext de haver dit Francisco Maria fugit de galera, per la sancta ermandad de dita ciutat, fonch
condempnat a tornar a servir remant en galera
sens, emperò, prejudici de qualsevol justificació
pugués dit Francisco Maria presentar de haver
ell cumplert lo temps de sa penitència, en forsa
de la qual condempnació fonch dit Francisco
Maria entregat a las galeras de Espanya, que de
present se troban en lo port de la present ciutat,
y haver constat a ses senyories dit Francsico Maria no haver comès fuga, ans llegítimament ésser
estat tret y relaxat de ditas galeras de Cerdenya
per haver acabat lo temps de sa penitència en
ellas, ab diligència feta als dotse del corrent és
estat ordenat al síndich del General y present
casa instàs y solicitàs per tots los medis estilats y
dels quals poden ses senyorias usar, en virtut de
generals constitucions, capítols de Cort, privilegis, usos y costums, la llibertat de dit Francisco
Maria, y axís, instant dit sìndich, és estat aquell
relexat de ditas galeras lo die present y posat en
llibertat.

En aquest mateix die me han ordenat a mi,
scrivà major del General //286r // y present casa,
cussís y continuàs en lo present dietari un bitllet
han rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general, ab lo qual participa a ses senyories trobar-se precisat en haver-se de encaminar
luego al real exèrcit sens poder-se detenir per
despedir-se. Com de dit bitllet és de vèurer, lo
qual és assí cusit, signat de número 119, y del
tenor següent:
«Por hallarmea precisado ha encaminarme luego
al exército sin poder detenerme a despedirme de
vuestra señoría, me ha parecido participar esta
noticia a vuestra señoría para que lo tenga entendido y sepa vuestra señoría donde ha de avisarme de lo que se le ofreciere, assegurando a vuestra señoría experimentará muy igual mi efeto
para todo lo que sea de la mayor satisfacción de
vuestra señoría, cuya vida guarde Dios los años
que deseo. Barcelona, a 25 de julio de MDCLXXXXVI. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de ese Principado».
Dijous, a XXVI. En aquest die se és partit de la
present ciutat, ab llicència del il·lustre concistori, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per
la vila de Granollers, per negocis y afers seus
propris.
286v

Dilluns, a XXX. En aquest die los magnífichs assessors ordinaris de la present casa han fet relació en lo il·lustre concistori a ses senyories del
estat de las causas vertents devant de ses senyories.
Dimars, a XXXI. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa de la Deputació, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta han rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat de Catalunya, de data del vint-y-nou
del corrent, ab la qual participa a ses senyories
scríurer ell als cabos de las galeras «para que desde luego se evite lo pararse [tiendas]» y en lo per
havant no se continue remetentb, junt ab dita
[...] còpia de la per ell scrita a dits cabos. La
qual carta y còpia són aquí cusidas, signadas de
números cent vint y cent vint-y-hu, y del thenor
següent:
«Recivíc la carta de vuestra señoría de 27 deste y,

Dimecres, a XXV. En aquest die de sant Jaume se
és ajuntat lo il·lustre concistori y no és vingut en
ell lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
a. mot rectificat, il·legible.
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de diferents colors [...] la bitola, en los quals n’i
ha sinquanta parells. Ítem, de quinse plechs de
mitjas de estam, grans y xicas, de difarents colors, en los quals n’i han trobats vuytanta parells. Ítem, de un plexh contenint dotse parells
de mitjas de seda de diferents colors. Ítem, de
quatre plechs de tafetà negra de quart y altre de
estam. Ítem, de tres plechs de tafetà de difarents
colors de mitg pa[...] y de quart. Ítem, de una
capa de grana feta ab botons y galó de orals de
tres dits de amplària, poch més o menos. Ítem,
de un corte de un gambeto ab diferents trossos
de drap color musco, ab son aforro de sarja, que
té de largària quatre canes, dos palms escasos.
Ítem, de una xupa de Ruans ab aforro de [...]
blanch ab trosos. Ítem, de quatre canas, quatre
palms escasos sarja de color. Ítem, dos canas, sis
palms y mitg escasos de brocat negra mestregat
ab flors de or y plata. Ítem, quatre canas, quatre
palms de sarja color de canyella per aforro.
Ítem, tretse palms drap de color de canyella.
//288r // Ítem, una cana, quatre pams drap fi negra. Ítem, quatre canas y un pam escasas escot
negra. Ítem, dos canas, set palms drap fi negra.
Ítem, una cana, sinch palms grana. Ítem, un fre
per un cavall. Ítem, quatre llibres que·s diu ésser
quatre breviaris de quatre temps. Ítem, un fardo
de drap cru o xarpalera lligat ab cordes y dins de
ell un gambeto de panyo fi forrat de sarja, tot
color blau. Ítem, altre gambeto de panyo fi de
color de perla, aforrat ab sa xupa del mateix, ab
traus y botons de or. Ítem, set plecs mitjas estam, grans y xicas, de colors, en los quals se n’i
han trobat quaranta parells. Ítem, un plech mitjas a la birolé contenint en sis parells. Ítem, tres
plechs de mitjas de seda de difarents colors, en
tots los quals tres plechs n’i ha trenta-sis parells.
Ítem, dos plechs de camusas encarnadas. Ítem,
un canasto o capsa de verga, dins de ell difarents
galons, alamaras, flocaduras de guants, tot de or
y plata, pesat e ricamerat ab dit canastro pesa
disset lliures. Ítem, en lo mateix canastro, set
pessas de tafetà y una de satí de difarents colors.
Ítem, un plech, a modo de tafetà, de color negra, de sis quarts de amplària, lo qual se diu ésser roba de pel de camell. Ítem, una capsa de
fusta plena de tafetans de difarents colors, de
pes encamerat ab dita capsa de quinsa lliuras, sis
onsas. Ítem, dos pessas tela de París cap y cua,
de tir vint canas quiscuna. Ítem, tres pesas de
tela Ruans, sayals cap-y-cua. Ítem, altre capsa
petita de fusta ab vint-y-dos trossets de cordas
de viola dins de ella. Ítem, dos fardos de mitjas
de llana molt basta.

instruhido de lo que me representa vuestra señoría con motivo del menoscabo que se sigue a sus
drechos en ponerse de las galeras tiendas paradas
en la marina dessa ciudad, donde venden sus ropas, como también de lo expresado en los despachos
de su magestad, escrivo a los // 287r // cabos dellas
para que desde luego se evite este extravío y no se
continue en adelante, según lo entenderá vuestra
señoría de la copia adjunta, y, si no se executare
puntualmente, me lo avisará vuestra señoría a
fin de aplicar promptamentea la providencia que
pareciere justo. Nuestro Señor guarde a vuestra
señoría los años que deseo. Campo de Hostalrrich,
a XXIIII de julio MDCLXXXXVI. Don Francisco de
Velasco.
Ilustres y fidelísimos deputados del General deste
Principado.»
«Señor míob. Haviéndome representado los deputados del General de este Principado y los concelleres de Barcelona el grande fraude que se les sigue
de sus derechos de ponerse tiendas de differentes
géneros de ropas y otras cosas en el distrito de la
marina de aquella ciudad, donde se venden públicamente sin preceder primero la circunstancia
de manifestarlas para la precepción de sus derechos, de que se les sigue tal disminución que les imposibilita para sacar los medios suficientes para
la manutención de los dos tercios con que ambos
comunes sirven al rey, Dios le guarde, y, hallándome instruido de las órdenes posteriores que ay
de su magestad para que no se permita este abuso,
devo prevenir a vuestra señoría de este extravío
para que, en conseqüencia de las referidas órdenes, dé vuestra señoría las combenientes en las galeras de su cargo, a fin de que se abstengan de
aquí adelante de poner semejantes tiendas y los
que las hubieren paradas las quiten, por cuyo medio cessarán las justas quejas de ambos concistorios, sin necesitar de otros remedios. Dios guarde
a vuestra señoría muchos años como deseo. Campo
de Hostalrrique, a XXVIII de MDCLXXXXVI.
Señor don Vicente de Argote y Córdova».
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor // 287v // eclesiàstich, junt ab mi,
scrivà major, y lo racional de la present casa, es
és conferit en la casa del General y Bolla de la
present ciutat y en lo aposento a hont té sa residència lo receptor dels fraus a efecte de continuar en inventari los fraus apresos y trobats en
lo mes de juliol, y foren los infrascrits y següents. Primo, devuyt plechs de mitjas de estam
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a. me lo avisará ... promptamente manca en el text: seguim el
document original.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
286v i 287r del trienni 1695-1698.
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Ítem, a trenta de dit, en lo carrer dit de las Filateras, a dos [...], aprehenció de dos pessas de
tela cap y cua, ço és, la una dita alamanya cambrallina y la altra tela de Gènova premsada.

(Agost MDCLXXXXVI)
Divendres, a III. En aquest die me han ordenat
ses senyories a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos cartas han rebut del excel·lentíssim
llochtinent de sa magestat, totas de data de dos
del corrent, ab dos còpias de las cartas a dit excel·lentíssim senyor lloctinent scritas per los comandants de las galeras. Las quals carta y còpias
són assí cusidas signadas de números cent vinty-dos, cent vint-y-tres, cent vint-y-quatre y cent
cint-y-sinch, y del thenor següent:
«Recibía la carta de vuestra señoría de treinta del
passado y memorial que la acompañava para su
magestad, en que expressa vuestra señoría los motivos que concurren para que se digne de condecender a la instancia de que sea natural de este
Principado uno de los inquisidores, el qual, en el
próximo correo, passaré // 289r // a sus reales manos, representando quan digno es el singular zelo
y amor de vuestra señoría a su servicio (y) de que
su magestad conzeda a vuestra señoría todas las
gracias que más puedan ser de su consuelo y satisfacción. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría
largos años. Campo de Hostalrrique, a II de agosto de MDCLXXXXVI. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».
«Remeto a vuestra señoría las copias adjuntas de
lo que me scriven los comendantes de las galeras
en orden a hebitar el fraude que se cometía con
las tiendas que se ponían en la marina, pera que,
entendido vuestra señoría de lo que expressan, esté
a la vista de como se observa y me dé qüenta si hubiere alguna contrabención a lo que les he ordenado. Dios guarde a vuestra señoría largos años.
Campo de Hostalrrique y agosto II de MDCLXXXXVI. Don Francisco de Valasco.
Ilustres y fidelísimos señores diputados de la General de este Principado».
«Excelentísimo señor. Señor mío, recivo la de
vuestra excelencia de veynteynueve del corriente
en que se sirve participarme la representación
que, por parte de los diputados del General de este
Principado y concelleres de Barcelona, se ha echo
para que no se pongan tiendas de diferentes géneros, ropas y otras cosas en el distrito de la marina
de esta ciudad, que, hallándose vuestra excelencia
instruhido de las órdenes posteriores que ay de su
magestad para que no se permita este abuso, me
previene de este extravío a fin de que, en consea. l’original d’aquestes cartes es troba intercalat entre els folis
288v i 289r del trienni 1695-1698.
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qüencia de las referidas órdenes, dé la combeniente en las galeras de mi cargo, absteniéndose de
aquí en adelante de poner semejantes tiendas.
// 289v // A que devo satisfacer a vuestra excelencia que, por lo que mira a la esquadra de Espanya, no ay tienda de tales ropas y que permitirlo
en las demás ha sido por el estilo que asta oy se ha
practicado, [...] cosa en contrario. Y aunque por
esta razón pudiera hazer algún reparo, atendiendo a la orden de vuestra excelencia y obviar
majores incombenientes, he dado la que combiene
a su puntual observancia, sin que esto sea de
exemplar ni pueda servir de perjuicio a la regalía
que deven tener las galeras de Espanya, y siempre
que logre las órdenes de vuestra excelencia solicitar su devido cumplimiento, quedando a la obediencia de vuestra señoría, que Nuestro Señor
guarde largos años. Barcelona y julio [treinta] y
uno de mil seyscientos noventa y seys. Excelentísimo señor, besa la mano de vuestra excelencia su
más rendido servidor, don Vicente de Argote y
Córdova.
Excelentísimo señor don Francisco de Velasco.»
Segueix-se altra carta:
«Excelentíssimo señor. Señor mío, en carta de
veynteynueve de julio, con que vuestra excelencia
se sirve favorecerme, reconosco la representación
que a vuestra excelencia havían echo los diputados del General de este Principado y los concelleres
de Barcelona por el gran fraude que se les sigue a
sus derechos de ponerse tiendas de diferentes géneros de ropas y otras cosas en el distrito de la marina desta ciudad, que llaman el muelle, donde se
venden públicamente sin proceder primero las
circunstancias de manifestarlas para la percepción de sus derechos, de que se les sigue graves daños que les impossibilita a los gastos de la manutención de los tercios, y que, hallándose vuestra
excelencia instruhido de las órdenes posteriores
que ha dado su magestad para que no se permita
este abuso, no lo prebiene vuestra excelencia para
que no dé lugar a tal desorden. En cuya intelligencia devo dezir a vuestra excelencia que desde
que las esquadras vienen a este puerto han gozado
esta regalía, como en qualquiera otro donde llegan, // 290r // vendan debaxo de la vista del estandarte, pues en esta forma no perjudican las
rentas que suponen a vuestra excelencia, pues no
llega el caso de pagar los drechos ningún género
de ropa si no es en el de querer entrar en la ciudad, pues, si se le impidiesse a la gente de las galeras este género de comercio y franquizia que logran, todas las esquadras se desarmarían por la
cortedad de los sueldos. No obstante estas razones,
que pongo en la concideración de vuestra excelencia, y no hallándome con orden de su magestad en
contrario y el estilo a favor de la regalía de las es-
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quadras, y el que de ninguna embarcación de
guerra se dexa reconocer ni pague drechos, por lo
que toca a la de mi cargo he dado orden para que
desarmen las barracas, solicitando por este camino encontrar el gusto de vuestra excelencia y obedecer a sus órdenes, pero siempre en las intelligencias de que en ningún caso esta atención pueda ni
deva perjudicar a la regalía de las esquadras, por
si en llegando mi general sintiera lo contrario;
pues en los casos que su magestad, Dios le guarde,
ha querido minorar las regalías, ha sido costumbre ordenarlo por despachos aparte a los comandantes y oficiales de las galeras, aunque sea estando en los puertos de su residencia, donde los
virreyes, por su naturalesa, las mandan. Y, no
hallando ningún despacho en estos oficios que
proyva lo referido, devo esperar de la justificación
de vuestra excelencia atenderá también el que
quando estas galeras están para el servicio del
mismo Principado no será razón desanimar los
que sirven en ellas, embarasándoles en un puerto
de su magestad lo que no se les proýbe en los de
otros príncipes. Y quedando yo a la obediencia de
vuestra excelencia con las majores veras, espero no
tendrá ociosa mi buena ley en quanto fuere de su
agrado. Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años como puede. Barcelona, a dies de agosto mil
seyscientos noventa y seys. Excelentísimo señor, su
más fino y obligado servidor, don Lorenzo de Villavicencio.
Excelentísimo señor don Francisco de Velasco».
290v

Disapte, a XI de agost MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs // 291r // en lo present dietari una súplica
presentada en concistori per Mitford Crove,
inglès, junt ab la decretació per sas senyorias a
ell feta al peu de dita súplica continuada. La
qual súplica és assí cusida, signada de número
CXXVI, y del tenor següent:
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Mitford Crove, cavaller inglès de nació, vuy residint en la
present ciutat de Barcelona, suplicant a vostra
senyoria diu que lo die ahir que comptàvem a
vint del corrent mes de juliol, acerca de las quatre horas de la tarda, Isidro Bosch, receptor dels
fraus, ab assistència del veguer de Barcelona y
altres ministres de justícia e o de la Generalitat,
se conferí en la cassa de la pròpria y hordinària
habitació de Joseph Challet, cònsul de la nació
inglesa de la present ciutat, y de dit Mitford
Crove, que la tenen en lo carrer d’en Gignàs, a
efecte de regonèixer aquella per a buscar robas
o mercaderias que fossen en frau de la Generalitat, y, en efecte, ab dit pretext ó regonegué y registrà tot sens reservar caixa, armari ni aposento, fins a arribar a despenyar una petita arquilla,
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de la qual no li fou entregada la clau perquè era
perduda. Y, encara que no trobà ni un palm de
roba o mercaderia en frau de la Generalitat,
com, en efecte, ni ara ni mai la auria poguda
trobar; perquè en dita cassa no n’i à aguda, respecte de ésser dits Challet y Crove los més puntuals en pagar tots los drets que se deuhen, sens
que en esta matèria agen donat la menor ocasió
de suspita, sinó lo aver-los volgut donar, dit
Bosch, aqueix desatent sens causa, com se à vist
per lo efecte.
Ab tot, no pot deixar dit Crove de continuar las
protestas y requeriments que, en presència de
diferents personas de la present ciutat que se
trobaven allí, féu en lo acte de la regonexensa,
perquè naixen de tractats de pau y reals privilegis, en força de tractat de pau, concedits per la
sacra y cathòlica real magestat a la nació inglesa,
com és de vèurer en lo capítol: «Y porque así mismo los mercaderes», fòleo 2, y en lo capítol: «Y
porque de las visitas que os hazen los arrendadores
se os siguen grandes molestias, quiero // 291v // y
mando que en las ciudades de Málaga, Sanlúcar
y Cádiz se os guarde el privilegio de no poder visitarse las mercaderías estando en las casas, que es
en la forma que está dispuesto y mandado por la
provisión de 19 de março de este año, y es lo mismo
que se concedió a los que residen en la dicha ciudad de Sevilla, y assí mismo que la dicha visita no
la pueda hazer ningún arrendador, pues en la
aduana dexáis pagado todos los derechos, y esto se
os guarde y cumpla inviolablemente».
Y encara que dit capítol sols parla de algunas ciutats especials de Andalucia, ab tot, ab lo capítol 9
del tractat de pau del any 1667 foren estesos tots
los privilegis y capítols que dita nació gozava en
Andalusia y en las demés ciutats y territoris de la
corona de Espanya, com es veu de aquellas paraules: «usarán y gozarán todos los privilegios y
facultades que el dicho rey á dado y confirmado a
los mercaderes que residen en Andalucía.» Y més
avall: «tratando en qualquiera parte que sea dentro de los dominios de la cathólica magestat». Y
com consta de dits capítols que se presentan, per
a millor serciorar a vostra senyoria, encara que
de tractats de una pau pública se disposa estarne vostra senyoria en la notícia, per lo que no
presum dit Crove que dita regoneixensa se fes ab
horde de vostra senyoria, sinó que fou moviment de dit Isidro Bosch. Y faltaria dit Crove a
sa obligació si omitia fer-ne la deguda representació y podria ser-ne culpat, no sols de son rey y
senyor y de sa nació inglesa, sinó també de la sacra y real magestat del senyor rey de Espanya,
que Déu guarde y prospere. Y, així, representa a
vostra senyoria tot lo sobredit per a què se servesca manar a dit Isidro Bosch done la deguda
satisfacció de dit agravi, que Crove estima en

principalment té lloch respecte de la formalitat
de poder visitar y regonèixer las casas y altres
qualsevols llochs, la qual és tant necessària y
substancial per la deguda exacció dels drets de
la Generalitat que, a quedar aquella dispensada,
seria obrir camí per a comètrer molts fraus y no
pagar dits drets. Y, altrament, la observansa
subseguida és que los oficials de la Generalitat,
sempre que·ls ha aparegut convenient per la
exacció de dits drets, no obstant los dits capítols
y tractats de pau, han repetidas vegadas anat a
regonèixer las casas del cònsul y altres de la nació anglesa, la qual observansa hauria també explicat y donat en inteligència que, baix lo disposat en lo dit capítol 9 del tractat de la pau, no
venien compresos los drets de la Generalitat ni
los oficials de aquella. Y que la súplica y present
decretació sien insertadas en lo dietari y esta sie
notificada a Mitford Crove, cavaller. Hieronimus Brotons, notarius publicus, scriva maior Generalis Catalonie».

més de dos mil ducats de plata, los quals hauria
estimat més pèrdrer que no vèurer sa cassa visitada y regoneguda y romputs dits tractats de pau.
//292r // Y per a què en tot temps conste de la diligència de dit Crove y tinga la disculpa ab son
rey y senyor y sa nació, suplica humilment ab lo
rendiment y veneració possible a vostra senyoria
se servesca manar que conste en alguna manera
de la present súplica, hordenant que sia cusida
en dietari o permetent que de sa presentació
conste ab acte en la forma que a vostra senyoria
millor aparega. Oficio, et cetera. Altissimus, et cetera. Crove, en causa pròpria.
Oblata die XI augusti MDCLXXXXVI in concistorio. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que encara que en lo capítol «Y porque
así mismo» y en lo capítol «Y porque de las visitas» se ordena per la real magestat que en las
ciutats de Sevilla, Màlaga, Sanlúcar y Cadis no
poguessen visitar-se als de nació inglesa las mercaderias se estan en llurs casas, y després ab lo
capítol 9 del tractat de las paus de l’any 1667
tots los privilegis y immunitats de què gosaven
los mercaders anglesos en Andalusia se sien estesos als que resideixen en qualsevol part dels
regnes de Espanya y senyoria del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab tot, és cert que lo dit
capítol de tractat de pau sobre referit no comprén los drets de la Generalitat de Catalunya y
formalitats de sa exacció, entre las quals una és
lo poder regonèixer las casas de qualsevols, encara que exempts, per a què no se defrauden
dits drets, perquè las reals concessions que parlen d’exempció de drets y de la formalitat de sa
exacció se han de entèndrer solament dels que
pertanyen al real patrimoni y s’exigeixen per sos
oficials, y no dels altres que són en mà de tercer,
de manera que no se ha de presumir que sa magestat hage volgut derogar ni perjudicar als
drets de altres, lo que mayorment proceheix
respecte dels drets de la Generalitat si se attén a
sa institució y destinació, puix aquells li foren
instituïts y erigits en Corts confirmadas y juradas per los senyors reys, per lo que se cobran en
forsa de contracte, // 292v // en lo qual cas per la
derogació y prejudici de semblants concessions
se requereix especial expressió y lo concentiment de las Corts ab los quals se imposaren. Y,
de altra part, foren dits drets destinats pro pace
et justitia tenendas, y, axí, per causa tant privilegiada com las paus ab Inglaterra, per lo que no
se entenen compresos baix lo dit tractat de la
pau los drets de la dita Generalitat ni las formalitats de sa exacció, ya perquè lo privilegiat no
gosa de lo privilegi contra lo igualment privilegiat com perquè los privilegis concedits per la
conservació de la pau no se revocan ni derogan
per las posteriors reals disposicions. Tot lo que
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En aquest mateix die se és presentat en lo concistori de sas senyorias Valentí Casasús, natural
de la ciutat de Jaca, del regne de Aragó, fill de
Joseph Casassús, pagès de dita ciutat, soldat
que fonch de la companyia de don Pedro Marín, del tèrcio de Aragó, lo qual Valentí Casassús fonch condemnat per lo excel·lentíssim senyor duch de Medina Sidònia, llochtinent y
capità general, en lo any de mil sis-cents noranta-hu, a remar en galera per temps de tres anys,
per lo qual efecte fonch entregat a la galera capitana de la esquadra real de Espanya y li és estada donada llibertat lo die de ahir, instant lo síndich del General del present Principat, per
haver dit Casassús cumplert lo temps de sa penitència remant en galera.
Diumenge, a XII de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís en
lo present dietari una carta han rebut del
excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, la data de la qual és en
Hostalrich, lo die deu del corrent, ab la qual diu
sa excel·lència lo informen sas senyorias de totas
las circumstàncias en què se funda la pretenció
en orde a las mercaderias de la barca genovesa
apressada per la esquadra real de galeras de Espanya, per a què junt ab lo que informarà y representarà lo quatralbo de dita esquadra ho remeti ell a sa magestat. Com de dita carta és de
vèurer, que és assí cusida signada de número
CXXVII, y del tenor següent:
«Su magestada, Dios le guarde, en orden de veyna. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
292v i 293r del trienni 1695-1698.
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més pertanyent d’ella, esperant també que ab la
major brevedat possible lo informen sas senyorias del que acerca de eixa dependència se oferirà al concistori, per donar cumpliment al
orde de sa magestat ab què diu trobar-se. Com
de dita carta és de vèurer, la qual és assí cusida
signada de número CXXVIII, del tenor següent:

teyocho de julio, de que me previene el señor duque
de Montalto, es servido de mandarme oyga los
motivos en que vuestra señoría funda su derecho
// 293v // para conocer de la presa de la saetía genovesa que hizieron las galeras de Espanya sobre
Tarragona, y, asimismo, los que tiene el quatralbo sobre pertenecerle la determinación de este negocio y también que reponga todo lo que se ha executado de echo por los ministros de vuestra
señoría, deserrajando las barracas en que estavan
depositadas las mercaderías apressadas, y que allí
esten todas de seqüestro y con la devida guardia
hasta que el rey haja tomado resolución en esta
materia. E en conseqüencia, lo prevengo a vuestra señoría respeto de executar lo mismo con el
quatralbo, a fin de que luego, con la extensión
que vuestra señoría tubiere por más combeniente,
me informe de todas las circunstancias en que
funda su pretensión para que con lo que representare el quatralbo lo remita a su magestad. Añadiendo a vuestra señoría que, en observancia del
orden citado la doy al governador para que se execute la reposisión, se abran las barracas, se imbentarien las mercaderías y se pongan en seqüestro
con la guardia y custodia que sea combeniente
asta que su magestad resuelva lo que sea más de
su real agrado, y será de la atención de vuestra señoría disponer se entreguen luego las llaves que
tubieren sus ministros, a fin de que la diligencia
sea de suerte que su magestad quede satisfecho de
la gran resignación que deven a vuestra señoría
sus resoluciones. Dios guarde a vuestra señoría
largos años. Campo de Hostalrique y agosto diez
de mil seyscientos noventa y seis. Don Francisco de
Velasco.

«Recivoa la carta de vuestra señoría de onse del
corriente estimando la puntutalidad con que
vuestra señoría ha dispuesto el entrego de la barca
genovesa con lo demás perteneciente a ella, y, siendo muy conforme a lo que esperava de la atención
de vuestra señoría, espero también que con la major brevedad possible me informe vuestra señoría
de lo que acerca de esta dependencia se ofreciere al
concistorio, para dar cumplimiento a la orden de
su magestad con que me hallo, assegurando de
que siempre contribuiré gustoso a complacer a
vuesta señoría en quanto pueda ser de su satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Campo // 294v // de Hostalrique y agosto dose de
mil seyscientos noventa y seys. Don Francisco de
Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos deputados del General de este Principado».
Divendres, a XVII de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, anant ab cotxe, ab los verguers ab massas altas y acompanyats de oficials
de la present casa, són anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim duch de Nàjara, grande
de Espanya, general de las galeras de Espanya,
lo qual posava en casa de don Rafael Cortada,
prop Sant Just. Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor ab grans cumpliments y, després de
haver-li donat la benvinguda y haver conversat
un rato, se despediren sas senyorias de dit excel·lentíssim senyor duch ab moltas cortesias y
compliment, lo qual los acompanyà fins baix a
la entrada.

Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».
Dilluns, a XIII de agost MDCLXXXXVI. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
// 294r // de sas senyorias lo magnífich Honofre
Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament ha fet relació de com Pacià Vazià, guarnimenter, receptor que és del General en la present ciutat de
Barcelona, està detingut en lo llit patint unas úlceras o febra continua, de forma que totalment
està impedit per servir y exercir personalment
dit son ofici.
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Dimecres, a XIIII de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una carta han rebut del excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde, la data de la qual és
en Hostalrrich a dotse del corrent, ab la qual
estima la puntualitat ab què sas senyorias han
disposat la entrega de la barca genovesa y de676

Diumenge, a XVIII de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y casa de la Deputació,
cusís y continuàs en lo present dietari un paper
de informe han rebut sas senyorias, remès lo die
present per correu de peu a sa excel·lència lo
llochtinent de sa magestat, contenint la justificació ab què ha obrat lo il·lustre concistori en
orde al segrest de las mercaderias y barca foren
apressadas per lo quatralbo de la esquadra real
de galeras de Espanya al patró Francisco Andrea, genovès. Com de dit informe és de vèurer,
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
293v i 294r del trienni 1695-1698.

que és assí cusit, signat de número CXXIX, y
del tenor següent:
«Excelentísimoa señor. Con la más justa veneración que deve, el concistorio de los deputados y oydores de cuentas de este Principado ha recivido la
noticia de la orden de su magestad, Dios le guarde, prevenida a vuestra excelencia por el señor
duque de Montalto, que, en carta de diez del corriente mes de agosto, se sirve vuestra excelencia
participar al concistorio para que en su execución
represente a vuestra excelencia los motivos en que
funda su derecho para conocer de la presa de la
saetía genovesa que hizieron las galeras de Espanya sobre Tarragona, y, asimismo, los que tiene el
quatralbo sobre pertenecerle la determinación de
este negocio, y que se reponga todo lo que se ha executado de echo por los ministros de la Deputación,
deserrejando las barracas en que estavan depositadas las mercaderías apressadas, y que allí esten
todas de següestro y con la devida guardia hasta
que su magestad haya tomado resolución en esta
materia, y que el concistorio, con la extimación
tuviera por más conveniente, informe a vuestra
excelencia de todas las circunstancias en que funda su derecho, para que con la que representare el
quatralbo lo remita a su magestad, obedeciendo
el concistorio el orden de vuestra excelencia, lo que
se les ofrece representar en su // 295v // justificación es la verídica y más ceñida relación del echo
a lo preciso de las circunstancias han concurrido,
por resultar de todas y cada una la major calificación de los premeditados procederes del concistorio.
El patrón Francisco Andrea, de nación genovesa,
capitán de la barca genovesa nombrada Sant Joseph y Santa Margarida, hizo contrato com Pompeyo Paz, judío y habitante en la ciudad de Liorna, y como a tal, súbdito y vasallo del gran duque
de Toscana, concendiéndole el fletamiento de su
barca por un viaje desde Liorna a Lisboa, y buelta en Tánger y de allí al mismo puerto de Liorna,
como aparece del mismo auto de fletamiento que
se presenta signado de número 1. Executó el patrón su viaje y, hallándose de buelta en Tánger,
cargó por qüenta de dicho Pompeyo Paz de Liorna diferentes mercaderías para conducir y consignarlas al mismo Paz en dicho puerto de Liorna, como consta de la pólissa de cargamiento de
dos de noviembre mil seyscientos noventa y siete,
que va signada de número dos.
Tomado en la referida forma el cargo en Tánger,
retomó su viaje en cumplimiento de su contrato y,
haviéndole obligado lo inestable del tiempo y borrascas que padeció a refugiarse en el puerto de
a. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1695-1698.
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Denia y prosseguir su viaje por estas costas, fue
apressada dicha barca por la real esquadra de
galeras de Espanya entre Tarragona y Sitges, hallándose en distancia de solas dos millas de tierra,
como consta del processo informativo actuado en
la misma Deputación, que se presenta signada de
número tres, singularmente de las deposiciones de
los testigos, que son en dicho processo 5, 6 y 7.
Puesta la saetía en el puerto de Barcelona y su patrón y marineros con cadenas en las galeras, se
substanció processo ante el doctor Miguel Fuster,
teniendo las vices // 296r // de auditor de ellas, y,
señalando término para los descargos, haviéndolos dado el patrón e informado en voz y en escritos
sus abogados, hizo el dicho doctor en ambos derechos Miguel Fuster su declaración en el processo,
dando por libres barca y mercaderías y permisso
al patrón de prosseguir su viage, como parece de
la copia de dicha declaración que auténtica se
presenta signada de numero 4.
Sintiéronlo tan mal el quatralbo y demás interessados en la repartición de la presa que, atropellando con lo juzgado por su mismo tribunal y
todo derecho divino y humano, se vieron pregonar
en pública almoneda barco y mercaderías por comisso de las galeras, haviéndose echo mandato en
pena de mil florines de oro al pregonero, que es
natural y domiciliado en Barcelona, como consta
del dicho mandato echo a dicho pregonero, signado de número 5, y de su misma atestación jurada
en el processo informativo, de número 3 en foleo 5.
Con la novedad de este atentado e informado el
patrón que se hazía en fuerza de algún decreto
extrajudicial del quatralbo, pues consta por relación del escribano, que se halla en dicho processo
informativo, foleo 7 a 8, que el quatralbo don Gerónimo de Obregón, capitán de la patrona, de
quien se dize que como auditor delegado hizo informe y dio su parecer contrario al de dicho doctor
Miguel Fuster, no vieron el processo, passó el procurador del patrón a dezir de nulidad y interponer apellación de estos procedimientos, a la qual
devia deferir el quatralbo, pero ni dio lugar a
presentarle, ameneçando de arrojar al escribano
por la ventana, como consta por auto que se tomó
auténtico, que se halla en el mismo processo informativo, foleo dos, tres et quatro.
Advertido el patrón que todo lo obrado por el
quatralbo en su detención, cognición de la causa y
extrajudiciales atentados se opponía a las generales constituciones //296v // deste Principado, recurrió al concistorio con suplicación presentada en
dos de julio del corriente año, de que consta en dicho processo informativo, foleo primo, al qual, por
obligación de su oficio y juramento que los que le
componen tienen prestado, deve procurar su in-
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violable observancia, a cuyas instancias y del procurador fiscal de la Generalidad no pudo negarse, y, procediendo con la premeditación devida,
nombró adjuntos a sus assessores y abogado fiscal,
dos letrados de la major satisfacción, que fueron
el doctor Pedro de Cardona y doctor Joseph Arcidet, ministro que ha sido de su magestad, exerciendo el cargo de assessor y abogado fiscal de la
capitanía general deste Principado por muchos
años, y conformes todos en un parecer y voto que
en escritos hizieron a los 3 de julio del presente
año, signado de número 6, sintieron y declararon
que debía el concistorio oponerse a las contrafacciones que hazía el quatralbo a las generales
constituciones y drechos de esta provincia, en particular a la Constitución 7, título «De ofici de alcayts, capitans y altra gent de guerra», y a la
Constitución 4, título «De violència y restitució
de despullats», fundándolo en quanto a la primera porque el quatralbo, con apressar la saetía y
detenerla, juzgar la causa del comisso por el tribunal de su auditoría y hazer mandar penales al
pregonero, usava de jurisdicción que no le pretenece, antes, según el derecho, es del capitán general de tierra, en cuyo mar adjacente se haze la
presa, porque éste, a cien millas, se juzga por del
territorio y jurisdicción del que rige la provincia,
cuyo es el mar adjacente, como lo establecen los
auctores más clásicos en la jurisprudencia, singularmente, entre otros, el señor vicecanceller don
Christóval Crespí de Valldaura en sus ilustres observaciones, y es // 297r // constante que siempre
que los capitanes de guerra, assí generales como
particulares, usaren alguna jurisdicción en Cataluña, en caso que de drecho no la tienen, se haze
contra dicha Constitución 7, que con toda precisión lo prohibe y con muy justa razón, para que no
se confundan las jurisdicciones ni se introdusgan
de nuevo en perjuizio de los tribunales que por su
magestad y las cortes se hallan establecidos y aprobados.
Es también claro el contrafuero de la dicha Constitución 4, hallándose dispuesto en ella que ningún oficial de su magestad pueda despojar en Cathaluña a persona alguna, de qualquier grado o
condición sean, sin cognición de causa, de la pocesión de aquellas cosas que tuviera. Y, en caso de
hazer lo contrario, los despojados deven ser restituhidos enteramente, que los pracmatistas llaman «juzgar per directum», prohibiéndose todo
procedimiento atropellando y ex abrupto, que no
podían serlo más los del quatralbo, pues se encontravan aún a la misma declaración judicial de
su auditor subdelegado, sugeto letrado y entendido en la jurisprudencia, sin otro motivo que el de
su voluntad absoluta. Y, en términos de ambas
constituciones arriba citadas, declaró la Real
Audiencia deste Principado, juntas las tres salas,
haver haver sido contrafuero a ellas los procedi678

mientos que la capitanía general executó exerciendo jurisdicción en el caso de la presa que en
este puerto se hizo de diversas monedas en una de
las galeras de la república de Génova, para el
qual no tenía dicha capitanía drecho alguno ni
constitución de Cathaluña que le atribuyesse tal
jurisdicción, como consta de dicha real declaración de contrafuero en fecha de 4 de mayo 1672.
Pareció muy más precissa la obligación del concistorio en oponerse a dichos contrafueros con el
exemplar de semejante caso que se ofreció en el
año de 1635 de una presa echa por el marqués de
Villafranca, // 297v // entonces general de estas
galeras, en el mar adjacente a Montgat, en el
qual, no obstante que la ocupación fue en el mar
a distancia de tres millas de tierra y que en su tribunal de la auditoría se havía dado la sentencia
contra la embarcación, que era una pollaca genovesa y su cargo, que de Alicante iva dirigido a
Marcella, salió entonces el concistorio de la Deputación para el reparo del contrafuero que se havía
echo, entre otras, a la citada Constitución 7 y se
continuó con los tres recados y demás procedimientos judiciales, según assí se halla registrado
en dietarios, deliberaciones y registros recóndidos
en el arxivo de la Deputación. Y por último, en el
tribunal de la capitanía general de este Principado se dio sentencia absolutoria, dándose por libres las mercaderías, permitiendo al patrón continuar su viage, a que se subseguió la deliberación
del concistorio de 13 de setiembre 1635, con la
qual se relaxó el sequestro que la Deputación tenía echo de las mercaderías, encargado a don
Bernardino de Marimón, como parece de la misma deliberación que se presenta, signada de número 7.
Igual justificación contienen los procedimientos
echos en el sequestro que, de orden del concistorio,
se executó en día de nueve de dicho mes de julio,
continuando todas las mercaderías y pertrechos
de dicha barca en auto, que passó ante scribano
público, que se presenta signada de número 8,
continuado al pie de los autos requisitorios que
abaxo se nombran.
Esta demostración no fue voluntaria, sino muy
justificada, y aun más remissa de lo que precissava al concistorio lo literal de las constituciones,
ordinaciones, capítulos y actos de Corte. Y, por último complemento, los reales decretos modernamente concedidos, que por major evidencia de
esta verdad se ponderarán gradualmente. Primeramente compete al concistorio facultad de cobrar los derechos pertenecientes a la Generalidad,
de todos sin distinción //298r // alguna del grado,
calidad o persona, de forma que hasta el rey, nuestro señor, que Dios guarde, y su real casa, por su
real munificencia, se han dignado estrecharse con

todo rigor a los derechos de la Generalidad y al
modo y circunstancias de su execución, como consta de la Constitución primera, collocada en el título «De drets de General», y, lo que más es, haverlo observado y observarse oy sin alteración, y
són muchas las constituciones que se han subseguido que ratifican esta disposicióna.
Y supuesta por incontroversa esta obligación, en
todos fue también uniforme la disposición que se
estableció en su cobransa, sin que por grado, calidad o persona se haja divesificado en circunstancia alguna, y quedó explicada con toda extención
en lo literal del capítulo octavo, Cortes mil quinientos quarenta y siete. Y, con especialidad, en el
capítulo ochenta y uno de las últimas Cortes del
año mil quinientos noventa y nueve está dispuesto
que todas las mercadurías, para su despacho, hajan de ser aportadas en las casas o aduanas del
General. Y lo mesmo se halla repetidamente estatuhido en las ordinaciones que en todos los trienios
se hazen por el concistorio, sin que desto puedan
pretender excepción alguna las reales esquadras
de galeras ni armadas de navíos ni otras embarcaciones algunas, assí por lo que se ha dicho como
por hallarse comprehendidas y expressadas en la
disposición de los capítulos veynte y siete, Cortes
mil quatrocientos ochenta y uno, y 13 de las Cortes de 1547. Y, más modernamente, se halla assí
dispuesto y declarado por quatro de los decretos, el
primero de fecha de 4 de setiembre 1665, el segundo en 5 de agosto 1668, el tercero de 11 de julio de
1679 y el último de 2 de setiembre de 1682, que
por la // 298v // misma dependencia de la exacción de los drechos de las mercaderías de las galeras se halla ja en mano de vuestra excelencia, en
los quales se halla ordenado por su magestad que
también por las galeras se den manifiestos y paguen los drechos e impuestos, observándose en todo
la disposición de dichos capítulos de Corte, y que
en cosa alguna se frauden ni menoscaben por la
gente de las galeras los drechos de la Generalidad,
y que a los deputados se les dé toda la assistencia
real que fuere menester para la siguridad de su
exacción.
Siendo tan cierta la ley y tan repetidamente establecido el drecho de la Generalidad en fuerça de
todo lo ponderado, no haviéndose dado manifiesto
de las mercadurías de dicha barca ni desembarcado con asistencia de guarda alguna del General ni haver aportado aquellas en sus aduanas, se
faltó a estas y otras formales y precisas diligencias
que previenen los capítulos de Corte, para cuya
devida observancia bien parece podía el concistorio passar a rigurosa aprehención de las mercadurías por vía de confiscación y comisso, y no por la
sola aposición de sequestro, por ser lo primero drea. constitución per disposición al text, seguim l’original.
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cho radical a la propiedad y dominio de las mercaderías que justificadamente, por commissadas,
podía pretender, y lo sigundo una sola detención
para siguridad de la cosa hasta la declaración del
drecho de las partes a dichas mercadurías y certitud de estas y exacción de los drechos, que, en su
caso, pertenecerían a la Generalidad, de forma
que con notoriedad se ve que el concistorio más
presto podía reprehenderse de remisso que de activo en la execución del seqüestro.
Y para major evidencia de que no solamente en lo
re[...] obró el concistorio menos de lo que podía
para evitar la novedad, que algunos conciben de
lo extenso de los reales privilegios y decretos, constituciones y capítulos de Corte, en lo riguroso de la
cobransa de los drechos de la Generalidad, lo
// 299r // continuó también con más premeditación y madurez en el modo de proceder en el seqüestro, pues, antes de executarlo, devió el quatralbo al concistorio quedar informado por medio
del síndico de la Generalidad, assí en voz como
con todos recados por escrito de toda la justificación que assistía a la Deputación en fuersa del
drecho municipal deste Principado y de observancia, y que, sin faltar a la principal obligación que
tienen jurada los concistoriales, no podían disimular totalmente las operaciones que, en notorio
contrafuero y prejuizio de la Generalidad, con
tanta puntualidad executavan los oficiales de dichas galeras. Pero destandiendo el quatralbo las
justas razones que assistían al concistorio, que a lo
menos parece devían inclinarle a suspender el el
subasto de venta y repartición de las mercadurías, prossiguió siempre firme en responder que no se
detendría ni suspendería la execución y subasto,
como parece por la copia de los mismos recados y
respuestas, que van signadas de números 8, 9, 10 y
11, menos que en vos ofreció no librar la hasta fiscal de ellas en el breve término que corrían los recados, con que, no encontrando el concistorio en el
quatralbo la uniformidad que deseava en lograr
una suspensión sigura y neutral a las partes, no
tuvo arbitrío el zelo del concistorio a la major
quietud y servicio de su magestad practicar medio
más suave ni de major templansa que el del seqüestro, que por su naturaleza no quita ni disminuye drecho, ni tampoco lo augmenta, pues siempre dexa la cosa y el negocio en el mismo ser.
Para la execución deste seqüestro ivan los oficiales
de la Deputación assistidos y acompañados del veguer de la ciudad y de un ajudante del governador de la plaça, y dio el concistorio a dichos oficiales tan premeditada y cuydadosa instrucción
como fue el prevenirles que, si al llegar a las barracas donde estavan las mercadurías // 299v //
en la playa encontravan la menor resistencia y
opposición, aunthenticassen auto y se bolviessen
sin executar el seqüestro ni empenyarse a ruidosa
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operación. Y que, aunque se executasse el seqüestro, se dexassen dichas mercadurías en las mesmas
barracas, si por parte del cabo de dicha guardia o
otro oficial de las galeras se nombrasse persona
idonea que tomasse de su cargo dicho seqüestro por
manifiesto de la Generalidad. Haviéndose, en
esta conformidad, requerido al capitán de la
guardia de las galeras que se hallava en dichas
barracas, nombrado don Joan Martínez, capitán
reformado, respondió éste que no podía dexar tomar inventario ni reconocer las barracas sin orden del quatralbo, a cuya respuesta el oficial de la
Deputación no passó a más operación, sino sencillamente lo protestó, esperando la respuesta del
qualtralbo, que por un cabo de esquadra le embió
dicho don Joan Martínez, y la que expressó haver
dado dicho quatralbo fue de que no se entrometiesse dicho capitán Martínez en cosa, antes bien,
que si los oficiales de la Deputación querían passar a inventariar y llevarse las mercadurías con
violencia, que les dexasse obrar. A que se les replicó por parte de los oficiales de la Deputación que
su ánimo ni la orden tenían no era obrar con violencia, y assí pidieron a dicho capitán don Joan
Martínez las llaves de las barracas. Y, haviendo
respondido que no las tenía en su poder, se le pidió
que mandasse ir por ellas, porque de otra suerte
no podrían hazer el seqüestro ni inventario sin
deserrajar las puertas. Y, respondiendo dicho capitán que no sabía donde eran las llaves y haviendo llamado al serrajero, queriendo quitar la serraja para abrir la una de las barracas, dixo y
protestó dicho capitán que no concentía a aquella
violencia y que no la impidía, antes bien que se
retirava con su guardia, como en efecto se retiró.
Y luego se le replicó que no era violencia, sino positiva culpa de dicho capitán en no querer hazer
diligencia para las llaves, y que se entendía hazer
el seqüestro con la veneración y decoro devido a semenjantes // 300r // cuerpos de guardia, requiriendo dicho capitán que personalmente asistiessen, disintiendo expressamente los officiales de la
Deputación a que se apartasse dicho capitán y
cuerpo de guardia, conforme de toda esta práctica y conferencia consta en los autos requissitorios,
que se presentan signados de número 12, 13, 14,
15 y 16.
Todas las referidas circunstancias manifiestan
con claridad que el ánimo del concistorio fue que
de conformidad se dispusiesse que, sin sacarse de
las barracas, quedassen las mercadurías encargadas a persona de las satisfacción de entrambos, a
que no se quiso convenir, pues la gente que guardavan las barracas por el quatralbo de su orden
las desempararon, sin querer nombrar persona
que se encargasse del seqüestro ni entregar las llaves para hazer la discripción. Y assí, el passar con
los devidos requirimientos a abrir las puertas y tomar inventario de las mercadurías, y, por su ma680

yor siguridad, transportarlas y ponerlas en la
casa de la Generalidad no puede considerarse
operación viciosa de echo, sino indispensable y
muy justificada, porque la casa del General es
aduana pública en donde entran y deven entrar
las mercadurías que vienen a Barcelona, encargadas al oficial a quien pertenece, el qual, para
guarda de ellas, tiene prestada caución muy idonea a la Generalidad. Y este era el proprio lugar
donde ja al mismo tiempo que dichas mercadurías se desembarcaron devían ponerse, según las disposiciones de los capítulos y actos de Corte, singularmente del capítulo 8, Corte 1547, y capítulo
81, Cortes 1599, como arriba se ha ponderado.
Juzgó el concistorio ser proprio de su atención poner en la real noticia de su magestad assí lo que
en este lance se havía obrado hasta entonces como
lo que entendía continuar por el medio judicial
hasta obtener la declaración que, por la Real Audiencia de Cataluña, juntas las tres salas, deve
hazerse en la forma que prescriven las generales
constituciones, y, en particular, de la de la Observansa, que es la Constitución «Poch // 300v //
valdria», onse, título «De observar constitucions», para que su magestad quedasse informado de la justificación con que se havía obrado en
esta dependencia y de la precissa obligación del
concistorio en continuar por dicho medio judicial, esperando de la real benignidad y clemencia
de su magestad merecerían estos procedimientos
su real aprobación. Lo que executó el concistorio
con carta de 14 de julio, dando con otra de la dicha fecha la misma noticia al excelentíssimo señor
duque de Montalto, cuyas copias se ponen en
mano de vuestra excelencia de nombres 17 y 18. Y
por medio de los assessores de la Generalidad se
hizo la mesma diligencia con el canciller y regente de Cataluña, por hallarse sobre su partensa el
antecessor de vuestra excelencia, de que también
con embaxada el concistorio, por medio de los oydores militar y real, dio suscinta noticia a vuestra
excelencia, que fue en 23 de julio, aunque la importante salida de vuestra excelencia a campaña
no dio lugar a continuar las diligencias que se observan para la judicial decisión del negocio.
Desta verídica relación del hecho se sigue poner en
la gran comprehención de vuestra excelencia que
el concistorio no ha pretendido ni pretende conocer desta presa, si sólo que, en observancia de las
generales constituciones y, en particular, de la citada título «De ofici de alcayts, etcetera», conosca de ella el juez competente, quien es vuestra excelencia, y no el quatralbo ni su auditor, y se
proceda, por los términos jurídicos y que prescrive
el derecho, revocándose todo lo obrado contra dichas constituciones; y que el seqüestro y aprehención de las mercadurías fue indispensable para
evitar no se fraudassen los drechos que deven, si se

declara ser legítimamente apressadas, sin que en
aquella entendiesse el concistorio proceder de echo,
// 301r // sino cumplir a su obligación. Y en estos
dos puntos del contrafuero y de la subsistencia del
seqüestro, a que parece se reduce todo el negocio,
no es una misma la jurisdicción ni ellos entre si
son conexos absolutamente, porque del primer
punto, que consiste en si han sido contrafuero a
las constituciones de Cataluña los procedimientos
del quatralbo y de la auditoría y oficiales de las
galeras, el conocimiento judicial pertenece a la
Real Audiencia, juntas las tres salas, y ellas son
las que única y solamente pueden decidirlo. Y de
qualquier otra suerte que se hiziesse sería nueva
contrafacción a las Constituciones dichas «De la
observansa», que establecen la forma en que se
deve declarar judicialmente los contrafueros y
mandar reconocerlos. Del segundo punto del seqüestro, que tiene respeto a la exacción de los drechos devidos a la Generalidad, toca la jurisdicción privativamente al concistorio, haviéndose los
serenísimos señores reyes dignado de concederla
muy cumplida y extensa en la exacción y administración de las generalidades, abdicándose por
su real clemencia la interposición de su conocimiento, mandando que sus ministros y oficiales
reales asistan y ladean la jurisdicción del concistorio, y que por los mismos oficiales reales se execute lo que los deputados, respeto de dichas generalidades, declararen, como parece de diversos
capítulos de Corte, que estan en inviolable observancia y sin controversia hasta el día de oy, de calidad que, en lo perteneciente a las generalidades,
los ministros reales siempre han remitido las causas al concistorio con la sola petición verbal del
síndico de la Generalidad.
Éstos son, excelentíssimo señor, los fundamentos
que han motivado en esta dependencia los procedimientos del concistorio, que, participados a su
magestad con la recomendación que espera merecer de vuestra excelencia, se promete han de lograr la real aprobación y que por su real clemencia se dignará permitir se continue la cognición
judicial // 301v // del contrafuero hasta su decisión, y que no sean impedidos los diputados del
exercicio de su jurisdicción en lo perteneciente a
las generalidades y exacción de sus drechos, en que
recibirán merced».
Dimecres, a XXI de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die, a las vuyt horas de la matinada més o
menos, han aparegut devant de esta ciutat vinty-quatre galeras de Fransa y han donat fondo al
cap del riu de Llobregat envés las deu horas de
dit matí, y sa excel·lència, lo llochtinent y capità
general de sa magestat, és arribat en la present
ciutat acompanyat de una porció de cavalleria.
Dimecres, a

XXI

de agost

MDCLXXXXVI.

En
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aquest die ha tornat a assitir en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelísim deputat real
per ésser tornat de la vila de Granollers, a hont
ere anat ab llicència del il·lustre concistori per
negocis y afers seus propris.
En aquest mateix die, a la matinada, las vint-yquatre galeras de Fransa que lo die de ahir donaren fondo al cap del riu de Llobregat se posaren a la vela, prenent son viatge a la part de
llevant.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, a
las deu horas del matí, anant ab las insígnias posadas, en cotxe, ab los verguers devant ab las
massas // 302r // altas, acompanyats de oficials
de la present casa de la Deputació, són anats de
part del il·lustre concistori a donar la benvinguda de campanya al excel·lentíssim llochtinent y
capità general de sa magestat y a oferir-se per a
tot lo que més convindria al servey de las dos
magestats, divina y humana, o de sa excel·lència. Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor
ab gran agasajo y cumpliment, y, després de haver-li donada la benvinguda y feta dita oferta, sa
excel·lència repongué estimava molt la atenció
del concistori y que estava molt cert del zel de
sas senyorias. Y encontinent sas senyorias se
despediren de dit excel·lentíssim senyor y, ab lo
mateix acompanyament, se’n tornaren en la
present casa.
Disapte, a XXV de agost MDCLXXXXVI. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet han rebut de
sa excel·lència lo llochtinent y capità general de
sa magestat, de data de la diada de ahir, ab lo
qual diu sa excel·lència que, en attenció de no
poder arribar a temps la lleva de Tarragona per
esta campanya, que lo millor medi seria servir la
vinent ab duplicat número, y que, aixís, sas senyorias li proposen lo medi més proporcionat a
la recluta del tèrcio de la Generalitat // 302v // y
el alívio y consuelo de la ciutat. Com de dit bitllet és de vèurer, que és assí cusit, signat de número CXXX, y del tenor següent. Segueix-se lo
bitllet:
«Haviendoa visto lo que a vuestra señoría se le
ofrece en orden a la pretensión que tiene la ciudad de Tarragona sobre commutar el servicio de
la leva que deve hazer, ajustándose a mi dictamen las conseqüencias que vuestra señoría enqüentra en esta disposición, allo que ya no puede
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
302v i 303r del trienni 1695-1698.
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llegar a tiempo esta campaña y que fuera el mejor medio acudir con duplicado número la siguiente. Vuestra señoría, en inteligencia de lo
que prepondera la recluta del tercio y quan justo
es atender en lo posible al alivio y consuelo de la
ciudad, me propondrá el medio que más se proporcione a ambos fines y al desempeño de vuestra
señoría. Dios guarde a vuestra señoría largos
años. Barcelona y agosto 24 de 1696. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General deste Principado».
En aquest mateix die ses senyories, per medi del
síndich del General y present casa, han enviat a
sa excel·lència, lo senyor llochtinent y capità general de sa magestat, la resposta al bitllet reberen ses senyories de sa excel·lència lo die de ahir,
desobre continuat. La qual resposta és assí cusida y signada de número cent trenta-hu, y del
thenor següent:
«Lo concistoria de deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat de Catalunya, en resposta del bitllet de vostra excel·lència de vint-y-quatre del corrent, diu que, havent
premeditat lo infructuós seria la lleva que hara
hauria de fer la ciutat de Tarragona, per no arribar a temps per esta campanya, li apar molt convenient al real servey lo sentir de vostra
excel·lència en què dita ciutat // 303r // servesca
ab duplicat número de gent la campanya vinent,
tenint esta per ara lo alívio de no haver contribuir en lo servey en esta campanya, resignant dit
concistori lo demés a la disposició de vostra excel·lència, que serà sempre la més acertada».
Dilluns, a XXVII. En aquest die han fet relació los
magnífichs assessors en lo concsitori de ses senyories del estat de las causas vertents devant de
ses senyories.
Dimars, a XXVIII. En aquest die se és partit de la
present ciutat, ab llicència del il·lustre concistori, per la vila de Granollers lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per negocis y affers seus
propris.
Divendres, a XXXI. En aquest die, a las deu horas
del matí, és vingut en la //303v // present casa de
la Deputació lo excel·lentíssim senyor duch de
Nàjara, grande de Espanya y general de la real
esquadra de galeras de Espanya, per tornar la visita a ell feta per ses senyories als disset del corrent. Fonch rebut per lo scrivà major, racional
y altres oficials baix en lo pati, per los assessors y
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 302v i 303r del trienni 1695-1698.
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advocat fiscal en lo replà de la escala, per los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real, ab los verguers davant, ab las massas cubertas de dol altas al coll, al capdemunt de la escala
y junts se n’entraren en la capella petita, que estava molt ben adornada. Y, feta oració, se encaminaren per lo terraplè dels Tarongers a la sala
dels Reys, a hont aguardavan los demés concistorials, que eren los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich. Fonc dit excel·lentíssim senyor rebut a la porta de la sala
dels Reys, que ix al terraplè, ab moltas cortesias,
encaminant-se a la sala del concistori fent en
quiscun portal compliment de qui passaria primer, passant primerament dit excel·lentíssim senyor duch. Y, arribats en dita sala del concistori,
tant ses senyories com dit excel·lentíssim senyor
duch, se assentaren en las cadiras de vallut, que
estaven cubertas de tafetà, sota del docer. Y,
després de haver estat assentats un rato, se alsaren y, ab tot lo acompanyament, anant devant
los [...], després los verguers ab las massas al coll
y deprés dit excel·lentíssim senyor ab ses senyories, isqueren als Tarongers, encaminant-se als
corredors, y, havent passat lo indret de la capella, dit excel·lentíssim senyor duch se despedí de
sas senyorias ab moltas cortesias y cumpliments,
y se encaminà envés la sala de Sant Jordi a fer
tornar la visita al bras militar, a hont fonch rebut per molts cavallers, y sas senyorias se’n tornaren en lo concistori.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional del General y present casa, se és
conferit en la casa del General y Bolla de la present ciutat y en lo aposento a hont té sa residència lo receptor dels fraus y fogatges a effecte de
continuar en inventari los fraus apressos y trobats
en lo present y corrent mes agost, que foren los
infrascrits y següents: Primo, als vuyt de agost
mil sis-cents noranta-set, en casa mestre Joan
Pujol, sastre, al carrer d’en Boquer, //304r // apprehenció de un justacós de xamellot escur sens
cusir. Ítem, dit die, a un moro, en la entrada de la
casa del baró de Santvicens, apprehenció de una
pessa de tela cambrahina cap y cua y de dos massos fil de saro. Ítem, a catorse de dit, en casa de
Maria Verdaguer, a la Vidriaria, apprehenció de
una pessa de tela cap y cua de quatre palms de
amplària, de tir onse canas, quatre palms. Ítem,
en dit die, en casa de dita Verdaguer, apprehenció de deu palms y mig tafetà ensatinat negre y de
catorze palms roba de seda a modo de tafetà ensatinat. Ítem, a vint-y-hu de dit, en la barraca del
patró Gaetano Estrino, apprehenció de dos massos cordas de viola, de trenta-quatre bordons y
de vint-y-tres barratinas a la morisca. Ítem, dit
die, en casa de Catharina Vila, fora lo portal de
Mar, apprehenció de un fill de coral fi, de pes

quatre onsas, tres argensos. Ítem, dit die, en casa
de Pere Roig, a la Bòria, apprehenció de sinch
canas, sinch palms roba de estam blanch.
304v

(Setembre MDCLXXXXVI)
Dijous, a VI de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo
il·lustre concistori de ses senyories lo magnífich
Honofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament
per ell prestat en mà y poder de sas senyorias, ha
fet relació de com la indisposició y impediment
de Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional del General y casa de la Deputació, ha continuat y perseverat y continua y persevera en la
mateixa forma a que té dit y se conté en altres
relacions per ell fetas a sas senyorias, de forma
que li ha impedit y actualment li impedeix la
servitut personal y exercici de son offici.
Ítem, mitjansant dit jurament, ha fet relació de
com la indisposició e impediment del doctor
misser Gismundo Bofill, ajudant tercer de la
scrivania major, ha perseverat y persevera en lo
modo y forma se conté en altras relacions per ell
fetas a sas senyorias, de forma que li ha impedit
y acutalment li impedeix lo poder servir y exercir personalment dit offici.
Ítem, mitjansant dit jurament, ha fet relació de
com la indisposició e impediment de don Miquel de Pallarès, // 305r // ajudant de racional,
ha continuat y continua si y conforme té dit y
referit en altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de tal manera que li ha impedit y impedeix lo exercici personal y servitut de son offici.
Y, finalment, ha fet relació mitjansant dit jurament de com lo impediment e indisposició de
Joseph Moja, llibrater, andador de la confraria
del gloriós màrtir sant Jordi, ha continuat y
continua en la mateixa conformitat se conté en
altras relacions per ell fetas a sas senyorias, de
forma que li ha impedit y impedeix la personal
servitut de dit son ofici.
Divendres, a VII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, essent entregat per los magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa de la Deputació un vot per ells fet
en escrits acerca del que per ses senyorias los
fonch consultat, ab deliberació feta als vint-ynou del mes de agost proppassat, assaber, és si
lo il·lustre concistori podia acceptar la renunciació que en dit die volia fer del offici de receptor
de las taulas foranas, fraus y fogatges de la
col·lecta de Barcelona lo doctor Pere Costa,
prevere, com a procurador de Isidro Bosch, notari causídich, obtenint dit offici, attesa la disposició del capítol quint de las Corts de l’any
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mil sinch-cents trenta-tres, y si acceptant sas senyorias dita renunciació a favor de Joseph Dalmau, corredor de orella, a favor del qual se pretén fer dita renuncia, se perjudicaria, no essent
tal vegada abte per obtenir dit offici o per altras
causas y rahons, o, altrament, per lo cas que dit
il·lustre concistori volgués gratificar dit ofici
usant de fadiga a favor de altra persona. Y, per
lo exemplar que això podria fer per altres officis
de semblant qualitat, és estat llegit dit vot per
mi, scrivà major del General lo qual és assí cusit,
signat de //305v // de número CXXXII, y del tenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present Principat de
Catalunya als assessors y advocat fiscal infrascrits
ab deliberació de vint-y-nou del mes de agost
sobre si dit molt il·lustre concistori podia acceptar la renunciació que en dit die volia fer del offici de receptor de las taulas foranas, fraus y fogatges de la col·lecta de Barcelona lo doctor
Pere Costa, prevere, com a procurador de Isidro Bosch, notari causídic, com a obtenint dit
offici, attesa la disposició del capítol 5 de las
Corts del any 1533 y si acceptant sas senyorias
dita renunciació a favor de Joseph Delmau, corredor de orella, en benefici del qual pretén fer
dita renunciació, se prejudicaria no essent tal
vegada apte per obtenir dit ofici o per altras causas y rahons o altrament per lo cars que dit molt
il·lustre concistori volgués gratificar dit ofici
usant de fadiga en favor de altra persona y per lo
exemplar que assò podria fer per altres oficis de
semblant qualitat. Vista dita deliberació, vist lo
dit capítol 5, Corts 1533; vist lo capítol 89,
Corts 1599; vista una nota de renunciacions de
diferents oficis vendibles extreta de diversos llibres de la present casa; vist lo demés que se havia de vèurer. Attès que, segons se suposa en fet,
dit Isidro Bosch té dit ofici en pura comanda y
fidúcia y que·l verdader amo y propietari de
aquell hauria fet venda y restitució de dit ofici a
favor de dit Joseph Delmau, tenint dret y causa
de revendicar e o recobrar aquell per preu de
quatre mil lliuras y que hauria de posar y pagar
aquell dit preu; attès que dit ofici de receptor és
de aquells // 306r // que són en la casa vendibles
y comerciables y que als amos y propietaris de
aquells és lícit y permès contractar sobre dits
oficis com de llur cosa patrimonial y disposar de
aquells axí ab contracte lucratiu com onerós,
convertint lo preu en un benefici peculiar y privat; attès que ab lo dit capítol vuytanta-nou de
ditas Corts mil sinch-cents noranta-nou, vulgara. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 305v
i 306r del trienni 1695-1698.
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ment ditas «del nou redrés», se troba disposat
que dits oficis pugan los qui los obtenen renunciar-los y desaxir-se axí per via de alienacions
com altrament en personas hàbils y suficients ab
consentiment y voluntat dels diputats y ohidors, y que los successors en dits oficis no puguen fer semblantment y de la mateixa manera
fins a tant que algun o alguns de dits oficis vagaran per mort, axí que segons la disposició de dit
capítol vuytanta-nou apara que la alienació de
dits officis és líbera mentres se falla a favor de
personas hàbils y suficients y ab lo consentiment
y voluntat dels senyors deputats y oÿdors, lo
qual consentiment y voluntat dels senyors diputats y oÿdors, segons bona jurisprudència y verdadera intel·ligència del dret, no·s pot conciderar absoluta y de més arbitre, sinó regulada a
alguna justa rahó, com serie si semblants renunciacions y alienacions se fessen simulades ab ànimo de fraudar al General per conseguir ab la
mutació del nou oficial la adeala de gramalla, arquimesa y altres que se acostuman donar en lo
ingrés del offici, o si lo subjecte a favor del qual
se fa la dexació no fos hàbil y suficient o per altras causas justas que segons la ocurrència del
temps podrà empèndrer ab sa discreció lo
il·lustre concistori; attès que lo llibre intitulat
Directori de la Visita, entre los càrrechs dels deputats, en lo número vint-y-nou, se expressa
que conforme lo dit capítol vuytanta-nou,
Corts mil sinch-cents noranta-nou, y una
sentència feta per los visitadors del General de
Catalunya, quatre de maig mil sis-cents noranta-nou, són obligats tot hora y quant per part de
algun oficial que obté algun ofici dels antichs
los serà presentada renunciació de dit ofici, encara que no se’ls presentàs en concistori sinó a
quiscú en particular, admètrer encontinent
// 306v // dita renunciació sots pena que si recusaran, y entretant dit oficial se moria y provehien
lo ofici com a vagant per mort, de restituir dit
ofici juntament ab los salaris y emoluments discorreguts des del dia que hauran feta dita renunciació fins a la total restitució de aquell;
attès que segons la disposició del dit capítol 89
lo coneixement de la habilitat e idoneïtat del
subjecte a favor del qual se fa la renunciació pertany y respecta al molt il·lustre concistori, qui té
dret per reprovar-lo en cas sie inhàbil y també
per poder-se informar de sa idoneïtat, perquè si
absolutament y sens ninguna reserva y protesta
dit molt il·lustre concistori acceptava dita renunciació, se suposaria aprobació de aquell;
attès que encara que lo molt il·lustre concistori
tinga la superioritat ab dits officis no sols en cas
de la devolució, sinó també en quant a la aprobació del subjecte, però esta superioritat no tribueix al molt il·lustre concistori dret de gratificar lo ofici a favor de altre ab títol de fadiga,
perquè tal títol de fadiga no·s troba per dret ni
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comú ni municipal, apoyat ni altrament hi ha tal
observansa ni exemplar, tenint com té sols lo
molt il·lustre concistori lo dret de provehir limitat al cas de la devolució, segons la lletra del dit
capítol 89 de ditas Corts 1599 y del real privilegi del senyor rey don Phelip Quart, atorgat per
sa real munificència en declaració de la real reserva. Y encara que ab lo dit capítol 5, Corts
1533, se troba expressat que si renunciacions se
fan dels oficis durant lo trienni dels deputats y
oÿdors per los quals seran provehits dels tals officis, que los tals diputats y oÿdors no puguen
provehir de aquell a persona o personas nomenadoras per los tals oficials qui faran la dita renunciació ni per altras en nom o per part de ells,
ans hagen provehir de aquells a altra o altras
personas hàbils y suficients, segons que és
// 307r // dit en lo prop precedent capítol, reservant en tot lo contengut en aquell.
Emperò, quidquid sit de si dit capítol se deu sols
entèndrer dels officis vulgarment dits de gràcia,
que al temps de dit capítol quint eren molts dels
quals de present se troban formadas las bolsas
novas, o si generalment comprén tots los officis
antichs vendibles y alienables, però en las Corts
posteriors del any mil cinch-cents noranta-nou,
en lo capítol vuytanta-nou, no·s troba tal restricció, ans bé la facultat de alienar dits oficis la
disposa absoluta y ab més expressió en lo capítol
noranta-set y final de ditas Corts en lo número
dos[...] dient que dits oficis se pugan tornar a
vèndrer y que assò se puga fer sempre fins que
vagaran per mort. Y en tot cas que se pogués
dubtar si dits últims y posteriors capítols han
derogat la limitació expressada en dit capítol
quint, Corts mil cinch-cents trenta-tres, lo cert
és que la observança subseguida ho hauria declarat, puix dels llibres de la present casa consta
que dits officis vendibles se han alienat y renunciat repetidas vegadas dins un mateix trienni y
ho califica lo que·s troba notat en lo dit número
vint-y-nou del directori de la visita, baix lo títol
«De càrrechs de deputats», a hont se suposan
obligats en acceptar ditas renunciacions tota
hora, y quant los serà presentada renunciació
encara que no sie en concistori, las quals paraulas suposan clara la llibertat de la renunciació y
alienació en qualsevol temps.
Per lo que y altrament són de vot y parer que no
pot vostra senyoria gratificar lo dit offici ni usar
de fadiga en favor de altra persona perquè sols
queda reservada per vostra senyoria la devolució
de dits officis quant vagan per mort, y que per
consegüent ha y deu vostra senyoria acceptar la
dita renunciació de dit offici si et in quantum
per capítols de Cort és lícit y permès a vostra senyoria y ab expressa protesta que per rahó de
dita acceptació no entén vostra senyoria appro-

bar la persona de dit Joseph Dalmau en cas tinga algun impediment per poder obtenir dit offici, del que pot conèixer vostra senyoria antes de
passar a la provisió y entregar la pocessió, no
obstant // 307v // sie acceptada dita renúncia, y
així ho senten. En Barcelona, als tres de setembre mil sis-cents noranta-sis. Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus».
E encontinent de ésser estat llegit dit vot per mi,
dit escrivà major, és estat per sas senyorias procehit en votar en la forma següent: lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Rafel de Pinyana, ORI,
deputat eclesiàstich, ha dit que no té per llegit ni
ohit dit vot per quant li ha constat per paraula del
noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre
dels magnífichs assessors ordinaris, y del magnífich doctor Hierònym Martí, subrogat en advocat fiscal del General y present casa de la Deputació, trobant-se presents en concistori, que en dit
vot no·s tocava ni·s feya memòria alguna de la dificultat li causava lo capítol nou de les Corts del
any mil sinch-cents quaranta-dos, lo qual ya dies
antes de entregar-se dit vot en concistori havia ell
donat per dubte a dit advocat fiscal reiterant lo
[...] en concistori lo die de ahir als dits don Joseph Càncer y don Hierònim Martí, per dit efecte cridats, los quals respongueren fer-los dificultat molt gran y que la consultarian ab lo doctor
Joseph Alòs y Ferrer, altre de dits magnífichs assessors, lo qual, per causa de sa indisposició, no
se trobava en la present casa de la Deputació. Y
havent vuy, die present, dits don Joseph de Càncer y doctor Hierònym Martí tornat en concistori y fet relació en ell que havian consultat lo dit
dubte y dificultat ab dit doctor Joseph Alòs y Ferrer y que tots uniformes eran de sentir ésser
matèria grave y fer-los molta dificultat lo sobre
mencionat capítol de Cort, y que [...] haver de
respòndrer a dita dificultat en scrits pa[...] aquella, com tenen dit, matèria grave y difficultosa tenien reparo per si sols respondra-hi y donar la
[...] satisfacció a dit dubte, y difficultàs y que serie precís cridar-hi consulents per fer vot en scrits
y decidir dit dubte // 308r // y dificultat, que per
ço és de vot y parer que fins a tant per dits assessors y advocat fiscal per si sols o junt ab consulents, sie en scrits respost al sobredit dubte y dificultat a effecte quede millor assegurada sa
consciència y se cumple a la obligació de què sien
observats los capítols de Cort, no sie posat en
execució lo contengut en lo sobredit vot entregat per dits assessors y advocat fiscal, per no tocar-se en ell la dificultat de dit capítol nou, Corts
mil cinch-cents quaranta-dos, proposada a dits
assessors y advocat fiscal de antemano, offerintse prompte, no volent dits assessors y advocat fiscal procehir a la declaració y resolució de dita dif685

ficultat, aconcellant al il·lustre concistori per fer
la nominació de consulents sie menester perquè
una part ni altra reste gravada en lo dret y justícia
li competeix.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
Hierònym de Valls és de vot y parer, conformant-se en tot y per tot ab lo dit vot entregat
per dits magnífichs assessors y advocat fiscal, sie
procehit a admètrer-se la renúncia del dit offici
a favor de dit Joseph Dalmau, si et in quantum,
y ab la protesta expressada en dit vot conforme
ell de present la accepta y que succitant-se alguna dificultat en orde a algun capítol de Cort, sie
aquella després consultada ab dits assessors, advocat fiscal y demés que convinga, a més de passar a fer la provisió de dit offici ni entregar pocessió de aquell fin y a tant sie allanada la
dificultat que fòrsan se pot suscitar. Lo il·lustre
y fidelíssim senyor don Francisco Junyent y de
Vergós, oÿdor militar, en tot y per tot és del vot
y parer del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich. Lo il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Hiacynto Blanch, oÿdor real, se adhereix
y és del vot y parer del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Et incontinenti de haver votat sas senyorias en la
forma demuntdita, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, ohit per ell lo vot fet
per lo i·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, al qual se és adherit lo il·lustrea
// 308v // y fidelíssim senyor oÿdor real, que és
contrari al vot per ell dit senyor deputat ecclesiàstich fet, lo qual ha seguit lo senyor oÿdor
militar y altrament és també contra diferents capítols de Cort y, assenyaladament, contra lo dit
capítol de Cort nou del any mil sinch-cents quaranta-dos, y així bé quedar dits vots en paritat,
diu per ço dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich que desde luego sie consultada
esta matèria ab dits magnífichs assessors y advocat fiscal perquè en scrits aconcell(en) a sas senyorias, lo que·s deu fer attesa la disonància y
disparitat de dits vots, a effecte que en cas en lo
ínterim lo dit offici se perdés no sie en manera
alguna imputat a culpa sua. E lo dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich diu que attès
los capítols de Cort són uns mateixos sens ésserse mudats ni variats, ni menos se són mudats los
assesors y advocat fiscal des de que la subjecta
matèria los és estada consultada, que per ço està
y persevera en que sie posat en execució y se
[...] lo que per dits assessors y advocat fiscal és
estat acordat, protestant altrament en cas contrari de tot lo que li és lícit de protestar. Lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en tot y
per tot se adhereix al sentir de dit senyor depua. a continuació repetit lo il·lustre.
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tat ecclesiàstich. Lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real se adhereix en tot y per tot, és del
sentir de dit senyor oÿdor ecclesiàstich.
Disapte, a VIII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, ab llicència del il·llustre concistori,
és partit de la present ciutat per la de Tortosa lo
il·lustre y fidelíssim doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, deputat ecclesiàstich, per negocis y
afers seus propris.
309r

Dimars, a XI de setembre MDCLXXXXVI. En aquest
die ha tornat a assistir en lo il·lustre concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per ser tornat de la vila de Granollers, a
hont ere anat ab llicència de dit il·lustre concistori per negocis y afers seus propris.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs assessors y advocat fiscal en
orde si la disposició del capítol nou, Corts mil
sinch-cents quaranta-dos, embarassa la acceptació de la renúncia del offici de receptor dels fraus
de la present ciutat se pretén fer a favor de Joseph Dalmau, corredor de orella, y com deu
aquella practicar-se y posar en execució sens
contravenir a la disposició de dit capítol nou.
Com de dit vot és de vèurer, lo qual és assí cusit
signat de número CXXXIII, y del tenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
mateix fet ab novas circumstàncias de paraula
//309v // consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori als assesors y advocat fiscal infrascrits
acerca de la renunciació y transportació del offici
de receptor de fraus que·s pretén fer a favor de Joseph Dalmau, corredor de orella, sobre que se ha
format ya vot en scrits en jornada de tres del corrent, concistint la nova dificultat en la inteligència
del capítol 9, Corts 1542, duptant dit molt il·lustre concistori si la disposició de dit capítol 9 pot
embrassar la acceptació de dita renunciació y com
deu aquella practicar-se y posar en execució sens
contravenir a la dispossició de dit capítol 9.
Vist y ponderat ab cuydado lo dit capítol 9, Corts
1542; vist lo referit vot fet sobre la subjecte
matèria; vist lo demés que podia conduhir per lo
present negoci; attès que lo dit capítol 9, segons
apar no sols de sa rúbrica y de son proemi, sinó
també de la substància de sa disposició, ha tingut
la mira en donar providència a què los oficials
culpats e impetits de alguns delictes comesos en
sos oficis no se desisquen ni renuncien aquells en
frau del General y que los qui seran debitors paa. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 308v
i 309r del dietari.
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guen enterament sos dèbits de manera que los
senyors deputats, antes de admètrer las renunciacions dels oficials pecuniaris degan compellirlos a pagar tot lo que·s trobarà ésser debitors, y a
qualsevol oficial antes de admètrer-se-li la renunciació degan examinar si serà incorregut en
alguna pena y haver tota la rahó de ditas penas
antes de admètrer ditas renunciacions, tenint per
est efecte dits senyors deputats, ab lo plàcit de sa
magestat, continuar a la fi de dit capítol prefigit
lo termini de dos mesos; attès que lo dit offici de
receptor // 310r // de fraus, a més de la obligació
de tenir a son càrrech lo depòsit y custòdia dels
fraus apppresos mentres aquells se ventillan y
disputan, té també la administració de pecúnias
respecte dels diners que resultan dels fraus venuts y de la exacció dels drets se col·lectan en las
taula foranas de la col·lecta de Barcelona, segons
ab diversos capítols de Cort se troba disposat, los
quals van recopilats en lo llibre Directori de Visita, a pàgina cent trenta-sis, a hont se tracta dels
càrrechs de dit offici; attès lo dit capítol nou suposa en los tals officials salvo incurs de la pena per
delicte per ells comès, del qual seran impetits e
inculpats, no en manera alguna disposa ni tracta
de fer nova inquisició, sinó sols un examen axí
respecte de si són los tals officials debitors com
també si han satisfet las penas a què se suposa haver incorregut; attès que pot molt bé lo molt
il·lustre concistori acceptar en dit offici y altres
semblants la renunciació no pura y absoluta sinó
ab expressa condició y protesta de que resta reservat y salvo a dit molt il·lustre concistori lo examen de si dit official que fa dita renunciació és
debitor o incurs en alguna pena, de manera que
ab la acceptació feta en eixa forma la renunciació
tindrà efecte a dit ofici al temps de la renunciació
no és debitor ni menos en pena alguna, si, emperò, se trobava després debitor o incurs en pena
restaria dita renunciació sens effecte y salvat lo
molt il·lustre concistori en lo termini dels dos
mesos que té per fer lo examen axí respecte dels
dèbits com del incurs de las penas, y assegurat lo
official de no pèrdrer lo offici quant ni sie debitor
ni incurs e pena alguna, y en esta forma se observa també lo rigor de la lletra de dit capítol nou, lo
qual, encara que diu que no es puga admètrer la
renunicació se deu entèndrer de la admissió pura
y absoluta y translativa de dret irrevocable a favor
del nou official y no de aquella admissió, que és
condicional y no tribueix dret cert sinó si et in
quantum //310v // se verifique la condició; essent
esta intel·ligència molt conforme a la disposició
del capítol 80 y final, Corts 1599, ha hont se disposa que los senyors deputats deuhen sempre y
encontinent acceptar ditas renunciacions; y se
concilian estos capítols ab lo dit capítol 9, Corts
1542, admetent-se la renunciació ab la sobredita
expressada condició, protesta y reserva, quedant
apoyada esta inte·ligència ab la subseguida ob-

servança de la qual se féu menció en lo present
vot.

ran, notari públich de Barcelona, sobrecullidor
dels drets de la Generalitat de la part de llevant,
ajustant a la relació que en scrits féu a vostra senyoria als 27de octubre 1695, la qual se troba
cussida en diatari en jornada de 26 de janer
proppassat, diu que la occació que arribà en la
taula de Amer, que fonch als 16 de dit mes de
octubre, per col·lectar la terça de juliol, agost y
setembre de dit any, lo tauler de ella digué a dit
Ferran de què tenia en son poder algunas sexanta lliuras de diner prosehit // 311v // y col·lectat
del dret de bolla de terças atrassadas fins lo mes
de juny 1695, las quals offerí entregar a dit Ferran, lo que reusà cobrar aquellas dit Ferran per
occació de ser diner que tocava als arrendataris
de dit dret de bolla. Del que fas a vostra senyoria esta declaració y relació en Barcelona, als 10
de setembre 1696. Joseph Ferran, notari públich de Barcelona exercint lo offici de sobracullidor dels drets de la Generalitat de la part de
llevant».

Per lo que y altrament són de vot y parer que vostra senyoria pot y deu sens embràs ni contravenció alguna al dit capítol 9 acceptar encontinent
dita renunciació que·s pretén fer a favor de dit Joseph Dalmau ab expressa condició y protesta de
no prejudicar-se dit molt il·lustre concistori en lo
examen que deu fer en execució y observansa de
dit capítol 9; y feta així la acceptació de dita renunciació tindrà vostra senyoria dos mesos per
suspèndrer la provisió y possessió a favor del nou
oficial per sersiorar-se vostra senyoria dins dit termini prefigit ab lo mateix capítol del examen y
averiguació que ab aquell fou a vostra senyoria
encarregada. Y així ho sentan, en Barcelona als 2
setembre 1696. Alos y Ferrer assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus».
En aquest mateix die, entre las onse y dotse horas del matí, constituhit personalment en lo
il·lustre concistori de sas senyorias Isidro Bosch,
notari causídic, obtenint lo offici de receptor de
las taulas foranas de la col·lecta de la present
ciutat dels fraus y fogatges del General del
//311r // Principat de Catalunya, ha renunciat en
mà y poder de sa senyoria lo dit offici en favor y
en cap de Joseph Dalmau, corredor de orella de
la present ciutat, suplicant a sas senyorias fossen
servits acceptar-li dita renunciació attès dit offici
és dels antichs y que·s poden alienar. E sas senyorias, inseguint lo vot y parer dels magnífichs
assessors y advocat fiscal que·s troban continuats en lo present dietari, ço és, lo un lo die set
del corrent y lo altre lo die present, han admesa
dita renuncia si y en quant per capítols de Cort
los és lícit y permès, ab expressa protesta que
per rahó de dita acceptació no entén aprobar la
persona de dit Joseph Dalmau en cas tinga algun impediment per poder obtenir dit offici y
que no entén prejudicar-se en lo examen se deu
fer en execució y observansa del capítol nou de
las Corts de l’any mil sinch-cents quaranta-dos.
Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí,
verguer, y Llorens March, subrogat en altre dels
verguers del il·lustre concistori de sas senyorias.

En aquest mateix die Joseph Posas, ajudant del
tercio ab què la Generalitat y present casa de la
Deputació serveix a sa magestat, Déu lo guarde,
en defensa del present Principat, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
ha fet relació de com ell, de part del il·lustre
concistori, lo die nou del corrent, havia donat
ordre a Joseph Calvaria y Sabater, altre dels capitans de dit tèrcio, que lo endemà se’n anàs en
lo tèrcio.
Dijous, a XIII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo ajudant Joseph Posas,
que ho és del tèrcio de la Generalitat, ha fet relació de com ell lo die de ahir a migdie havia noticiat al capità Joseph Calvaria y Sabater estigués
pres y detingut en la present casa de la Deputació.
312r

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una relació
en scrits feta per Joseph Ferran, notari públich
de Barcelona. La qual és assí cusida, signada de
número CXXXIIII, y del tenor següent:
«Molt il·lustrea y fidelíssim senyor. Joseph Fera. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarde, poch més o menos, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Joseph
Posas, ajudant del tèrcio de la Generalitat, y
Phèlix Floquer, alferes reformat de dit tèrcio,
qui dragoneja lo bastó de ajudant, han fet relació de com havent ells junt ab quatre soldats de
dit tèrcio, de ordre del il·lustre concistori, conferits en una torra en Horta havian trobat en
ella a Joseph Calvaria y Sabater, altre dels capitans de dit tèrcio, al qual digueren anavens ells
allí de orde del il·lustre concistori y del governador de esta plassa per aportar-lo pres en la present ciutat, y que dit Calvaria digué que lo orde
del concistori no feya al cas, enperò que ell se
donava per pres, demanant-los ab molts prechs
no·l aportassen lligat ni de manera que aparagués venia pres, per son punt y estimació que ell
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los donava paraula de venir-se’n ab ells, a vista
del que y de la paraula los havia donada, hi havian assentit, lo que no obstant, faltant dit Calvaria a sa paraula, escondidament ere pujat a cavall y ere fugit, sens haver-lo pogut aturar en
ninguna manera.
312v

Dilluns, a XVII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
han rebut sas senyorias, dada en Madrid als
vuyt del corrent, la qual és en resposta de la que
escrigueren sas senyorias en jornada de vint-ydos del passat. La qual real carta és assí cusida
signada de número CXXXV, y del tenor següent:

tari una súplica presentada per Joan Graells,
botiguer de telas, provehit per sa magestat,
Déu lo guarde, del offici de altre dels verguers
del il·lustre concistori de sas senyorias, junt ab
la relació feta per los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal, ab la qual diuhen y són de
vot y parer que essent com és dit Joan Graells
official de la capitania general, no pot obtenir
lo dit offici de verguer. Com de dita súplica y
relació e o vot és de vèurer, que tot és assí cusit,
signat de número CXXXVI, y del tenor següent:

Dimars, a XVIII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa de la
Deputació, cusís y continuàs en lo present die-

«Molt il·lustrea y fidelíssim senyor. Joan Graells,
botiguer de telas, ciutadà de Barcelona, diu y
representa a vostra senyoria que sa magestat,
que Déu guarde, ab son real privilegi despatxat
en la vila y cort de Madrit als vint-y-sis de juliol
mil sis-cents noranta-sinch, és estat servit fer
gràcia y mercè al suplicant del offici de verguer
de la present casa // 313v // de la Diputació, que
vacava per mort de Miquel Rossell, com apar
més llargament de dit real privilegi, pro ut ecce.
E com no obstant dita real concessió haja precentit que per lo procurador fiscal se faria algun
reparo en admètrer al suplicant al jurament y ha
posar-lo en pocessió y exercissi de dit offici per
rahó de trobar-se official de la capitania general
del present Principat, essent altre dels estimadors o visors de aquella, y lo obtenir dit ofici de
estimador no li puga ser de impediment per a
obtenir y exercir dit ofici de verguer ni inhabilitar-lo, encara que per rahó de aquell tot oficial
real y que segons alguns capítols de Cort los officials reals sian inhàbils per lo exercissi dels officis de la present casa, per quant segons la observansa y se ha declarat moltas vegadas, sols se
entenen prohibits los officials reals ab jurisdicció y dit ofici de estimador no té jurisdicció alguna; y per dita rahó, havent sortejat en lo ofici
de escrivà major de la visita dels officials del General del trienni 1668, Ramon Mas, notari real,
procurador fiscal de dita Capitania General, havent-se opposat la excepció de ser oficial real,
per no ésser ab jurisdicció, ab decret dirigit al
excel·lentíssim senyor duch de Cessa, aleshores
virrey y capità general, fou manat que no obstant dita excepció fos admès dit Ramon Mas al
jurament per lo exercissi de dit offici, y que per
so se donassen los ordes convenients, com apar
de la real carta o decret de 12 de setembre
1671, que·s trobe en los registres de la Diputació, y fonch ab tot efecte així executat y admès
dit Ramon Mas a dit jurament y exercissi; per lo
que y altrament dit Joan Graells humilment
supplica a vostra senyoria que sia servit manarlo admètrer al jurament per lo exercissi de dit

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
312v i 313r del trienni 1695-1698.

a. els originals d’aquesta súplica i del vot següent es troben intercalats entre els folis 312v i 313r del trienni 1695-1698.

«El reya. Ilustres y fidelísimos diputados. Por
vuestra carta de veinteydos del passado, que se
recivió con extraordinario, he visto lo que referís
acerca del estado que tiene essa provincia y las hostilidades que últimamente ha executado el enemigo en la marina, y juntamente me representáis
como haviendo dejado esse puerto las galeras de
España llegaron a él las de Francia por la parte de
Llobregat hasta en número de veinteyquatro, y ponderáis con ste motivo el recelo con que os halláis de
que pasen a bombardear essa ciudad, como lo han
hecho en otras ocasiones, para cuio reparo me suplicáis sea servido dar la providencia que más
combenga assí por mar como por tierra, offreciendo por vuestra parte contribuir a quanto se ofreciere, sacrificando vuestras vidas y haciendas. Y
haviendo conciderado vuestra representación por
muy propia de vuestra innata fidelidad y correspondiente a lo que yo estimo tan buenos vasallos, he
resuelto manifestaros, como lo hago, la gratitud
con que quedo por vuestras expressiones, asegurándoos quanto atiende mi paternal amor a todo
aquello que es de vuestro consuelo y conservación
de essa ciudad y Principado, y que // 313r // a este
fin tiene ya don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general, las órdenes combenientes. De que he querido avisaros para que lo tengáis
entendido. Datado en Madrid a VIII de septiembre MDCXCVI. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius.
Vidit don Jacobus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit
marchio de Tamarit».
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offici de verguer y posar-lo en pocessió de
aquell, que a més de ser cosa molt justa ho rebrà
// 314r // a singular gràcia y mercè de la mà de
vostra senyoria. Oficio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Pro Arcidet, Cendra.
Oblata die XXX junii MDCLXXXXVI in concistorio,
et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, commiserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Cattalonie, qui
super contentis in retroscripta suplicatio votum et
relacionem faciant in scriptis cum intervencione
magnifici advocati fiscali dicti Generalis. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinone,
scriba maior Generalis Catalonie».
«Vista la suplicació presentada per part de Joan
Graells, ab la qual suplica ésser-li donada pocessió y posat en lo exercisi de verguer de la present
casa, el qual ha obtingut gràcia de sa magestat,
Déu lo guarde, ab real privilegi despedit y concedit en la vila de Madrit a vint-y-sis de juliol
mil sis-cents noranta-sinch; vista dita suplicació
y comissió per vostra senyoria feta als assessors y
advocat fiscal infrascrits perquè en scrits fassan
relació sobre lo contengut en dita suplicació;
vist lo real privielgi; vistos diversos capítols de
Cort concernents a la matèria dels officis y officials de la present casa; attès que segons lo mateix Graells confessa ab dita súplica consta ésser
official de la capitania general obtenint altre
dels stimadors o visors de aquell, y axí bé sie dit
Joan Graells official real, consta que per diversos capítols de Cort, ço és, en un dels de las celebradas en Santa Anna en lo any mil quatre-cents
noranta-tres y en lo capítol deu, mil sinch-cents
y vint, y en lo capítol trenta-sis, Corts mil sinchcents noranta-nou, se troba prohibit als officials
reals, tant ab jurisdicció com sens jurisdicció,
obtenir los officis de la // 314v // present casa,
consta de altra part que per diferents fets succehits en la capitania general per los officials de
aquella, contrafent a diversas constitucions y capítols de Cort, se troba encara vertent causa de
dupte a relació del molt reverent canceller per
rahó de dits fets, que encara per los oficials actuals de dita capitania se estan continuant, y
entre altres contra dels estimadors de dita capitania se troba vertent dit judici de contrafacció,
així perquè regonexen las embarcacions en las
platjas o ports del present Principat que no són
de contrabando, encara que aporten certificat,
exegint lo aguasil, notari y estimador dietas que
no són degudas, com també perquè dits estimdors ultra del dret de deu per cent exhigeixen
[...] per cent més, que se reparteix entre dits stimadors y secretari de dita capitania, contrafent a
la constitució segona, títol «De vectigals», y ca689

pítol segon, Corts mil sinch-cents quaranta-set;
attès que és en virtut de dret cert que aquell que
litiga ab lo comú o universitat és inhàbil per obtenir los officis de aquell comú, la qual theòrica
se aplica ab més rahó en lo present fet, per la
qualitat del judici de contrafacció y per la grandíssima contrarietat té que obtinga y sie provehit de un offici de la present casa de la Deputació y General de Catalunya aquell qui ha
contrafet y actualment se pretén que està contrafent a ditas constitucions y capítols de Cort en
lo mateix temps que lo síndich del General està
solicitant la declaració judicial de dubte sobre
dita contrafacció, en força de la Constitució
«Poch valdria» y altres baix lo capítol «De observar constitucions», sens que puga aplicar-se
lo haver sa magestat, ab son real decret de dotse
de setembre mil sis-cents setanta-hu, declarat
que no sie //315r // Ramon Mas, notari, per obtenir lo offici de scrivà major de la visita dels oficials del General del trienni mil sis-cents sexanta-vuyt, lo trobar-se dit Ramon Mas procurador
fiscal de dita capitania general, perquè lo dit offici ere temporal per la sola visita y lo de verguer
es perpètuo y durant la vida, y moltas cosas són
dispensables en oficis temporals que no ho són
en los perpètuos, ni dit real decret parla absolutament de tots los officis de la present casa, sinó
limitadament del dit offici de scrivà major de
dita visita, majorment si se atén que la observansa que se ha tingut fins vuy inconcussament
en la present casa per la novena de habilitadors
se fan dels que deuehn concórrer als officis de
deputats y oÿdors sempre se han inhabilitat y
posar excepció als assessors y advocat fiscal de la
capitania general com a officials reals, la qual
sempre és estada approbada per lo excel·lentíssim llochtinent general ab parer de la Real Audiència, juntas las tres salas. Y axí mateix a Jaume Llobateras, mercader, en una extracció de
visitadors li fou posada exepció per trobar-se actual estimador de la capitania general, a més que
en dit temps del fet de Ramon Mas encara no
vertia ni era pendent dita causa de contrafacció
contra los oficials de dita capitania general.
Per lo que y altrament, fent a vostra senyoria relació, són de vot y parer que dit Joan Graells,
trobant-se official de la capitania general, no
pot obtenir lo dit offici de verguer y que si sa
magestat hagués estat de assò informat no hauria per sa real clemència provehit a dit Graells de
dit offici, majorment concorrent la circunstància de la firma y littis pendencia de dita contrafacció. Y així ho senten en Barcelona, als diset
de setembre Mil sis-cents noranta-sis. Alos y Ferrer, assessor. Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori // 315v // de sas senyorias lo
magnífich Honofre Monsalvo, ciutedà honrat
de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant
jurament ha fet relació de com Pere Cerdanya,
courer, guarda ordinària de la Bolla de la present ciutat, se troba detingut en lo llit de poagre, de forma que li impedeix lo exercissi personal y servitut de dit son offici.
Dimecres, a XIX de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest mateix die me han ordenat sas senyorias
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una relació authèntica y jurada feta devant del deputat
local de la ciutat de Tortosa, per lo magnífich
Joseph Melich, doctor en medicina, de la qual
apar que la indisposició de Joseph Gregori
Alaix, scrivà ordinari de racional de la present
casa, ha continuat y continua en la mateixa se
conte en altras relacions per ell fetas, també
continuadas en lo present dietari, de modo que
li ha impedit la personal servitut y exercissi de
dit ofici. Com de dita relació és de vèurer, la
qual és assí cusida, signada de número CXXXVII,
y del tenor següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo sexto,
die vero decimo quarto mensis septembris intitulato, presente et ad hoc vocato, requisito atque rogato me, Jacobo Rebull, cive Dertuse, apostolica et
regia auctoritatibus notario publico regenteque
scribania magnifici concistorio domus Generalis
dicte civitatis et eius collecte propter absenciam
dicti Jacobi de Rosses, notario publico // 316r //
dicte civitatis et dicti consistorii scribe, et presentibus etiam magnifico Jacobo Baheri, medicine
doctore, Dertuse populato, et Ildefonso Amiguet,
sartore, dicte civitatis cive, pro testibus ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis constitutus
personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in dicta civitate Dertuse populatus, coram et ante presencia magnifici Josephi Peris,
mercatoris, Dertuse civis, deputati localis dicte
domus Generalis Dertuse et eius collecte, personaliter existentis et reperti in introhitu domorum
sue proprie habitacionis, quas fovet intus presentem civitatem Dertuse, in vico vulgo dicto de
Sant Anthoni, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia manibus suis corporaliter
tacta prestito in manu et posse dicti magnifici
Josephi Peris, deputati localis, retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la indisposició de
mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y
continua ab la mateixa manera y conformitat
contenguda en altras relacions per mi fetas en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit e impedeix al dit Alaix lo servir dit
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son offici de scrivent ordinari de la casa de la
Deputació del General del present Principat de
Catalunya, de las quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rossés,
notari públic de dita ciutat de Tortosa, lo corrent any». De quibus omnibus et singulis, sic ut
predicitur, actis dictus Josephus Gregorius Alaix
petiit et requisivit instrumentum conficis ibique
et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari per me,
dictum et infrascriptum notarium et scribam,
ad habendum de presentis memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse sub anno, die,
mense et loco predictis, presente me, dicto et infrascripto notario et scriba, et presentibus etiam
testibus supradictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis. Sig+num Jacobi Rebull, civis
Dertuse, apostolice et regia auctoritatibus notari
publici, regentis scribaniam magnifici concistorii
domus Generalis dicte civitatis et eius collecte
propter absenciam domini // 316v // Pauli de
Rosses, notari publici dicte civitatis et dicti concistorii scribe, qui premissis unacum prenominatis testibus interfuit eaque propria manu scripsit
et in fidem rogatus et requisitus clausit».
Dijous, a XX de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die se és partit de la present ciutat en virtut de deliberació feta per sas senyorias Joseph
Pelegrí, altre dels verguers del il·lustre concistori, junt ab la massa per la ciutat de Tortosa per
assistir al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
Disapte, a XXII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo magnífich Honofre
Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona y doctor en medicina, mitjansant jurament, ha fet relació de com la indisposició o impediment de
Romualdo Escapa y Gitart, receptor que fonch
de la bolla en la present ciutat de Barcelona,
continuà y perseverà des de al primer de abril
del any mil sis-cents noranta-tres fins lo die tres
de juny del mateix any, en lo qual die morí dit
Escapa, de tal manera que en tot lo discurs de
dit temps estigué impedit per poder exercir personalment la servitut de dit son offici.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias // 317r // a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot en scrits fet per lo magnífich advocat
fiscal y consulents aplicats acerca de si deu o no
lo procurador fiscal suplicar de unas sentèncias
fetas per lo defenedor per rahó de unas aprehencions fetas per lo receptor dels fraus de unas
partidas de reals de vuyt, ab lo qual diuhen y
són de vot y parer que deu dit procurador fiscal
interposar appel·lació de ditas sentèncias y prosseguir aquellas fins a la total conclusió. Com de

dit vot és de vèurer, lo qual és así cusit, signat de
numero CXXXVIII, y del tenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya al advocat fiscal y doctors consulents aplicats infrascrits acerca de la suplicació
presentada al dit molt il·lustre y fidelíssim concistori per Gayetano Bonix y Joan Ballia, maltesos, contenint, etcètera.
Vista la deliberació de dit molt il-lustre y fidelíssim concistori y lo que en ella se ordena y consulta a dit advocat fiscal y consulents lo die divuyt de setembre corrent presa; vista la
suplicació a dit molt il·lustre y fidelíssim concistori presentada per los dit Gayetano Bonix y
Joan Ballia, de nació maltesos, y lo contengut en
ella; vistos los dos processos de las dos causas
que separadament se han prosseguit devant del
magnífich deffenedor del General entre lo receptor dels fraus, de una, y los dits Gayetano bonix y Joan Ballia, y assenyaladament vistos en dit
procés los vots y capítols de Cort y ordinacions
de aquell, en què funda lo dit receptor dels fraus
sa pretenció en haver incidit en frau y commís la
moneda appresa en las fragatas de dits Gayetano
Bonix y Joan Ballia, patrons predits; las defensas
per aquells donadas y presentadas, // 317v // los
testimonis per ells a sa instància rebuts y, finalment, la declaració o sentència en ditas causas
feta per dit magnífich defenedor absolutòrias y
exclusivas del pretès frau y commís; vistos los capítols de Cort y ordinacions que disposan acerca
del dret de monedas y vist lo demés que se havia
de vèurer; attès que del que resulta de las disposicions de dits capítols de Cort y ordinacions y
de las confessions fetas en las causas y axí judicials per los dits patrons, no obstant las defensas
per aquells en ditas causas donadas y los motius
ab què foren fetas per dit defenedor las sentèncias absolutòrias, lo punt de si en effecte la moneda appresa incidí en frau y commís, resta ad
minus molt dúbio y de calitat que necessita de
major discussió y conexensa, y axí de revista en
causa de suplicació o apel·lació per los magnífichs assessors de la present casa, a qui toca dita
revista segons disposició de dret y observansa de
la present casa; attès que lo estil comú y ordinari
en semblants judicis observat és de interposar-se
per lo procurador fiscal del General apel·lació de
las declaracions fetas per lo defenedor al molt
il·lustre y fidelíssim concistori, qui de concell de
sos magnífichs assessors declara si bene vel male
declaratur per dit defenedor, sens que al stil
comú y ordinari pugan obstar los dos exemplars
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 316v
i 317r del trienni 1695-1698.
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que en contrari se han fet vèurer y se expressan
en la suplicació presentada per dits patrons, perquè quicquid esset de si aquells foren o no effectuats y si los casos de aquells són o no semblants
al present o si la matèria subjecta del frau o commís //318r // pretès en aquells tenia tanta dificultat o dubietat com és lo present cas, salvo que lo
quando no apar sien justificats dits exemplars a
effecte que pugan y degan seguir-se; attès que
en lo cas present se tracta de un interès conciderable de moneda, com és la de set mil reals de
vuyt, lo que no prossehia en los casos de dits
exemplars, en què la quantitat de què se tractava
era modicíssima; attès que en la dita moneda
apresa en lo cas de ser aquella cayguda en commís y frau tenen interès altres que tenen dret
que[...] en part de ella, a més del General e o del
molt il·lustre y fidelíssim concistori; attès que en
lo present se tracta de cosa appresa per fraus o
commís que ab la dilació no pot fer-se de deterior condició; attès que la dilació de la causa de
appel·lació que pot interposar-se de la declaració
feta per dit defenedotr no és tant llarga; attès
que ab lo medi de la caució que se offereix per lo
cas en què appelant-se, etcètera, e revocassen las
ditas sentèncias, etcètera, se pot dubtar per vàrias rahons y causas que·s deixan conciderar,
unas iam ex nunc y altras que en avant poden
succehir si restaria lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori y los demés tenen interès en dit frau
bastantment acauthelats; attès que lo fisch en la
causa de son interès regularment litiga ab retenció de las cosa et captis pignoribus fins a la total
conclusió del negoci; attès, finalment, que no
obstant que dels capítols de Cort y ordinacions
fetas per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori y
singularment per lo present se veu tant procurada la exacció del dret de monedas se experimenta aquell de tant pre[...], de manera que no apar
rahonable se done lloch a semblants deliberacions media caucione, puix axí no arrribarian
//318v // may semblants causas a la conclusió, en
grave dany del General; per ço, són de vot y parer no se admeta la dita causa oferta ni se libere la
quantitat appresa per lo medi de dita caució, antes bé, són de sentir que deu lo procurador fiscal
apel·lar de las ditas sentèncias y prosseguir las
causas de appel·lació fins a la total conclusió.
Barcelona, als vint-y-hu de setembre mil siscents noranta-sis. Doctor Petrus de Cardona,
consulens. Doctor Josphus Costa, consulens. Marti,
advocatus fisci Generalis Catalonie, consulens subrogatus».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica a sas senyorias presentada per Francisco Rigalt, arrendatari dels
drets de General y bollas del present Principat
en lo trienni pròxim passat junt ab la relació en
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scrits al peu de aquella continuada feta per lo
noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre
dels magnífichs assessors, doctor Joseph Costa,
assessor assumpt, y doctor Hierònym Martí, subrogat en advocat fiscal, acerca del relaix pretès
per dit arrendatari. La qual súplica y vot és assí
cusit, signat de número CXXXIX, y del tenor
següent. Segueix-se la súplica:
«Molt il·lustrea y fidelíssim senyor. Havent-se
rebuda informació a instància de Francisco Rigalt, arredatari dels drets del General y bollas del
present Principat lo trienni proppassat de mil
sis-cents noranta-dos, a effecte de averiguar quinas taulas foren invadidas y per quant de temps,
per // 319r // poder-se fer la relació y defalch del
preu del arrendament per rahó dels danys hauria
patit en lo temps que las armas de Fransa han
tingudas y invadidas algunas taulas del present
Principat durant lo temps de dit arrendament,
fou servit vostra senyoria anomenar en expert a
Francisco Mascaró, mercader, y a Joseph March,
botiguer de telas, per a què vista dita informació
y lo demés que se havia de vèurer fessen lo càlcul
o relaix. Los quals experts ab tot effecte han fet
lo dit defalch y relació en la quantitat de trentanou mil nou-centas noranta-nou lliures, vuyt
sous y set diners, com de la relació per dits experts feta y firmada en jornada de dotse del mes
de dezembre del any mi sis-cents noranta-sinch
llargament consta, la qual se entrega a vostra senyoria fidelíssima, per lo que y altrament lo sobredit arrendatari suplica a vostra senyoria sie
servit manar se li pague la sobredita quantitat,
que a més serà molt conforme a justícia lo suplicant ho rebrà a singular gràcia de la poderosa mà
de vostra senyoria. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera. Pro Bofarull, Corominas.
Oblata decimaoctava februarii millesimo sexcentesimo nonagesimo sexto in concistorio et cetera. Et
domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta magnificis assessoribus Generalis Catalonie qui super
suplicatis relacionem faciant in scriptis cum intervencione magnifici advocati fiscali dicti Generalis. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie».
Segueix-se lo vot:
«Vistas las súplicas a vostra senyoria presentadas
en jornadas de tretse y vint-y-nou de abril mil
sis-cents noranta-sinch y als onse de juliol de dit
any per Francisco Rigalt, arrendatari dels drets
de General y bollas de tot // 319v // lo present
Principaty comptat de Cerdanya del trienni
a. els originals d’aquesta súplica i vot es troben intercalats entre els folis 318v i 319r del trienni 1695-1698.
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proppassat de mil sis-cents noranta-dos, en y ab
las quals respective suplica se rebés informació
del temps que lo enemich ha tingudas invadidas
y ocupadas las col·lectas de Gerona, Figueras,
Castelló de Empúrias, Puigcerdà y Camprodon
y las taulas de Ripoll, Sant Joan las Abadessas,
Olot, Sant Feliu de Pallarols, a effecte que del
temps que ditas col·lectas y taulas són estadas
invadidas durant dit trienni se fassa lo relaix y
esmena inseguint los pactes expressos en las
tabbas dels arrendaments de dits drets continuats; vistas las commisions y provisions subseguidas de què se rebessen ditas informacions;
vistas ditas informacions rebudas; vista altra súplica a vostra senyoria presentada als divuyt de
febrer proppassat per lo mateix Francisco Rigalt, en la qual suplica que, attesa la relació jurada feta per Francisco Mascaró, mercader, y Joseph March, botiguer de telas, experts per
vostra senyoria nomenats ab deliberació de
trenta de juliol mil sis-cents noranta-sinch, sie
del servey de vostra senyoria ordenar que de pecúnias del General li sie satisfeta y pagada la
quantitat de trenta-nou mil nou-centas noranta-nou lliuras, vuyt sous y set diners per lo relaix, esmena y rebaixa del preu de dits arrendaments, per haver-lo dits experts estimat y
calculat en dita quantitat; vista la commissió de
dita súplica als assessors del General feta perquè
ab intervenció del advocat fiscal relació en scrits
fessen sobre son contengut; vista la deliberació
per vostra senyoria feta en jornada de trenta de
juliol mil sis-cents noranta-sinch, ab la qual foren anomenats dits experts per lo efecte sobredit; vist lo càlcul o relació jurada per dits experts
feta als dotse de desembre proppassat; vists originalment los actes dels arrendaments // 320r //
a dit Rigalt fets per lo dit trienni, que comensà
al primer de juliol mil sis-cents noranta-dos; vistos los pactes continuats en las tabbas incertadas
en los actes de dits arrendaments acerca del relaix, remissió y rebaxa dels preus de aquell en
cas de invasió del enemich; vista la deliberació
de vostra senyoria de trenta de abril pròxim passat, en y ab la qual en lloch del magnífich doctor
Joseph Alòs y de Ferrer, altre dels assessors del
General y present casa, impedit de entrevenir en
est negoci, foch anomenat lo doctor misser Joseph Costa, altre dels infrascrits; vista la relació
feta per Joseph Ferran, notari, sobrecullidor de
llevant; vistos diversos vots o relacions en semblants casos fetas y, semblantment, lo die quinse
de setembre mil sis-cents noranta-tres y altre de
vint de abril mil sis-cents noranta-quatre; vist finalment tot lo que se havia de vèurer.
Attès encara que lo pacte de ditas tabbas continga y sie del tenor següent: «[...], etcètera, sàpia,
etcètera», y segons la sèrie y tenor de dit pacte y
observansa uniformement subseguida no·s

puga dubtar que·s deu fer lo relaix, remissió y
rebaxa del preu a dit arrendatari per lo temps
que lo cap o cap de ditas col·lectas o major part
de aquellas respective havia estat invadida per lo
exèrcit del enemich, rata per quantitat del que
valen de arrendament hagut respecte al preu de
aquell, no podent admetra disputa per ser claras
y literals las paraulas de dit pacte, lo qual és també conforme ab lo dret que disposa que·s fassa
remissió en cas de guerra y sens poder-se recórrer en lo present fet a la ganància que altrament
pot haver tingut lo arrendatari per las taulas no
invadidas ni a la compensació de dita ganància
ab la pèrdua tinguda en las referidas taulas per
lo enemich ocupadas, perquè quicquid sit que
en via de dret comú la remissió se fassa compensant los danys ab los lucros de uns anys ab altras;
emperò, és cert en dret també y corrent limitació dels drets que havent-hi pacte exprés de remissió pro rata del preu, sens parlar-se de la ganància, que en tal cas no se està a la disposició
regular del dret, sinó al pacte //320v // com a llei
peculiar del contracte, axí que aparexeria que a
dit arrendatari deurien rellevar-se-li y fer-li bonas del preu de dits arrendaments ditas trentanou mil nou-centas noranta-nou lliures, vuyt
sous y set diners que han calculat los experts correspòndrer del preu de dits arrendaments al
temps que de las informacions rebudas constan
haver estadas invadidas ditas col·lectas de Gerona, Figueras, Castelló de Empúrias, Puigcerdà,
Camprodon y las talulas de Ripoll, Sant Joan las
Abadessas, Olot y Sant Feliu de Pallarols, com
més llargament és de vèurer en dit càlcul.
Emperò, attès que de la quantitat de las trentanou mil nou-centas noranta-nou lliures, vuyt
sous y set diners se’n deuhan de tràurer tres mil
sexanta-set lliures, sis sous y sis diners, diem
3.067 lliures, 6 sous, 6 diners, per ço que dits
calculadors en dit càlcul o relaix computavan
per preu del arrendament no sols lo preu effectiu, que de las bollas foranas fonch per tot lo
trienni 168.000 lliures y del dret de General
també per tot lo trienni 60.000 lliures, y sinó
també differents gastos que·ls arbitravan en
27.350 lliures, per preu de dits arrendaments, y
augmentat lo preu corresponia major valor a ditas col·lectas, lo que no pot tenir lloch, perquè
serie extèndrer lo dit pacte, que sols deu entèndrer-se del preu efectiu del arrendament; axí
que, disminuhits los valors de totas las col·lectas,
proporció servada, deu estimar-se menos lo
dany en ditas 3.067 lliures, 6 sous, 6 diners,
com apar del paper fet per dit Joseph March,
botiguer, que junt ab la present se entrega y
attès més avant que també de ditas 39.999 lliures, 8 sous, 7 se’n deuen de tràurer sis-centas
trenta-sis lliures, dinou sous y tres, diem 636
lliures, 9 sous y 3, en què se estimava entre Ge693

neral y bollas lo temps de la invasió de las taulas
de Camprodon, // 321r // Ripoll, Sant Joan las
Abadessas y Sant Feliu de Pallarols, essent azís
que per lo que toca a ditas taulas no pot pretèndrer dit arrendatari relaix ni esmena per no haver presentat la suplicació y rebuda la informació dins los quinse y trenta dies respective en lo
pacte de la tabba prefigits després de retirada la
armada del enemich, sens que hage pogut purgar la mora, perquè lo dit pacte expressament
exclou y preveu que no se admeta purgació de
mora, y per la mateixa rahó se deuhen de tràurer tres-centas sinquanta lliuras corresponents a
las taulas de Blanas, Lloret y Tossa, que són
compresas en la estima del dany de la col·lecta
de Gerona entre General y bolla.
Attès que lo procurador fiscal pretén que dit
arrendatari ha incidit en la pena de mil lliures
stipulada en la tabba per no haver entregat los
llibres de las col·lectas de las bollas foranas, axí
que pot molt bé retenir-se per ara ditas mil lliures; attès finalment que dit procurador fiscal
semblantment pretén que pot retenir-se sexanta
lliures per tantas se troban en poder del tauler
de Amer col·lectadas del dret de bolla de tersas
atrassadas fins lo mes de juny mil sis-cents noranta-sinch, segons resulta de la relació feta per
Joseph Ferran, notari públich de Barcelona,
exercint lo offici de sobrecullidor de llevant,
continuada en lo dietari, en diada de dotse del
corrent, perquè ditas sexanta lliures serien del
temps que la taula de Amer és estada invadida y
que de dit temps ja se fa relaix al arrendatari, y
que totas las quantitats referidas summan sinch
mil cent catorse lliures, sinch sous y nou, diem
5.114 lliures, 5 sous, 9, que rellevadas de las
dalt ditas trenta-nou mil nou-centas norantanou lliras, vuyt sous y set diners restan quatre
mil vuy-centas vuytanta-sinch lliures, dos sous y
deu diners, diem 34.885 lliures, 2 sous, 10, salvat en tot error de compte.
Per ço y altrament los infrascrits assessors,
ab intervenció del advocat fiscal, fan
relació a vostra senyoria y són de vot y parer que
ha y deu fer la remissió, relaix y rebaxa dels
preus de dits arrendaments al dit arrendatari en
la dita quantitat de trenta-quatre mil vuyt-centas vuytanta-sinch lliures, dos sous y deu, diem
34.885 lliures, 2 sous, 10, satisfent-li y pagant-li
dita quantitat, manant per dit efecte despedir
las cauthelas y demés provisions oportunas y necessàrias que en semblants casos de relaxos se ha
estil·lat y observat fer-se. Y axís ho senten. Barcelona, als quinse de setembre mil sis-cents noranta-sis. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Josephus Costa, assessor in his assumptus.
Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus, juribus fisci semper salvis».
// 321v //
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Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».

Dilluns, a XXIIII de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Joseph Rafart, menor,
credenser del General en la present ciutat de
Barcelona, mitjansant jurament per ell prestat a
Déu Nostre Senyor y a sos quatre Evangelis en
mà y poder de sas senyorias, ha dit y affirmat y
feta relació que ell, de esta part de sis anys, poch
més o menos, té y exerceix lo dit offici de credencer y sempre ha despatxat // 322r // y vuy en
die despatxa lo peix fresch, salprès y en empanada a raó de un sou per lliura del valor de dit
peix, no obstant que en la tarifa impresa en lo
present trienni estiga notat a raó de deu sous
per lliura, per quant és error de la impressió y
tenir-ho ell per tal, per lo que en altras tarifas
antecedents està tant solament notat en quant a
dit peix a raó de un sou per lliura, dient y affirmant que lo que ell té dit és la veritat en virtut
del jurament que té prestat.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta han rebut de sa excel·lència lo llochtinent
de sa magestat, la data de la qual és en Hostalrich als vint-y-tres del corrent, junt ab una còpia
inclusa, la qual carta és resposta de la que sas senyorias, per propri, escrigueren a sa excel·lència
a vint-y-dos de dit present y corrent mes. Ab la
qual carta sa excel·lència diu que per ara serà
convenient cessar las rogativas, suposat que lo
rey, nostre senyor, se troba molt millorat, podent-se ditas rogativas a son temps commutar
en gràcias. Com de dita carta, còpia adjunta, és
de vèurer, que són assí cusidas, signadas de números CXXXX y CXXXXI, y del tenor següent.
Segueix-se la carta de sa excel·lència:

Segueix-se la còpia inclusa:
«Haviendo sido Dios servido de concedernos la
gran misericordia de que al rey no sólo le hayan
faltado las tercianas dos días, sino enteramente
la calentura y que se halle limpio de ella, experimentándose continuados favorables efectos, los
manifiestos beneficios del remedio de la quina,
que se aplicó a su magestad, y esperándose de su
alegre y buena disposición, de la quietud con que
duerme y de las demás señales que se le observan,
que le hemos de ver mediante la divina clemencia
restituido en breves días a la perfecta salud, que
con tan vivas ansias y ternura se dessea a su magestad, y hemos menester, particípolo a vuestra señoría de su real orden para que sepa vuestra señoría esta noticia y la publique, a fin de que con ella
logren todos sus vasallos el consuelo y gusto que su
magestad les solicita con su paternal y benignísimo amor. Guarde Dios a vuestra excelencia muchos años. Madrid a 18 de septiembre de mil seyscientos noventa y seys. Don Juan de Larrea.
Señor don Francisco de Velasco».a
323r

«En respuestaa de la carta de vuestra señoría de
ayer, podré dezir que con extraordinario que llegó
anoche, reciví carta del señor don Joan de Larea,
en que me avisa la felizidad en que corre la mejoría de su magestad, Dios le guarde. Y para que
no falte a vuestra señoría noticia de ninguna de
las circunstancias de nueba tan alegra y pueda
celebrar la correspondencia de su grande amor al
rey, remito a vuestra señoría copia de ella, añadiendo que por ahora será combeniente cessar en
rogativas, supuesto que Nuestro Señor ha ohido
benignamente // 322v // nuestros ruegos, pues se
podrán commutar a su tiempo en hazimientos de
gracias. Dios guarde a vuestra señoría largos
años. Campo de Hostalrich y setiembre veyntetres
de mil seyscientos noventa y seys. Don Francisco de
Velasco.

a. els originals d’aquesta carta y còpia es troben intercalats
entre els folis 321v i 322r del trienni 1695-1698.
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Dimecres, a XXVI de setembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo noble don Hierònym
de Genares, com a procurador del reverent doctor Jaume Mata, prevere, obtenint lo offici de
ajudant primer de racional del General y present
cassa, com de sa procura consta en poder de
Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, als
catorse de nohembre del any mil sis-cents noranta-quatre, còpia aucthèntica de la qual és assí
cusida signada de número CXXXXII, en dit
nom ha renunciat en mà y poder de sas senyorias
a favor y en cap d’en Joseph Generes y Melich lo
dit offici de ajudant primer de racional, suplicant
a sas senyorias fossen servits admètrer-li dita renúncia attès dit offici és altre dels antichs y que
es poden alienar. E sas senyorias han admesa
aquella si et in quantum per capítols de Cort los
és lícit y permès, attès de la certificatòria feta per
lo magnífich racional, que és assí cusida, signada
de número CXXXXIII, consta dit doctor Jaume
Matas no ésser debitor en quantitat alguna al
General. Essent present per testimonis Hiacyntho Morató y Llorens March, subrogats en verguers del il·lustre concistori de sas senyorias.
Divendres, a XXVIII de setembre MDCLXXXXVI.
En aquest die se comensà a pèndrer inventari
dels fraus trobats en la casa del General y Bolla
a. a continuació una procura i una certificatòria, transcrites
a l’Apèndix 3, pàg, 1585.

de la // 323v // present ciutat, los quals fraus foren restituhits per Isidro Bosch, notari causídich, receptor que fou de las taulas foranas de la
col·lecta de la present ciutat y dels fraus y fogatges del General de Catalunya, y Joseph Dalmau,
corredor de orella de dita present ciutat, novament provehit de dit offici. Lo qual inventari se
continua tant en lo present y corrent mes de setembre com los altres que en altres mesos se
trobaren y aparegueren. Y dit inventari és estat
rebut en presència y assistència dels il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdor ecclesiàstich y real, per
mi, scrivà major, asistint-hi també lo magnífich
racional, los quals fraus són los següents.
Primo, trenta-un mas de fil blau. Ítem, un sach
ab divuyt plechs de fil de rams encamarat de pes
trenta-set lliuras, sis onsas. Ítem, sexanta massets
de fil de Olanda, de quatre trocas lo mas. Ítem,
deu massos de dit fil en paper de Olanda. Ítem,
quoranta-tres plomas a penatxos blancs. Ítem,
dos cobritaulas de cotó pintats. Ítem, dos faixas de
seda, la una blava y l’altra ver[...]. Ítem, tres parells de sabatas y unas plantofas a la moris[ca].
Ítem, dos madeixas de estam blanch. Ítem, tres
canas, sis palms sarja de differents color. Ítem,
dos mantos de estam blanch a la morisca. Ítem,
un tros de cotonina de velas. Ítem, un tros drap
flux borell. Ítem nou tortugas de bronse.
E després, al primer del mes de octubre, fonch
continuat dit inventari ab la mateixa assistència
en la forma següent:
Ítem, dinou onsas galons de or y plata de differents [....], los quals foren appresos a Pau Font,
botiguer de telas. Ítem, un plech cotó filat, que
n’i ha sis madeixas, y // 324r // alguns llegams,
que fonch pres en Tossa. Ítem, vint-y-dos capdells de cotó filat, entre grans y xichs, dins de
un saquet, presos en Tossa. Ítem, un tros de
seda negra a modo de tafetà de tir catorse
palms, de Maria Verdaguer. Ítem, deu palms y
mig tafetà negre ensatinat de dita Verdaguer.
Ítem, una pessa de tela cap-y-cua de dita Verdaguer. Ítem, tres vanos de cabritillo brodats ab fil
de or, ab varillas blancas, de Pau Reventós, botiguer. Ítem, dos vanos de cabritillo de verillas
conxa de dit Reventós. Ítem, sis capsas de banya
doradas de dinsa. Ítem, una cana satí de mostras
sens adobar color amusco, ab flors de differents
colors, ab un plom que·s diu ésser sobreposat.
Ítem, un palm de dit satí encarnat y blanch,
també ab un plom que·s di ésser sobreposat.
Ítem, dos calsons de sobrepeu de borell. Ítem,
un gipó de dona de borata palteada, aforrat de
tela color orxiata, après a Joseph Beyra, sastre.
Ítem, dos palms y mig estamenya parda de
amplària vuyt palms, arnada. Ítem, una cana,
poch més o menos, estamenya o sarja, de color
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escur cap-y-cua de Joseph Prats. Ítem, quatre
palms moqueals encarnats y blanchs, tot arnat y
foradat, de Fausto Navarro. Ítem, uns calsons
de burell sens cusir foradats y arnats. Ítem, una
camisola petita de cordellats blaus ab sas mànegas sens cusir y mitja camisola ab mànegas de
color tenat. //324v // Ítem, sinch vanos de cabritillo ab varillas blancas de Joan Batista Martí.
Ítem, uns llissis ab un poch de pells seda negra.
Ítem, vint-y-vuyt dotsenas de vanos de differents colors y sorts de Pere Vilella. Ítem, deu
palms tela crua foradada. Ítem, una cana tela
alamanya cambrahina. Ítem, dotse palms llana
encaranada llisa. Ítem, dos canas sinch palms
tela de Gènova. Ítem, tretse palms y tres quarts
satí de mostras color amusco de Pau Julià, músich. Ítem, sinch parells guants de Roma de dit
Julià. Ítem, un tros de glassa blanca ab mostras.
Ítem, set monteras, ço és, sis de herbatge y una
de pa[...]. Ítem, un tros de escot negre de alguns quatre palms y mig, poch més o menos.
Ítem, dos trossos de cadis vert y color canyella
de tir deu palms quiscun. Ítem, una ropilla de
home de escot negre sens cusir. Ítem, un tros
moquelas color de safrà foradat y arnat. Ítem,
un gipó de dona enbastat de estamenya molt
ben aforrat de tela grossera blanca. Ítem, dos
barratinas vermellas arnadas. Ítem, dotse palms
gorguets de fil y llana de Pau Julià, sastre. Ítem,
sinch canas puntas de plata ab tres rodets ab fil
de plata y boxets, també ab fil de plata. Ítem,
dos caputxas de escot forradas de bayeta arnadas y dolentas. Ítem, un gambeto sens cusir de
sarja color amusco. Ítem, tres palms y mig de
puntas de plata ab uns boxets dos[...], lo un ab
fil de or y lo altre ab fil de plata. // 325r //a Ítem,
uns balons de grogues escurs sens trinxa, tots
arnats. Ítem, un tros moqueals negres de tir sis
palms, arnats y foradats. Ítem, un tros bayeta
color de oliva, tota arnada. Ítem, uns balons de
bayeta negra sens cusir. Ítem, sinch massos fil
de punyada ab mostra de cap de moro. Ítem,
dotse pessas satins de quart de diferents colors.
Ítem, catorse pessas de dits satins. Ítem, vint-ynou pessas tafetant de quart y mig quart de diferents colors. Ítem, tres trossos escarlatina molt
arnada, en què se judica n’i ha un guardapie.
Ítem, quatre palms vellut negre de cortines.
E als dos de dit mes y any, ab la mateixa assitència,
fonch continuat dit inventari en la forma següent:
Ítem, tretse palms drap refí negre. Ítem, un
gambeto drap refí color de perla, aforrat de sarja
del mateix color. Ítem, una xupa del mateix drap
refí color de perla ab traus, botons y galó de or,
aforrat de la demuntdita sarja. Ítem, vint-y-tres
palms de drap refí negra. Ítem, un gambeto de
a. 325: 225 al text, erroni.
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drap refí color blau aforrat de sarja blava. Ítem,
vint-y-tres palms escassos de espolin o brocat
negra. Ítem, una capa de grana ab sis botons y sis
alamaras de or. Ítem, un tros de grana de tir tretsa palms. Ítem, tres pessas ruans navals cap-i-cua.
Ítem, dos pessas tela de París cap-i-cua. Ítem, un
tros drap rafí color de canyella, de tir tretse
palms. Ítem, quatre canas y mitja sarja de color.
Ítem, quatre canas y mitja de sarja o cadis de color de canyella. //325v // Ítem, quatra canas, dos
palms de cadis negre. Ítem, un gambeto de drap
rafí de tela sens cusir. Ítem, una xupa de tela crua
blanca ab forro de tela blanca sens cusir. Ítem,
dos trossos de cadis color escur, de tir quatre canas, dos palms. Ítem, nou canas, set palms de
roba a mdo de tafetà, de amplària tres quarts,
que·s diu roba de pel de camell. Ítem, nou
plechs cordas de viola, de las quals cordas té ja lo
quart lo arrendatari y acusador. Ítem, divuyt
pessas tafetans de Fransa de diferents colors, las
quals han restat francas en lo General per tenir ja
entregat lo quart al acusador y la par[...] al
arrendatari. Ítem, quaranta-tres pessas tafetans
de diferents colors de quart y mig, de quart y
mig quart, que és la part restave franca per lo
General y per la gràcia per tenir ja lo acusador lo
quart y lo arrendatari la part. Ítem, dos pe(re)lls
camisas vermelles. Ítem, un fre a la francesa per
una cavall. Ítem, vint-y-set parells mitjas de estam a la birolé [francas] per tenir ja lo quart lo
acusador y lo arrendatari la part. Ítem, sexanta
parells mitjas de estam y llana, entre grans y xicas, de diferents colors, de las quals tenen ja la
part lo arrendatari y lo quart lo acusador. Ítem,
vint-y-quatre parells mitjas de seda de diferents
colors, restant de treta la part per lo arrendatari y
lo quart per lo acusador. Ítem, una sort de galons de plata y de or y plata, de pes sinquanta-sis
onsas. Ítem, tres trossos de flocadura de or y plata per guarnir guants, junts de pes vint-y-dos
onsas y mitja. // 326r // Ítem, una sort de alamaras de or y plata de pes tretse onsas y mitja. Ítem,
quatre llibres dits breviari de quatre temps.
Ítem, dos pessas sarja negra, quiscuna de ellas ab
cap y cua. Ítem, un tros blavet de tir trenta-un
palms. Ítem, vint-y-set vanos ab varillas blancas
y ordinàrias. Ítem, sis massets de baynillas. Ítem,
dotse dotsenas botons de estany llisos. Ítem,
una cana, quatre palms roba de fil de seda. Ítem,
dos trossos xamallots de color amusco, lo un de
tir tres canas y lo altre de tres canas y tres palms.
Ítem, una dotsena y dos bucaros entre grans y
xichs. Ítem, deu canas, quatre palms tela de Gènova. Ítem, set canas, tres palms tela casera de
Mallorca. Ítem, sinch canas, un palm y mig cuseril. Ítem, tretse canas, dos palms tela viada.
Ítem, sinch canas, set palms tela de Gènova.
Ítem, vuyt pessas y un tros veta de lligacamas
vermella. Ítem, una sort de vetas de diferents colors. Ítem, deu massas de fil de saro. Ítem, se696

xanta-tres barratinas de fil blancas. Ítem, vint-ydos parells de mitjas de filet cruas. Ítem, sinch
parells mitjas de estam blancas. Ítem, onse parells mitjas de cotó blancas. Ítem, tres plechs de
fil de ram. Ítem, tres parells mitjas de cotó de
cola. Ítem, un mas fil de troca. Ítem, sinch rams
de de fil blanch. Ítem, nou massos fil de ram.
Ítem, dotse massos fil de trocas. Ítem, un parell
mitjas de dona de seda blava ab quadrillo de fil
de or. Ítem, sinch parells mitjas de estam negre.
Ítem, un bot de pel ab sinch lliuras de safrà, segons // 326v // se diu. Ítem, sexanta-nou vanos.
Ítem, vint-y-tres barratinas a la morisca de tafetà
de diferents colors. Ítem, dos pessas estamenya,
la una blanca y la altra negra, quiscuna de ellas
ab cap-y-cua. Ítem, una pessa blavet cap y cua.
Ítem, una pessa tela cambrahina cap y cua. Ítem,
una pessa de tela de Gènova prempsada. Ítem,
un fil de corals. Ítem, una pessa de tela dita
c[an]a de Gena. Ítem, dos massets fil de saro.
Ítem, una pessa de tela alamanya cambrahina.
Ítem, un tros de roba blanca de estam, de tir
sinch canas. Ítem, tres canas, dos palms primaveras encarnadas ab flors de or y plata. Ítem, un
gambeto de guinets sens cusir ni aforrar.
Totas las quals cosas dit Joseph Dalmau accepta
en lo mando, prometent de aquellas donar bo,
lleal y verdader compte y rahó sempre y quant
lo serà demanat per sas senyorias, obligant per
ço sa persona y béns com a deutes fiscals y reals,
llargament y ab jurament, essent presents per
testimonis Pau Just, notari real, y Anton Abat,
bastaix, ciutadà de Barcelona.

(Octubre MCLXXXXVI)
Dimecres, a III de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà //327r // major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
han rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general per sa magestat en lo present
Principat, de data del primer del corrent, ab la
qual participa permètrer ell a quatre doctors de
la Real Audiència perquè aconcellen en negocis
de la Generalitat. Com de dita carta és de vèurer, la qual és assí cusida, signada de número
CXXXXIIII, y del tenor següent:
«Recivoa la carta de vuestra señoría de veynte y
nueve del passado y en intelligencia de lo que
vuestra señoría refiere tocante a haver nombrado a los doctores don Narcís Anglasell, don Joseph Pastor y Mora, don Christóval Potau y Domingo Aguirre a efecto de aconsejarse en orden
a algunos negocios concernientes a la Generalia. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
322v i 323r del trienni 1695-1698.

dad, remito a vuestra señoría la adjunta para el
regente a fin de que participe a estos ministros
mi permisso. Y para quanto se ofreciere de la satisfacción de vuestra señoría me hallará con
igual afecto. Dios guarde a vuestra señoría largos años. Campo de Hostalric a octubre primero
de mil seyscientos noventa y seys. Don Francisco
de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.
Disapte, a VI de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo
// 327v // concistori de sas senyorias lo magnífich Honofre Monsalvo, doctor en medicina,
ciutadà honrat de Barcelona, mitjansant jurament ha feta relació de com la indisposició de
Pere Cerdanya, courer, guarda ordinària de la
bolla de la present ciutat, ha perseverat y persevera encara en la mateixa conformitat que té dit
y referit en altras relacions per ell fetas, de
modo que li ha impedit e impedeix lo exercici
personal y servitut de son offici. Ítem, mitjansant dit jurament, ha fet relació de com la indisposició del doctor Ignasi Juliol, albaraner del
General en la present ciutat, ha continuat y
continua en la mateixa conformitat se conte en
altras relacions per ell fetas, de manera que li ha
impedit e impedeix la personal servitut de dit
offici. Y finalment, mitjansant dit jurament, ha
fet relació de com lo impediment de Joseph
Casas, guarda del General en lo portal del Àngel de dita present ciutat, ha perseverat y persevera en lo mateix modo y forma que té dit y referit en altras relacions per ell fetas, de modo
que li ha impedit e impedeix la personal servitut y exercici de son offici.
Dilluns, a VIII de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die, de part del il·lustre y fidelíssim concistori, fonch feta embaxada al molt reverent
// 328r // pare canceller per medi del noble don
Ramon de Codina y Ferreras y del doctor misser Joseph Costa donant-li la enorabona de haver recobrat la salut lo rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, participant-li haver resolt lo il·lustre
concistori fer tres dias de alimàrias y celebrar la
festa de sant Jordi, restant discorrent quina altra
demostració de alegria podrà fer lo il·lustre concistori. Al que respongué dit molt il·lustre canceller que estimava molt la attenció del molt
il·lustre concistori y que sempre ha cregut tal
del amor y el affecte que ha tingut y té lo il·lustre concistori a sa magestat.
En aquest mateix die los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats, per medi dels verguers de la
present casa, manaren convidar una Dotsena de
personas dels tres estaments, a la qual convoca697

da y congregada fonch feta la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Trobant-se en dies passats lo concistori ab la trista y dolosa notícia de
la desgana sobrevinguda a la real persona del rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, se diposà per fer
públicas rogativas a la divina magestat per lo recobro de sa salut. Y trobant-se axís disposat,
arribà extraordinari a la present ciutat ab la feliz
notícia de haver millorat sa magestat de sa indisposició, lo que ocasionà suspèndrer lo posar en
execució ditas públicas rogativas; per la verificació del que recorregué al excel·lentíssim llochtinent escrivint-li fos servit participar al concistori
la notícia tenia de la salut de sa magestat, lo qual
fonch servit respòndrer tenir ell avís per carta de
don Joan de Rea que lo participava, de orde de
sa magestat, trobar-se sa magestat millorat y
sens febra, esperant que en breu, mediant la Divina, estaria restituït a perfecta salut, y que per
lashores seria convenient cessar en rogativas,
podent-se estas a son temps commutar-se en acció de gràcias; no obstant lo que, desitjant lo
concistori lo saber // 328v // la confirmació del
bon estat de la salut de sa magestat, lo die trenta del passat despatxà extraordinari ab carta per
sa magestat donant-li la enhorabona de la millora, sol·licitant expressa notícia de estar sa magestat restituhit en entera salut per rendir lo
concistori a Déu Nostre Senyor las degudas gràcias y quedar la província ab alegria de la notícia
de gozar son amantíssim rey, pare y senyor, de
perfecta salut, escrivint també a don Juan de Larea, valente-se de ell perquè posàs dita carta en
las reals mans y fos servit participar-lo trobar-se
restituhit ab perfecta salut sa magestat, ordenant a [...] que en tenir real carta de resposta la
remetés per extraordinari. Y com vuy, die present, hage rebut lo concistori un bitllet del molt
reverent canceller adjunta ab aquella còpia de la
carta li ha escrit lo excel·lentíssim llochtinent,
ab la qual diu haver sabut per exprés la gustosa
notícia de quedar vestit lo rey nostre senyor des
del die primer del corrent, li ordenà ho participe
als comuns y dispose, si no·y ha inconvenient,
se fassen alimàries tres nits per manifestar tan
justa y deguda alegria, com de dit bitllet y còpia
de dita carta és de vèurer, que·s llegiran a la present junta. E com lo concistori se trobe ab alguna dubietat de passar a fer la demostració de
alimàries, axí per aguardar lo que resultaria del
extraordinari despatxat lo die trenta del passat
com també per ocació que sempre y quant se ha
offert fer manifestacions públicas de alegria, axís
de festas com de alimàrias, és estat sempre precehint una carta manant ab ella se fassan las demostracions acostumadas. Per ço, afiansant lo
major acert en lo concell de vostra senyoria,
proposa tot lo sobre referit perquè sie servit vos-
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tra senyoria aconcellar lo que deu lo concistori
obrar en esta ocasió».
Encontinent de feta dita proposició, fonch llegit per mi, scrivà major, lo //329r // bitllet enviat
per lo molt reverent canceller y la còpia adjunta
de la carta del llochtinent, y ohit tot per dita
Dotsena, aconcellà que, attès la causa tant principal, la qual supera a qualsevols reparos, se pugan oferir y tenir per ço des de ara y sens aguardar altra cosa deu lo concistori passar no sols a
fer y posar en execució las alimàrias, però encara
a fer las majors demostracions de alegria sien
possibles y que caben en la possibilitat per ésser
molt del real agrado y causa en què interessa
tant la monarquia.
Dimars, a VIIII de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die fonch feta embaxada de part del
il·lustre y fidelíssim concistori al il·lustre y fidelíssim bras militar donant la enorabona de la recuperada salut del rey, nostre senyor, participant-li la resolució del il·lustre concistori de fer
tres dies de alimàries y la festa de sant Jordi, restant ab lo desig de fer altra pública demostració.
Y que axís tingués a bé lo il·lustre y fidelíssim
bras militar e o los indivíduos de aquell acompanyar al il·lustre y fidelíssim concistori en lo
que se oferesca fer per dita demostració. Ab la
qual embaxada fonch respost que estimavan
molt a sas senyorias la notícia se’ls participava y
que tornarian resposta a sas senyorias, segons
los senyors anaren a fer dita embaxada han dit y
referit en lo concistori de sas seyorias.
En aquest mateix die, a la una hora passat migdie, són vinguts ab embaxada de part del il·lustre y fidelíssim bras militar en lo consistori de
sas senyorias los senyors don Joseph Terré, baró
de Canyellas, y don Felip Ferran, y de part de
dit il·lustre y fidelíssim bras militar han donat las
gràcias a sas senyorias del que eran estat servits
participar-li lo die present, donant-ne mil enorabonas a sas senyorias, oferint-se molt promptes los indivíduos // 329v // de dit il·lustre y fidelíssim bras militar per acompanyar a sas
senyorias en qualsevol funcció y operació pública disposassen sas senyorias en demostració de
la gran alegria de la recuperació de la salut del
rey, nostre senyor.
En aquest mateix die, a las quatre horas de la tarda, manaren sas senyorias convidar una Dotsena
dels tres estaments per medi dels verguers de la
present casa, en la qual entrevingueren los infrascrits. Per lo estament ecclesiàstich don Lluís de
Josa, ardiaca de Santa Maria y canonge de Barcelona; lo doctora ... Sabater, canonge de Lleyda.
a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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Per lo estament (militar) don Francisco Junyent,
don Joseph Terré, baró de Canyellas, don Ramon Codina, don Joseph Càncer. Per lo estament real mossèn Honofre Monsalvo, doctor
misser Joseph Costa, doctor misser Joseph Alòs
y Ferrer, mossèn Francisco de Monfar y Sors. En
la qual fonch proposat com en execució del
aconcellat al concistori per la present dotsena lo
die de ahir han passat sas senyorias lo die present
a deliberar que en demostració de alegria de haver recobrat la salut lo rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, a gastos de la Generalitat per al estat present sien fetas alimàrias tres dies en la present
casa de la Deputació, casas del General y Bolla de
la present ciutat, del [...] senyors concistorials y
demés officials y ministres de la Generalitat, fentse aquellas en los mateixos tres dies las farà la present ciutat, y que fetas ditas alimàrias //330r // en
lo temps y dia parexerà al concistori en acció de
gràcias se celebre en la present casa la festa del
gloriós màrtir sant Jordi, patró del present Principat, ab tota aquella ostentació y grandesa y aparato se acostuma a celebrar. Y com per la present
dotsena sie estat aconcellat quedaria lo concistori passar a fer las majors demostracions de alegria
sien possibles y caban en la possibilitat, que per
ço sien servits aconcellar quinas y quals demostracions farà la Generalitat ultra de las sobreexpressadas per la tan feliz nova de haver recuperat
la salut lo rey, nostre senyor, y que aparegan ésser
més de son real agrado.
E la dita Dotsena, ohida y entesa dita proposició,
que no obstant que la causa és tant universal y de
tantas conseqüèncias y que attès que ja sas senyorias han delibertat y resolt fer tres dias de alimàrias en demostració de alegria y donar gràcias a la
Divina Magestat ab la celebració de la festa del
gloriós sant Jordi, que per ço per ara pot lo il·lustre concistori cessar en fer altra demostració.
Dimecres, a X de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die són vinguts ab embaxada de part de
la present ciutat al il·lustre concistori don Lluís
Soler y de Paguera y doctor don Joan Batista
Reverter, ciutadà honrat, y de part del concistori dels excel·lentíssims senyors concellers han
donat la enorabona a sas senyorias de la recuperació de la salut del rey, nostre senyor, participant a sas senyorias que en demostració de alegria y de dita recuperada salut havia resolt la
present ciutat fer tres dias de alimàrias, comensant aquellas la nit del die // 330v // vint del corrent, fent lo endemà en acció de gràcias una
festa solemne en la cathedral, celebrant-se lo offici de pontifical y en la tarde professó general,
don[...]pris de millor altar y de més ben adornada cr[...] y lo dilluns subsegüent un Te Deum en
la iglésia del real convent de Nostra Senyora de
la Mercè, y lo dimarts una festa o offici solemne

en la dita iglésia. Al que per sas senyorias fonch
respost estimaven en molt lo agasajo de la present ciutat y que ab gran gust tornaven sas senyorias als excel·lentíssims senyors concellers la
enorabona de la recuperada salut del rey, nostre
senyor, y que participarian sas senyorias las demostracions de alegria resoldria fer la present
casa per dita rahó.
En aquest mateix die són anats ab embaxada de
part del il·lustre concistori al il·lustre y fidelíssim
bras militar los senyors don Ramon de Codina y
don Joseph Càncer, participant a dit il·lustre y
fidelíssim bras militar que discorrent lo il·lustre
concistori quina festa pública podria fer en demostració de la alegria en què·s trobava de la felis notícia de haver recobrat entera salut lo rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, ha topat en la dificultat que en altre temps, quant se offeria fer
festas públicas militars, aquellas se feyan per los
confrares de la confraria del gloriós sant Jordi,
patró del present Principat, y que de present en
ella no·s troban officials ni confrares, per la qual
causa se trobava lo il·lustre concistori impossibilitat per qualsevol operació discorregués. A la
qual embaxada, per lo il·lustre senyor protector,
fonch respost que lo il·lustre y fidelíssim bras
militar donava moltas gràcias a sas senyorias del
que eren estat servits incinuar-los y que ell ho
participaria als individuos de dit il·lustre y fidelíssim //331r // bras militar, y que lo que·n resultaria ho participaria a sas senyorias. Conforme
dits senyors embaxadors han dit y referit en
concistori.
En aquest mateix die són vinguts en lo il·lustre
concistori los senyors don Pedro de Planella y
don Lluís Solà y de Paguera ab embaxada de
part del il·lustre y fidelíssim bras militar, participant com lo il·lustre y fidelíssim bras, en acció
de gràcias de la recuperació de la salut del rey,
nostre senyor, volia fer una festa solemne, que
per ço fossen servits sa senyorias dexar-los la
present casa ab lo altar parat y demés ornatos
per celebrar dita festa després de ésser celebrada
la que la present casa té deliberat celebrar-se per
la mateixa rahó, y que se procuraria en ajunt ab
los indivíduos componen al dit il·lustre y fidelíssim bras militar, a efecte de persuadir-los lo restabliment y restauració de la confraria del gloriós màrtir sant Jordi. A la qual embaxada fonch
respost tornarian sas senyorias resposta del que
se’ls ere estat demanat.
En aquest mateix die, de part del il·lustre concistori, són anats ab embaxada al il·lustre protector y junta del il·lustre y fidelíssim bras militar don Joseph Càncer y doctor misser Joseph
Alòs y Ferrer participant-los com lo il·lustre
concistori demà molt gustós en dexar al il·lus699

tre y fidelíssim bras militar tota la present casa
ab lo altar parat y demés ornatos de ella per la
celebració de la festa solemne vol y entén fer lo
dit il·lustre y fidelíssim bras en acció de gràcias
de haver recobrat entera salut lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y per part del il·lustre concistori no se omitirà diligència alguna per restablir y restaurar la confraria del gloriós sant
Jordi. A la qual embaxada per dit il·lustre protector y junta fonch respost que estimavan y donavan moltas gràcias a sas senyorias de la honra
y mercè los // 331v // feyen.
Dijous, a XI de octubre MDCLXXXXVI. En aquest
die los senyors don Ramon de Codina y senyor
misser Joseph Costa són anats ab embaxada de
part il·lustre concistori als excel·lentíssims senyors concellers participant-los com en demostració de alegria y acció de gràcias de la recuperada salut del rey, nostre senyor, sas senyorias
havian resolt fer tres dies de alimàries, fent-los
los mateixos tres dias que los farà la present
casa. Y axí mateix se havia resolt fer la festa solempne del gloriós màrtir sant Jordi per la celebració de la qual per encara no se havia destinat
die. A la qual embaxada per dits excel·lentíssims
senyors concellers fonch respost estimavan molt
a sas senyorias la notícia se’ls participava de la
resolució havian pres sas senyorias y molt en
particular de acompanyar-los ab las alimàrias en
los mateixos tres dies las farà la present ciutat,
com de tot han fet relació dits senyors embaxadors en lo concistori de sas senyorias.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
quiscun dret Jaume Oli[va], servint lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
de com, per orde de sas senyorias, ha fet diferents diligèncias per conseguir la llibertat de Joseph Estargues, natural de Vilallonga, camp y
arcabisbat de Tarragona, detingut violentament
en la galera Santa Maria de la esquadra de Gènova per bona boya, ab títol de haver-se llogat
ell líberament per dit exercici de bona boya. Y a
ell, dit síndich, conseguit que lo die present se li
hagi donat llibertat, pagant dit Estargues, lo
qual actualment estava devent als llibres del rey,
nostre senyor, per los diners se li havian bestret.
Divendres, a XII de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die, en execució de la deliberació presa
// 332r // per lo il·lustre concistori lo die de ahir,
se procehí a la restauració y instauració de la
confraria del gloriós sant Jordi, patró del present Principat, la qual de molt temps a esta part
se trobava tant extenuada que sols hi havia quatre o sis confrares, lo que ocasionava no poder
los individuos del il·lustre y fidelíssim bras militar fer aquellas demostracions axí de alegria
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com altras se ofereixen. Per lo qual effecte foren
passats a la sala dels Reys dos banchs cuberts de
bayeta negra en lo mig de dita sala y al capdemunt, entre las dos finestras, arrimat a la paret,
altre banch més petit y una taula mitjanera, tot
cubert de bayeta, y en ell se assentà lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, qui en virtut de
dita deliberació exercí lo puesto de prior major
de dita confraria per absència o impediment del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, y en
los banchs dels costats se assentaren differents
cavallers, y fonch feta extracció de prior segon y
de clavari de dita confraria.
En aquest mateix die, havent arribat a la present
ciutat y tornat de campanya lo excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general per sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat
de Catalunya a las tres horas tocadas de la tarde,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdors ecclesiàstich, militar y real, per trobar-se
encara fora de la dita present ciutat lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y trobarse indispost lo senyor deputat militar, són anats
a donar la benvinguda a sa excel·lència anant ab
cotxes, ab los verguers ab las massas devant,
acompanyats de alguns officials de la present
casa. Arribats en lo palàcio foren rebuts per dit
excel·lentíssim llochtinent en lo portal de antesala del quarto a hont té la audiència, y entrats
dins, després de estar assentats, donaren la benvinguda <ma> //332v // manifestant lo contento
tenia lo concistori de vèurer a sa excel·lència
restituhit ab salut en esta ciutat, del qual sa excel·lència demostrà fer molta estimació. Y al cap
de un rato sas senyorias se despediren y foren
acompanyats per sa excel·lència fins al mateix
lloch a hont foren rebuts, a hont se despediren
ab moltas cortesias.
Dimars, a XVI de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die se són presentats en lo concistori de
sas senyorias Joseph Gaston, natural de Vandali[...], del regne de Aragó, forsat de la galera capitana // 333r // de Espanya, y Pere Joan , natural de la vila de Perpinyà, forsat de la galera
patrona de la esquadra de Espanya, al qual és estad donada llibertat instant lo síndich del General per haver acabat ells lo temps de llur penitència, ço és, dit Gaston de sis anys en què fou
condemnat en la ciutat de Çaragossa a servir remant en galera, y dit Pere Joan lo de tres anys a
què per lo auditor general del real exèrcit fonch
condemnat en la present ciutat.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor misser
Balthazar Prous, subrogat en lo offici de síndich, ha fet relació que havent-se conferit ab lo
molt reverent canceller instant-li la declaració
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de las causas de contrafacció se troban pendents, li ha respost que no tenia lo il·lustre concistori que cansar-se en instar ditas declaracions,
que·ll las declararia en donar-li lloch las moltas
ocupacions en què·s troba y que empendria lo
tractar de ellas la una aprés la altra, y que per
quant ara poch havia, havia fet declaració en la
de la aprehenció dels reals de vuyt de la galera
de Gènova, empendria lo mirar-se lo procés de
altra, y axí per orde aniria declarant-las, tenintne tot cuydado.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, doctor en medicina, mitjensant jurament ha
fet relació de com lo doctor misser Francisco
Burniach, guarda y alcayt del palau real, està detingut de malaltia corporal en lo llit ab febra
dies ha, de manera que ha estat y està impedit
per poder servir y exercir personalment dit son
offici.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
// 333v // los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, anant ab las insígnias posadas
ab los verguers ab las massas cubertas de dol per
la mort de la sereníssima senyora reyna, mare
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, devant,
acompanyats de officials de la present casa,
anant tots ab cotxes, són anats a donar la benvinguda en la present ciutat al excel·lentíssim
senyor fra don Joan de Santa Maria, bisbe de
Solsona, embaxador de Alemanya, lo qual posava en lo monestir y convent de Sant Francesch.
Foren rebuts per dit excel·lentíssim senyor ab
molta demostració de agrahiment y havent-li
sas senyorias donada la benvinguda de part del
il·lustre concistori y offerint-se molt prompte
per a tot lo que més conduhís al servey de las
dos magestats, divina y humana y de sa
excel·lència, dit excel·lentíssim senyor los ne
donà moltas gràcias. Y després de haver tingut
un llarch rato de arrahonament y conversació
sas senyorias de despediren ab molts compliments de dit excel·lentíssim senyor, lo qual los
acompanyà fins al voler sas senyorias baxar la escala.
Dimecres, a XXVII de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die, a las deu horas de la matinada, vingué a la present casa de la Deputació lo
excel·lentíssim fra don Joan de Santa Maria, bisbe de Solsona, embaxador de Alemanya. Fonch
rebut baix en lo pati per lo scrivà major, racional
y altres officials, al replà de la escala per los magnífichs assessors y advocat fiscal, dalt al capdemunt de la escala per los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real ab las insígnias po-

sadas y ab los verguers portant las massas cubertas de dol. Y essent estat rebut en dita conformitat // 334r // se’n entraren en la capella ordinària
de la present casa, que per dit efecte estava molt
ben parada y adornada, y fet en ella un rato de
oració, junts se encaminaren per los Tarongers a
la sala dels Reys, en la porta de la qual fonch rebut per los demés concistorials s’i trobaven, y
en eixa conformitat se encaminaren a la sala del
concistori, fent en quiscuna porta molts compliments, passant sempre primer sa excel·lència.
Y arribats que foren en lo concistori, se assentaren tots junts <se assentaren> en las cadiras que,
cubertas de bayeta, estavan sota del dosser, és a
saber, dit excel·lentíssim senyor en lo mig, a sa
mà dreta lo senyor deputat real, a la esquerra lo
senyor oÿdor ecclesiàstich, al costat de dit senyor deputat real lo senyor oÿdor militar y al
costat del senyor oÿdor ecclesiàstich lo senyor
oÿdor real. Y després de haver dit excel·lentíssim senyor donat las gràcias de la demostració
havia fet lo il·lustre concistori ab ell, al cap de
un rato se despedí y ab tot lo acompanyament
isqueren per una de las portas de dit aposento
del concistori, que ixen als Tarongers, y fonch
dit excel·lentíssim senyor acompanyat per sas
senyorias al cap de la escala per los magnífichs
assessors y advocat fiscal fins baix al replà de la
escala y per lo scrivà major, racional y demés oficials fins a la porta, esperant-se fos encotxat.
334v

quant las fassa la present ciutat y lo celebrar la
festa per després que dita present ciutat las hage
fetas.
335r

Dimecres, a XXIIII de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die és vingut en lo concistori de sas senyorias Joseph Güell, notari públich de Barcelona, síndich de la present ciutat, de part del
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers ha participar a sas senyorias com la present
ciutat havia resolt fer las alimàrias y festas de la
recuperació de la salut del rey, nostre senyor,
en los dies vint-y-set, vint-y-vuyt y vint-y-nou
del corrent mes y que axís ho posava en la notícia de sas senyorias, al que fonch respost estimava molt als excel·lentíssims senyors concellers la notícia se’ls participava y que lo
concistori molt gustós acompanyaria a la present ciutat fent en la present casa y demés de la
Generalitat y de sos officials alimàrias en los
mateixos tres dies.

335v

Disapte, a XXVII. En aquest die se comensaren
las (alimàries) en demostració de alegria de haver recuperat entera salut lo rey, nostre senyor,
Déu lo guarde.

En aquest die és tornat en lo concistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, que lo die de ahir al tart ere arribat
a la present ciutat de la de Tortosa, en la qual
ere anat ab llicència del il·lustre concistori per
negocis y afers seus propris.
En aquest mateix die ha tornat a servir lo offici
de verguer Joseph Pelegrí, altre dels verguers
del il·lustre concistori, qui ere anat en la ciutat
de Tortosa per assistir al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix die és vingut en lo il·lustre
concistori de sas senyorias Joseph Güell, notari
públich de Barcelona, síndich de la present ciutat, y de part dels excel·lentíssims senyors concellers ha dit y referit que havent-se posat el
temps tant inconstant y ab tantas ayguas la present ciutat havia porrogat lo fer las alimàrias y
celebrar las festas tenia disposadas fer per la recuperada salut del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, per temps més oportú y apte, y que per
ço fossen sas senyorias servits acompanyar a la
present ciutat ab dita pròrroga diferint també lo
fer las alimàries y festa per quant la present ciutat farà aquellas que se participavan a sas senyorias. Al que per sas senyorias fonch respost que
ab gran gust suspendran lo fer las alimàrias per
701

Diumenge, a XXVIII. En aquest die se continuaren ditas alimàrias en la forma acostumada.
Dilluns, a XXVIIII. En aquest die se continuaren
y acabaren las ditas alimàrias.
Dimecres, a XXXI de octubre MDCLXXXXVI. En
aquest die és baxat en la casa del Genreal y en lo
aposento a hont resideix lo receptor dels fraus
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich
acompanyat del scrivà major y racional a efecte
de pèndrer en inventari los fraus appresos y trobats // 336r // en lo present mes, y foren trobats
los infrascrits y següents.
Als divuyt de octubre, en casa de Joseph Alcover, velluter, al carrer Mitjà de Sant Pere, apprehenció de un partit de roba de estam y seda de
tir de set palms y mig.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, anant ab cotxe, acompanyat
de oficials de la present casa, és anat de part del
il·lustre concistori a convidar al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general per sa magestat, Déu lo guarde, per la celebració de la
festa en los dies tres y quatre de noehmbre
propvinent en acció de gràcias de la recuperació
de la salut del rey, nostre senyor, Déu lo guarde. Y sa excel·lència, després de haver demostrat
fer-ne molta estimació, digué asistiria a la celebració del Te Deum laudamus en públich y que
lo endemà al offici estaria en la tribuna, com dit
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il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar ha dit y
referit en concistori.
En aquest mateix die lo doctor misser Balthazar
Prous, servint lo offici de síndich de la present
casa, de part del il·lustre concistori és anat al excel·lentíssim concistori dels senyors concellers a
convidar-los per la assistència en la celebració de
la festa se ha de fer en la present casa en acció de
gràcias de haver recuperat entera salut lo rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, en los dies tres y
quatre del mes de nohembre prop vinent, és a
saber, a las completas y Te Deum laudamus lo
die tres a la tarde y al offici lo die quatre. Al que
per dits excel·lentíssims senyors concellers fonch
respost estimavan molt al il·lustre concistori la
honra los feya y que ab gran gust assistitian a la
celebració de ditas festas, com axí per dit síndich
és estat dit y referit a sas senyorias en concistori.
En aquest mateix die lo dit doctor Balthazar
Prous, servint lo offici de síndich, de part del
il·lustre concistori és anat al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de la present ciutat a
participar-li com lo il·lustre concistori havia resolt fer una solempne festa al gloriós sant Jordi,
patró del present Principat, // 336v // en la present casa de la Deputació, en acció de gràcias de
haver mostrat entera salut lo rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, y que per major luziment de
dita festa fos servit sa il·lustríssima honrar al
il·lustre concistori ab sa assistència de pontifical
lo die tres de nohembre propvinent al Te Deum
laudamus y lo die quatre a la celebració del offici, al que per dit il·lustríssim y reverendíssim senyor fonch respost que estimava en molt que lo
concistori se valgués de ell per semblants funccions y que ab gran gust vindria en la present
casa a dir y celebrar de pontifical lo Te Deum
laudamus y lo offici, conforme ne ha fet relació
lo síndich en lo concistori de sa senyorias.
En aquest mateix die dit síndich és anat de part
del il·lustre concistori al senyor don Pedro Bach,
protector del il·lustre y fidelíssim bras militar, a
convidar-lo per las completas y Te Deum y offici
los dits dies de tres y quatre de nohembre prop
vinent, y lo dit il·lustre protector ha dit estimava
molt la honra li feya lo il·lustre concistori y que
assistiria a dita festa ab grandíssim gust.

(Novembre MDCLXXXXVI)
Divendres, a II de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, a las sinch horas de la tarda, són vinguts en lo il·lustre concistori de sas senyorias los
senyors don Joseph Terré, baró de Canyellas, y
don Joseph // 337r // Amat de part del il·lustre y
fidelíssim bras militar a convidar a sas senyorias
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per la assistència en lo Te Deum laudamus y festa que dit il·lustre y fidelíssim bras militar ha resolt fer en la present casa de la Deputació en los
dies set y vuyt del corrent en acció de gràcias de
haver recuperat entera salut lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, al que sas senyorias fonch
respost ...a
Disapte, a III de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, inseguint la deliberació per sas senyorias presa als nou de octubre psoppassat de
fer una festa solempne a la present casa ab la
grandesa y pompa se acostuma a fer y celebrar la
del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró del
present Principat, en acció de gràcias y demostració de alegria de haver recobrat salut la sacra,
cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, estant ja adornadas totas las salas de la present casa ab las millors colgaduras y
tapiceria, ab los salamons o aranyas, de la mateixa manera se acostuma adornar quant se acostuma celebrar dita festa solempne de dit patró
sant Jordi. Al tocar las dotse horas del migdie se
donà principi a la celebració de dita festa, anarbolant en lo pati de la present casa, ab molta
música de timbalas, trompetas y menestrils, lo
estandart de domàs carmesí ab las armas del General en ell, rodant després tota la present casa
los trompeters sonant ab molta pausa. E a la tarda, a las tres horas, vingueren en la present casa
de la Deputació los magnífichs assessors, advocat fiscal, scrivà major, //337v // racional y regent
los comptes, oficials mestres, trobant-se ésser
fora de la present ciutat lo exactor, y se’n entraren en la capella gran, a hont se havia y és costum celebrar-se la dita festa. Y al cap de un rato
vingué lo senyor oÿdor real, anant en forma de
bras, ço és, en mig de un ecclesiàstich y militar,
acompanyats de moltas personas, axí eclesiàsticas, militars y reals, com també de officials del
General, aportant dit senyor oÿdor posada en
los pits la insígnia de domàs carmesí ab lo escut
de or ab las armas del General, sens, emperò,
aportar devant massa. Fonch rebut per los dits
magnífichs assessors, advocat fiscal y demuntdits officials mestres al capdemunt de la escala
de la present casa, y essent-se despedit del
acompanyament aportava, ab molta cortesia, se
posà al mig de dits magnífichs assessors, anant
després lo advocat fiscal y officials mestres, encaminant-se a la dita sala gran, anant los verguers devant ab las massas posadas al coll. Y feta
oració en lo altar se assentaren en los banchs de
vellut carmesí, que estavan posats en la dita sala
a la part de la epístola del dit altar. Poch després
vingué lo senyor oÿdor militar aportant devant
lo verguer ab la massa alta al coll, per trobar-se
impedit de indisposició corporal lo deputat mia. text inacabat.

litar, anant també ab dita insígnia acompanyat
en forma de bras, al mig de un eclesiàstich y de
un ciutedà, y de molts cavallers y officials del
General. Fonch rebut per lo dit senyor oÿdor
real al cap de la escala y per los assessors y advocat fiscal y officials mestres, y fetas las cortesias a
las personas lo acompanyavan, se posà a la mà
dreta del dit senyor oÿdor real y se encaminaren
a la dita capella, anant també devant los verguers ab las massas altas al coll. Y feta oració al
altar, saludant-se un al altre, //338r // se assentaren en dits banchs colxats de vellut carmesí. al
cap de poch rato vingué lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab la insígnia posada, anant també en
forma de bras al mig de un militar y de un reala,
y ab molt acompanyament, en la mateixa forma
que vingueren los senyors oÿdors militar y real,
fonch rebut per los senyors oÿdors militar y real
al dit cap de la escala, y fetas las mateixas cerimònias del dit acompanyament, se posà al mig
de dits sos companys y ab los verguers devant ab
massas altas se encaminà a la dita capella fent lo
mateix havian fet los altres dos senyors oÿdors.
Vingueren després los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, real y eclesiàstich, ab la
mateixa forma de bras en què eren vinguts los
dits senyors oÿdors, ab semblant acompanyament, y ab lo mateix orde, ço és, lo senyor deputat real primer y últim lo senyor deputat eclesiàstich, ab esta, emperò, diferència, que quiscú
de dits senyors deputats aportava devant lo verguer de son estament ab la massa alta al coll des
de sa casa fins a la present de la Deputació. Vingué després lo molt il·lustre protector del il·lustre y fidelíssim bras militar don Pedro Bach,
acompanyat de molts cavallers. Fonch rebut per
los senyors oÿdors militar y real, assessors, advocat fiscal y officials mestres al cap de la escala,
posant-se dit senyor protector al mig de dits senyors dos oÿdors; los magnifichs assessors, advocat fiscal y officials mestres se posaren devant
dels verguers, per no poder-se agraduar, després de dits senyors oÿdors y protector, y per
evitar disputas ab los cavallers acompanyavan a
dit protector. Y en dita forma junts se encaminaren y entraren a la dita capella gran, y feta
oració al altar, fent-se los uns als altres moltas
cortesias, se dividiren dits senyors oÿdors y protector, tornant-se’n los dits senyors oÿdors ecclesiàstich y militar en son lloch, y dit senyor
protector se encaminà y assentà en son acostumat loch, en un banch de domàs vert propri
//338v // del aposento de dit bras militar, lo qual
estava posat de cara al altar, al primer pilar de
dita sala o capella, a la part del Evangeli, y los
cavallers de son acompanyament se assentaren
en uns banchs vanovats també propris de dit
aposento de dit bras militar, que estaven posats

a la dita part del Evangeli, al enfront dels banchs
de vellut a hont seyan los concistorials. Vingueren després los excel·lentíssims senyors concellers; foren rebuts en esta forma, ço és, per los
magnífichs assessors, advocat fiscal y officials
mestres baix en lo pati, al capdevall de la escala,
agraduant-se, ço és, lo conceller en cap ab un de
dits senyors assessors, lo conceller ters, per faltar
lo segon, ab lo altre assessor, lo quart ab lo advocat fiscal, lo quint ab lo scrivà major, y lo sisè
ab lo racional, y en eixa conformitat muntaren
en la escala, al capdemunt de la qual dits senyors
concellers foren rebuts per tots los senyors concistorials ab los verguers y massas altas; agraduant-se dits senyors concellers, ço és, lo en cap
a la mà dreta del senyor deputat eclesiàstich, lo
ters, per faltar-hi com està dit lo segon, a la mà
dreta del senyor deputat real y los demés a la mà
dreta dels restants concistorials, ço és, lo quart a
la mà dreta del senyor oÿdor militar y lo sisè a la
dreta del senyor oÿdor real, encaminant-se en
dita forma a la dita capella. Y després de feta
oració, se alsaren y tots salludaren al dit protector de dit bras militar y cavallers; y fetas entre si
las acostumadas cortesias, se assentaren en los
banchs colxats de vellut carmesí en esta forma,
és assaber, dits senyors concellers a la mà dreta
de dits senyors deputats, estant assentat lo senyor deputat ecclesiàstich y conceller en cap lo
un al costat del altre, y los demés senyors concellers per son orde, estant ssentat més cerca del
altar lo sisè, y los demés senyors concistorials
servant son orde, estant assentat lo senyor
// 339r // oÿdor real lo últim més prop de la porta de dita capella, després los magnífichs asssessors, advocat fiscal, scrivà major, racional y regent los comptes, no assistint-hi ni havent
comparegut lo defenedor, en banch, emperò,
de vaqueta. Vingué després lo molt reverent senyor doctor Pere Roig y Morell, sagristà major
y canonge de la santa iglésia de Barcelona,
acompanyat de alguns doctors, pabordres y preveres y beneficiats de dita cathedral ab lo mestre
de cerimònias de ella, anant tots vestits de cor, y
se’n entraren en lo aposento que serveys de sagristia, de a hont, anant los verguers devant ab
las massas al coll, isqueren revestits ab acòlits lo
dits senyor sagristà y canonge Roig y Morell, lo
doctora .... Lleó y lo pabordre Jacinto Alsina,
anant devant lo doctorb .... Torner, mestre de
cerimònias de dita cathedral; y feta genuflexió al
altar y las acostumadas cortesias als senyors concellers, concistorials y protector y bras militar,
se comensaren completas solempnes, cantant-se
aquellas ab molta música y cantoria, estant assentats mentres se cantaven aquellas di senyor
sagristà y canonge Roig y Morell en una cadira y
a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
b. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.

a. a continuació dues línies ratllades.

703

[ 1696 ]

[ 1696 ]

dits sos assistentns en uns tamborets, tots de vellut carmesí, a la part de la epístola, arrimats a las
colgaduras.
Acerca de acabar ditas completas, arribà a la
present casa lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, virrey y capità general per sa
magestat. Fonch rebut baix al mig pati per los
dits oficials mestres y altres de la present casa,
per los magnífichs senyors assessors y advocat
fiscal al replà de las escala y per tots los senyors
concistorials, ab los verguers y massas altas al
coll, dalt al capdemunt de la dita escala, posantse dit excel·lentíssim senyor a la mà dreta de dit
senyor deputat ecclesiàstich y consecutivament
los demés senyors concistorials, assessors, advocat fiscal y officials se’n entraren en la dita capella. Y després de haver feta oració y estar assentats, ço és, dit excel·lentíssim senyor en son
estrado, que estava posat a la part del evangeli,
y dits senyors deputats, assessors //339v // y officials mestres en dits banchs a la part de la epístola. Al cap de poch rato arribà lo il·llustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, qui
havia de officiar de pontifical lo Te Deum laudamus. Fonch rebut per los senyors oÿdors militar y real ab los verguers ab las massas altas al
cap de la escala, y posant dit senyor bisbe al mig
de dits senyors oÿdors, se encaminaren a la dita
capella fins al altar. Y després de fer la genuflexió y oració a l’altar y las degudas cortesias a sa
excel·lència, concellers, diputats, protector y
bras militar, se assentà en sa cadira de vellut carmesí, que tenia posada a la part de la epístola,
acerca la tarima o pedestal del altar, a hont arribaren revestits los senyors canonges de la cathedral de la present ciutata ... Magarola, diaca, yb
.... , Atxer, subdiaca, ab los acòlits, mestre de
cerimònias de la dita cathedral, qui eren exits de
la dita sagristia, anant los verguers de la present
casa devant ab las massas altas al coll. Y feta la
genuflexió al altar y las cortesias al senyor bisbe,
virrey y demés, se assentaren en los costats de
dit senyor bisbe en uns tamborets de vellut carmesí, y consecutivament vingueren de dita sagristia ab dits verguers devant ab las massas altas
al coll [...] y mestre de cerimònias de la cathedral, los dits assistents, revestits ab capas pluvials, qui foren dit senyor sagristà y canonge
Pere Roig y Morell y Andreu Foix, ardiaca y canonge de dita cathedral. Y estant ja revestit dits
senyor bisbe de pontifical, mitra y crossa, se assentaren a son costat, també ab tamborets de
vellut carmesí. Y acabadas ditas completas, dit
senyor bisbe entonà lo Te Deum laudamus, lo
qual se prosseguí ab molta melodia y cantoria,
acabat lo qual, per dit senyor bisbe // 340r // foa. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
b. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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ren concedits quaranta dies de perdó a totas las
personas havian assistit en dita funcció, y després se’n tornà al puesto a hont se ere revestit,
assentant-se en sa cadira, a hont se despullà del
pontifical, y dits assistents. Y després, dits diaca
y subdiaca, ab los verguers devant, acòlits y
mestre de cerimònias, se’n anaren y despullaren
en la sagristia, y després de despullats, tornaren
dits assistents. Dit senyor bisbe se alsà y féu oració al altar, feta la qual y las acostumadas cortesias se’n anà, acompanyant-lo fins al cap de las
escala los dits senyors dos oÿdors que·l reberen
al venir, anant devant los verguers ab las massas
altas al coll. Y encontinent de ésser tornats en
sos puestos dits senyors oÿdors, sa excel·lència
lo senyor virrey se arrodillà y féu oració al altar,
la qual feta se alsà y, fetas las acostumadas cortesias als concellers, protector y bras militar, se’n
anà acompanyat de tots los concistorials en la
forma que al venir. Volgué vèurer las salas de la
present casa, anant devant moltas atxas, y en
quiscuna sala hi havia molt acorde y suau música, y anant ab dita conformitat, al arribar al capdemunt de la escala sas senyorias se despediren de sa excel·lència ab moltas cortesias, acompanyant-lo los assessors, advocat fiscal y officials
mestres baix al replà de la escala, y los oficials y
altres fins a la porta, aguardant que fos encotxat. Y tornats dits senyors concistorials en la dita
sala, los excel·lentíssims senyors concellers, feta
oració al altar, se alsaren y se despediren, los
quals foren acompanyats de la mateixa forma
que foren rebuts y acompanyats al venir, ço és
cada hu de ells ab son concistorial. Visitaren
també las salas y, despedint-se de sas senyorias
al cap de la escala, foren acompanyats per los
dits assessors y advocat fiscal y officials mestres
fins baix al peu de la escala. Y tornats que foren
sas senyorias en dita sala y en sos puestos, lo dit
senyor protector del il·lustre y fidelíssim bras
militar féu oració al altar y, feta aquella, se alsà.
Féu cortesia a sas senyorias en senyal de despedir-se // 340v // y fonch acompanyat per los mateixos senyors oÿdors, assessors, advocat fiscal y
officials mestres en la mateixa forma y fins al
lloch a hont fonch rebut al venir. Y tornats dits
senyors oÿdors en dita capella y en sos puestos,
sas senyorias se arrodillaren y feren oració al altar y, feta aquella, se alsaren y concistorialment
se’n anaren en lo aposento dels magnífichs assessors, y quiscú se’n tornà a sa casa sens insígnia, massa ni acompanyament.
Diumenge, a IIII de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die se celebrà la festa del gloriós màrtir
sant Jordi, patró del present Principat, en demonstració de alegria y acció de gràcias de haver recobrada la salut lo rey, nostre senyor, Déu
lo guarde. Hague-ý solemne offici ab música y
cantoria de la cathedral de la present ciutat, en

la mateixa conformitat se digueren las completas y Te Deum laudamus lo die de ahir. Celebrà
lo offici de pontifical lo il·lustríssm y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona ab assistents,
diaca y subdiaca, dignitats y canonges de dita
cathedral, qui foren los senyors sagristà major y
canonge doctor Pere Roig y Morell, lo ardiaca
y canonge Andreu Foix, assistents lo canongea
... Magarola, diaca, lo canongeb ... Atxer, subdiaca, ab lo mestre de cerimònias de dita iglésia
cathedral. Hague-ý també sermó, lo qual predicà lo molt reverent fra Pau Andreu, provincial
del orde dels mínims de Sant Francesc de Paula, lo qual fonch acompanyat al anar al púlpit
dels officials mestres de la present casa, no essent-hi, emperò, lo defenedor, des del aposento dels assessors, ab las massas devant, y del mateix modo al baixar del púlpit. Vingueren sas
// 341r // senyorias ab la mateixa forma y acompanyament que lo die de ahir a las completas y
Te Deum laudamus. Vingué després lo protector del bras militar, després los excel·lentíssims
senyors concellers y a tots se’ls feren las mateixas cerimònias y cortesias que lo die antes, y estigueren en la mateixa conformitat que lo die
de ahir. Acabat lo offici, dit senyor bisbe, havent concedit primerament quaranta dies de
perdó a totas las personas havian assistit en la
celebració de dit offici, se’n anà. Després se’n
anaren dits excel·lentíssims senyors concellers,
després lo protector del bras militar y últimament sas senyorias, despullant-se y llevant-se las
insígnias en lo aposento dels magnífichs assessors, des de a hont quiscú se’n anà en sa casa
sens acompanyament. Sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat no assistí en públich a dita
festa y offici, sinó que al principi del offici se’n
pujà a la tribuna del quarto de la visita, la qual
havian sas senyorias manat adornar y adressar,
en la qual estigué fins acabada la prèdica. Y després, a las sis horas de la tarda, sas senyorias se
ajuntaren en lo dit aposento dels magnífichs assessors, a hont se posaren las insígnias, y concistorialment, ab los verguers devant, acompanyats dels officials de la present casa, anaren en la
capella gran a hont ohiren solempnes completas y villancicos, que cantaren los cantors de la
cathedral, acabadas las quals sas senyorias, ab lo
mateix modo y acompanyament, se’n tornaren
en dit aposento dels assessors y de allí quiscú
se’n anà en sa casa.

assistència en los dies set y vuyt del corrent a la
celebració del Te deum y festa en demostració de
alegria y acció de gràcias de la recuperada salut
del rey, nostre senyor, al que sas senyorias respongueren que tractarian la matèria en lo concistori y que participarian al il·lustre y fidelíssim
bras militar sa resolució.
En aquest mateix die són anats, de part del
il·lustre concistori, ab embaxada al il·lustre y fidelíssim bras militar los senyors don Francisco
Marí y doctor Joseph Costa referint com lo
il·lustre concistori assistiria ab gran gust a la celebració del Te Deum y festa feya lo il·lustre y fidelíssim bras militar en demostració de alegria y
acció de gràcias de haver recobrat entera salut lo
rey, nostre senyor, emperò que entenia precehir
al concistori dels excel·lentíssims senyors concellers. Y que, havent-se fet compèndrer al il·lustre concistori se conferís esta pretenció a[...]
personas, venian bé sas senyorias se tingués la
conferència y que axís, si aparexia al il·lustre y fidelíssim bras militar, podria fer nominació de
personas de son gremi, que lo il·lustre concistori havia resolt [...]ne tres, y que per ser la hora
tant tarda com és la de cerca de dotse horas de
la nit, que se podria tenir la conferència lo endemà entre las vuyt y las nou horas del matí en
lo apocento dels magnífichs assessors de la present casa. A la qual embaxada fonch respost que
lo il·lustre bras restava ab la deguda estimació y
que ab molt gust se passaria a la nominació de
tres personas, las quals lo die de demà acudirien
al puesto y lloch destinats. Conforme dits senyors embaxadors han fet relació en lo il·lustre
concistori de sas senyorias.
342r

Dilluns, a V de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die són vinguts en lo concistori de sas senyorias de part del il·lustre y fidelíssim bras militar // 341v // los senyors don Lluís Solà y Balthazar de Riba y han convidat a sas senyorias per la
a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
b. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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Dimars, a VI de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, estant en lo concistori de sas senyorias las tres personas havian de tenir la conferència ab las personas del il·lustre y fidelíssim bras
militar y a punt de anar a dita conferència, se suscità dificultat en orde al modo de estar ditas personas en dita conferència, per lo que antes de
passar a anar a ella, per mi, Hierònym Brotons,
notari públich de Barcelona, secretari y scrivà
major, fonch reportat recado a las tres personas
eren estadas anomenadas per assistir a dita conferència per part del il·lustre y fidelíssim bras militar, contenint dit recado com las personas anomenades per part del il·lustre concistori estaven
promptes per tenir la conferència ab las anomenadas per lo il·lustre y fidelíssim bras militar, emperò que per quant las anomenadas per lo il·lustre concistori de sas senyorias representavan los
tres brassos y lo bras militar no és sinó un de ells,
no entenian en manera alguna donar la precedència. Al qual recado per ditas personas anomenadas per dit il·lustre y fidelíssim bras militar
fonch respost que admiravan molt la pretenció

[ 1696 ]

[ 1696 ]

de las personas anomenadas per lo il·lustre concistori de sas senyorias y lo reparo feyan aquellas,
majorment quant lo il·lustre concistori freqüentament té conferència ab la excel·lentíssima ciutat, la qual és sols lo cap y no tot lo bras real, y no
té embaràs algun en donar-li la precedència, y
no voler-la donar a tot lo bras militar, y que en
concideració de això esperassen que sas senyorias negarian estas prerrogativas, per quant sens
ellas no entenian entrar a la conferència.

bras militar y lo il·lustre concistori de tot lo que
se havia obrat y del estat en què·s trobava de
present la matèria, y per dita novena fonch
aconcellat a sas senyorias que no tenint la precedència en lo Te Deum y festa se abstingués sa
senyoria de assistir-hi.

E després reportada dita resposta per mi, scrivà
major, a sas senyorias y personas anomenadas
en concistori, // 342v // al cap de poch rato, jo,
dit scrivà major, reportí altre recado a ditas personas anomenadas per dit il·lustre y fidelíssim
bras militar contenint que per la brevedat del
temps y per la expedició del negoci se venia bé
en què las personas anomenadas per una y altra
part, ordine turbato, tractassen y conferissen la
subjecta matèria o bé en la present casa de la
Deputació o en altra part neutral. Al qual recado, per ditas personas anomenadas per dit il·lustre y fidelíssim bras militar, fonch respost que
havent resolt y deliberat lo bras fes conferència
y havent lo il·lustre concistori passat a nomenar
personas y assenyalar puesto y hora, tenian ells,
dits senyors, limitada commissió, y que axís no·s
podian en manera alguna apartar de la resolució
y deliberació del bras.

Dijous, a VIII de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die celebrà la festa lo il·lustre y fidelíssim
bras militar en la present casa y sala gran de ella,
y no assistiren a ella sas senyorias.

E reportada dita resposta per mi, dit scrivà major, al il·lustre concistori y personas per ell anomenadas, a la que devian ser las onse horas de la
matinada per mi, dit scrivà major, fonch reportat a ditas personas anomenadas per lo il·lustre
concistori y fidelíssim bras militar altre recado
contenint que lo il·lustre concistori ajustaria
una novena o dotsena per platicar en ella sobre
esta dependència, puix no trobant-se exemplar
de haver tingut lo il·lustre concistori conferència ab lo il·lustre y fidelíssim bras militar, venia a
ser cas nou, per lo qual necessitava de fer-se eixa
diligència. Al qual reparo, per ditas personas
anomenadas per dit il·lustre y fidelíssim bras militar, fonch respost ho participarian al il·lustre y
fidelíssim bras, la resolució del qual se participaria a ell, dit scrivà major, perquè la participe al
il·lustre concistori. E després jo, dit scrivà major
y secretari, encontinent portí al il·lustre concistori la dita resposta y no se’m participà resolució
alguna del il·lustre y fidelíssim bras militar perquè participàs aquella al il·lustre concistori de
sas senyorias.
En aquest mateix die, després de dinar, fonch
sas senyorias convocada una novena de personas dels tres estaments y en ella
fonch feta llarga y especifica relació de la diferència hi havia entre lo il·lustre y fidelíssim
// 343r // per
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Dimecres, a VII de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die a la tarde se cantà lo Te Deum laudamus en la sala gran y no assistí en ell sa senyoria.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y continuàs en lo
present dietari un acte aucthèntich de la prestació del jurament y obligació feta per Francisco
Palmarola, pagès de Aleixà, per tenir ell la tenalla en dita vila de Aleixà, rebut dit acte en poder
de Joseph Cabeça, notari públich de Monblanch, als vint-y-nou de juny mil sis-cents noranta-sis. Com de dit acte és de vèurer, que és
assí cusit, signat de número CXXXXV, y del tenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagessimo sexto,
die vero vigessima nona mensis junii eiusdem
anni intitulata, presente et ad hoc vocato, requisito atque rogato me, Josepho Cabeça, apostolica
atque regia auctoritatibus notario publico ville
de Monblanch, archidiocesis Tarrachone, infrascripto, et presentibus etiam Josepho Sabater, doleario dicte ville de Montblanch, // 343v // et Jacobo
Torres, cultore ville de la Spluga Calva, dicte archidiocesis Tarrachone, pro testibus ad premissa
vocatis specialiter et assumptis, Franciscus Palmarola, agricola ville de Alexar, campi et dicte
archidiocesis Tarrachone, constitutus personaliter coram reverendo Isidro Jover, presbitero in ecclesia parrochiali dicte ville de Monblanch beneficiato, uti deputato locali stacionis ville et collecte
de Monblanc et pro vigore expressi ordinis admodum illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum Generalis Cathalonie Barcinone
residentium, cum quadam epistola in forma
Cancellarie in concistorio Deputationis expedite
Barcinone die octava supradictorum mensis et
anni, in registro communi primo, foleo CLXXI,
personaliter reperto et adinvento in studio domorum mearum, presenti et infrascripti notarii, sitarum intus presentem villam de Monblanc, in
vico Majori eiusdem ville, cuiquidem reverendo
Isidro Jover, presbitero, uti deputato, preffato die
a. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
342v i 343r del trienni 1695-1698.

personaliter reperto et adinvento dictus Franciscus Palmarola juramento ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti reverendi Isidri Jover, presbiteri, uti deputati localis prefati, vigore dicti ordinis quod dictus
Franciscus Palmarola, de bene et legaliter se habebit in officio tabularii tenalle de bollar y rebullar raupe et mercadurie in villa de Alaixa, collecta dicte ville et collecte de Monblanc et
Pradres, et pro his obligavit personam et omnia et
singula bona sua tan quam debita fiscalia et regalia et cetera, et omnia alia facere ad quod per
capitula Curie et ordinaciones concistorii Generalis Catalonie solita sunt fieri in similibus officis, submittens et supponens se et bona sua curie
seu judicis visite Generalitatis de quibus omnibus
et singulis ita per actis dictis et secutis illico tam
dictus Franciscus de Palmarola quam dictus reverendus Isidrus Jover, presbiter et deputatus localis prefatus, // 344r // petierunt, instarunt et
requisiverunt instrumentum publicum confici sibique et aliis cuia intersit fieri, dari, tradi et liberari unum et plura plublicum seu publica consimilia instrumenta, que fuerunt acta et cetera.
In quorum fidem et testimonium premissorum licet aliena manu fideliter scriptorum, ego, idem
Josephus Cabeça, notarius, de super memoratus,
hic me subscribo et meum quo utor in publicis
claudendis artis notarie instrumentis appono
sig+num».
344v

Divendres, a XVI de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, a las quatre horas de la tarda, per
medi del doctor misser Balthazar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, és estat reportat recado als excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat de part de
ses senyories contenint que, per quant lo doctor
misser Joseph Alòs y Ferrer, altre dels magnífichs assessors ordinaris de la present casa de la
Deputació, se troba ab la pretenció de demanar
a la excel·lentíssima ciutat que, en atenció de
trobar-se ell altre de dits assessors y axí estar públicament ocupat axí en la expedició de las causas com en altres negocis se ofereixen per la Generalitat, tingue a bé la dita excel·lentíssima
ciutat deliberar no ésser-li publicada per vacant
la ca[...] de vespres de lleys que ell obté, y semblantment concedir-li substitut en dita cadira
durant son empleo de assessor de la present
casa, si y conforme se observa ab los concistorials y visitadors. La qual pretenció han sas senyorias resolt patrocinar imposant sa auctoritat,
fent embaxada a dita excel·lentíssima ciutat y
savi Concell de Cent, que per ço ho participaria
a sas senyorias, perquè fossen servits proposarho en lo savi Concell de Cent, manant avisar
quant estiga junt per poder anar la embaxada.
Al qual recado per dits excel·lentíssims senyors
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concellers fonch respost sentian molt no estigués en mà de ells sols per poder [...] a sas senyorias y que los aparexeria hi podria anar la
dita embaxada envés las sis horas tocadas, al que
dit síndich replicà que en manera alguna anava
allí de part del il·lustre concistori per demanar
hora, sinó tan solament per participar a ells, dits
excel·lentíssims senyors concellers lo que
// 345r // hauria de contenir la embaxada fahedora perquè sa excel·lència ho proposàs al savi
Concell de Cent y fos servit manar avisar quant
estigués convocat y congregat. Al que respongueren dits excel·lentíssims senyors concellers
que estava molt bé y que manarian avisar quant
seria ocació, conforme de tot ha fet relació dit
síndich en lo il·lustre concistori de sas senyorias.
E després, entre las sis y set horas de la nit, vingué en la present casa de la Deputació Ramon
Sapera, subrogat en altre dels verguers de la casa
de la Ciutat, y de part dels excel·lentíssims senyors concellers avisà de com lo savi Concell de
Cent se troba ja estat junt per a que sempre que
sas senyorias fossen servits ordenassen anar la
embaxada.
E encontinent lo noble senyor don Ramon de
Codina y doctor misser Joseph Costa, acompanyats de un verguer, ab atxas devant, són
anats en la casa de la present Ciutat y entrats en
la sala del Concell de Cent reportaren en scrits
la embaxada y súplica se troba incertada en la
deliberació feta per sas senyorias a quinse del
corrent.
Dissapte, a XVII de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, tocadas las deu horas del matí, és
vingut en la present casa Joseph Güell, notari
públich de Barcelona, síndich de la present ciutat, y entrat en concistori, de part dels excel·lentíssims senyors concellers, ha dit a sas senyorias
que dits excel·lentíssims senyors concellers restavan ab viu sentiment de que la pretenció del
doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, altre dels
magnífichs assessors de la present casa, patrocinada dita pretenció per sas senyorias, // 345v //
no haja tingut son degut effecte, assegurant a
sas senyorias que a ser estada cosa que hagués
dependit solament de dits excel·lentíssims senyors concellers ab molt de gust haurian ells
servit a sas senyorias, per ser aqueix son desig,
no sols en semblants, però encara en molts majors cosas. Al qual recado, per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
fonch respost restava lo il·lustre concistori cert
dels dits excel·lentíssims senyors concellers, emperò, que també restava ab algun gènero de
sentiment que havent lo il·lustre concistori enviat embaxada per medi de un cavaller y ciutedà,
no hagués merescut la resposta per semblant
medi de embaxada y no per recado. Al que dit
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síndich procurà escusar als dits senyors concellers dient que com antecedentment, de part de
sas senyorias, se havia enviat recado als
excel·lentíssims senyors concellers per medi del
síndich de sas senyorias, feyan també ells tornar
la resposta per ell, dit síndich, y que lo tornar-se
per via de embaxada no depén de dits senyors
concellers, sinó del savi Concell de Cent.
346r

Dimecres, a XXI de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die sas senyories, concistorialment,
acompanyats dels officials de la present casa, ab
los verguers devant ab massas, anant tots ab
cotxes, són anats a la mare de las fonts de la present casa a effecte de regonèxer y vèurer si la
mina de aquella estava en deguda forma, com és
costum.
Dilluns, a XXVI de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die no vingué en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich per causa de estar indispost.

346v

Dimars, a XXVII de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Bernat Martí, tauler del
General de la vila de Tamarit, ha renunciat pura
y líberament en mà y poder de sas senyorias lo
dit offici de tauler, la qual renunciació és estada
per sas senyorias admesa si et in quantum, attès
ha constat per la certificatòria feta per lo magnífich racional de la present casa, la qual és assí cusida, signada de número CXXXXVI, dit Martí
no ésser debitor en quantitat alguna al General.
Essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Llorens March, subrogats en altres dels verguers del concistori de sas senyorias.
Dijous, a XXIX de nohembre MDCLXXXXVI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich, per causa de trobar-se indispost, no és
vingut en lo il·lustre concistori de sas senyorias.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, acompanyat de mi, scrivà major
del General y del magnífich racional, se és conferit en la casa General y en lo aposento a hont
té sa residència lo receptor dels fraus a efecte de
continuar en inventari los fraus appresos y trobats en lo present y corrent mes de nohembre y
foren los següents: Primo, a tres, en casa de
dona Patronil·la [...], devant de Sant Francisco
de Paula, apprehenció de quatre trossos de xamallot escur de tir, entre tots, quatre // 347r //
de vint y quatre canas, quatre palms, propris, segons se diu, de Hierònym Güell, negociant.
Ítem, a divuyt de dit, en la vora del mar, apprehenció de sexanta-nou pessas de trosssos de blavets de Antoni Carles.
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Disapte, al primer de dezembre. En aquest die
me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari un bitllet han rebut de sa excel·lència lo senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent y capità general per sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, de data
de vint-y-nou del passat, remetent ab ell un memorial a sa excel·lència presentat per lo síndich
de la ciutat de Manresa a effecte que sas senyorias informen a sa excel·lència sobre del expressat en dit memorial. Lo qual bitllet és assí cusit,
signat de número CXXXXVII, y del tenor següent:
«Remitoa a vuestra señoría el memorial que me
ha presentado el síndico de la ciudad de Manresa
a fin de que vuestra señoría, en inteligencia de su
contenido, me informe de lo que se ofreciere. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona
y noviembre veinte y nueve de mil seyscientos noventa y seys. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísmos dipputados del General deste Principado».
Diumenge, a II de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo // 347v // present dietari un informe per sas senyorias fet al excel·lentíssim
llochtinent y capità general per sa magestat en
lo present Principat expressat en un memorial a
sa excel·lència presentat per lo síndich de la ciutat de Manresa, lo qual informe ha [...] per sas
senyorias en execució del que per sa excel·lència
fonch manat ab son bitllet de vint-y-nou del
passat, lo qual se troba continuat en lo present
dietari en diada de ahir, y dit informe és estat
enviat lo die present a sa excel·lència per medi
del síndich de la present casa. Lo qual és assí cusit, signat de número CXXXXVIII, y del tenor
següent:
«Excelentíssimob señor. El concistorio de deputados
y oydores de qüentas del General del Principado de
Catahlunya, en respuesta del bitllete a vuestra
excelencia de veynteynueve de noviembre, obedeciendo a vuestra señoría en lo tocante al informe
acerca lo contenido en el memorial presentado a
vuestra excelencia por el síndico de la ciudad de
Manresa, dize que los motivos de el concistorio
para solicitar la leva con que algunas de las ciudades han servido esta campaña fueron una carta de
dies de marso del corriente año con que su magesa. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
347v i 348r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
348v i 349r del trienni 1695-1698.

tad, Dios le guarde, fue servido honrarle expresando en ella quanto de su real servicio sería que no
obstante que la Generalidad se hallava con tan pocos medios para augmentar su tercio, buscasse
todos los possibles para conseguirse el fin del augmento, mandando conferirlo con el antecessor de
vuestra excelencia, el señor marqués de Gastanaga, de cuya conferencia resultó que a vista de los
pocos medios de la Generalidad y de lo que se hallava el [...] cansado, así de la leva que hizo en la
campaña anterior de dos tercios con todos sus oficiales y augmento por el dicho tercio de la Generalidad, como también por los alojamientos de invierno se hiziere el [...]a // 348r // de dicho tercio
con la leva que cada una de las ciudades respective
podría hazer según sus medios, para cuyo effeto dicho señor marqués de Gastanaga dejó a la disposición del concistorio el formar e idear la planta de
dicha nueva leva según la posibilidad y conveniencia de cada una de las ciudades, lo que executó gustoso el concistorio, passando poner en sus manos la
planta echa por dicho effeto, copia de la qual puso
el concistorio en mano de vuestra excelencia por
medio de embaxada de dos concistoriales en veynteytres de julio, la qual planta mereció no sólo el
apoyo de su excelencia, pero aún la acceptación de
su magestad con su real carta de sinco de mayo,
acompañada con cartas de dicho antecessor de
vuestra excelencia. Haviendo el concistorio passado con toda puntualidad a solicitar a las ciudades
para la effectuación de dicha leva se ofrecieron por
parte de dichas ciudades algunos reparos y inconvenientes para condecender a la planta ideada y
en particular al punto de hazer dicha leva por el
tiempo de diezyocho meses, en los quales se incluían
dos campañas. Y viendo que esto retardava dicha
leva, se vio privado dicho concistorio a hazer nueva
representación a dicho señor marqués de Gastanaga, en la qual tocante a la ciudad de Manresa dezía que con carta de veynteyuno de mayo recibida
por manos de su síndico, ofrecía hazer una compañía de sinqüenta hombres, comprehendidos en ellos
capitán, alferez, sargento y brigader, durante tan
solamente el tiempo de la campaña, copia de la
qual representación también se puso en mano de
vuestra excelencia junto con la de dicha planta.
A la qual representación fue servido responder dicho señor marqués de Gastanaga, hallándose ja
en Hostalrique, con carta de siete de junio, de la
qual se puso también copia en mano de vuestra
excelencia, que a las ciudades de Lérida, Tortosa,
Vique y Manresa se las advirtiesse lo que havían
ofrecido // 348v // con capitanes y officiales inferiores nombrados por ellas mismas, pues cada una
dava número de gente suficiente para la formación de una campaña, añadiendo que el concistoa. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1585.
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rio confiava conseguir que el servicio se hiziesse
por tiempo de diesyocho meses lo solicitasse, y en el
caso que no huviesse esperansa de conseguirlo podía insinuarlo a él o a su successor con toda expressión para que se determinasse lo más conveniente, viendo el concistorio quan adelantada
estava ja la campaña y los inconvenientes y reparos tenían las ciudades de Manresa y otras arriba
nombradas en hazer la leva por dichos diezyocho
meses, le pareció ser preciso, insiguiendo dicho orden del lugarteniente, scrivir a dicha ciudad, con
carta de nueve de dicho mes, el haver su excelencia venido bien en acetar el servicio en la forma lo
tenía ofrecido, cumpliendo el concistorio también
con la obligación de haverlo puesto en la noticia
de vuestra excelencia por medio de la sussodicha
embaxada de veynteytres de julio, a lo que fue servido vuestra excelencia responder que al bolver de
campaña vería lo que sería más conveniente. Assí
que lo cierto es, señor, que dicho servicio fue admitido en virtud del dicho orden del antecessor de
vuestra excelencia a la dicha ciudad de Manresa
durante la campaña en la conformidad offrecida. Vuestra excelencia se servirá tomar sobre esta
dependencia la resolución le pareciere más conveniente, que será siempre la más acertada.»
Dilluns, a III de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, constituhit personalment en lo
// 349r // concistori de sas senyorias lo doctor
misser Balthazar Prous, ha fet relació que en
execució del que per sas senyorias li ere estat ordenat lo die ahir, havia posat en mans de sa excel·lència lo llochtinent de sa magestat, Déu lo
guarde, lo informe que sas senyorias li entregaren lo die de ahir, y que sa excel·lència havia respost que estava bé y que veuria son contengut.
Divendres, a VII de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die, tocadas las nou horas de la nit, lo reverent doctor Magí Casas, prevere, doctor en
sancta theologia, procurador junt ab altres y
assoles del doctor en medicina Hiacynto Andreu, obtenint lo offici de ajudant comú de racional y de regent los comptes del General y
casa de la Deputació, com de sa procura consta
ab acte rebut en poder de Ramon Congost, notari real col·legiat de la present ciutat, als dos de
febrer mil sis-cents vuytanta-vuyt, còpia de la
qual és assí cusida, signada de número CXXXXVIIII, en dit nom, constituhit personalment
devant y en presència dels il·lustres y fidelíssims
senyors doctor Rafel de // 349v // Pinyana y Galvany y doctor Hierònym de Valls, deputat y oÿdor ecclesiàstichs, trobats en lo palau real, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias y a favor
de ell, dit doctor Magí Casas, lo dit offici de ajudant comú de racional y regent los comptes, per
ser dit offici dels antichs y que·s poden alienar,
suplicant a sas senyorias ésser-li admesa dita re-
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nunciació en dita forma. E sas senyorias han admesa aquella si et in quantum per capítols y actas de Cort los és lícit y permès, essent presents
per testimonis Joan Deví, clergue, y Joan
Arg[...], habitant en Barcelona.
Successivament, dit doctor Magí Casas, en dit
nom, constituhit personalment devant y en
presència del il·lustre y fidelíssim senyor don
Francisco de Junyent y de Vergós, oÿdor militar, personalment trobat en la casa de sa pròpria
habitació, situada en los quatre cantons dits de
Bellafilla, ha renunciat lo dit offici de ajudant
comú de racional y regent los comptes del General y present casa a favor y en cap de ell, dit
doctor Magí Casas. Y sa senyoria ha admesa
aquella si y en quant per capítols y actes de Cort
li és lícit y permès, presents per testimonis los
sobredits Joan Daví y Joan.
Consecutivament, dit die, acerca las deu horas
de la nit, dit doctor Magí Casas, en dit nom,
constituhit personalment devant y en presència
del il·lustre y fidelíssim senyor misser Anton
Grató Perpinyà, deputat real, trobat en la present casa de la Deputació y en lo quarto dit de la
Visita, en lo qual té sa sòlita habitació, ha renunciat en dit nom lo dit offici de ajudant comú
de racional y regent los comptes del General y
present casa a favor y en cap de ell, dit doctor
Magí Casas. Y sa senyoria ha admès dita renunciació si y en quant // 350r // li és lícit y permès
per capítols de Cort, presents per testimonis los
mateixos sobredits.
Y finalment, consecutivament, dit doctor Magí
Casas, constituhit personalment devant y en
presència del il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Hiacynto blanch, oÿdor real, trobat en la present casa de la Deputació y en lo quarto en lo
qual fa sa sòlita habitació, en dit nom de procurador, ha renunciat lo dit offici de ajudant comú
de racional del General y present casa a favor y
en cap de ell, dit doctor Magí Casas, y sa senyoria ha admès dita renunciació si y en quant per
capítols y actes de Cort li és lícit y permès, essent presents per testimonis lo doctor misser Joseph Areny y Garriga y ...
E immediadament, fetas totas las sobreditas cosas, tocadas las deu horas de la nit, jo, Hierònym
Brotons, notari públich de Barcelona, secretari y
scrivà major del General y present casa, me sóc
conferit en la casa de la pròpria habitació del dit
doctor en medicina Jacinto Andreu, situada en
la present ciutat, al capdevall y al enfront de la
plassa de la Trinitat, y en un aposento de dita casa
he trobat en lo llit al dit doctor Jacinto Andreu,
lo qual, per la gràcia de Déu, he vist gozar de vital esperit, y he parlat ab ell y lo he ohit parlar,
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assent-hi presents per testimonis lo doctor misser Joseph Areny y Garriga y lo doctor Diego
Martines y Folcràs, y moltas altras personas.
Disapte, a VIII de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet han rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general per sa magestat, // 350v // Déu lo
guarde, en lo present Principat de Catalunya, de
data de set del corrent, ab lo qual és servit sa excel·lència dir que ses senyories li digan la obligació de las ciutats de Lleyda y de Manresa y si las
companyias de ellas han contat el número de la
gent devian tenir o la que ha faltat per poder ell
pèndrer deliberació sobre las instàncias té de ditas ciutats. Lo qual bitllet és assí cusit, signat de
número CL, y del tenor següent:
«Haviendoa pedido informe a los officios de la forma en que las ciudades de Manresa y Lérida devieron servir con sus compañías para la campaña
de este año, me han representado que no hay razón en ellos; y combeniendo tenerlo presente, vuestra señoría me dirá la obligación de estas ciudades y si han contado las compañías de el número
de gente que devieren tener o la que les ha faltado,
para entrar en conocimiento del estado que tiene
esta dependencia y tomar deliberación sobre sus
instancias. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y diziembre siete de
mil seyscientos noventa y seys.
Ilustres y fidelísimos dipputados del General de
este Principado.»
Diumenge, a VIIII de dezembre MDCLXXXXVI.
En aquest die me han ordenat a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari un paper de resposta e o informe enviat per medi del síndich de la present
casa lo die present al excel·lentíssim senyor
llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, en
orde al que per // 351r // sa excel·lència fonch
demanat ab son bitllet de set del corrent, que és
insertat en lo present dietari en lo die antecedent. Lo qual paper de resposta e o informe és
assí cusit, signat de número CLI, y del tenor següent:
«Excelentísimob señor. Obedeciendo gustoso el
concistorio de diputados y oydores de cuentas del
General del Principado de Cataluña a los órdenes
de vuestra excelencia dados con billete de siete del
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
364v i 365r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 364v i 365r del trienni 1695-1698.

presente mes de deziembre, en que se sirve dezir
vuestra excelencia informe el concistorio de la
obligación de las ciudades de Lérida y Manresa
en lo tocante a la leva de este año y si han contado
las compañías del número de gente que devieron
tener o la que les ha faltado, dize que no ay ni ha
havido más obligación en dichas ciudades ni en
todas las demás que han echo leva este año que el
haver ofrecido con carta el hazer leva en la conformidad se expressa en la representación que
hizo el concistorio al señor marqués de Gastanaga, antecessor de vuestra excelencia, pocos días
antes de salir a campanya, copia de la qual se
puso en manos de vuestra excelencia en veynteytres de julio por medio de embaxada de dos concistoriales, y haviendo dicho antecessor de vuestra
excelencia respondido a ella con carta de siete de
junio, escrita dende Hostalrique, de la qual también se puso copia en mano de vuestra ecelencia en
la referida embaxada, passó el concistorio a escrivir a dichas ciudades de Lérida, Manresa y a todas las demás con carta de nueve de dicho mes,
noticiándoles de como su excelencia havía venido
bien en acetar el servicio en la forma ofrecida,
esto es en quanto a las ciudades havían ofrecido
levantar una compañía con sus oficiales, y en
atención de esta resolución passaron las ciudades
a hazer la leva y en obedecer lo que su excelencia
havía deliberado. Y en esto sólo consiste toda la
obligación de dichas ciudades, y esto es lo que se
practicado siempre que las ciudades han echo
leva, que no han formado nunca más obligación
que la de su propria deliberación y de su consejo
general.
351v

que era de sinqüenta hombres, encluhiendo en
ellos todos los officiales y el pagador y [...] major
que los pagadores de dichas compañías puedan
informar a vuestra excelencia sobre esta dependencia. Vuestra excelencia podrá servirse tomar
acerca lo referido aquella deliberación que fuera
de su major gusto y le pareciere conveniente, que
siempre será la más acertada».
352r

Dimars, a XI de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die los magnífichs assessors han fet relació en lo concistori de sas senyorias del estat de
las causas vertents en lo concistori.
Divendres, a XIIII de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die no és vingut en lo concistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich per causa de trobar-se indispost.

352v

Dijous, a XX de dezembre MDCLXXXXVI. En
aquest die sas senyorias, acompanyats dels officials del General y present casa en la forma acostumada, han fet la regonexensa general que
quiscun any se acostuma fer en las botigas, casas
de sastres y velluters de la present ciutat, y no se
ha trobat frau algun.

353r

Dimecres, a XXVI de dezembre, any de la Nativitat del Senyor MDCLXXXXVII. En aquest die, havent tingut intel·ligencia lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich y algun altre concistorial que en poder del excel·lentíssim llochtinent y capità general per sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat se trobava un
real decret contra lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Francisco Junyent y de Vergós, oÿdor militar; desitjant evitar lo posar en execució dit real
decret, dit senyor deputat ecclesiàstich, privadament, se conferí ab sa excel·lència y ab vivas
instàncias y repetits rendiments li suplicà encaridament fos servit sa excel·lència suspèndrer la
execució del real decret se tenia intel·ligència se
trobava en poder de sa excel·lència contra lo dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per
aparèxer ésser axí convenient del que no sols ell,
però lo il·lustre concistori, rebria particular
honra, favor y mercè, ponderant dit senyor deputat ecclesiàstich y representant a sa excel·lència vàrias y diferents rahons y motius per més
obligar-lo a la suspenció de dit real decret. Al
que sa excel·lència respongué que en manera alguna podia annuir al que sa senyoria li demanà,
per ser la real voluntat de que se posàs en execució lo contengut en lo real decret. Y replicant
dit senyor deputat eclesiàstich, representant lo
desconsuelo ocasionaria la execució del real decret, no sols al concistori, però a tota la noblesa
y demés en comú y en particular, respongué sa
excel·lència no·y havia medi algú per poder dexar de posar en execució dit real decret, y que

En quanto a lo tocante si han contado sus compañías del número de gente que devieron tener o que
les ha faltado, de poco o nada puede informar a
vuestra excelencia sobre esse punto el concistorio,
porque de las compañías levantaron las ciudades
huvo algunas que no passaron por esta ciudad,
sino que en derechura fueron al real exército y
otras que passaron estuvieron en las atarassanas
detenidas muy poco tiempo y sólo el que huvieron
menester para que se les municionase, y de allí
passaron a campanya. Y como ninguna de las dichas companías levantadas por las ciudades corriesse a incumbencia alguna del concistorio ni
menos de los officios de la veadoría y contaduría,
sino que cada una de las ciudades tenía su pagador assenyalado, por cuya mano han corrido
siempre los pagamentos, no puede el concistorio
dar a vuestra excelencia individual noticia de lo
referido, assí por no haverle immiscuido en más
que en la ac[...]ción en nombre del antecessor de
vuestra excelencia como también por no haver las
ciudades participádole el número de gente que
iban embiando al real exército, que sólo lo hizo
Manresa, escriviendo al concistorio de que remitía la compañía en la forma la tenía ofrecida,
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aquest efecte borreu son nom y lo tragau del llibre de Ànima, a fi de que conste que resta
desensiculat. Y en esta conformitat donareu
compliment al real orde de sa magestat y no admetreu més en lo exercici de oÿdor militar al dit
don Francisco Junyent, ans bé, en lloch de
aquell fareu nova extracció de oÿdor militar
proposant-nos subjectes per los llochs vacants
de esta bolsa en la forma acostumada, cerciorant-nos de haver executat una cosa y altra, que
per convenir axí al real servey de sa magestat és
esta sa real voluntat. Datat en Barcelona a XXVII
de dezembre MDCLXXXXVI. Don Francisco de
Velasco.

axís se obtemperàs a ell. Y després, si aparexeria,
se representàs a sa magestat lo que aparegués
haverse-li de representar, com de tot féu llarga
relació dit senyor deputat en concistori.
353v

Disapte, a XXIX de dezembre MDCLXXXXVII. En
aquest die és vingut en la present casa de la Deputació don Joan batista Aloy, escrivà de manament y secretari de província, y per no haver-hi
concistorials per causa de la indisposició del
il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar y no
haver vingut enell lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar, entregà al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich un real decret de
Cancelleria, insertat en ell un real decret ab lo
qual és servit sa magestat manar ésser tret de la
bolsa de diputat militar don Francisco Junyent y
de Vergós, y en son lloch ésser feta extracció de
oÿdor militar. Com de dit real despaig és de
vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número
CLII, y del tenor següent:
«Don Francisco Antonio Fernandes de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general. Ilustres y
fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya. Lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real
orde firmat de sa real mà y despatxat en deguda
forma de cancelleria del Concell Supremo de
Aragó, que és del tenor següent:

Locus si+gilli. Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Joan Battista de Aloy.
Registrata in curie locumtenenti XV, folio
CXCVIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña pongan en execución la real orden de
su magestad y de vuestra excelencia arriba expressadas».
354v

«El reya. Espectable don Francisco de Velasco y
Tovar, mi lugarteniente y capitán general. Por
justos motivos y usando de mi real reserva, he resuelto que a don Francisco // 354r // Junyent, oydor militar de la Deputación de essa ciudad de
Barcelona y Principado, se le desensicule de la
bolsa de oydor militar de dicha Diputación, que
por ella exerce, y que luego se sortee otro en su lugar. Y assí os ordeno y mando lo executéys en esta
forma, que assí es mi voluntad. Datado en Madrid a diez de deziembre mil seyscientos noventa
y seys. Yo, el rey.
Vidit don Josephus Rull. Vidit marchio de Sardanyola. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit M[...], regens. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius».
Y per quant dit don Francisco Junyent, en la insiculació feta per sa magestat en lo present y
corrent any munta de la bolsa de oÿdor a la de
diputat militar, en execució de la real intenció y
orde de sa magestat, vos diem y manam que encontinent tragau de la dita bolsa de diputat militar al dit don Francisco Junyent y lo desensiculeu del referit lloch en què està insiculat y per
a. aquest reial orde es troba intercalat entre els folis 353v i
354r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, per ser demà y després
demà dies de festas de precepte, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi,
scrivà major, y magnífich racional, és baxat en
las casa del General de la present ciutat y en lo
aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus a effecte de continuar en inventari los fraus
trobats y apresos en lo present mes de dezembre, y s’i són trobats los infrascrits y següents:
Primo, als sinch de dezembre mil sis-cents noranta-sis, apprehenció feta en casa Joseph Estaper, jove vel[...] en lo carrer de la Palla, de un
taler ab arreus en lo qual hi havia una tela de tafetà negre de quatre palms, que n’i havia de texit dos palms. Ítem, a divuyt de dit, apprehenció feta en casa de Hiacynto Font, assahonador,
al carrer dels Assahonadors, de un taler sens
pinta, llissos y [...]adora.
Dilluns, a XXXI de de(se)mbre MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, procurador fiscal del General y
casa de la Deputació del present Principat de
Catalunya, devant y en presència del il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph [...], // 355r // lo
present y corrent trienni deputat militar del dit
General de Catalunya, personalment trobat en
lo llit dins de una cambra de la casa de sa pròpria
habitació situada en la present ciutat, en lo carrer dit de la Mercè, en presència de mi, Hierònym Brotons, per las aucthoritats apsotòlica y
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, notari pú-

blich de Barcelona, secretari y scrivà major del
dit General y casa de la Deputació, avall scrit, y
dels testimonis avall nomenadors, ha dit a dit
il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru que ell anava allí de part dels il·lustres y fidelíssims senyors
deputats ecclesiàstich y real, qui se trobavan en
dita casa de la Deputació, a effecte de participarli com se trobaven ab un real orde y decret ab lo
qual és servit sa magestat ordenar y manar que
sie desinsiculat y tret del puesto de oÿdor militar don Francisco Junyent, passant a fer extracció de altre en son lloch, y que per quant dit real
orde y decret no·s pot posar en execució per no
haver-hi concistori, per faltar-hi persona del
bras militar, que per ço sie servit ell, dit senyor
don Joseph Bru, anar en la casa de la Deputació
y assistir en lo concistori a effecte de tractar y
deliberar sobre la execució de dit real orde y decret de sa magestat.

«Excelentísimoa señor. Los deputados y oydores de
qüentas de los brassos ecclesiásticho y real del Principado de Cataluña dizen que, haviéndoseles entregado por manos de don Joan Batista Aloy, secretario de la provincia, un real decreto de su
magestad, que Dios guarde, en fecha de diez de
deziembre, insertado con despacho de vuestra excelencia en forma de cancellaría en jornada de
veynteysiete de dicho mes, con el qual se ordena y

manda al concistorio de la Deputación que desensicule y borre del libre de la Ánima a don
Francisco Junyent y de Vergós y se le prive del
puesto de oydor militar que ocupa, passando a extracción de otro en su lugar, y deviendo los concistoriales de los dichos dos brassos venerado dicho
real decreto, con todo respeto y deseo de obedecer,
poniéndole promptamente en su debida execución, encontraron luego el reparo en lo que disponen los capítulos de Cortes sessenta y sinco de las
de mil quinientos ochenta y sinco y sinqüenta y
siete de las de mil quinientos noventa y nueve de
que no puede hazerse deliberación alguna sin
concurrir quatro votos uniformes de los seys que
componen el concistorio, y que en dichos quatro
// 356r // ha de haver los tres estamentos o braços,
privando egressamente sobre esto qualquier interpretación, como de palabra lo representó ayer a
vuestra excelencia el deputado eclesiástico, haviendo vuestra señoría estado servido mandarle
que esta mesma dificultad se proposiesse a vuestra
excelencia en escrito, como las demás que podrían
ofrecerse en el curso de esta dependencia, por medio del síndico. Y aunque se crehía ja, con la experiencia de hacer más de diez meses que don Joseph
Bru, deputado militar, no assistía en concistorio
por causa de su enfermedad y echaques no podría
tampoco en esta ocasión assitir, pero dezeando los
dos brassos, ecclesiástico y real, más fácilmente
allanar esta dificultad, por indispensable obligación han echo la diligencia que devían en embiar
al secretario con el procurador fiscal del General
de Cathalunya para instar a dicho diputado militar se alentasse en assistir en consistorio con la
major brevedad possible para poder más promptamente poner en execución dicho real decreto de
su magestad. Y haviendo constado por el modo
con que ha respondido dicho don Joseph Bru a las
instancias que le ha hecho el procurador fiscal delante el secretario para que assistiesse, de que se ha
aucthenticado auto, que al estado presente su indisposición le tenía agravado de calidad, que ni
está para assistir ni con libre disposición de discurrir ni dar su voto, han sido los dichos consistoriales de los dichos, siguiendo el estilo y curso de la
casa, llamado a los assessores y abogado fiscal participándoles la dicha dificultad para que sobre
ella hizieran voto en escritos, como effectivamente
estan trabajando para dar se sentir sin perder un
instante de tiempo, que luego se participará a
vuestra excelencia, esperando que aprobará assí
la diligencia que se ha echo en procurar la assistencia de dicho diputado militar, como la de consultar // 356v // los dichos assessores y abogado fiscal, quedando los concistoriales de los dichos
brassos siempre a la obiencia de vuestra excelencia
por lo que fuere servido mandarles».

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
355v i 356r del trienni 1695-1698.

En aquest mateix die, a las vuyt horas de la matinada, dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats

Y encontinent de dit y referit per dit procurador
fiscal lo sobredit, don Joseph Bru, ab molt treball, per diferents vegades respongué «res, res,
res». Y encontinent, don Lluís Bru, fill de dit senyor don Joseph Bru, digué que dit son pare en
manera alguna estava al estat present per anar a
la casa de la Deputació ni assistir en concistori y
que luego li donaria lloch la indisposició en
què.s troba hi aniria, dient a dit don Joseph
Bru, son pare, que «vostra mercè estiga bo y
alentat, no hi anirà». Y dit don Joseph Bru, per
diferents vegades respongué «sí, sí, sí». De totas
las quals cosas dit Francisco de Monfar y Sorts,
procurador fiscal sobredit, instà y requerí ésserne //355v // llevat acte per mi, dit y avall scrit secretari y scrivà major; essent presents a totas las
demuntditas cosas Francesc Pelegrí, Barthomeu
Ribas y Gabriel Altimira, tots de família de dit
il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru.
En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors ecclesiàstich y reals, per medi del síndich
del General y present casa de la Deputació, han
enviat al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat lo paper; que és assí cusit, signat de lletra
A, y del tenor següent:
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y oÿdors de comptes, per medi del dit síndich,
han enviat a sa excel·lència lo recado en scrits; que
és assí cusit, signat de lletra B, y del tenor següent:
Excelentísimoa señor. El concistorio de los deputados y oydores de cuentas de este Principado, compuesto de los dos braços, dize que haviendo los assessores y abogado fiscal discurrido y resuelto con la
major brevedad que ha sido possible que, atendiendo al actual impedimento en que se halla por su enfermedad y achaques don Joseph Bru, diputado
militar, para concurrir en la ocasión presente en
los negocios de la Diputación y por consiguiete falta todo el braço militar, quedava reducida la facultad y jurisdicción de todo el concistorio en los
demás concistoriales de los dos braços, y que estos,
assí por lo que se ha prevenido por otros capitulos de
Cortes, sin embargo de lo dispuesto en el capítulo
65, Cortes 1585, y en el 57 de 1599, como por lo observado en algunos exemplares, podían los dichos
dos braços deliberar todo lo conveniente y necessario, assí para la exequución del real decreto como
respecto de todo lo demás que la urgencia de la necessidad instaría. Y con este parecer y voto, luego el
consistorio ha deliberado, en execución del dicho
//357r // real decreto, desinsicular y sacar del libro
de Ánima y del exercicio de oydor militar a don
Francisco Junyent y de Vergós y que se notificasse a
dicho don Francisco, como se ha ja executado, y se
continuará en acabar de poner en execución dicho
real decreto según el estilo y etiquetas de la observansa de la casa, quedando como siempre el concistorio a la obediencia de vuestra excelencia».
En aquest mateix die lo doctor en quiscun dret
Balthazar Prous, subrogat en lo offici de síndich
del General y present casa de la Deputació, de
orde de sas senyorias, entre las set y vuyt horas de
la nit, se és conferit en la casa de la pròpria habitació de don Francisco Junyent, son pare, que per
trobar-se sas senyorias ab un real decret de sa magestat, Déu lo guarde, ab lo qual mana ésser desensiculat dit son fill y privat del puesto de oydor
militar, passant a fer nova extracció de altre en
son lloch, havian sas senyorias lo die present obtemperat a dit real orde passat a desensicular y
privar del puesto de oÿdor militar a dit don Francisco Junyent y de Vergós, son fill, al que dit don
Francisco Junyent, son pare, respongué que dit
son fill, ab gran resignació, estava prompte per
obehir los reals ordes de sa magestat y que ell
participaria lo sobrereferit a dit son fill.

scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari la representació
per sas senyorias feta per extraordinari despatxat
lo die present al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, suplicant-li sie servit reintegrar a don Francisco Junyent y de Vergós, // 357v // a la continuació de son càrrech de oÿdor militar y en lo
lloch en què se trobava insiculat. Com de dita
representació és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra C, y del tenor següent:
«Señora. El concistorio de los deputados y oydores
de qüentas del principado de Cataluña, compuesto al presente de los dos braços, ecclesiástico y real,
puesto con todo rendimiento a los reales pies de
vuestra magestad, dize que haviéndole don Francisco de Velasco y Tovar, lugarteniente de vuestra
magestad, notificado un real decreto de vuestra
magestad en fecha de diez de deziembre, en el
qual vuestra magestad, por justos motivos y usando de la real reserva, fue servido mandar que don
Francisco Junyent, oydor militar que exerce y luego se sortee otro en su lugar, ha, con todo respeto,
venerado, como deve, la menor inisgnuación del
real ánimo de vuestra magestad, aplicando a la
devida obediencia y execución, como efectivamente ja don Francisco Junyent, con deliberación del
concistorio y forma estillada, se ha desensiculado
del lugar de diputado militar en que se hallava
por la última insiculación echa por vuestra magestad y privado del dicho oficio de oydor militar.
Y aunque no cessa el concistorio en la effectuación
de lo que vuestra magestad ha mandado, por el
desconsuelo con que dicho cosistorio se halla de la
demostración deste castigo, por la refle[xión] que
haze al crédito y estimación del común, ha parecido sería del real agrado y acceptación de vuestra
magestad recurriessen esta humilde y reverente
representación por medio de extraordinario de
ida y buelta a la real clemencia de vuestra magestad y [...] teniendo el amparo de dicho don Francisco Velasco y tovar, que la acompaña al mismo
tiempo //358r // que es preciso para la total execución de dicho real decreto, según el sereminial que
en sí trahe la insiculación de los lugares vacantes
y habilitación de todos los sugetos insiculados para
passar a la extracción de nuevo oydor.

Dimars, al primer de janer MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,

Hállase Cathalunya tan afligida y los pueblos
tan fatigados de las continuas calamitosas guerras que es menester alentarles en continuas representaciones, a que deven desvalecerse los concistoriales de la Deputación con especialidad para
que no solamente continuen en los servicios que
han echo, sino que vayan añadiendo más y con excesso a sus fuersas, al passo que el enemigo adelanta sus conquistas. Y como de don Francisco Ju-

a. l’original d’aquest «recado» es troba intercalat entre els folis 356v i 357r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 357v i 358r del trienni 1695-1698.

(Gener mdclxxxxvii)
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nyent y de Vergós en este año y medio se tenga la
experiencia de su actividad y de su zelo al real servicio de vuestra magestad, benignamente condecienda a nuestro humilde ruego.
No se pretende encubrir ni defender a don Francisco Junyent respeto de lo que constare haver delinquido, si sólo es el fin recurrir bajo la real clemencia y piedad de vuestra magestad para que
mereseca suspención su castigo en el interim que
falta del cumplimiento del triennio, para no padecer el caracter de concistorial de la Diputación,
supuesto que no se puede discurrir haja tenido ni
el menor ánimo de faltar en sus operaciones en
cosa que pudiesse incurrir en el desagrado de
vuestra amgestad, pues habrá sido más inadvertido arrojo que no ánimo de faltar a las obligaciones con que ha nacido de fiel vassallo de vuestra
magestad.
Lo que parece se facilita con los exemplares que
han ocurrido otras vezes en delitos privado cometidos por algún concistorial y últimamente, en el
trienno de mil seyscientos setenta y quatro, en el
qual, haviendo aquel oydor militar durante el
triennio delinquido, no obstante la instancia de
parte agraviada, se suspendió la // 358v // demostración de su castigo hasta el tiempo que acavó el
exercicio de su cargo, para que por delitos particlares no quedasse menoscabada la aucthoridad
del concistorio.
La calidad de la casa de don Francisco, por la noblesa y parentesco tiene también lastimado el coraçón de los consistoriales, pues assí sus padres
como los demás de sus parientes, que son de nobleza muy calificada de Cathaluña, siempre se han
senyalado fidelíssimos y obedientes vassallos de
vuestra magestad, y sobre la pena en que se hallan
les es de gravíssimo dolor el ver que vuestra magestad se da por tan deservido de su proceder que
haya merecido en la real justificación de vuestra
magestad tan grande castigo, como lo es el de quitarle el puesto de oydor y desinsicularle de la Deputación.
Cierto, señor, que es inponderable el desconsuelo
que los deputados y oydores de los braços eclesiastico y real se hallan en la ocasión presente, y assí,
aunque don Francisco Junyent y de Vergós haya
manifestado puntual gusto y ressignación en obedecer la real orden, recurren a la mag(na)nimidad del benigníssimo coraçón de vuestra magestad, donde sobresale la misericordia, para que lo
común de Cataluña, que se representa en lo concistoriales de la Deputación, experimente en esta
ocasión, como en todas las demás, la grandesa de
la piedad de vuestra magestad, esperando tener
anyadida esta nueva merced al sin número de beneficios con que vuestra magestad se ha servido
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honrarles, manifestándoles con sus reales cartas
haver encontrado en vuestra magestad total satisfacción los repetidos servicios que según su posibilidad, aunque pocos en el deseo, se ha aplicado el
Principado en tercios, levas y donativos a servir a
vuestra magestad, como se digna vuestra magestad tenerlo muy presente, por lo que suplican, rendidos a los reales pies de vuestra magestad, sea servido mandar que don Francisco de junyent y de
Vergós sea reintegrado // 359r // a la continuación de su cargo y en el lugar que se hallava insiculado, que a más que será bolver a dever de nuevo a la real clemencia de vuestra magestad el
consistorio su esplendor y decoro, lo recibirá a particular merced de vuestra magestad».
Dimars, a VIII de janer MDCLXXXXVII. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, // 359v //
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica en concistori presentada per lo procurador fiscal del General ab la
qual suplica ésser declarat lo dubte proposat per
los notaris de la taula y banch de la present ciutat en orde a no voler dexar gastar las pecúnias
de la Generalitat per no anar los albarans firmats
de concistorial del bras militar, junt ab la declaració de dit dubte feta per sas senyorias y magníficcs assessors al peu de dita súplica continuada. La qual és assí cusida, signada de lletra D, y
del tenor següent:
«Molt il·lustrea y fidelíssim senyor. De los notaris de la taula y banch de la present ciutat és estat
firmat dubte devant dels excel·lentíssims senyors
concellers de dita ciutat per faltar en alguns albarans la firma de altre dels concistorials dels bras
militar, havent de ésser dits albarans firmats segons disposició del capítol sinqüanta-set, Corts
mil sinch-cents noranta-nou, de dos deputats y
un oÿdor de comptes o de un deputat y de dos
oÿdors, tots de different bras. E com los dits
concistorials del dit bras militar se troben lo un
impedit y lo altre faltar y la declaració de dit
dubte, segons disposició del capítol trenta-nou
de ditas Corts, toque a vostra senyoria fidelíssima, per tant y altrament lo procurador fiscal, firmant y proposant dit dupte, suplica sie del servey de vostra senyoria declarar aquell, segons stil
y que dita declaració sie comesa als magnífichs
assessors de la present casa y per dit effecte fetas
las provicions y commissions opportunas, omni
modo meliori juribus fisci semper salvus. Officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. (Marti), advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus.
Oblata die nona januarii millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo in consistorio, et cetera.
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
359v i 360 r del trienni 1695-1698.
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Et domini deputati, intervenientibus dominis
// 360r // auditoribus compotorum, commisserunt
huiusmodi dictis magnificis assessoribus Generalis Catalonie, qui unacum suis dominationibus
illud videant, examinent et decidant, servata
forma capituli Curie. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie».
«Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya y los assessors de dit General, vista
la suplicació presentada per lo procurador fiscal
del dit General als nou del corrent mes de janer
y lo dubte en dita suplicació contengut; vist lo
vot per dits assessors, ab intervenció y firma del
advocat fiscal fet en trenta-hu de dezembre pròxim passat; vistas diferents dclaracions de dubte
fetas sobre lo capítol sinqüanta-set del nou redrés, Corts mil sinch-cents noranta-nou, y assenyaladament, la que·s féu als dos de maig mil
sis-cents noranta sinc; vist lo demés que se havia
de vèurer; attès encara que per lo capítol sinqüanta-set de ditas Corts mil sinch-cents noranta-nou estiga disposat que los albarans o sèdulas
que·s fan per a gastar las pecúnias de la Generalitat per la taula o banch de la present ciutat
deuhen ésser firmats per tres senyors concistorials, ara sien dos senyors deputats y un oÿdor o
ara sie un deputat y dos oÿdors, com n’i hage
entre ells hu de cada estament, emperò, attès
que del sobrechalendat vot de trenta-hu del
passat y dels motius llargament en aquell contenguts resulta que en la ocurrència present de
estar totalment impedit y faltar respective los
dos senyors concistorials del estament militar,
los quatre restants del estament ecclesiàstich y
real, per los effectes y precisas urgèncias han y
deuhen fer, com fan, concistori y deliberacions
concistorials, no obstant que per lo mateix capítol sinqüanta-set estiga disposat haver de concórrer en dit concistori y sas deliberacions
//360v // a lo menos quatre senyors concistorials
y entre ells un de cada estament, per ço y altrament proveheixen y declaran no procehir ni tenir lloch lo dit dubte y aplicar-se al cas present la
disposició de dit capítol, y que no obstant aquella, durant la present ocurrència, basta que en
dits albarans o scèdula que aniran a la taula o
banch de la present ciutat per a gastar de las pecúnias de la Generalitat sien continuadas las firmas de tres concistorials dels quatre de dits dos
estaments que vuy componen lo concistori.
Doctor Rafel de Pinyana y Galvany. Doctor
Hierònym de Valls. Alòs y Ferrer, assessor.
Doctor misser Anton Grató Perpinyà. Doctor
Hiacyntho Blanch. Don Josephus de Càncer,
assessor subrrogatus».
Divendres, a XI de janer MDCLXXXXVII. En aquest
die Joseph Rodrigues, courer elegit y nomenat
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per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General y present casa y magnífich
racional, y Joan Andreu, també courer de dita
present ciutat, elegit y anomenat per Joan Ginestar, courer de dita present casa, ha prestat lo
sòlit y acostuat jurament a Déu Nostre Senyor y
als seus quatre sants Evangelis per ells y lo altre
de ells corporalment tocats, de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de la feyna
per dit Ginestar // 361r // feta en los salamons
grans y xichs de la present casa y en los candaleros o brandons de bronse, estimant y avaluant
dita feyna segons deu y sas conscièncias, y segons lo estil y pràctica tenen del offici de courer.
En aquest mateix die, a las set horas de la nit,
fonch per sas senyorias enviat lo síndich al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat en lo present principat de Catalunya a demanar hora per fer nova representació
a sa excel·lència en orde al contengut en un bitllet escrit per sa excel·lència al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich acerca de la
continuació del real decret participat per dit senyor deputat ecclesiàstich al il·lustre concistori,
en lo qual li deya donàs los motius per los quals
no se havia passat a la nova extracció de oÿdor
militar, al que per sa excel·lència fonch respost
hi anàs lo die de demà a las onse horas un concistorial privadament, que ell lo ohiria, conforme ha fet relació dit síndich en concistori.
Dissapte, a XII de janer MDCLXXXXVII. En aquest
die, a las onse horas del matí, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és anat, de part
del il·lustre y fidelíssim concistori, al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat, Deú lo guarde, en lo present Principat de Catalunya representant-li los motius ha
tingut lo il·lustre concistori per no haver acabat
de posar en execució lo real orde de sa magestat, entregant-li per dit effecte lo paper; que és
assí cusit, signat de lletra E, y del tenor següent:
«Excelentísimoa señor. El doctor Rafael de Pinyana y Galvany, diputado ecclesiástico, luego que
recibió ayer, onse del corriente, después de mediodía, el papel que vuestra excelencia fue servido
scribirle conteniendo que, haviéndose // 361v //
dado principio a la execución del real orden sobre
la desensiculación de don Francisco Junyent y extracción de otro oydor, hechará de menos vuestra
excelencia no se aya passado a poner en manos de
vuestra excelencia la proposición de sugetos para
los lugares vacantes, advirtiéndoselo a fin de que
no se interponga más dilación al cumplimiento
de dicha real orden y que diesse cuenta luego a
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
360v i 361r del trienni 1695-1698.

vuestra excelencia de los motivos porque se ha dilatado hasta ahora. Cumplió al instante en juntar el concistorio, participándole lo referido y, dezeando el concsitorio dar total satisfacción a
vuestra excelencia, le ha parecido devía, por medio de un concistorial, representar a vuestra excelencia y assigurarle no haver tenido ni la menor
intención el concistorio en faltar a la execución
de la real voluntad, pues aunque en estos días no
se ha dexado de trabajar en prevenir las diligencias precisas para la nueva extracción, assí repeto
de instruirse el fiscal de si viven dentro Cataluña
todos los sugetos insiculados en la bolsa, para que
todos los vacantes queden provehidos, que es preciso para la valididad de la extracción y para las
excepciones que deven oponerse, como también
para que con la falta de consistoriales del braço
militar ha sido preciso alterar y mudar la formalidad del govierno de la casa en muchas cosas, y
singularmente en la administración del dinero,
pues hallándose todo en el erario de la ciudad,
sus oficiales han formado sus dudas y reparos en
soltar el dinero sin firma de concistorial militar,
haviendo sido preciso para allenarlas formarse
proceso informativo y hazerse declaraciones por los
assessores de ambas casas, que todo trahe en si su
tiempo, de calidad que hasta oy no se ha librado
de la ciudad dinero, siendo este presiso para pagar efectivas, como es estilo, las propinas de todos
los actos necessarios para la extracción.
Pero huviere el concistorio apresurado más todas
estas diligencias a no persuadirse que, haviéndose
vuestra excelencia dignado de acompañar con su
favorecida carta la representación con que el concistorio se ha puesto a los reales pies de su magestad // 362r // por medio de extraordinario de ida
y buelta, que salió desta ciudad en el die primero
del corriente, se dignaría también de franquarle
al concistorio el consuelo que espera de la real benignidad y clemencia de su magestad, permitiendo vuestra excelencia la breve suspensión del poco
tiempo en que se deve creher que su magestad,
usando de su acostumbrada piedad, inclinará su
real ánimo en despechar dicha representación,
conformándose con lo humilde y rendido con que
el concistorio suplica la reintegración de dicho
don Francisco Junyent, fundando principalmente esta confiansa en haver merecido que vuestra
excelencia le acompanyasse con tan favorecida
carta. Y siendo tan fundada esta probabilidad,
parece también muy digno de la atención de vuestra excelencia para convenir en dispensar esta
breve suspención el conciderar que la nueva extracción acarrea muy notable gasto, que excede
de quinientos doblones, y hallarse el General de
Cataluña tan alcansado, como es bien público y
notorio a vuestra excelencia, siendo de gran importancia para el servicio de su magestad en la
ocurrencia presente ahorrar todos los gastos possi717

bles para que más promptamente se pueda acudir
a lo más preciso del real servicio y defensa del
Principado, persuadiéndose el concistorio que el
condescender vuestra excelencia con esta breve
suspención será interpretación muy conforme al
real ánimo de su magestad, que tendrá por bien
se espere su real resolución, majormente quando
en lo más principal de la demostración respeto de
don Francisco Junyent en su desinsiculación y
privación del oficio queda la real orden de su magestad totalmente executada.
Por lo que espera el concistorio que vuestra excelencia será servido permitir que se suspenda la
nueva extracción por este breve tiempo que se confía que su magestad tomará su resulación sobre la
rendida representación del concistorio, y quando
a vuestra excelencia no le paresca bien convenir
en ello, se offrece prompto el concistorio en proponer luego a vuestra exclencia sugetos // 362v //
para los lugares vacantes y sin ninguna dilación
prosseguir consequtivamente en los demás actos
hasto concluir quante antes la extracción de nuevo oydor militar».
Dient també de paraula dit il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich a dit excel·lentíssim
senyor llochtinent, inseguint la instrucció tenia
del concistori que a més de las dificultats tenia
ponderades y estaven expressades en dit paper,
representava també que actualment se estava
discorrent sobre la declaració del impediment
que per part del fiscal de la Generalitat se pretenia proposar e instar contra lo deputat militar
de poder continuar en lo exercici de son càrrech, y que per estar lo duplicat gasto de dos
extraccions en cas subsistís la pretenció del dit
fiscal, fos servit sa excel·lència tenir a bé se suspengués la extracció de oÿdor militar fins a que
fos declarata d[...]. al que sa excel·lència ha respost, després de haver tingut llarga conferència
ab dit senyor oÿdor ecclesiàstich, que ninguns
dels motius se li proposavan, tant en lo paper
com de paraula, eran rellevants per impedir-nos
posar en exequució dits reals ordes de sa magestat. Y que encara que ell havia [...] la carta de recomendació, no fonch may sa intenció suspèndrer la exequció del real decret, y en quant a la
suspenció se li representava de paraula sobre lo
impediment del deputat militar, que està en una
m[...] molt separada, y que en manera alguna
venia bé en que se suspengués la extracció de
oÿdor militar, que després veuria lo dit dubte,
lo qual manera alguna era impedir la total y
prompta exequció de dit real decret.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari un vot
fet per los magnífic assessor y advocat fiscal en
orde a si ses senyories poden y deuen admètrer
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cat, havent estat fet sempre tempore abili, se
presum durar encara, no obstant lo impediment
ab què se pretén trobar-se son principal, per
tant y altrament són de vot y parer que vostra
senyoria no té precissa obligació de admètrer dit
procurador de dit senyor deputat militar a la
elecció de persona o personas per als dits llochs
vagants proposadoras, sí, emperò, que pot molt
bé vostra senyoria, per atenció y bona correspondència voluntàriament admètrer-lo per al
dit effecte tant solament en la forma acostumada y que de una manera ni altre no contravindrà
vostra senyoria als capítols y actes de Cort ni altres disposicions obligatòrias de la present casa.
Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer,
assessor subrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie subrogatus».

al senyor deputat militar, per medi de son procurador, a fer proposició per son torn en la que
se ha de fer aserca // 363r // dels llochs vacants
de oÿdor militar per cumplie lo número dels insiculats per la extracció de pròxim fahedora en
virtut del real orde de sa magestat de deu de desembre proppassat o si admetent a dit procurador contravindran ses senyories algun capítol,
acte de Cort o altre disposició de la present casa.
Com de dit vot és de vèurer, lo qual és assí cusit,
signat de lletra F, y del thenor següent:
«Gesúsa, Maria, Joseph. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori als assessors y advocat fiscal infrascrits acerca si pot y
deu dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
admètrer al molt il·lustre y fidelíssim deputat
militar, don Joseph Bru, per medi de son procurador, a fer proposició per son torn en la que se
ha de fer a sa excel·lència dels llochs vacants de
oÿdor militar per cumplir lo número dels insiculats per la extracció de pròxim fahedora segons
lo real decret de sa magestat de deu de desembre proppassat o si admetent dit procurador
contravindran algun capítol o acte de Cort o altre disposició de la present casa, vist lo acte requisitori instant lo procurador fiscal del General
testificat en poder del scrivà major de la present
casa lo die 31 del mes de desembre; vist lo vot
dit die per los infrascrits fet; vist tot lo demés
que se havia de vèurer; attès que ab lo refferit
vot y de la deliberació subseguida se dóna per
constant que los quatre senyors concistorials
dels dos estaments, ecclesiàstich y real podian y
deurian formar concistori y deliberar en ell axís
per lo tocant en la extracció del real decret de sa
magestat com per las demés urgèncias que en lo
entretant ocorreguessen, no obstant lo impediment de poder assistir ni donar son parer dit senyor deputat militar y faltar lo oÿdor del mateix
estament per privació de aquell feta per sa magestat; attès que la proposició per los llochs vacants que fa vostra senyoria a sa magestat,
// 363v // que Déu guarde, y a son llochtinent
general en son cas, se fan en nom del molt il·lustre y fidelíssim concistori, encara que per atenció y correspondència particular acostuman los
insiculadors distribuir-se entre si los dits llochs y
elecció de las personas que per aquells se proposan; attès que per rahó de la bona correspondència se ha acostumat sempre de molt
temps a esta part admètrer procurador del senyor concistorial o concistorials que se ha esdevingut estar impedit, com se ha practicat en altre ocasió ab lo mateix deputat militar havent
admès per lo dit effecte a son procurador, lo poder del qual, no trobant-se expressament revo-

Diumenge, a XIII. En aquest die, per medi del
síndich del General y present casa, ses senyories
han enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general la proposició de subjectes per als
llochs vacants en la bossa de oÿdor militar, de la
qual se ha de fer extracció lo p[...] del qual memorial és assí cusit signat de lletra Ga.
364r

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 362v
i 363r del trienni 1695-1698.
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Dimecres, a XVI. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal acerca si poden y deuhen sas senyorias manar pagar al senyor deputat militar las
tersas del salari de las adeales de la extracció de
oÿdor militar de pròxim fahedora, axí com als
demés concistorials, assessors, advocat fiscal y
oficials de la present casa, no obstant que de
present estiga dit senyor deputat militar impedit
de assistir en concistori y deliberacions concistorials per causa de sa indisposició y que per
rahó de ella pretenga lo procurador fiscal opposar excepció a dit senyor deputat militar pretenent haver de ésser aquell remogut de la continuació de dit son offici y sortejar altre en son
lloch, y que se hage feta commisió a dits assessors per a que aconcellen y resolguen lo modo y
forma en lo ritu se deu observar en la opposició
y conexensa de dita excepció. Com de dit vot és
llargament de vèurer, que és assí cusit, signat de
lletra H.
Dijous, a XVII. En aquest die, constituhit personalment en concistori en presència de sas senyorias los magnífichs assessors del General y present casa, han fet relació com, obtemperant ells
a la deliberació per sas senyorias feta als quinse
del present y corrent mes lo matex die quinse a
las tres horas de la tarde se han conferit en la
a. a continuació un memorial i un vot, transcrits a l’Apèndix
3, pàg. 1585.

present casa de la Deputació ab lo advocat y
procurador fiscal, en presència y interveniència
del scrivà major del General y present casa, mirant diferents llibres y altres cosas acerca del
contengut en dita deliberació. Y lo die de ahir,
continuant las matexas diligèncias, a la matinada, són entrats en lo arxiu per alcansar y conseguir més notícias, y que continuaran en lo dit
negoci en donar-los lloch las grans ocupacions
en què de present se troba per causa de la insiculació que de present se està fent.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, continuàs en lo present dietari un decret
de sa excel·lència despatxat en la deguda forma
de cancelleria, ab la nominació de subjectes per
als llochs vacants fins lo die present en la bolsa
de oÿdor militar, per cumplir lo número dels
que // 364v // faltan en dita bolsa, de la qual se
ha de fer extracció en virtut del real orde de sa
magestat. Lo qual decret és assí cusit, signat de
lletra I.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en
lo dit present dietari tres decrets de sa magestat
ab què dispensa que los nobles pugan ésser insiculats en la bolsa de oÿdor militar com a
mossèns. Los quals despaigs són assí cusits, signats de lletra K.
Die XVIIII januarii MDCLXXXXVII. En aquest die,
a las deu horas de la matinada, hi hagué junta de
brassos en la present casa per fer extracció de
habilitadors per habilitar las pesonas insiculadas en la bolsa de oÿdor militar per la extracció
de pròxim fahedora de dita bolsa en lloch y per
desensiculació de don Francisco de Junyent y
de Vergós en virut del real orde de sa magestat.
En la qual junta y [...]cació de brassos entrevingueren los infrascrits y següents. Per lo estament ecclesiàstich: don Dalmau de Copons, canonge de Barcelona; doctor Miquel Joan
Bonla, canonge de Vich; don Joan Batista Olzina, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: don Fèlix Vadell y Besturs, mossèn Francesch de Cardona y Vidal, don Ignasi de Corts y
Llanos. Per lo estament real: lo doctor misser
Joseph Bojons y Ferrer, lo doctor misser Joan
Suris, lo doctor misser Francisco Ribes y Gassió.
Foren extrets en habilitadors los infrascrits y següents. // 365r // Per lo estament ecclesiàstich:
fra don Balthazar Montaner y Çacosta, fra don
Francisco Ferrer, fra don Gaspar de Reart. Socos: lo canonge Pere Oliver, doctor fra Benet
Sala, fra don Feliciano Sayol. Per lo estament
militar: lo doctor Gabriel de Cols, don manuel
de Llupià, mossèn Joan de Olmera. Socos:
mossèn Joseph Peguera y Vilana, mossèn Joan
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Semmanat y de Toralla, don Lluís Bru y Canta,
don Joseph Amat y Planella, mossèn Francisco
de Cardona y Vidal, mossèn Esteve Sala, don
Joseph Ciges y Vidal. Per lo estament real: lo
doctor misser Phelip Peres, lo doctor misser
Francisco Toda y Gil, mestre Christòfol Lledó y
Carreras. Socos: doctor misser Joan Dalmau,
mossèn Joseph Pomada, doctor Raphel Llampillas.
E després, a las sinch horas de la tarda, se són
ajuntats en la present casa de la Deputació los
dits senyors habilitadors per fer la habilitació de
las personas que poden concórrer en la extracció de pròxim fahedora de oÿdor militar, y, al
voler-se assentar en las cadiras, fonch suscitada
qüestió, di- // 365v // ferència y controvèrsia per
y entre fra don Francisco de Ferrer, paborde
major del monestir y convent de Sant Cugat, de
l’orde de Sant Benet dels claustrals, y don Gaspar [...], comenador de Bajols, en lo Rosselló,
del orde de Sant Joan de Jerusalem, acerca del
qui dels dos havia de precehir, a la vista del que
foren per ses senyories cridats los assessors perquè declarassen y diguessen son sentir en orde a
dita pretensió, al que per dits assessors fonch
respost que era matèria [...] y que ells la premeditarien en son aposento. Y acerca de les set horas de la nit, tornaren a entrar dits assessors en
lo concistori dient que per fer la averiguació y
poder ell dir son vot y sentir en orde a qual deu
precehir necessitaven de mirar diffarents exemplars, que se’ls són estats [...] se troban dins lo
arxiu de la present casa. Y com en dit arxiu no s’i
pugué entrar llum, tenint-se dificultat en trobar
a foscas los llibres de dietaris y deliberacions en
los quals se troban los dits exemplars, havent
cridat en concistori a mi, scrivà major del General y present casa, dient ses senyories si seria fàcil
lo trobar-se dits llibres a las foscas, essent estat
respost per mi, dit escrivà major, que en manera
alguna me sentia ab ànimo de trobar-los, fonch
pres acord que·s dexàs per demà a las vuyt horas, a vista del que los senyors de la dita Novena
de habilitadors se disgregaren sens comensar lo
acte de la dita habilitació, dient-los que ja·ls manarian avisar.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de ses senyories lo magnífich Onofre
Monsalvo, ciutadà honrrat de Barcelona, doctor en medecina, mitjensant jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos sants quatre Evangelis, en
mans de ses senyories per ell corporalment tocats, ha fet relació de com lo doctor misser Alòs
Ferrer, altre dels magnífichs assessors de
// 366r // la present casa, se troba indisposat en
lo llit ab febra y gran vehemència de dolor de
cap, de modo que li impedix lo exercici personal
y servitut de son offici.
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Ítem, mitjansant dit jurament, ha fet relació de
com lo impediment e indisposició de don Miquel de Pallarès, ajudant de racional, ha continuat y continua encara en la mateixa conformitat se conté en altras relacions per ell fetas a ses
senyories, de forma que li ha impedit y actualment li impedeix la personal servitut y exercici
de dit son offici. Ítem, mitjensant lo jurament,
dit doctor Monsalvo ha fet relació de com lo
impediment e indisposició del senyor misser
Gismundo Bofill, ajudant tercer de la scrivania
major de la present casa, ha perseverat y persevera encara en lo mateix modo y forma se conté
en altras relacions per ell fetas a ses senyories,
de manera que li ha impedit e impedeix la personal servitut y exercici de dit offici. Ítem, semblantment dit doctor Honofre Monsalvo, mitjensant dit jurament, ha fet relació de com la
indisposició y impediment de Joseph Moya, llibreter, andador de la confraria del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, ha continuat y encara
continua en la mateixa conformitat que té dit y
referit en altres deliberacions per ell fetas a ses
senyories, de modo que li ha impedit e impedeix la personal servitut y exercici de son offici.
Ítem, dit doctor Monsalvo, mitjensant jurament, ha fet relació de com la indisposició y
impediment del doctor en medecina Ignasi Juliol, albaraner de la bolla en la present ciutat,
ha perseverat y encara persevera en lo mateix
modo y forma contenguts en altres relacions
per ell fetas a ses senyories, de forma que no
sols li ha impedit però encara li impedeix lo poder servir y exercir dit son ofici personalment.
Ítem, mitjensant dit jurament, ha fet relació dit
doctor Honofre Monsalvo de com lo impediment e indisposició de Pere Cerdanya, courer,
guarda ordinària de la bolla en la present ciutat, ha continuat y encara continua en la mateixa conformitat que té dit y referit en altres relacions // 366v // per ell fetas a ses senyories, de
manera que li ha impedit e impedeix la personal
servitut de dit son offici. Y finalment, dit doctor honofre Monsalvo, mitjensant jurament, ha
fet relació de com lo impediment e indisposició
de Joseph Casas, guarda del General en lo portal del Àngel de la present ciutat, ha continuat
y encara continua en la mateixa manera que·s
conté en altres relacions per ell fetas a ses senyories, de forma que li ha impedit e impedeix
la personal servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una relació
autèntica y jurada rebuda en mà y poder de Pau
de Rosés, notari públich y notari del magnifich
deputat local del General de la ciutat de Tortosa
y sa col·lecta, als vuyt de octubre mil sis-cents
noranta-sis, feta pel doctor en medicina Joseph
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Melich, mitjensant jurament, de la qual apar
com la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivà ordinari del racional de la present casa de la
Deputació, ha continuat y continua en la mateixa conformitat se conté en altres relacions per ell
fetas, de manera que li ha impedit e impedeix lo
servir dit Alaix personalment dit son offici. Com
és de vèurer de dita relació, que és assí cusida,
signada de lletra L, y del tenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo sexto,
die vero octava mensis dezembris intitulato presente et ad hoc vocato, requisito et rogato me, Jacobo Rebull, cive Barchinone, apostolica et regia
auctoritatibus notario publico, vice et loco discreti
Pauli de Rosses, apostolica ac eiusdem civitatis
auctoritatibus notarii publici et scribe concistorii
domus Generalis dicte civitatis et eius collecte, et
presentibus etiam Raymundo Sans, sartore, et
Francisco Rossello, calceterio, civibus, pro testibus,
ad hoc // 367r // vocatis et specialiter assumptis,
constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in dicta civitate Dertuse populatus, coram et ante presentcia magnifici Josephi Peris, mercatoris Dertuse, civis, deputati localis
dicte domus Generalis Dertuse et eius colecte, personaliter existentis et reperti in quadam aula domorum presentis fidelissime et exemplaris civitatis
Dertuse, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis coroporaliter tacta,
prestito in manu et posse dicti Josephi Peris, deputati localis, retulit et fecit relacionem sequentem:
«Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua ab la mateixa
conformitat contenguda en altres relacions per
mi fetes en poder de dit deputat local, de tal
manera que li ha impedit y impedeix al dit Alayx
lo servir dit son ofici de escrivent ordinari de la
casa de la Deputació del General del present
Principat de Catalunya, de les quals relacions
llargament consta ab acte rebut en poder de
Pau de Rossés, notari públic de dita ciutat de
Tortosa, lo corrent any».
De quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur,
dictus Josephus Gregorius Alayx petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari per dictum et infrascriptum notarium et scribam ad habendum de
presentis memoriam in futurum. Que fuerunt
acta Dertuse sub anno, die mense et loco predictis,
presente me, dicto Jacobo Revull, notario, vice et
loco dicti Paulo de Rosses, notario et scriba infrascripto, et presentibus etiam testibus supradictis ad
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
366v i 367r del trienni 1695-1698.

premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei Pauli de Rosses, civis Dertuse, apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus
notarii publici qui premissis , cum interventu
dicti Jacobi Rabull, connotarii mei, vice et loco
meis interfuit eaque alia manu scribere fecit et
rogatus ac requisitus clausi».
367v

Diumenge, a XX. En aquest die, a las onse horas
del dematí, los magnífichs don Joseph Thomàs
Rovira y noble don Joseph de Càncer, subrogats
en assessors del General y present casa, constituhits personalment en lo concistori y en
presència de ses senyories, han fet relació de paraula que, en conformitat del temperament se
havia pres lo die de ahir acerca de la precedència
en lo acte de habilitació fahedor dels subjectes
insiculats a oÿdors militars, de la qual de pròxim
se ha de fer extracció en virtut de decret y real
orde de sa magestat, Déu lo guarde, per desinsiculació de don Francisco de Junyent y de Vergós, pretesa per fra don Francisco de Ferrer, paborde major del monestir y convent de Sant
Cugat del Vallès, del orde de Sant Benet, y per
fra don Gaspar Reart, comenador de Bajols, en
el Rosselló, del orde de Sant Joan de Jerusalem, a
las vuyt horas del matí del die present se són
conferits en la present casa de la Deputació y han
entrat en lo arxiu de ella, en lo qual attentament
han mirat y examinat difarents exemplars, entre
los quals han trobat que en lo any mil sis-cents
[...]-sis y mil sis-cents trenta-dos, en certs actes
de habilitadors precehiren en concurs de religiosos de Sant Benet y de Sant Joan los de Sant Benet y en altres actes subseguits, havent-se suscitada la mateixa dificultat, se posà en sort y
precehí lo qui fonch extret, fent las acostumadas
protestas; conforme en lo acte de insiculació feta
als [...]-hu de juliol mil sis-cents vuytanta-nou
encara [...] dietari del dit trienni, en lo qual precehí, per ésser extret en sort, fra don Faliciano
Sayol, del orde de Sant Joan, a fra Rafel de Padellàs, del orde de Sant Benet, per omissió o altra no estiguen continuadas las protestas, emperò, ha constat haver-se fetes aquellas per dit
fra Rafel de //368r // Padellàs per informació extrajudicialment presa, axí de personas entrevingueren en dit acte de insiculació com de altres; y
en lo acte de insiculació feta lo die disset del corrent, havent sortejat en insiculadors per lo estament eccelsiàstich dit fra don Gaspar Reart y fra
don Joan de Marimon y Tort, camarer del dit
monestir y convent de Sant Cugat del Vallès, en
lo qual acte precehí a dit fra don Joan de Marimon y Tort, dit fra Gaspar Reart, per haver també sortejat, havent-se també fet per part de dit
fra don Joan de Marimon y Tort las sòlitas protestas sens que se hage pogut acerca dita dependència trobar cosa fixa; que per ço, en atenció de tot lo sobre referit y lo retardar-se ab dita
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competència lo real servey, eran de sentir que se
observàs lo que·s troba observat en los dos propdits y últims actes, posant-se a la sort dos rodolins, un de Sant Joan y altre de Sant Benet, y que
lo que sortejarà per aquest acte de habilitador
preferesca al altre, sens perjudici de qualsevol
dret y acció hi pot competir ara en lo esdevenidor per pretèndrer dita precedència. E encontinent de feta per dits magnífichs assessors dita relació, (han) enviat a cercar per medi de un
verguer al dit fra don Francisco de Ferrer, lo
qual no havia lo die de ahir volgut deixar-ho córrer a la sort. Y arribat que fonch en lo concistori
de ses senyories, li referiren lo que dots assessors
havian dit y referit ab dita relació, lo que oÿt per
dit fra don Francisco de Ferrer, digué y respongué venia ve en que se posàs en exequció en la
conformitat deian dits assessors, a vista del que
per ses senyories fonch manat avisar als dits nou
senyors extrets en habilitadors per fer dita habilitació per avuy a las quatre horas de la tarda.
En aquest mateix dia, a las quatre horas tocadas
de la tarda, se ajuntaren en la present casa de la
Deputació los dits nou senyors extrets lo die de
ahir en habilitadors per fer la habilitació de subjectes insiculats en oÿdors militars, de // 368v //
la qual bolsa, com està dit, de pròxim se ha de
fer extracció en virtut del real orde de sa magestat per desensiculació y privació de don Francisco Junyent y de Vergós. Y antes de assentar-se
en las cadiras, en presència de dits nou senyors,
se són posats en un sombrero dos rodolins de
paper, escrita de ma y lletra de mi, scrivà major
del General y present casa, en una de las quals
estava scrit «Sant Joan» y la altre «Sant Benet»,
y de dit sombrero fonch extret un de dits dos
rodolins y en ell fonch descrit y continuat lo següent: «Sant Benet». Y encontinent, dit fra don
Gaspar Reart protestà que lo present acte no
pugue en manera alguna prejudicar dita religió
de Sant Joan ni pugue ésser tret en conseqüència per quant lo haver concentit a què se posàs a
la sort tant solament és estat per [...] tots difugis
y per cumplir lo real orde de sa magestat, requerint dit fra don Gaspar Reart, tant en nom propri com també en nom de dita sa religió en [llevés] acte de la present protesta, lo qual fou
llevat per mi, Hierònym Brotons, notari públic
de Barcelona y secretari y scrivà major del General y present casa, presents per testimonis Joseph Pelegrí y Joseph March. E fet y seguit tot
lo sobre referit, dits senyors habilitadors se assentaren per son orde, ço és, primer los senyors
ecclesiàstichs, després los senyors militars y últimament los senyors reals, y lo dit fra dona ...,
per haver, com està dit, sortejat Santb ... Coa. a continuació un espai en blanc de cinc centímetres.
b. a continuació un espai en blanc de dos centímetres.
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ésser-los estat entregat lo decret de sa excel·lència en deguda forma de cancellaria despatxat,
en orde a las personas inhabilitadas per concórrer a oÿdor militar, com en aquell apar, lo qual
és assí cusit, signat de lletra N; y llegit aquell per
mi, scrivà major del General, y donada la absolució a dits senyors de la novena per lo molt reverent vicari general y oficial del molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe, és estat clos lo acte
de la habilitació al que serien las deu horas de la
matinada del mateix die.

mensà lo acte de dita habilitació, prestat primer
per dits senyors habilitadors en mà y poder de
dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats lo
jurament, posant-se los ecclesiàstichs la mà dreta en los pits y los seculars tocant [...]ment a
Déu Nostre Senyor y a sos sants quatre Evangelis, // 369r // y oÿda per ells la sentència de excomunicació que disposa lo capítol vuytanta-sinch
del nou redrés, la qual sentència de excomunicació és del tenor següent:
«Nos, Francisco Rosals, decretorum doctor, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et
officialis pro admodum illustri et reverendissimo
domino Barchinonensi episcopo, monemus vos admodum illustres dominos fratrem don Balthazarem de Montaner et Çacosta, abbatem, fratrem
don Franciscum de Ferrer, prepositum majorem
imperialis monasterii et conventus Sancti Cucuphatis Vallensis, ordinis Divi Benedicti claustralium, fratrem don Gasparem Reart, comendatorem de Bajols, ordinis Sancti Joannis
Hierosolimitanensi, pro stamento ecclesiastico;
dompnum Joannem de Olmera et Franciscum de
Cardona et Vidal pro stamento militari; Christophorum Llado et Carreras, Franciscum Toda et
Gil, utriusque juris doctorem, cives honoratos
Barchinone, et Philipum Peres, etiam utriusque
juris doctorem, pro stamento regali, habilitatores
juxta formam capituli octuagesimi primi nove
refomationis extractos, quatenus bene et legaliter
vos habeatis in exercicio vestre habilitacionis faciende de his qui concurrere possint vel non in auditorem computorum eiusdem Generalis Catalonie pro stamento militari in extraccione de
proximo facienda juxta Deum et consciencias
vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quan in vos et quemlibet vestrum contra
facientem seu contra facientes trina canonica
monitione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis».
Dimars, a XXII. En aquest die, per medi de fra
don Gaspar Reart // 369v // y doctor misser
Francisco Toda y Gil, sas senyorias han enviat a
sa excel·lència, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General, a las onse horas del matí
lo memorial de las personas inhabilitadas en la
habilitació per sas senyorias y Novena de habilitació per poder [...] a la extracció de oÿdor militar fahedora, lo qual memorial és assí cusit, signat de lletra M, los quals senyors de la Novena,
tornats en concistori de sas senyorias, han feta
relació que sa excel·lència havia dit despatxaria
quant antes.

Poch aprés de clos lo dit acte de habilitació, volent sas senyorias donar total exequució y compliment // 370r // al real orde de sa magestat,
Déu lo guarde, donat per sa excel·lència en fer
extracció de oÿdor militar, concistorialment, ab
verguers ab massas altas, aportant sas senyorias
apposadas las insígnias de domà carmesí ab lo
escut de las armas del General, són passats a la
sala dels Reys a hont estavan paradas las taulas a
effecte de fer dita extracció, aportant un dels
verguers lo llibre de la Ànima. Y després de estar assentats sas senyorias, magnífichs assessors
y advocat fiscal en sas respective cadiras se assentaren los testimonis de dita extracció, que
foren los següents y infrascrits. Per lo estament
ecclesiàstich, lo doctor Pau llinàs, canonge de
Urgell; lo doctor Gil Nabona, canonge de
Lleyda; don Benet Cartellà y Desbachs, canonge de Barcelona. Per lo estament militar, don
Ramon Codina, don Balthazar Bru, don Emanuel de Vilaplana. Per lo estament real, lo doctor misser Balthazar Prous, lo doctor Epiphàneo Firmat, lo doctor misser Thomàs Suris. Y
havent fet los dits senyors testimonis, militars y
reals, la sòlita y acostumada protesta en lo
modo de assentar-se sens estar interpol·lats ab
los ecclesiàstichs, com és pretès, se ha passat a
fer la extracció de oÿdor militar per lo resíduo
del present y corrent trienni y és estat extret per
un minyó de poca edat, en la forma acostumada, lo infrascrit: mossèn Thomàs Martí y de Vilanova.
370v

Dimecres, a XXIII. En aquest die, a las nou horas
de la matinada, se és ajuntada la novena de habilitadors en la present casa de la Deputació y
sala del concistori de sas senyorias, y després de
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Dijous, a XXIIII de janer MDCLXXXXVII. En
aquest die ha tornat a exercir lo offici de altre
dels magnífichs assessors del General y present
casa lo magnífich Joseph Alòs de Ferrer, per haver convalescut de sa indisposició.
En aquest mateix die, constituhit en lo concistori de sas senyorias lo magnífich Joseph Alòs y de
Ferrer, altre dels assessors, junt ab lo noble don
Joseph de Càncer, subrogat en altre de dits
magnífichs assesors, y doctor Hierònym Martí,
subrogat en lo offici de advocat fiscal del Genea. a continuació un memorial i un ordre, transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1586.

ral y dita present casa, dit doctor Joseph Alòs y
Ferrer ha dit y referit que havent donat lloch vuy
sa desgana per exercir son offici y estar prompte
junt ab los dits noble assessors y advocat fiscal
per continuar lo discórrer y resòldrer lo modo
ab què deu obrar lo fiscal en lo que té respecte al
[...] en orde a la excepció pretén dit fiscal opposar a don Joseph Bru, deputat militar, ha tingut
ell, dit doctor Alòs, notícia que lo doctor Joseph
Thomàs Rovira, son cunyat, un de las fermansas
donades per dit senyor deputat militar en lo introhit de son càrrech, y que havent lo il·lustre
[...] al peu del vot fet lo die setse del corrent protestat de voler tenir salvas sas accions per lo recobro del salari y adeales de què va liurant y cobrant
dit senyor deputat militar, en lo que venen y estan obligadas sas fermanses, li apar que de jure se
deu abstenir dit negoci per no entrevenir en
aquell per rahó del interès que en dit nom té dit
don Joseph Thomàs Rovira, son cunyat.
Encontinent de ésser estat referit lo sobredit per
dit doctor Joseph Alòs y Ferrer sas senyorias han
dit y ordenat al dit advocat fiscal digués y referís
lo que acerca del sobre referit se li offerís dir perquè quanto litius se pogués provehir al fet protestat, que la tardansa y gastos ne poden esdevenir sie a son càrrech. Al que dit doctor Hierònym
Martí ha respost que attès constava que dit
// 371r // Joseph Tomàs Rovira, cunyat de dit
doctor Joseph Alòs y Ferrer, ere una de las fermansas donadas per dit deputat militar, que per
ço ere molt clar lo interès de dit doctor Joseph
Alòs en lo dit fet, y que axís sas senyorias, perquè
ab toa brevedat se puga passar avant, sien servits
anomenar un altre subjecte en lloch de dit doctor Alòs y Ferrer, que ell està prompte per a continuar lo que per sas senyorias li és estat ordenat.
Divendres, a XXV de janer MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las deu horas del matí, és vingut a la
present casa de la Deputació lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs Martí y de Vilanova, novament extret en oÿdor militar. És arribat
sens lo acompanyament que se acostuma. És estat rebut per los magnífichs assessors y advocat
fiscal al cap de la escala y, després de haver feta
oració a la capella petita de Sant Jordi, que per
dit effecte estava molt ben adornada, se és encaminat al concistori vell, a hont fan sa acostumada residència dits assessors y advocat fiscal. Y
després, al cap de un poch, ha enviat dit senyor
oÿdor militar un recado per medi de mi, Hierònym Brotons, dient que sempre que sas senyorias fossen servits entraria en concistori a prestar
lo sòlit y acostumat jurament. Al que dits senyors deputats han respost podia entrar en dit
son concistori sempre que fos servit. Y tinguda
la dita resposta, acompanyat de dits assessors y
advocat fiscal y altres oficials de la present casa,
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se és encaminat en lo dit concistori, a hont
aguardavan sas senyorias a dit senyor oÿdor militar. Se assentà en la pròpria cadira que li toca per
rahó de son puesto y ab alta y intel·ligible veu és
estat llegit lo acte del jurament que ha prestat dit
senyor oÿdor militar per mi, Hierònym Brotons,
notari públich de Barcelona, secretari y escrivà
major del General y present casa, ohint dit senyor oÿdor militar sentència de excomunicació
// 371v // per las cosas ere obligat a ohir-la. Y
prestant sagrament y homenatge en la forma
acostumada, en presència de dits assessors, advocat fiscal y molts altres officials que·s trobaven en
dita sala del concistori, y per quant lo molt reverent vicari general y magnífich regent la vegueria
no volgueren concórrer junts en dit acte de jurament, per pretèndrer quiscú d’ells la precedència, per ço se [...]gué temperament com en altras
ocasions que havia dit veguer pres lo sagrament y
homenatge, se’n isqué fora y aleshores entrà
dit vicari general, y se assentà en la mateixa cadira en què havia estat assentat lo magnífich regent
la vegueria de Barcelona, que és de vaqueta de
Moscòvia, posada a la part del carrer, fora de la
gotera del dosser. Y publicada la sentència de excomunicació, se’n anà també fora.
Dissapte, a XXVI de janer MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori lo noble don Joseph de Càncer, subrogat
en altre dels magnífics assessors ordinaris del
General y present casa, doctor Joseph Copons,
assessor assumpt per lo impediment del doctor
Joseph Alòs y Ferrer, y lo doctor misser Hierònym Martí, subrogat en advocat fiscal, han dit y
refferit que a effecte de poder ells ab major acert
discórrer y premeditar lo modo y forma ab què
se deu provehir al que té respecte al ritu acerca
de la excepció pretén lo advocat fiscal oposar a
don Joseph Bru, deputat militar, ser precís y necessari conste del estat de la malaltia que impedeix a dit don Joseph de Bru lo poder venir a la
present casa y assistir en concistori, y si és versemblant que de aquí al devant no pugue dit
don Joseph de Bru tornar a exercir dit càrrech
de deputat militar. // 372r // Feta la qual relació,
encontinent, per lo magnífich Francisco de
Monfar y Sorts, procurador fiscal, fonch presentada una súplica a sas senyorias contenint haver
previngut a sa notícia que lo dit il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru, deputat militar, pateix
una indisposició y desgana de tant agravant calitat que no·s té esperansa puga reconvalèxer d’ella, majorment trobant-se ab una edat tant crescuda, com se troba de setanta anys; per la qual
rahó dita sa desgana li impedeix la continuació
del exercici de son càrrech de tal manera que
des de lo die onse de febrer de mil sis-cents noranta-sis fins vuy, die present, no li és estat possible assistir en concistori, essent versemblant
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deu horas del matí, en casa del doctor Erasma
de Lana y Fontanet, donsell, obtenint lo offici
de racional de la casa de la Deputació, havem
comprès de la relació de dit senyor que pateix
uns vèrtigos molests de tant en tant junt ab una
vigília intensa y los somnis molt perturbats y
melancòlics, y de altra part // 373r // nos havem
certificat del doctor Joseph Fornés, qui anys ha
que el visita, y nos ha fet relació com dit senyor
de Lana pateix una disposició hipocondríaca
que encara no sia incurable és molt dificultosa
de curar y que esta la conegue ab molta certesa
dit doctor Fornés y que se augmenta en lo estiu,
com ho significa lo haver pres més intenció los
accidents o senyals de aquella, com foren la tensió en los hipocondris, los flatos, la set intensíssima, malas coccions del ventre y demés entranyas, de a hont se augmenta sa flaquesa y
diminusa mitricció, y una intumescència en la
cama, las urinas cruas y altres evidents especialment se augmentan la vigília y dita turbulència
en lo dormir, repetint més los vèrtigos y sobretot la passió tant malancòlica. Per la qual disposició se feren alguns remeys, y encara que ab ells
se alivia un tant de aquell nou augment que havia pres, no, emperò, queda curada dita disposició hipocòndrica, que vuy encara persisteix,
causant-li alguns accidents dits, oferint-se’ns dit
doctor Fornés certificar lo dalt dit baix jurament sempre que lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori sie servit. La qual disposició és causa
ordinàriament de dits affectes de cap, com és
vèrtigos, vigílias y especialment de malancolias.
Y així certifican com dita disposició pot ocasionar-li majors effectes de cap, com són apoplexia,
paralisis, deliri melancòlich, etcètera, com en altres subjectes encara que sian de menor edad
experimentan los metges molt freqüentment, y
axí judican haver estat deus del estiu fins ara y estar de present impedit per a exercir dit offici del
racional, constant majorment ésser aquell de
gran ponderi y treball de cap y contínua scriptura, lo que precipitaria als effectes dalt mencionats, causant-li major ruhina; per lo que se li ha
aconsellat se abstinga del treball de cap, ans bé,
se aplique en tot gènero de divertiment y recreo
de potèncias per a què no sia tan fàcil lo causarlo algun deliri malencòlich dita disposició. Y
esta és nostra relació que firmam en virtut del
jurament en mà de vostra senyoria. Doctor Honofre Monsalvo. Doctor Jaume Solà».

que no podrà tornar-hi més. Y com segons la literal disposició del capítol setse de las Corts del
any mil quatre-cents tretse, que en lo llibre dels
Quatre Senyals per error se troba notat de número divuyt, ses senyories tindrien obligació de
elegir altre diputat militar en lloch y per lo impediment de dit don Yoseph de Bru, en la forma acostumada, y que axís apar indispensable a
ses senyories per no faltar a la observansa de dit
capítol, fer constar de la dita malaltia exhibint
per dit procurador fiscal una certificatòria de la
ausència sobre referida, y lo acte requisitori rebut als trenta-hu de desembre proppassat suplicant ésser rebuda informació extrajudicial de tot
lo referit y particularment sobre lo estat de dita
malaltia per medi de experts y perits. La qual súplica llegida en concistori per mi, scrivà major
del General y present casa, los dits noble don
Joseph de Cànser y doctor Joseph Copons
aconsellaren de paraula a ses senyories la cometesen a dits assessors per a què, rebuda primerament informació, relació en scrits fessen, com
en effecte al peu de dita súplica, de orde de ses
senyories, inseguint lo parer de dits magnífichs
assessors, lo die present, per medi de mi, dit
scrivà major, és estada feta la decretació següent: Et domini deputati, intervenienibus dominis auditoribus computorum, commisserunt
predicta nobili don Josepho de Canser, subrogato
in alterum ex magnificis assessoribus Generalis
Catalonie, et magnifico doctori Josepho Copons,
assessori assumpto, qui recepta prius informacione relacionem faciant in scriptis.
372v

Dimars, a XXVII. En aquest die és partit de la
present ciutat ab llicència del il·lustre concistori
per la vila de Granollers lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real per negocis y afers seus propris.
Dijous, a XXXI. En aquest die, constituhits personalment en lo concistori de ses senyories los
doctors en medecina Jaume Solà y Honofre
Monsalvo han prestat lo jurament en mà y poder de ses senyories y, obtemperant a la deliberació per ses senyories feta als vint-y-vuyt del
corrent, han entregat a ses senyories una relació
en scrits firmada de sas mans en orde al impediment y desgana del magnífich Erasma de Lana y
Fontanet, donsell, racional del General y present casa; la qual relació és assí scrita y signada
de lletra O, y del tenor següent:
373v

«Los doctorsa baix firmats, inseguint lo orde a
ells de paraula donat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats vuy, als
trenta de janer mil sis-cents noranta-set, a las
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
372v i 373r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eccleisàstich, junt ab mi, scrivà major, y magnífich racional, és baixat en la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento
hon té sa residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar en inventari los fraus trobats
y apresos en lo present mes de janer; y se han
trobat los infrascrits y següents: als deu de janer

mil sis-cents noranta-set, en casa R[...], a las barras de Llotja, apprehenció de tretse canas de tela
b[...] de tres palms de amplària.

(Febrer MDCLXXXXVII)
Dissapte, a II. En aquest die me han ordenat ses
senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs una real carta han
rebut del rey, nostre senyor, en resposta de la
representació a sa magestat feta per lo extraordinari despatxat al primer del passat per a què se
dignàs sa magestat reintegrar a don Francisco
de Junyent y de Vergós lo exercici de oÿdor militar y bo[...], de què·s troba desinsiculat en virtut de real orde. En la qual real carta és servit sa
magestat dir que per concórrer en la present
ocasió motius particulars, per no apartar-se del
que té resolt, se execute lo que ha manat. Com
de dita carta és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de lletra P, y del tenor següent:
«El reya. Ilustres y fidelísimos deputados. Por
vuestra carta y memorial, que se recivió con extraordinario yente y viniente de treynta // 374r //
del passado, que acompaña don Francisco de Velasco y Tovar, mi lugarteniente y capitán general, con su representación, he visto la que me hacéis suplicándome que a don Francisco Junyent y
de Bergós, vuestro concistorial, se le restituya al
exercicio de oydor militar y bolsas de que se halla
disinsiculado de orden mía, en atención a sus
méritos y servicios y a los que essa Diputación ha
manifestado en las ocaciones de mi mayor servicio. Y heviendo premeditado con todo cuydado
esta dependencia, he resuelto deciros que aunque
mi ánimo es y será siempre favorecer esa Deputación, como lo merece su celo y amor a mi servicio,
en la ocación presente concurren motivos particulares para no apartarme de lo que tengo resuelto, si no es que se execute lo que he mandado,
pudiendo asseguraros que en lo demás que ocurriere del consuelo y combeniencia de essa Deputación tendrá presente mi paternal amor lo que
merecen tan finos y leales vassallos para favoreceros en quanto se pudiere. Datado en Madrid, a
veynteytres de henero mil seyscientos noventa y siete. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Sardanyola. Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Sigismundus
Monter, regens. Locus si+gilli».
374v

Dimecres, a VI de febrer MDCLXXXVII. En aquest
die és tornat a assitir en lo concistori de sas sea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
373v i 374r del trienni 1695-1698.
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nyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real per ésser tornat a la present ciutat de la vila
de Granollers, a hont ere anat ab llicència del
il·lustre concistori.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari
lo acte authèntich del jurament prestat per lo
doctor misser Lluís Bertran, ciutedà honrat de
Barcelona en la de Tortosa domiciliat, per
rahó de la servitut del offici de credencer de la
bolla de la dita ciutat de Tortosa durant la indisposició de Joseph Bertran, son pare; lo qual
acte és assí cusit, signat de lletra Q, y del tenor
següent:
«Constituhit personalment lo doctor misser
Lluís Bertran, ciutadà honrat de Barcelona, en
Tortosa populat, devant la presència del magnífich Joseph Peris, mercader, deputat local de la
ciutat de Tortosa y sa col·lecta, personalment
trobat en lo [...] de la casa de la Deputació local
de la present ciutat, y de paraula dix: «que inseguint lo orde que sa magestat té donat als il·lustres y fidelíssims senyors deputats del present
Principat de Catalunya en Barcelona residints,
ab carta de setse dias del present y corrent mes de
janer, se offereix servir lo offici de credenser del
[...] de la taula de la bolla de dita ciutat durant la
indisposició de mestre Joseph Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, qui té la servitut y exercici
del dit offici de credenser, y per dit effecte jurà en
mà y poder de dit magnífich deputat local de
bene et legaliter se habendo en lo exercici del dit
offici de credenser, submatent-se y subjectant-se
al [...] judici de la visita de la Generalitat, ab obligació de sa persona y béns com deutes fiscals y reals, renunciant al privilegi militar y a qualsevol altre dret y [...] que li puga valer».
De las quals cosas axí fetas y executadas manà lo
dit magnífich deputat local a mi, Pau de Rosses,
notari y scrivà del concistori del dit magnífich
deputat local, ne llevàs acte per a tenir-ne
memòria en el // 375r // esdevenidor. Tot lo
qual fonch fet en la dita ciutat de Tortosa dins
lo dit concistori en denou dies del dit mes de janer, any de la Nativitat de Nostre Senyor Déu
Jesucrist de mil sis-cents noranta-set, essent
presents per testimonis Hierònym Garcia, mercader, y mestre Joseph Curto, torner, ciutadans
de dita ciutat de Tortosa. In quorum omnium et
singulorum licet aliena manu scriptorum fidem
et testimonium premissorum ego, Paulus de Rosses, civis Dertuse, apostolica et regia ac eiusdem
civitatis auctoritatibus notarius publicus et scriba concistorii magnifici deputati localis dicte civitatis quia premissis una cum prenominatis testibus interfui, ideo hic me subscribo et meum quo
utor appono sig+num».

[ 1697 ]
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Dijous, a VII de febrer MDCLXXXXVII. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta han rebut de sa magestat, Déu lo guarde, la data de la
qual és en Madrit a vint-y-sinch del passat, en y
ab la qual sa magestat és servit significar quant
de son real agrado serà se dispose per lo concistori algun servey per las fortificacions y castell
de Montuïch. Com de dita real carta és de vèurer, que és assí cusida, signada de lletra R, y del
tenor següent:

han y deuhen sas senyorias effectuar lo conveni
// 376r // fet ab los interessats del arrendament
del trienni de mil sis-cents noranta-dos en la
quantitat de trenta mil y sinch-centas lliuras, pagant-las sas senyorias en lo modo y forma més
utilosa segons las ocurrèncias presents; lo qual és
assí cusit, signat de lletra S, y del tenor següent:

Divendres, a VIII de febrer MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot fet lo die
present per los magnífichs don Narcís de Anglasell, don Christòfol de Potau, don Joseph Pastor
y Móra, doctors de la Audiència civil de est Principat, doctor Domingo [...], jutge de la règia
cort, don Joseph de Cànser, assessor subrogat,
doctor Joseph Costa, assessor assumpt, y lo procurador fiscal, en lo qual són de vot y parer que

«Jesúsa, Maria, Joseph cum beato Georgio. En lo
fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència, precehint llicència del
excel·lentíssim llochtinent y capità general, assessors y advocat fiscal infrascrits, ab deliberacions per dits senyors fetas als vint-y-vuyt de setembre y vint-y-hu de dezembre proppassats,
en y ab la primera de las quals, attenent que se
havia suplicat als predecessors de sas senyorias
per Francesch rigalt, veler, arrendatari que fou
en lo trienni mil sis-cents noranta-dos dels drets
del General y bollas foranas de tot lo present
Principat y bolla de la present ciutat, fossen servits anomenar experts per fer lo càlcul y relació
de dit arrendament per rahó del dany per ell, dit
Rigalt, suportat durant dit arrendament, ocasionat per las invacions y ocupacions fetas per lo
enemich, foren per dits predecessors de sas senyorias anomenats dits experts, per los quals
fou fet dit càlcol o relació, estimant dit dany en
la quantitat de trenta-nou mil nou-centas noranta-nou lliures, vuyt sous y set diners, lo qual
després fou per sas senyorias comès als assessors
y advocat fiscal infrascrits per a que veessen, mirassen y examinassen lo dit càlcol y si los dits experts anomenats havian excedit en fer la estima
de dits danys y si havian hagut rahó de tot lo
que se’n devia haver y fessen vot y relació defalcant alguna quantitat de aquella; en la qual, per
los dits experts anomenats fonch lo dit dany estimat y calculat dient ab dita relació que el dit
Rigalt tenia de crèdit una quantitat molt conciderable; y procurant sas senyorias la major utilitat y benefici de la Generalitat en tot y per tot,
fent y aplicant novas diligèncias per la major
averiguació // 376v // del dit dany per dit Rigalt
durant dit arrendament suportat y nova revista
del dit relaix, càlcul y estima del dit dany, deliberaren y anomenaren als nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència infrascrits per a
què junt ab los dits assesors y advocat fiscal haguessen revista, y plenament informats de las novas diligèncias fessen vot en scrits en orde al que
hauria de pagar la Generalitat per rahó de dit relaix. Y en la segona deliberació, attenent al pròxim dit en la antecedent y de haver-se, per part
de sas senyorias, fetas y aplicadas vàrias diligèn-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
374v i 375r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
375v i 376r del trienni 1695-1698.

«El reya. Ilustres y fidelísimos deputados. La experiencia que tengo del particular çelo y eficacia
con que essa Diputación se ha portado en quanto ha
ocurrido de mi mayor servicio y los recelos que hay de
que el enemigo en la próxima campaña haga su
maior esfuerzo para la expugnación de essa capital
plaza de Barcelona y las demás de esse Principado
con los esfuerzos de gente que pondrá del Piamonte,
me dan motivo manifiesto para prevencionar la
defensa de ella, poniendo //375v // sus fortificaciones y castillo de Montjuí en la mejor forma que
fuere posible. Y siendo tantas las urgencias precisas
a que deve acudir mi real hacienda y que esta es
una de ellas, por lo que estimo tan buenos y leales
vassallos, he resuelto significaros esta importancia
y quan de mi real agrado será el que para este fin
dispongáis hazer algun servicio; como lo fío de
vuestras atenciones y fidelidad en materia que
tanto importa para la conservación de esta provincia, assegurandoos que en todo lo que os esforsaréis y dispusiéreis para este efecto será de mi major
gratitud y lo tendré muy presente para atenderos
en quanto fuere de vuestro major consuelo y combeniencia con las veras que podéys fiar del amor que
siempre he mirado tan fieles vassallos. Datado en
Madrid, en veynteysinco de henero de mil seyscientos noventa y siete. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Sardanyola. Vidit don Franciscus A[...], regens.»
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cias per fer dita averiguació y per a saber-se y fer
constar lo benefici que hauria resultat a dit
Francisco Rigalt, arrendatari en lo arrendament
del dret de bolla de la present ciutat, per ocupació que féu lo enemich de la ciutat de Gerona y
sa col·lecta y altras taulas invadidas, refundint-se
lo dany de ditas col·lectas y taulas ocupadas per
lo enemich en major utilitat y benefici de dit
arrendatari, en la exacció del dret de bolla de la
present ciutat, y que se ha trobat no ésser tant
conciderable lo útil tingut per dit arrendatari en
lo arrendament de la bolla de la present ciutat
per rahó de la ocupació o invasió de las taulas y
col·lecta de Gerona y altras per lo enemich com
judicavan y pensavan sas senyorias. Y attenent
que sas senyorias, procurant sempre lo major
útil y profit de la Generalitat, a solicitut y cuydado de sas senyorias, per via de conveni, se ha
tractat ab los interessats en lo sobredit arrendament que per tot lo dany suportat y ocasionat
durant dit arrendament se’ls donassen y pagassen trenta mil y sinch-centas lliures a dits interessats, restant enperò libres tant sas senyorias
com dits interessats en dit arrendament perquè
en cas aparegués lo dit tracte no ser útil a la Generalitat per lo que aparegués als nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència //377r // infrascrits haver-se’n de defalcar major quantitat
de la que està tractada y pactada poguessen sas
senyorias per justícia o altrament pretèndrer
major defalcasió de dit dany y dits interessats
major quantitat que la tractada per la esmena y
refecció de aquell. Y com sas senyorias en tot y
per tot procuren, anelen y soliciten lo que·s més
útil y convenient per la Generalitat, deliberaren
que los nobles y magnífichs doctors del real
concell, assessors y advocat fiscal infrascrits fessen un vot en scrits, haguda primer rahó de tot
lo sobre expressat, si han y deuhen sas senyorias
efectuar lo dit tracte, conveni y ajust de pagar
als dits interessats de dit arrendament la dita
quantitat de trenta mil y sinch-centas lliuras per
a la total esmena y refecsió del sobredit dany
ocasionat per las demuntditas rahons o altrament lo que sas senyorias hauran de fer en cas
que no aparegués als infrascrits consulents haver sas senyorias de passar a dit tracte o conveni
y a la efectuasió de aquell. Vistas las dos ditas deliberacions; vist lo acte del dit arrendament dels
drets del General, bollas foranas y de la present
ciutat de Barcelona y sa col·lecta, fet a favor del
dit Francisco Rigalt, valer, per lo trienni de
1692, rebut en la scribania major de la present
casa als 12 de maig 1692, y las tabbas en dit acte
incertades, assenyaladament los números 5 y 18
de las que tenen respecte a las bollas foranas del
present Principat y dret de General; vistas las suplicacions presentadas als 13 y 29 de abril 1695
y als onse de juliol del mateix any per dit Francisco Rigalt, arrendatari, suplicant se rebés in727

formació del temps que lo enemich tingué invadidas y ocupadas las col·lectas de Gerona, Figueras, Castelló de Empúries, Camprodon y
Puigcerdà, y las taulas de Ripoll, Sant Joan las
Abadessas, Olot y Sant Feliu de Pallarols, a efecte que del temps que ditas col·lectas y taulas són
estadas invadidas durant dit trienni de mil siscents noranta-dos se li fassa // 377v // lo relaix y
esmena segons los pactes en las tabbas del
arrendament de dits drets continuats; vistas las
comissions y provissions subseguidas de què se
rebessen ditas informacions; vistas las informacions rebudas; vista la deliberació feta als 30 de
juliol 1695, ab la qual foren anomenats en experts per fer lo càlcul y estima Francisco Mascaró, mercader, y Joseph March, botiguer de telas; vista la suplicació per dit Rigalt presentada
als 18 de febrer 1696 suplicant que attesa la relació y càlcol fet per dits experts, fos servit lo
il·lustre y fidelíssim concistori deliberar que de
pecúnias de la Generalitat se li pagassen 39.999
lliures, 8 sous, 7 per lo relaix, esmena y rebaixa
del dany per dit arrendatari suportat per haver
los dits experts estimat y calculat dit dany en
dita quantitat; vist lo càlcol y relació jurada per
dits experts feta als 12 de desembre 1695; vista
la commissió als assessors del General feta per a
què ab intervenció del advocat fiscal relació en
scrits fassen sobre dita súplica de 18 de fabrer;
vista la relació feta per los dits assessors y advocat fiscal als quinse de setembre 16 de setembre
1696, en y ab la qual foren de vot y parer que de
las ditas 39.999 lliures, 8 sous, 7 calculadas per
los sobredits experts, se’n rellevàs, per las causas
y rahons llargament expressades en dit vot, la
quantitat de 5.114 lliures, 5 sous, 9, axí que se
devia fer remissió, relaix o rebaixa al dit Rigalt,
arrendatari, en la quantitat restant de 34.885
lliures, 8 sous, 10 y que dita quantitat se’l satisfés y pagàs de pecúnias de la Generalitat; y vist,
axí mateix, lo vot fet als 11 de febrer 1695 per
los nobles y magnífichs doctors Joan de Colomer, don Joseph Pastor y Móra, don Francisco
Portell //378r // y Domingo Aguirre, del consell
de sa magestat en lo (Principat) de Catalunya, y
per los assessors y advocat fiscal de la present
casa sobre la rígida execussió fahedora per lo
exactor contra dit Rigalt y sas fermansas per las
pagas degudas y devedoras del preu de dit arrendament, no obstant lo relaix y rebaxa pretesa y
prova del dany que pretenia fer per ocasió de las
invasions del enemich, rematent per a la fi de dit
arrendament la cognissió de dit pretès dany y relaix en observansa del pactat en dit arrendament;
vistos diversos vots o relasions en semblants casos de invasions y relaxos fets en la present casa,
assenyaladament lo de 15 de setembre 1693 y
20 de abril 1694; vist tot lo demés que se havia
de vèurer aserca la subjecta matèria.

[ 1697 ]
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Attès y considerat que ab acte rebut en la scrivania major de la present casa als 27 de maig 1692
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes, per temps de tres anys, que
comensaren a córrer lo die primer de juliol de dit
any y finiren als 30 de juny 1695, arrendaren a
dit Francisco Rigalt, veler, ciutadà de Barcelona,
los drets del General y bolla de Barcelona y
col·lectas foranas del present Principat de Catalunya per lo preu en dit acte contengut, en lo
qual expressament fonch pactat ibi: «ítem, ha de
saber dit arrendatari que sempre y quant hi
haurà pesta declarada per relació de doctors en
medesina y chirurgians y llevat lo comers en la
dita vila de Vilafranca de Panadès, lo que Déu
no vulla, o la major part dels llochs de dita
col·lecta, en lo dit cas, los senyors deputats prometen defalcar, hagut respecte del que·s traurà
de tot lo arrendament, ratta quantitat, lo que
podrà valer de arrendament aquella vila, lloch o
col·lecta en la qual aquesta se trobarà haver-hi
dit mal contagiós de pesta y elevat lo comers, y
no altrament. Y axí mateix tinga, en cas de guerra, ço és, que si alguna col·lecta del present
principat y comtat de Cerdanya serà invadida ab
exèrcit real o la major part de dita col·lecta, en
tal cas, prometen los senyors deputats [...]var lo
valor //378v // de la part serà invadida hagut respecte del valor de aquella ratta per quantitat a
tot lo arrendament. Y cessant lo mal contagiós y
tornat lo comers, y apartant-se o retirant-se lo
exèrcit real de aquella respective, torne dit
arrendament en la matexa forma estava antes de
la invasió y contagi, pagant íntegrament lo preu
oferirà per dit arrendament y dega y sie obligat
dit arrendatari, dins quinse dies després de cessat lo contagi y tornat lo comers y retirada la armada del enemich, presentar súplicas als il·lustres y fidelíssims senyors deputats especificant ab
aquella lo temps cert que la tal col·lecta o la major part de aquella serà estada empestada y privat
lo comers o invadida per la armada del enemich.
Com desobre se és dit, instant ésser-ne rebuda
informasió a llurs gastos, la qual degan fer rèbrer
y presentar a dits senyors deputats dins un mes
inmediatament passats los dits quinse dies, sots
pena de no admètrer-los rebaxa alguna del
temps aurà estada dita col·lecta empestada o invadida; axí que passats los dits quintse y trenta
dies respective sens haver fetas las ditas diligèncias no·s puga a cetero purgar la mora ni pretèndrer rebaxa alguna, y que no se entenga per ço
de ser privat a la Generalitat rèbrer altra informasió si convindrà a gastos del General, per més
averiguasió del sobredit, y que tornat dit comers
per rahó de cessat lo contagi o per ser retirada la
armada enemiga dega córrer lo arrendament en
la matexa formalitat que antes corria, com si tal
impediment no·i agués agut».
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Del qual pacte resulta haver estat convingut y
pactat entre las parts que en cas de ser invadidas ab exèrcit del enemich alguna o algunas de
las col·lectas o la major part de quiscuna d’ellas
que estan compresas en dit arrendament haverse de llevar lo valor de la col·lecta, col·lectas o
part de la col·lecta invadida, // 379r // hagut respecte al valor de aquellas o aquellas respective,
rata per quantitat a tot lo preu del dit arrendament, consta que dit pacte és conforme al dret
que disposa que, extincta en part o en tot la
cosa arrendada, de manera que no pot usar de
ella lo arrendatari no per fet ni culpa de dit
arrendatari, sinó per cas fortuït y inopinat o, altrament, se deu fer la revissió o relaix del preu
sens dificultat ni controvèrsia alguna, sens haver-se de provar notable leció ni fer compensació de anys fèrtils ab esterils, a differència del cas
en què la casualitat o perill recau no sobre la extinctió de la cosa arrendada o privació del ús de
aquella, com en lo present, sinó sobre los mateixos fruyts per rahó de estarilitat o altre infortuni,
tot lo que·s dóna per constant y cert en lo refferit vot dels onse de febrer mil sis-cents noratasinch, differint-se sols lo relaix a la fi del arrendament, per inferir-se axí del mateix pacte consta
de las informacions rebudas en son degut
temps, cusidas en lo dietari, haver estadas invadidas per lo exèrcit emenich las col·lectas de Gerona, Figueras, Castelló de Empúries y Puigcerdà, y la taula de Olot. Consta de càlcol fet en
Barcelona als dotse de dezembre mil sis-cents
noranta-sinch, Francisco Navarro, mercader, y
Joseph March, botiguer de telas, experts ex officio anomenats per sas senyorias, que lo dany
ocasionat per lo exèrcit del enemich en las pròximas refferidas col·lectas y taula y demés ere de
valor de trenta-nou mil nou-centas norantanou lliures, vuyt sous y set diners, y que en la
dita quantitat se havia de fer lo relaix o distractió del preu del dit arrendament fet a dit Francisco Rigalt, arrendatari. Consta del vot fet en
scrits a sas senyorias precehint commissió en
quinse de setembre mil sis-cents noranta-sis per
los assessors y advocat fiscal infrascrit que per las
causas y rahons llargament contengudas en dit
dit vot fan destreta y rellevada de las ditas trenta-nou mil nou-centas noranta-nou lliuras,
// 379v // vuyt sous y set diners la quantitat de
sinch mil cent catorze lliures, sinch sous y nou
diners; las quals destretas de las ditas trenta-nou
mil nou-centas noranta-nou lliures, vuyt sous y
set diners restava en crèdit de dit Rigalt, arrendatari, per lo dany donat per lo enemich en las
sobreditas col·lectas y taula la suma y quantitat
de trenta-quatre mil vuyt-centas vuytanta-sinch
lliures, dos sous y deu diners. Consta que tant
lo dit càlcol fet per dits Mascaró y March, experts per sas senyorias nomenats, com la rabaixa
feta per los infrascrits assessors y advocat fiscal

ab lo dit son vot de 15 de setembre 1696, se
són fets inseguint lo ús, consuetut y stil de la
present casa en la ocasió de semblants relaxos de
consemblants arrendaments. Consta de la deliberació feta per sas senyorias als 21 de desembre
1696, que a sol·licitut y cuydado de sas senyorias per via de conveni y ajust se havia tractat y
ajustat ab las personas interessadas en lo demuntdit arrendament que per tot lo dany suportat y ocasionat durant dit arrendament en las
sobreditas col·lectas y taulas donàs y pagàs la
Generalitat a dit arrendatari y interessats la summa y quantitat de trenta mil y sinch-centas lliuras tant solament, axí que del útil càlcol [...] feta
per los assessors y advocat fiscal infrascrits ab lo
vot fet a [...] de setembre 1696 en la quantitat
de trenta-quatre mil vuyt-centas vuytanta-sinch
lliures, dos sous, deu per medi de dit ajust se’n
rellevava la suma y quantitat de quatre mil
sinch-centas vuytanta-sinch lliuras, dos sous y
deu, no havent de pagar la Generalitat, segons
dit ajust, a dits interessants sinó la dita quantitat
de trenta mil y sinch-centas lliuras, essent quantitat molt considerable y gran, y axí bé, pro[...]
y útil per la present casa, la de 4.585 lliures, 2
sous, 10, efectuant-se lo dit ajust resultaria per
la Generalitat. De tot lo que apar ésser útil, profitós y convenient a sas senyorias y a la Generalitat la effectua- // 380r // ció del dit ajust ab los
interessats en lo dit arrendament en la sobreditas quantitat de tres mil sinch-centas lliuras, majorment constant fins ara que per moltas diferèncias que se són fetas no·s té esperansa de
rebbaixar lo valor y estima del dany ocasionat
per las invasions del enemich en las sobreditas
col·lectas y taula a menor quantitat que la de
trenta-quatre mil vuyt-centas vuytanta-sinch
lliuras, dos sous y deu expressada en lo sobredit
vot de quinse de setembre mil sis-cents norantasis, si no és per medi del predit ajust y conveni.
Per ço y altrament són de vot y parer que han y
deuhen ses senyories efectuar lo dit tracte, conveni y ajust fets ab los interessats en lo sobredit
arrendament en la quantitat de tres mil sinchcentas lliuras, com a útil, convenient y profitós a
la Generalitat, pagant de pecúnias de la dita Generalitat a dits interessats la sobredita quantitat
de tres mil sinch-centas lliuras en la qual se ha
convingut per a la total esmena y refecció del
sobredit dany ocasionat per las invasions del
enemich en las sobreditas col·lectas y taula, en
lo modo y forma més proporsionada y utilosa
segons lo estat de la casa y ocurrèncias presents.
Barcelona y febrer als vuyt de mil sis-cents noranta-set. Don Narcís Anglasell. Don Joseph
Pastor y Móra. Don Josephus de Cancer, assessor
subrrogatus. Don Cristòphol de Potau. Doctor
Domingo Aguirre. Doctor Joseph Costa, assessor
in his assumptus. Marti, advocatus fisci Generalis Cathalonie subrogatus».

Dissapte, a VIIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Pere
Canals, pagès y guarda extraordinària de la vila
de Granollers, ha renunciat pure y líberament lo
dit offici de guarda extraordinària, restituhint y
entregant a ses // 380v // senyories lo privilegi li
fonch despatxat en jornada de vint de noembre
mil sis-cents noranta-tres. Y ses senyories han
admès dita renunciació si et in quantum. Essent
presents per testimonis [...] Pelegrí, verguer, y
Llorens March, subrrogat en altre dels verguers
del il·lustre concistori de ses senyories.
Dilluns, a XI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona,
scrivà del General y present casa de la Deputació, ha renunciat lo dit offici en mà y poder de
ses senyories a favor y en cap del magnífic Josep
Roquer Argila y antes Saleta, ciutedà honrat de
Barcelona, suplicant a ses senyories fossen servits admètrer-li dita renunciació attès dit offici
és altre dels antichs y que·s poden alienar. Y ses
senyories han admesa aquella si et in quantum
per capítols de Cort los és lícit y permès. Presents a ditas cosas jo, lo doctor misser Josep
Areny y Garriga, ajudant primer de la scrivania
major de la casa de la Deputació, y presents per
testimonis Joseph Pelegrí, verguer, y Llorens
March, subrrogat en altre de dits verguers del
il·lustre concistori de ses senyories.
381r
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Divendres, a XV de febrer MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo magnífich Joseph de
Roquer y Argila, antes Saleta, obtenint lo offici
de secretari y scrivà major del General y present
casa, ha renunciat lo offici de secretari y scrivà
major a favor y en cap de don Ramon de Cudina y Ferreras, suplicant a ses senyories sien servits admètrer-li dita renunciació, attès dit offici
és altre dels antichs y que·s poden alienar. Y ses
senyories han admesa dita renunciació si y en
quant per capítols de Cort és lícit y permès, ab
tal, emperò, que dit don Ramon de Cudina y
Ferreras, per rahó de la provisió en son favor fahedora, no puga pretèndrer cosa alguna per
rahó de vestuari, gramalla ni ingrés de dit offici.
Present y en ditas cosas entrevenint jo lo doctor
Joseph Areny y Garriga, ajudant primer de la
scrivania major, y per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrrogat en altre dels verguers del il·lustre concistori.
En aquest mateix die, essent presents en concistori lo magnífich advocat fiscal y procurador fiscal, me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present llibre de dietari un original procés
de informació rebuda instant lo procurador fiscal

[ 1697 ]

[ 1697 ]

en orde a la indisposició, exaque e impediment
del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de
Bru, deputat militar, junt ab la relació feta per lo
altre dels magnífichs assessors y per altre assessor
assumpt. En y ab la qual diuhen y són de vot y parer que per ara ha de cessar la instància del dit
procurador fiscal en orde a la excepció pretenia
oposar a dit don Joseph de Bru, fundada en lo capítol de Cort, en la súplica per dit procurador fiscal presentada continuada en //381v // dit procés
original, lo qual és assí cusit, signat de lletra J, y
que dita relació, vot y parer fos notificat a dits advocat y procurador fiscal; los quals presents, com
està dit, en concistori, respongueren lo tenien
per notificat y en quant menester fos intimat.

Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».
382v

Disapte, a XXIII de febrer MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo concistori de ses senyories lo doctor misser Balthazar Prous, subrrogat en lo offici dea // 382r //
síndich del General y present casa, ha fet relació
de com en lo die de ahir se conferí en casa lo
molt reverent canceller a effecte de solicitar-li lo
despaitx de las causas de contrafaccions estan
pendents y que dit molt reverent canceller li ha
respost que, donant-li lloch las moltas ocupacions té, ó farà de molt bona gana.
En aquest mateix die ses senyories me han ordenat a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet han rebut de
sa excel·lència, de data de vuyt del corrent, ab lo
qual diu a ses senyories lo informen en orde a
un memorial donat a sa excel·lència per lo capità don Hugo de Santjoan y Planella, altre dels
del tèrcio de dit General, ab la qual suplica ésser-li admesa la dexació de sa companyia, y que
semblantment cusís y continuàs en lo present
dietari còpia del informe de sas senyorias fet y
enviat a sa excel·lència per medi del síndich del
General. Lo qual bitllet, còpia del memorial per
dit don Hugo presentat y còpia de dit informe
és tot assí cusit, signat de lletra V, y del tenor següent. Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:

Segueix-se lo memorial donat per don Hugo de
Santjoan y Planella:
«Don Hugoa de Santjoan y Planella dize que se
halla sirviendo de capitán en el tercio de la Diputación y que al retirarse de la última campanya
de Hostalrique tuvo una grande enfermedad, de
calidad que de ella le han quedado unas tercianas que padece sin esperansa respecto de su debilidad, y según lo que disen los médicos, de poder
continuar esta campanya el servicio, y assí suplica
a vuestra excelencia le honrre en admitirle la dejación de su compañía, que lo recibirá a particular favor de la grandeza de vuestra excelencia.»
Segueix-se lo informe fet a sa excel·lència per
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes:
«Excelentíssimob señor. Obedeciendo gustoso el concistorio de diputados y oydores de cuentas del General del Principado de Cataluña a los órdenes de
vuestra excelencia dados con billete de 18 del presente mes de febrero, en que se sirve desir vuestra
excelencia informe el concistorio en orden a las razones que alega en su memorial el capitán don
Hugo de Santjoan y Planella, que lo es del tercio
de la Generalidad, para la admisión que suplica
a vuestra excelencia de la dexación de su compañía, dise que todo lo contenido en dicho memorial
es mucha verdad, porque haviendo el concistorio
instado fuessen assistir al tercio todos los officiales
que se hallavan en esta ciudad por la falta que ay
allí dellos, por parte de dicho capitán se respondió
no podía por su indisposición, que le durava de la
retirada de la campaña de Hostalrique, en que le
sobrevino una grande // 383r // enfermedad, haviéndole quedado della hasta hora unas tercianas,
sin esperansa respecto de su debilidad y sentir de
los médicos de poder continuar esta campanya el
real servicio, todo lo que consta al concistorio por
relación que le ha hecho el médico desta casa de la
Deputación. Vuestra excelencia podría servirse
tomar, acerca lo referido, aquella deliberación
que fuere de su major agrado y le pareciere más
combeniente, que siempre será lo más acertado».

«El capitánb don Hugo de Sanjoan y Planella me
ha presentado el memorial adjunto, y para tomar
resolución en la instancia que haze de que se le
admita la dexación de la compañía, y jusgado
antes por combeniente el ohir a vuestra señoría lo
que le parece, en vista de las razones que allega en
el referido memorial; que a este fin remito a vuestra señoría, a quien guarde Dios felicíssimos
años. Barcelona y febrero diesyocho de mil seyscientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.

Dijous, a XXVIII de febrer MDCLXXXXVII. En aquest
die Joseph Masderoda, manyà elegit y anomenat
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General y present casa y magnífich racional, y Joan Pau Ferrer, també manyà d’esta ciu-

a. a continuació un procés, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1587.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
382v i 383r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 382v i 383r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
382v i 383r del trienni 1695-1698.
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tat, elegit y anomenat per mestre Joan Mariner,
manyà de dita //383v // present ciutat, ha prestat lo
sòlit y acostumat jurament a Déu nostre Senyor y a
sos quatre sants Evangelis, per ell y lo altre de ells
corporalment tocats, de haver-se bé y llealment en
la visura per ells fahedora de la feyna per dit Mariner feta en la rexa de ferro del hort de la present
casa y en set llits de ferro fets en la enfermeria de las
càrcels reals de dita ciutat, estimant y avaluant dita
feyna segons deu Déu y sas concièncias y segons lo
estil y pràctica tenen del offici de manyà.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab mi, scrivà major y racional, és baxat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa
residència lo receptor dels fraus y a efecte de
continuar en dietari los fraus trobats y appresos
en lo present mes de febrer, y no fou trobat haver-hi frau algun.

(Mars MDCLXXXXVII)
384r

Diumenge, a X de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet han rebut de sa excel·lència de data de vuyt del corrent, ab lo qual
diu a ses senyories que, havent arribat en la playa
de Mataró la salutia del patró Bernat Güell y
sol·licitar lo exactor de la capitania general de
aquella vila que las mercaderias que desembarcà
en ella se portassen a la duana de dit tribunal que
de orde seu se ha posat allí en la conformitat que
en esta ciutat se han opposat los officials de la
Generalitat de Mataró no perturben la primera
regonexensa en la aduana de dita capitania de
Mataró; y que semblantment ý cusís y continuàs
còpia de un paper de embaixada enviada per ses
senyorias a sa excel·lència junt ab còpia de una
certificatòria de com en lo original procés de difarents contrafaccions, instant lo procurador fiscal de dit General, per medi del magnífich doctor
misser Balthazar Prous, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, en resposta de
//384v // dit bitllet, dient-li no ser posible a ses senyories conformar-se ab lo que sa excel·lència té
scrit, per haver-i sobre est fet pendent de certificatòria, per ser contra los capítols vuyt, número
dos, Corts mil sinch-cents quoranta-set, y capítol vuytanta-hu, Corts mil sinch-cents norantanou y altres. Lo qual bitllet, còpia de dita embaixada y còpia de dita certificatòria és tot assí cusit,
signat de lletra X, y del thenor següent:
«Haviendoa arribado a la playa de Mataró la
a. els originals d’aquest bitllet, còpia d’ambaixada i còpia de
certificatòria es troben intercalats entre els folis 384v i 385r del
trienni 1695-1698.
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saletía del patrón Bernardo Güell, vesino de Villanueva, de viage de Génova y solicitado el
exactor de la capitanía general que asiste en
aquella vi-lla que las mercaderías que trae y desembarcó en ella se llevassen a la aduana de
aquel tribunal, que a una orden mía se ha puesto en la conformidad que se executa en esta ciudad a effecto de reconocer si son o no de contrabando, se han opuesto los oficiales de la
Generalidad que assí mismo asisten en aquella
villa, con pretexto de haverse observado siempre
presentar semejantes ropas en la casa del General de ella y despacharlas con asistencia del oficial de la capitanía general. Y porque de entrar
las ropas en la Generalidad se sigue a la capitanía general el perjuycio de no poder hazer aprehención de las que hubiere de contrabando en los
fardos, y combiene atajar los daños que podrían
seguirse, maiormente quando en esta ciudad tienen el primer reconocimiento en la aduana de
la capitanía general y deve ser igual la observancia en todas partes, lo prevengo a vuestra señoría para que en esta inteligencia advierta a
los oficiales de Mataró no perturben el curso del
primer reconocimiento en la aduana de la Capitanía General de aquella villa. Dios guarde a
Vuestra señoría largos años. Barcelona y marzo,
8, de 1697. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados de la Generalidad de este Principado».
«Excelentísimo señor. El concistorio de los deputados y oydores // 385r // deste Principado, respondiendo a lo que vuestra excelencia es servido scrivirle en fecha de ocho del corriente previniéndole
de lo que ha susedido en la villa de Mataró sobre
el desembarco de la saetía del patrón Bernardo
Güell, por haverse opuesto los officiales de la Generalitat a que las mercaderías desembarcadas se
llevassen a la nueva aduana del real tribunal de
la capitanía general, para que con esta inteligencia advierta el concistorio a dichos oficiales no
perturben el curso del primer reconocimeinto en
la dicha aduana de la Capitanía General, en la
conformidat que en esta ciudat le tiene la aduana de dicho tribunal, que se halla en la playa,
por haver de ser igual en todas partes la observancia, dize que se alla el concistorio con vivo
sentimiento de no tener a su arbitrio el conformarse luego con lo que vuestra excelencia expressa, porque sobre el mismo punto, entre otros muchos, está pendiente causa de contrafacción que se
firma con los antecessores de vuestra excelencia y
assessores de dicho tribunal y se ha proseguido y
deve declararse en la conformidat y términos disponen las generales constituciones de Cataluña, y
mientras se halla indeciso el juicio de contrafacción no se puede por alguna de las partes innovar, y esta es la razón porque han continuado los
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cents noranta Nou Redrés, en los quals se
prohibeix lo poder entrar robas y mercaderias
que no sien denunciadas y manifestades primer
als cullidors del dret del General. Y també se
disposa que se hajen de descarregar y aportar en
la casa del General, a hont se deuhen manifestar
y pagar los drets tant de las robas de contrabando com altres, lo capítol final de ditas cridas,
etcètera».

oficiales de la capitanía general el detener y reconocer primero en la aduana de la ciudat las
mercaderías, sin que esta continuación, pendiendo la causa, atribuya derecho perjudicial a la
Generalidat, que depende de lo que se declare por
la Real Audiencia juntas las tres salas con que
parece justificada la razón de que no deven los
officiales de la capitanía que residen en la villa
de Mataró introducir de nuevo lo que asta ahora
en aquella no se havía observado, sin poderse
aplicar al exemplar de la aduana desta ciudat
quando sobre esto mismo insta el síndico de la Generalidat la declaración de ser lo que en ella se
executa contrafuero a los capítulos 8, número 2,
Cortes de mil quinientos quarenta y siete, y capítulo ochenta y uno, Cortes de mil quinientos noventa y otros, // 385v // como vuestra excelencia
quedará informado con el certificado que con
ésta se pone en manos de vuestra excelencia. Y
siendo la primera indispensable obligación del
concistorio el provocar la observancia de las generales constituciones y capítulos de Corte, assigurar la exacción de los derechos de la Generalidat,
espera del zelo y gran justificación de vuestra excelencia no permitirá que los oficiales de dicha
Capitanía General innoven cosa alguna, assigurando a vuestra excelencia que se aplicará el
concistorio en inquirir contra los officiales del
General que abrán faltado a la buena correspondencia devida a la seguridad y exacción de los
drechos y observancia de las prerrogativas del real
tribunal de la capitanía general, quedando el
concistorio como siempre a la obediencia de vuestra excelencia».
«Certifich y fas fe jo, don Ramon de Codina y
Farreras, secretari y escrivà major del General de
Catalunya y present casa de la Deputació, avall
scrit, com en lo original procés de differents
contrafaccions instant lo procurador fiscal de
dit General de Catalunya contra los officials de
la capitania general, en lo aposento del ajudant
tercer de la escrivania major de dit General de
Catalunya, recòndit se troba una certificatòria
feta per lo escrivà major de dit General de (Catalunya de) un paper de embaixada reportat per
lo síndich del dit General de Catalunya en jornada de vint-y-dos de mars mil sis-cents setantasinch al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
dit present Principat, y en dita certificatòria
continuada dita embaixada y en ella consten del
thenor següent: «En ditas cridas se disposa també lo haver-se de aportar las robas y mercaderias
a la barraca de la capitania general o casas dels
officials de dit tribunal en ocasió se desembarcan, impedint dits oficials a las personas de negoci aportar aquellas diretament a las aduanas o
casas del General, tot lo que encontra ab lo capítol vuytanta-hu, // 386r // Corts mil sinch-

Ítem, certifich y fas fe com en lo sobredit procés
se troba en la fi de aquell continuada una suplicació y en ella dos capítols del thenor següent:
«En dit capítol quart de ditas cridas se ordena y
mana que encontinent arriba la barca o altres
fustas en las plajas o ports del present Principat,
haja de donar lo manifest als officials de la capitania general, lo que se encontra ab lo capítol
vuyt, Corts mil sinch-cents quoranta-set y ab lo
capítol vuytanta-y-hu del nou redrés, Corts mil
sinch-cents noranta-nou, a hont se disposa que
se done lo manifest primerament als officials del
General, lo que no podria executar-se si encontinent se degués donar lo manifest al tribunal de
la capitania general. Acostuman també los oficials de la capitania general quant venen algunas
barcas o altres fustas ab robas o mercaderias a la
plaja de la present ciutat fer desembarcar aquellas y descarregar-las en la barraca de la capitania
sens haver descarregat en las casas del General y
allí haver pagat los drets a dit General, y moltas
vegadas se’n aportan ditas robas de dita barraca
restant aquell defraudat de sos drets, lo que és
contra lo capítol vuyt, Corts mil sinch-cents
quoranta-set, y capítol vuytanta-hu, Corts mil
sinch-cents noranta-nou, a hont se disposa que
las mercaderias que arribaran a la present ciutat
se hayan de descarregar en la casa del General y
pagar allí los drets bé y llealment. Últimament
se diu, etcètera». Com estas y altres cosas en dit
procés, al qual me referesch, són més llargament de vèurer, del que fas fe y la present certificatòria, scrita de mà pròpria en Barcelona, als
X de mars MDCLXXXXVII. Ita est doctor Raymundus de Codina et Farrera, scriva maior Generalis
Catalonie».
386v
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Dilluns, a XI de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de ses senyories lo doctor en medicina Honofre
Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, ha fet
relació mitjensant jurament com la indisposició
de Erasme de Lana y Fontanet, donsell, racional
de la present casa, ha continuat fins lo die present y persevera de la mateixa manera que té fetas altres relacions a ses senyories, de modo que
li ha impedit y impedeix la personal servitut de
son offici. Ítem, ha fet relació mitjensant dit jurament com la indisposició de Gismundo Boffill, ajudant tercer de la scrivania major, ha con-

tinuat y persevera en la mateixa conformitat té
dit en altres relacions, impedint-li, com li impedeix, lo poder personalment servir dit son offici.
De la mateixa manera ha fet relació mitjensant
dit jurament com la indisposició de don Miquel
de [...], ajudant de racional, ha continuat y continua conforme té dit y referit a ses senyories en
altres ocasions, de manera que li ha impedit y
impedeix lo exercici personal de son offici.
Ítem, mes ha fet relació com la indisposició de
Joseph [...], andador de la confraria de sant Jordi, ha continuat y continua encara com té dit a
ses senyories en altres relacions, de manera que
li ha impedit y impedeix lo poder servir dit son
offici.a
387r

Dijous, a XIII de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die, per medi del magnífich doctor misser Balthazar Prous, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, foren entregadas a sa
excel·lència las ternas de proposicions de subjectes, tant per la proprietat com per lo ínterim,
del offici de credencer de la bolla de la ciutat de
Tortosa, que vaca per mort de Joseph Bertran,
las quals ternas són assí cusidas, signadas de lletra Z.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
bitllets de sa excel·lència de data de sinch y sis
del corrent mes junt ab còpia de un memorial
donat a sa excel·lència per lo capità Francisco
Casamitjana, en lo primer dels quals és servit dir
sa excel·lència lo informen sas senyorias acerca
de las rahons al·lega dit Casamitjana en dit memorial. Y en quant al segon és servit noticiar a
sas senyorias de que lo capità Joseph Calvaria
deu ser absolt y reintegrat a la pocessió de sa
compania, y que semblantment hi cusís y continuàs còpia del informe per sas senyorias fet y
enviat a sa excel·lència per medi de dit síndich.
Los quals bitllets y còpias axís del memorial donat a sa excel·lència per dit Casamitjana com y
també del informe y resposta per sas senyorias a
sa excel·lència feta, és tot assí cusit, signat de
números 1, y del tenor següent. Segueix-se lo
un bitllet de sa excel·lència:
«Remitob a vuestra señoría el memorial adjunto
del capitán don Francisco Casamitjana y papel
que acompanya a fin de que vuestra señoría me
informe lo que en orden a su pretención se le ofreciere. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría
a. a continuació una proposició de subjectes, transcrita a
l’Apèndix 3, pàg. 1590.
b. l’original d’aquests bitllets, còpia de memorial, còpia d’informe i proposició de subjectes es troben intercalats entre els folis
386v i 387r del trienni 1695-1698.
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largos años. Barcelona, // 387v // y marso sinco de
mil seyscientos noventa y siete.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados de la Generalidad de este Principado».
Segueix-se lo altre bitllet de sa excel·lència:
«Haviendo condecendido a la instancia de vuestra señoría sobre la causa contra el capitán don
Joseph Clavaría, me parece combeniente remitir,
como se deve, el conocimiento della al auditor general del exército para que hiciere exacta aberiguación de los procedimientos de este capitán,
como lo ejecutó fulminándole proceso, del qual
consta el echo de la verdad muy diferente de lo que
se le imputava, de que también el general de esta
plaza estubo mal informado. Y en vista de lo substanciado, me ha echo consulta el auditor general
de que el dicho capitán don Joseph Clavaría deve
ser absuelto y reintegrado a la posessión de su
puesto para que continue el real servicio como lo
hazía antes, y que assí mismo se le paguen y satisfagan los pagamentos que le tocan y ha dejado de
percivir en el tiempo de su suspención, de que me
ha parecido prevenir a vuestra señoría para que
disponga su ejecución en esta misma forma, por
ser justo y combeniente al servicio de su magestad.
La Divina guarde a vuestra señoría muchos y felices años. Barcelona, a 6 de marzo de 1697. Don
Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Segueix-se lo memorial donat a sa excel·lència
per lo capità Francisco Casamitjana:
«Excelentísimo señor. El capitán de infantería,
que lo era del //388r // veguerío de Monblanch, del
tercio de don Joan Copons, don Francisco de Casamitjana, dize a vuestra excelencia como el excelentíssimo marqués de Gastanaga, en atención a
los servicios de su casa y tenércelo todo el francés, le
honró con patente de capitán de todo el veguerío
de Monblanch. Y quizo el deputado que entonces
era don Joseph Terré elegir otro, y se formaron dos
companyas. Y haviendo cobrado odio dicho deputado contra dicho capitán por dicha razón, hizo
que el recetor y pagador de dicho veguerío no le pagara más que media mesada de mayo, siendo así
que su excelencia le mandó marchar a los primeros de dicho mes a levantar su companya y ésta a
razón de quarenta libras barcelonesas y a el otro
capitán sinquenta, lo qual no quiso dicho capitán,
protestando a los recibos que él quería lo mismo
que el otro o lo que su magestad le dava en la patente, diziéndole el pagador que a la retirada de
companya lo miraría con el concistorio, y corriendo todo por manos de don Francisco Junyent sólo
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pudo recabar de dicho concistorio el consignarle la
mitad del dinero que tenía de cobrar el recetor de
dicho veguerío. Murió dicho recetor y cuydando
deste cobransa el veguer, escribe a dicho el veguer
que don Francisco Junyent detuvo su cobransa por
algún empeño, como consta de la carta que presenta a vuestra excelencia. Y siendo esto contra
toda razón y equidad el no pagar a dicho capitán
su sueldo y en la cantidad que a el otro, siendo éste
el único capitán de dicho veguerío y tener el muy
ilustre y fidelísimo concistorio dinero de dicho veguerío y estar pagados todos los demás officiales,
puesto a los pies de vuestra excelencia suplica dicho
capitán sea vuestra excelencia servido mandar se
le pague su sueldo como a el otro capitán, que a
más de ser muy justo lo recibirá a merced de la
grandeza de vuestra excelencia».
Segueix-se lo informe enviat per sas senyorias a
sa excel·lència:
«Excelentísimo señor. El concistorio de deputados
y oydores de qüentas // 388v // deste Principado de
Cathaluña, obedeciendo a los órdenes dados por
vuestra excelencia con billete de 5 del corriente
mes de março, en el qual se sirve desir informe el
concistorio en orden a las rasones que allega el capitán Francisco Casamitjana en su memorial, remitido por vuestra exclencia al concistorio, y a
otro de 6 de dicho mes en que noticia al consitorio
de que el capitán Juseph Calvería dever ser absuelto y reintegrado a la possesión de su compañía,
para que con ella continue el real servicio, como lo
hazía antes, dize, en quanto al primero, que es
mucha verdad de que dicho Casamitjana fue capitán del veguerío de Monblanch en la campanya
de 1695 pero que no fue el solo ni el único, pues
huvo también otro capitán en dicho veguerío con
patente también del capitán general, a quien se le
dió la paga por el veedor y pagador de su tercio de
sinqüenta escudos, pero las mesadas que avía cobrado antes del receptor de dicho veguerío fueron
no más que de quarenta escudos, siendo assí que ni
aún para estos alcansa lo que tenía senyalado dicho veguerío para el sueldo de los capitanes. Y
para aver de pagar a dicho Casamitjana los quarenta escudos de sueldo se huvo de suplir del sueldo
de los soldados huídos, con que los dies escudos que
pide de más por mesada con pretexto de que se davan a todos los capitanes parece no le le devan dar
ni pagar porque en el mismo tercio que él servía,
de quien era maesse de campo don Copons, los más
capitanes dél sólo gosavan quarenta escudos y aún
algunos dellos menos sueldo, sin que conste de la
protesta que dicho capitán Casamitjana narra
en su memorial haver hecho en las libransas, con
que toda la pretención de dicho Casamitjana parece que podría tan solamente recaher en querer
las quarenta libras de la mesada de octubre, y si
ésta no se le pagó fue porque no acompanyó su com734

panyia a la villa de Monblanch, en donde se ajustaron las cuentas del sueldo, assí a los capitanes
como a los demás officiales y soldados.
Y aunque, excelentísimo señor, el consitorio en 24
de // 389r // março 1696 scrivió carta al receptor
de dicha villa de Monblanch para que pagasse a
dicho capitán Casamitjana quarenta libras y
dies sueldos, y por su poca diligencia y por haver
muerto dicho receptor no haverlas cobrado, no fue
mucho que don Francisco Junyent, por quien corría toda la dependencia de las cuentas de las
leva, escriviesse al veguer de aquella villa detuviesse la cobransa, informado mejor de todo lo referido, como también de que dicho capitán, al
arribar a la campanya con su companyía, fue
preso a banderas por orden de su maesse de campo
por mala qüenta y trampas echas en su companyía, de calidat que le faltó más de la tercera parte de los soldados que tenía en ella antes de presentarla en campanya, lo que todo ha procurado
averiguar exactamente el concistorio para poder
informar de la verdat a vuestra excelencia.
En quanto al segundo, que gustoso el concistorio
obedecerá los ódenes de vuestra excelencia en reintegrar en la pocessión de su companyía al capitán
Joseph Calvaría para que con ella continue al
real servicio como de antes, deseando el concistorio
muchas otras ocasiones del mayor agrado de vuestra excelencia para poder con ellas manifestar el
gusto que tiene de servir a vuestra excelencia».
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica donada per Francisco Rigalt, arrendatari
dels drets del General y bolla de Barcelona y bollas foranas del present Principat que fou en lo
trienni de mil sis-cents noranta-dos proppassat,
lo qual conté que, attès que ab un vot ffet per
los nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència y assessors y advocat fiscal d’esta casa als
vuyt de febrer del corrent any, se aconsellà a ses
senyories que havian y devian efectuar lo ajust
tractat ab los interessats, de dit arrendament per
rahó del relaix per causa de las col·lectas invadidas y ocupadas per lo enemich, pagant // 389v //
ses senyories a dit Rigalt trenta mil y sinch-centas lliuras, tot lo que pogués pretèndrer que per
ço dit Rigalt, aprobant y ratificant dit ajust quatenus opus sit, suplica a ses senyorias li deliberan
la sobredita quantitat. Com més llargament és
de vèurer de dita súplica, que és assí cusida, signada de número dos, y del thenor següent:
«Molt il·lustrea y fidelíssim senyor. Francisco
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
389v i 390r del trienni 1695-1698.

Rigalt, arrendatari dels drets de General, bolla
de Barcelona y bollas foranas del present Principat que fou en lo trienni proppassat de 1692,
diu y representa que per quant los nobles y
magnífichs doctors del real consell don Narcís
Anglasell, don Cristòfol Potau, don Joseph Pastor y domingo Aguirre junt ab lo noble don Joseph de Cancer, assessor subrrogat del General
y present casa, doctor Joseph Costa, assessor assumpt, y doctor Jerònim Martí, subrrogat en
assessor fiscal, feren vot y relació en escrits en
jurnada de vuyt de febrer proppassat, ab lo qual
aconsellaren a vostra senyoria que havia y devia
effectuar lo conveni y ajust tractat ab lo interessat de dit arrendament per rahó del relaix y defalch a dit Rigalt expectant per rahó de las
col·lectas que foren invadidas y ocupadas per lo
enemich en lo trienni proppassat, pagant vostra
senyoria a dit Rigalt la quantitat de tres mil
sinch-centas lliuras per tot lo que pogués
pretèndrer per ocasió de dit relaix, com és de
vèurer y consta a vostra senyoria del sobredit
vot fet per dits assessors, advocat fiscal y molt
magnífichs doctors del real consell, consulents
aplicats per vostra senyoria per ocasió de dit fet.
Per ço dit Francesch Rigalt, aprobant quatenus
opus sit, ratificant y confirmant lo dit conveni y
ajust tractat entre vostra senyoria y los interessats en dit arrendament y donant-se per content
de las ditas tres mil sinch-centas lliuras, per tot
lo que puga pretèndrer per rahó de dit relaix,
suplica a vostra senyoria sia servit deliberar se li
pague dita quantitat de tres mil sinch-centas
lliuras ab la més brevedat de pagas possible, que
espera de la generositat de vostra senyoria, que
a més de ésser // 390r // de justícia ne rebrà singular mercè. Oficio, et cetera. Altisimus, et cetera. Alexius Fornaguera. Alos y Ferrer, assessor».
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
relació autèntica y jurada feta davant del diputat
local de la ciutat de Tortosa per lo magnífich
Joseph Melich, doctor en medicina, de la qual
apar que la indisposició de Joseph Gregori
Alaix, escrivent ordinari de racional de la present casa, ha continuat y continua en la mateixa
conformitat se conte en altres relacions per ell
fetas, també continuadas en lo present dietari,
de modo que li ha impedit la personal servitut y
exercici de son offici. Com de dita relació és de
vèurer, la qual és assí cusida, signada de número
tres, y del thenor següent:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septia. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
389v i 390r del trienni 1695-1698.
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mo, die vero nono mensis marcii intitulata, presente et ad hoc vocato, requisito atque rogato me,
Jacobo Revull, cive Dertuse, apostolica et regia
auctoritatibus notario publico, vice et loco domini Pauli de Rosses, apostolica et regia ac eiusdem
civitatis auctoritatibus notarii publici et scribe
magnifici consistorii domus Generalis Dertuse et
eius collecte, et presentibus etiam Raymundo
Sans, sartore, et Josepho Vidal, doleario, Dertuse
civibus, pro testibus ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in dicta
civitate Dertuse populatus, coram et ante presentiam magnifici Josephi Peris, mercatoris, Dertuse civis, deputati localis dicte domus Generalis
Dertuse et eius collecte, personaliter exhistenti et
reperti in quadam aula domorum // 390v // presentis fidelissime et exemplaris civitatis Dertuse,
medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad
Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, prestito in
manu et posse dicti Josephi Peris, deputati localis,
retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la
indisposició de mosèn Joseph Gregori Alaix ha
continuat y continua ab la matexa conformitat
contenguda en altres relacions per mi fetes en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir dit
son offici de escrivent ordinari de la casa de la
Deputació del General del present Principat de
Catalunya, de les quals relacions llargament
consta, ab acte rebut en poder de Pau de Rossés, notari públic de la ciutat de Tortosa, en lo
any pròxim passat. Doctor Joseph Melich». De
quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur, actis dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis cui
intersit dari et tradi et liberari per dictum et infrascriptum notarium et scribam ad habendum
de predictis memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse sub anno, die mense et loco
predictis, presente me, dicto Jacobo Revull, vice et
loco dicti Pauli de Rosses, notarii et scribe infrascripti, et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis Dertuse,
apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus notarii publici et scribe concistorii magnifici deputati localis dicte civitate Dertuse et eius
collecte, qui premissis, mediante Jacobo Revull,
notario, vice et loco meis, ut preffertur, interfui
eaque aliena manu scribere feci et rogatus et requisitus clausi».
En aquest die, entre quatre y sinch de la tarde,
fonch entregat per viàtich lo il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Bru, deputat militar, y, per
part de no haver-se [...] // 391r // per part de la
casa de dit don Joseph de Bru al molt il·lustre y
fidelíssim concistori, no.y anaren las dotse atxas
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de la present casa que se acostuma de enviar en
consemblants funccions.
Disapte, a XVI. En aquest die Hiacyntho Morató, subrrogat en altre dels verguers de la present
casa, és anat, de orde de sas senyorias, en casa
del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru,
deputat militar, a effecte de saber de sa desgana
e indisposició de dit senyor deputat militar, offerint-li de què en lo que fos del servey de sa senyoria trobarie molt prompte al molt il·lustre y
fidelíssim concistori, qui se trobava ab viu sentiment de sa indisposició. Y se ha respost a dit recado digués a sas senyorias que continua la indisposició de dit senyor deputat militar ab molt
cuydado, estimant-los lo bon affecte, conforme
dit Morató ne ha fet relació en concistori.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y, en dit nom, commissari y
delegat apostòlich elegit y anomenat per la santedat de Clement Setè ab bulla especial dada en
Roma a deu de las chalendas de maig mil
sincha-cents vint-y-quatre, y ab facultat en dita
bulla atribuhida, ha sub(d)elegat al reverent Rafel Corrons, prevere y beneficiat en la Seu de
Barcelona, a effecte de que puga regonèxer
qualsevols casas, iglésias, llochs sagrats, monestirs y convents, de religiosos com de religiosas,
regulars y seculars; al qual subdelegat lo die present són estadas despedidas // 391v // lletras de
subdelegació en la forma acostumada, ab poder
de comminar y publicar sensuras, tant [...] qualsevols personas, ecclesiàsticas com seculars.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet de sa excel·lència de data de quinse del
corrent mes, en lo qual los insinua com té notícia que molts officials de las companyias del tèrcio de esta casa se troban fora de ellas, per a què
sas senyorias [...] a // 392r // dits officials que
sens dilació se restituhescan a sas companyias, y
que semblantment cusís y continuàs còpia de la
resposta per sas senyorias feta y enviada per lo
magnífich senyor misser Balthazar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa. Lo qual bitllet y còpia de dita resposta
és tot assí cusit, signat de número IIII, y del
thenor següent. Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«He tenidoa noticia que muchos oficiales de las
compañías del tercio con que vuestra señoría sirve
a su magestad en este exército se hallan fuera de
ellas, y, por las malas conseqüencias que resultan
deste desorden, se lo prevengo a vuestra señoría
para que advierta a estos officiales que sin dilación se restituyan a sus cuerpos en complimiento
de su obligación, porque de no executarse assí se
passará a una severa demostración. Dios guarde
a vuestra señoría muchos y felices años. Barcelona
y marso quinse de mil seiscientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General deste Principado.»
Segueix-se lo informe fet a sa excel·lència:

Diumenge, a XVII. En aquest die se han partit,
en virtut de deliberació per sas senyorias feta lo
die de ahir, per a la vila de Blanes y altras parts,
per a vèurer si.s trobaria un frau, lo reverent Rafel Corrons, prevere, subdelegat, Lluís Magarola, alguazil ordinari, Joseph Ferran, sobrecullidor de la part de llevant, Bernat Forès, notari
real, subrogat en lo offici de ajudant tercer de la
scrivania major, y Joan Costa, guarda ordinària
del General de la present ciutat.
Dilluns, a XVIII. En aquest die Hiacynto Morató, subrogat en altre dels verguers de la present
casa, és anat, de orde de ses senyories, a casa del
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru,
deputat militar, a efecte de saber com ho passa
en sa indisposició y si se li offeria cosa de seu
servey y consuelo. Y se ha respost a sas senyorias
de que continuava en dit senyor la desgana ab
los mateixos perills y cuydado que de antes,
quedant sa senyoria ab la deguda estimació a sas
senyorias de la mercè li feien, conforme dit Morató ha fet relació en concistori.

«Excelentísimo señor. El concistorio de deputados
y oydores de cuentas de este Principado de Cataluña, en respuesta del bitllete de vuestra excelencia de fecha de quince del presente mes de marzo,
en que se sirve vuestra excelencia insinualle tener
noticia que muchos officiales de las compañías del
tercio con que la Generalidad sirve a su magestad, que Dios guarde, se hallan fuera de ellas y
que, por las malas conseqüencias que resultan de
esse desorden, lo previene vuestra excelencia para
que el concistorio lo advierta a los oficiales que sin
dilación se restituyan a sus cuerpos, y que de no
executarse pasará vuestra excelencia a una severa
demonstración, dize que puede assigurar el concistorio a vuestra excelencia que no hay oficial alguno que con su permisso ni de voluntad suya se
fuera, [...] // 392v // del tercio, antes bien, lo siento tanto que ha poder [...] obrar el concistorio passaría luego a quitarles sus cargos y puestos, por ser
tan del real servicio, en el qual se [...] tanto. Y lo
ha participado a su sargento major para que en
a. els originals d’aquest bitllet i informe es troben intercalats
entre els folis 391v i 392r del trienni 1695-1698.
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su nombre lo prevenga de nuevo a todos los officiales, haviendo el concistorio, luego que recibió el billete de vuestra excelencia, para obviar semejantes desórdenes, deliberado que el [ve]hador no
haga libransa alguna a ningún oficial que se ausente del tercio, que acá en esta ciudad no se paguen oficiales ni soldados, sino sólo aquellos que
son menester por recluta, y assí, sobre esta dependencia, podrá vuestra excelencia tomar aquella
resolución que le pareciere más [...] para el real
servicio, que será en ésta hazer [...]lar al concistorio, el qual queda como siempre a [los pies] de
vuestra excelencia».
En aquest mateix die fonch per ses senyories ordenat a misser Balthazar Prous, subrrogat en dit
offici de síndic, després de haver entregat a sa excel·lència la sobredita resposta, li demanàs hora
per una embaixada de dos senyors concistorials
en orde al contengut en una real carta, junt ab
un bitllet de sa excel·lència, scrita a ses senyories
acerca de que lo tèrcio del General y desta casa
se aumente al mayor número de gent que puga,
al que per sa excel·lència fonch respost [...] lo dimecres pròxim vinent a las tres horas, privadament, que ell los oiria ab gran gust, com ne ha
fet relació dit síndic a concistori.

real carta que he recibido con el ordinario de
Castilla y, redusiéndose su contenido, según se me
abisa, a que vuestra señoría haga algún superior
esfuerso a fin de que el tercio con que vuestra señoría sirve se augmente al major número que sea
possible, espero del ardiente zelo y amor con que
vuestra señoría atiende a quanto mira del real
servicio y satisfacción y deffensa de este principado aplicará vuestra señoría las más promptas resoluciones para su execución, assegurando a vuestra señoría que, además de la gratitud que
hallará en su magestad lo que vuestra señoría
adelantare esta importancia, será de muy especial estimación mía, como lo manifestaré en
quanto se ofreciere perteneciente a vuestra señoría, cuya vida guarde Dios largos años. Barcelona y marzo 17 de mil seiscientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos deputados de la Generalidad deste Principado».
393v

Dimecres, a XX de mars. En aquest die, a las tres
de la tarda, los il·lustres //393r // y fidelíssims senyor oÿdor militar y real, privadament, són
anats de part del il·lustre y fidelíssim concistori
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestad, Déu lo guarde, en lo present Principat de Catalunya, suplicant-li fos servit declarar la real mente de sa magestad en orde
a lo que és servit scríurer a dit concistori ab sa
real carta, de data de sinch de mars del corrent
any, de sa real mà firmada y en forma de sa real
Cancellaria despatxada, dient lo molt apreciable
serà a sa real gratitud el que dispose lo concistori per tots los camins sie possible fer algun superior esfors per lo augment de son tèrcio, acompanyada ab bitllet de sa excel·lència, de data de
disset del corrent. Als qual fou servit sa
excel·lència respòndrer-los de que la real mente
de sa magestat era de que lo concistori per si
augmentàs dit tèrcio en tot aquell número que
li fos possible y també per medi de la gent que
podrian fer las ciutats d’est Principat.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories cusís y continuàs en lo present dietari lo dit
bitllet de sa excel·lència, lo qual és assí cusit, signat de número sinch, y del thenor següent:
«Passoa a manos (de) vuestra señoría la adjunta
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1695-1698.
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Dijous, a XXI de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die són tornats de la vila de Blanes y altres parts
a hont eren anats als disset del corrent, per causas y rahons contengudas en lo present dietari,
el reverent Raphel Corrons, prevere, subdelegat, Lluís Magarola, alguasil ordinari, Joseph
Ferran, notari públich de Barcelona, [sobrecolli]dor del General de la part de llevant, Bernat
Forès, notari col·legiat, subrrogat en lo offici de
ajudant tercer de la scrivania major, y Joan Costa, guarda ordinària del General.
En aquest mateix die Jacintho Morató, subrrogat en l’ofici dels verguers de la present casa, és
anat de orde de ses senyories a casa del il·lustre
y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat
militar, a efecte de saber com ho passava en sa
indisposició y si se oferia cosa de son servey y
consuelo, y se ha respost de què continuava en
dit senyor la desgana, però no ab los mateixos
perills que antes, quedant sa senyoria ab la deguda estimació a ses senyories de la mercè li feyen, conforme dit Morató ne ha fet relació a
concistori.
Divendres, a XXII de mars. En aquest die Jacintho Morató, subrrogat en altre dels verguers de
la present casa, és anat de orde de ses senyories
en casa del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
don Joseph Bru, deputat militar, a efecte de saber com ho passava de sa indisposició y si se lo
offeria cosa de son servey y consuelo, y se ha
respost a ses senyories que la cessió havia tinguda lo die de ahir era estada molt forta, y que axís
estava [...], quedant sa senyoria ab la deguda estimació a ses senyories de la mercè li feyan, conforme dit Morató ne ha fet relació a ses senyories.
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394r

En aquest mateix die ha faltat de concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs de
Martí y Vilanova, oÿdor militar, per sa indisposició.
En aquest mateix die, havent tingut notícia los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdors ecclesiàstich y real que lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs de
Martí y Vilanova, oÿdor militar, estava indispost, havent tingut lo die de ahir calentura y havent-lo sagnat, han ordenat a dit Morató anàs a
casa dit senyor don Thomàs Martí a effecte de
saber com ho passava en sa indisposició, y se ha
respost a ses senyories de què sols tenia un poc
de calentura, y que.s creya demà lo tornarian a
sengrar, quedant sa senyoria ab la deguda estimació a ses senyories de la mercè li feyan, conforme dit Morató ha fet relació a ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, havent pres la paraula del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa casa, per trobarse indispost, que continuàs en lo present dietari
com han enviat a sa excel·lència Jacintho Morató, subrrogat en lo offici de verguer de la present casa, entre quatre y sinch de la tarde, perquè fos servit sa excel·lència donar hora per una
embaxada de dos cavallers, a qui fou respost
que.y podrian anar demà a las onse horas del
matí, del que ha fet relació a sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories, presa també la paraula a dit senyor oÿdor militar en sa casa, per sa indisposició, cusís
y continuàs en lo present dietari un bitllet de
sa excel·lència de divuyt del corrent en y ab lo
qual és servit dir a sas senyorias que la representació li feren en orde als reparos que se offerian en establir aduana en Mataró, a fi de que
entren en ella las robas per a regonèxer-las, per
lo que mira al contrabando, per los mi// 394v // <mi>nistres de la Capitania General,
com en esta ciutat se observa, la havia remesa
al real consell perquè juntas las tres salas lo informàs del que se offerís. Y que, havent [...], lo
ha informat no té reparo ni se contravé a ninguna constitució, per lo que havia manat se
posàs la referida aduana y que en ella se fassa lo
primer regoneixement de totas las robas y mercaderias en la forma que se executa en esta ciutat, per lo que prevenia a sas senyorias per a
què ordenassen a sos ministres se arre[...]sen a
aquesta disposició. Y, així mateix, també un
vot, de data de vint del corrent, fet sobre lo
contengut en dit bitllet per los magnífichs assessors y advocat fiscal de esta casa, los quals
diuhen són de vot y parer que poden y deuhen
sas senyorias ordenar als officials del General
738

de la vila de Mataró que sempre y quant los officials de la capitania general fassan descarregar
y desembarcar las mercaderias en la nova barraca de dita vila de Mataró no fassan resistència
de fet per impedir-ho, si sols que, en dit cas,
protesten de convenir a dit fet. Y que semblantment sas senyorias han y deuhen encarregar, axís al síndich com al procurador fiscal, no
sols la solicitut de la instància, però també la
expedició de la causa de contrafacció, sinó
també que mire dit procurador fiscal respecte
dels procehiments de dita nova barraca. Com
més llargament és de vèurer de dit vot, lo qual
junt ab dit bitllet són assí cusits y insertats signats de número VI y del tenor següent. Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«La representacióna que vuestra señoría me hizo
en orden a los reparos que se le ofrecían en establecerse aduana en Mataró a fin de que entren
en ella las ropas para reconozerlas, por lo que
mira al contravando, por los ministros de la capitanía general, como aquí se observa, la remití
a este consejo para que juntas las tres salas se viese y // 395r // me informasse lo que se le ofreciesse.
Y, haviéndome informado no tiene reparo ni se
contrabiene a ninguna constitución, he mandado se ponga la referida aduana y que en ella se
haga el primer reconocimiento de todas las ropas
y mercaderías, según y en la forma que se executa en esta ciudad. Prevéngolo a vuestra señoría
para que ordene a sus ministros se arreglen a
esta disposición. Dios guarde a vuestra señoría
largos años. Barcelona y marzo diezyocho de mil
seyscientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado.»
Segueix-se lo vot:
«En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelísim concistori als assessors y advocat fiscal infrascrits sobre lo que deu obrar respecte del que
lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general del present
Principat, és servit expressar en son bitllet, que
és del tenor següent: «La representación que
vuestra señoría me hizo en orden de los reparos
que se le ofrecían en establecerse aduana en Mataró a fin de que entren en ella las ropas para reconocerlas, por lo que mira al contrabando, por
los ministros de la capitanía general, como aquí
se observa, la remití a este consejo para que juntas
las tres salas se viesse y me informasse lo que se le
ofreciesse. Y, haviéndome informado no tiene rea. els originals d’aquest bitllet i vot es troben intercalats entre
els folis 394v i 395r del trienni 1695-1698.

paro ni se contraviene a ninguna constitución, he
mandado se ponga la refferida aduana y que en
ella se haga el primer reconocimiento de todas las
ropas y mercaderías, según y en la forma que se
executa en esta ciudad. Prevéngolo a vuestra señoría para que ordene a sus ministros // 395v // se
arreglen a esta disposición. Dios guarde a vuestra
señoría largos años. Barcelona y marzo diezyocho
de mil seyscientos noventa y siete. Don Francisco
de Velasco».
Vist no sols lo dit bitllet, sinó també lo procés
de la causa de contrafacció que lo sýndic de la
present casa segueix contra lo real tribunal de la
capitanía general sobre diferents punts en què
se pretengué ha contrafet y contrafà a diversas
constitucions y capítols de Cort, y vist lo demés
que apar pot conduhir per la matèria y, singularment, la representació feta per vostra senyoria a vostra excel·lència en jornada de deu del
corrent mes; attès que ab dita representació de
deu del corrent expressà vostra senyoria en escrits a sa excel·lència los reparos que se oferian a
introduir en la vila de Mataró que las mercaderias fossen primer desembarcadas en barraca o
aduana de la capitania general y que en aquella
tinguessen la primera regonexensa, fundant
aquells principalment no sols en que dita pretenció és contrària a la disposició de difarents
capítols de Cort y ordinacions del General, singularment al capítol vuyt, número dos, Corts
mil sinch-cents quoranta-set, y al capítol vuytanta-y-hu, Corts mil sinch-cents noranta-nou,
sinó també en que actualment se trobava firmat
y pendent judici de contrafacció contra dit real
tribunal per ocasió de fer desembarcar y descarregar las mercaderias que venen de la present
ciutat en la barraca que se troba en la platja per
compte de dita Capitania, tenint ditas mercaderias dins dita barraca, y que axí, pendent dita
contrafacció, no se podia innovar volent introduir en dita vila de Mataró ni altre part semblant abús contra dits capítols de Cort, y que,
per la mateixa rahó, no podia aprofitar lo exemplar del que se observa en dita barraca de Barcelona, perquè, essent acte contradit ab dit judici
de contrafacció, no pot servir de exemplar que
atribuesca dret per a què se dega fer lo mateix
en altras parts.
Attès que sa excel·lència ha remès dita representació a la Reial Audiència, juntas las tres salas, y
que per ellas se ha informat y consultat a sa excel·lència que no tenia reparo ni contravenia a
constitució alguna lo desembarcar las mercaderias en la nova aduana de dita capitania
// 396r // en dita vila de Mataró, no obstant lo
trobar-se pendent dit judici de contrafacció y
demés motius que per vostra senyoria foren
ponderats y que per dita Real Audiència seran
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estats premeditats, y que, en vista de dit informe
y consulta, à noticiat sa excel·lència a vostra senyoria haver resolt y manat que se pose en dita
vila de Mataró la aduana y que en ella se fasse lo
primer regoneixement de totas las robas y mercaderias en la forma que se executa en esta ciutat; attès encara que lo referit informe y consulta de las tres salas, com a matèria extrajudicial,
no puga obrar efecte algú de cosa judicada en lo
procés de dita causa y judici de contrafacció ni
tampoch causar prejudici al procurador fiscal
del General de Catalunya ni al síndich de aquell,
axí per instar la declaració de dita causa de contrafacció com per mòurer lo dupte en si deu exir
al reparo per via de contrafacció en los procehiments de dita nova barraca; enperò, attès que
per via extrajudicial vostra senyoria ha obrat ya
ab sa excel·lència, per medi de dita representació, tot quant se podia y devia representar y que
sa excel·lència à pres la referida resolució ab parer y consulta extrajudicial de las tres salas, no
quedant ja aquí a vostra senyoria altre medi que
executar sinó sols lo salvar los drets y accions de
la Generalitat e o de son procurador fiscal y síndich, devent-se en lo demés per ara resignar ab
la resolució presa per sa excel·lència sens, emperò, ratificar ni aprobar aquella, podent-se
molt bé fer esta salvetat de dits drets y accions
per los officials del General residints en dita vila
de Mataró, protestant de la salvetat de dits drets
y accions y de no concentir a que las mercaderias s’i desembarcaran en dita barraca de la capitania, fent la dita protesta en la primera ocació
que succehirà, en la qual los officials de la capitania instaran que las mercaderias se descarreguen y desembarquen en dita barraca, expressant que llur ànimo és el de tenir dita protesta
per repetida en totas las demés ocasions en què
dits officials de la Capitania vulgan exequtar lo
mateix.
Per ço y altrament són de vot y parer que pot y
deu vostra senyoria ordenar als officials
// 396v // del General residints en dita vila de
Mataró que, sempre y quant los officials de la
capitania general fassen desembarcar y descarregar las mercaderias en la nova barraca posada
per compte de dita capitania en dita vila, no entren en empenyo ni fassen resistència ni operació alguna de fet per impedir-ho, si sols que en
dit cas protesten de no concentir a dit fet, ans
bé que entenen y és son ànimo no atribuir pocessió alguna a dits officials de la capitania ni
prejudicar als drets y accions competents a la
Generalitat y a sos procurador fiscal y síndichs,
desistint sols de fer aprehenció de ditas mercaderias per no descarregar-se aquí en la aduana
del General, en veneració y respecte dels reals
ordes de sa excel·lència. Y, semblantment, que
vostra senyoria à y deu encarregar, axís al sín-
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dich com al procurador fiscal, no sols la solicitut
de la instància per a la expedició de dita causa de
contrafacció, sinó també que attenga y mire dit
procurador fiscal lo que se deu obrar respecte
dels procehiments de dita nova barraca. Y axí ho
senten. Barcelona y mars de MDCLXXXXVII. Alos
y Ferrer, assessor. Don Josephus de Canser, assessor. Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie
subrrogatus».
Dissapte, a XXII. En aquest die Jacintho Morató,
subrrogat en lo offici de verguer de la present
casa, de orde dels senyors deputats ecclesiàstich
y real y senyors oÿdors també ecclesiàstic y real,
se és conferit en las casas de la pròpria habitació
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor militar a efecte de saber del estat de la indisposició de dit senyor, y se ha respost a ses senyories que dit senyor deputat militar estava de
cuydado y ab gran perill de la vida; del altre,
// 397r // que se havia enviat a cercar lo sant sagrament de la extremaunció per a estremunciarlo, estimant don Lluýs Bru, fill de dit senyor deputat militar, la honrra que sas senyorias eren
servits fer a son para, y que lo senyor oÿdor militar, a las nou del matí, lo sangrarian y que la febra era menos, quedant dit senyor oÿdor militar
ab la estimació deguda a ses senyories per la
mercè eran servits fer-li, de tot lo que ha fet relació a ses senyories.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, havent pres la paraula del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa casa per trobar-se
indispost, que continuàs en lo present dietari
com a les onse horas d’est matí lo noble don
Ramon de Codina y Ferreras y lo magnífich
doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de
Barcelona, han aportat, de part del il·lustre y fidelíssim concistori, al excel·lentíssim llochtinent de sa magestat en lo present Principat de
Catalunya una embaixada en scrits, còpia de la
qual és assí cusida, la qual conté de què trobantse ses senyories ab una real carta, de data de
sinch del corrent mes, en la qual sa magestat és
servit insinuar-los havia resolt tornar a expressar
a sas senyories que serie de son real agrado que
disposasen fer algun superior esfors al que se li
havia proposat, y que, havent-se servit sa
excel·lència declarar la real mente als senyors
oÿdors militar y real, quant hi anaren ab embaixada lo die vint de est mes per est effecte, que
concistia en que lo concistori per si sol fes tot
aquell esfors possible en aumentar dit tèrcio y
que ideàs la plauta de la gent conexeria podrian
fer las ciutats d’est Principat havian deliberat
augmentar dit tèrcio de cent hòmens més efectius duradors tan solament esta primera campanya, que és a tot quant podian arribar las for740

sas de la Generalitat, y que la gent effectiva podrian fer las ciutats de est Principat creyen serian
tres-cents y quaranta hòmens effectius. Com
més llargament és de vèurer de dita embaixada.
Al que fou servit sa excel·lència respòndrer de
paraula ab gran gust lo augment // 397v // que
oferia fer lo concistori de cent hòmens més en
son tèrcio per esta campanya, però que, en
quant a la gent li ponderavan podrian fer ditas
ciutats, tenia que significar-li que la ciutat de
Tarragona acudia a las pacificacions de aquella
plassa, Lleyda se trobava empenyadíssima per
rahó de la campanya passada, Vich en la frontera del enemich y aquesta, junt ab tota la plana,
acudia molt promptement a tots los sometents
se oferien, y que la Seu de Urgell se trobava a la
frontera y que, axís, per estas rahons, era del servey de sa magestat lo aliviar-las en quant pugués, y que axís sols quedavan Tortosa y Balaguer, Solsona y Manresa, y que, attenent sa
excel·lència que lo major servey de sa magestat
era el que el servey fos lo que més prompte y
efectivament se podés executar, tenint la mira
ab que sia ab la major conveniència a favor del
país, que estimaria ses senyorias premeditassen
si tindria forma que quiscuna de ditas ciutats,
per lo que importaria lo gasto (de) las llevas de
quiscuna de ellas los mesos de juny, juliol,
agost, septembre y octubre, se posàs en lo
banch d’esta ciutat la meytat de la quantiat del
que importarian ditas llevas, y que aportant [...]
a part, lo consitori fes aquella lleva que.s pogués
fer respecte del diner entregaran ditas ciutats,
puix de eix modo creya que lo servey fora més
prompta y del major útil al país. Còpia de la
qual embaixada és assí cusida y signada de número set y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Havent rebut lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat de Catalunya la real
carta de sa magestat, Déu lo guarde, de datta de
cinc del corrent, ab la qual és servit dignar-se dir
que, no obstant //398r // los curs medis de la Generalitat, que lo concistori ab carta de dos del
mes passat li tenia representats, havia resolt tornar a expressar quant apreciable seria en sa real
gratitut el que disposàs lo concistori per quants
camins li fos possible fer algun superior esfors al
que se li havia proposat. Y, havent lo concistori,
a vista de sa impossibilitat, ab los curts medis se
troba, disitjat saber si fóra estada la ment de sa
magestat de que la Generalitat o bé las ciutats de
est Principat fessen lo augment del tèrcio en què
la Deputació serveix a sa magestat en la conformitat que ja en la campanya antecedent se era
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 397v i 398r del trienni 1695-1698.

executat, acudí per medi de embaixada de dos
consistorials lo dia vint del corrent a vostra excel·lència per a què fos servit declarar la real
mente. A què respongué vostra excel·lència que
lo que sa magestat demanava era de què lo concistori per si sol fes tot aquell esfors possible en
augmentar dit tèrcio en lo major número pogués, y, axí mateix, ideàs la planta de la gent effectiva conexeria podrian fer las ditas ciutats per
a poder augmentar dit tèrcio.
Y, desitjant obeir dit consistori las insinuacions
de sa magestat y donar gust a vostra excel.lència,
després de haver premeditat los curs medis en
què.s troba, així per las menos entradas de sos
drets com encara per haver de pagar una grandíssima quantitat als arrendadors del trienni antecedent, vehent-se casi impossibilitat de poder
mantenir lo tèrcio en lo número de son institut,
que és de quatre-cents hòmens, no obstant tot
lo que ha deliberat lo augmentar dit tèrcio de
cent hòmens més efectius, duradors tant solament esta pròxima campanya, que.s a tot quant
poden arribar las entradas de dita Generalitat, y
encara haurà de retardar a pagar los salaris que
acostuma pagar esta casa de la Deputació, esperant que sa magestat se donarà per servit de dita
deliberació y vostra excel·lència satisfet de ella.
398v

En quant al segon punt, de la planta dels soldats
que podan fer las ciutats de est Principat, ha
aparegut al concistori, attenent als medis de
quiscuna, idear la planta en la forma següënt.
Tarragona apar pot fer: 40 hòmens. Tortosa:
50. Lleyda: 60. Balaguer: 40. Solsona: 30.
Manresa: 50. Vich: 50. Seu de Urgell: 20. Total: 340 hòmens, que entre totas las ciutats vindran a fer lo sobredit número de tres-cents y
quoranta hòmens efectius. A Tarragona, en la
campanya antecedent, se li demanaren vint-ysinch hòmens y, en consideració de que no serví
ab ningun y acudí a vostra excel·lència demanant la exhoneràs de fer aquells, per estar ja
molt avansada la campanya, oferint-se fer doble
lo servey per esta, per ço se li pot demanar augmente lo número dels soldats fins als sobredits
quoranta. Tortosa ja cumplí en lo número dels
sinquanta la campanya antecedent, ab capità y
officials, ab què se li pot demanar lo mateix.
Lleyda, axí mateix, serví ab sa companyia de sexanta hòmens ab sos officials y per dita rahó
apar també se li pot demanar lo mateix servey.
Balaguer sols deu divuyt soldats la campanya
antecedent, sent axí que se li’n demanaren trenta, ab què apar que pot servir esta ab quoranta.
Solsona no féu ningun, havent-se-li’n demanat
// 399r // vint-y-sinch, y axís apar que se li’n poden demanar trenta. Manresa ja serví en la campanya antecedent ab una companyia de sinquanta hòmens ab sos oficials, ab què per ço se
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li pot demanar lo mateix. Vich serví en la campanya antecedent ab una companyia de sinquanta hòmens ab tots sos officials y ha continuat aquella, y axí sols se li deu demanar fins al
dit número de sinquanta hòmens effectius. La
Seu de Urgell no serví la campanya antecedent
ab ningun soldat, havent-se-li’n demanat quince hòmens y per últim offerí una quantitat mòdica de diner, la qual no pogué passar a acceptar
lo consistori, ans bé, li respongué que no se li
demanava diner, sinó és número de soldats efectius, y, en concideració de què en est intermedi
lo enemich tocà alguna arma en aquellas aparts,
suspengué lo concistori lo solicitar-la més, no
obstant que lo constava tenia medis suficients
per a mantenir dita gent, ab què, per lo sobredit, apar que a dita ciutat se li poden demanar
los vint hòmens, representant a vostra excel·lència el concistori que serà bé que totas las ditas
ciutats donen los soldats que els tocarà fer vestits al igual y ab la mateixa divisa dels del tèrcio
de la Generalitat.
Y per quant la experiència ha ensenyat que sempre que hi ha hagut llevas són vinguts los soldats ab armas de mala qualitat y molts de ells
sens ellas, a més del gasto ne suportan las universitats, sens ésser de profit, no dubta lo concistori serà servit vostra excel·lència manar-los
armar y municionar en la mateixa conformitat
que als del tèrcio de la Generalitat. Havent passat lo concistori a discórrer la pràctica y execució del sobredit servey, apar no pot executar-la
ab la forma y modo que en altras ocasions se ha
estilat, que ha estat lo anar concistorials a fer
consemblants // 399v // llevas, perquè ademés
que la Generalitat no.s troba en estat de poder
tollerar semblants gastos, també se ha reparat
ab molts altres incombenients, axí per lo real
servey de sa magestat com per la utilitat pública
de la província, y axí se ha discorregut que lo
millor medi seria anomenar vostra excel·lència,
den cada ciutat, una persona de las de major suposició y aucthoritat per a què solicitàs de aquella la dita lleva, suministrant-li vostra excel·lència los ordes necessaris y lo concistori las
instruccions convenients per a què se logre lo
que se solicita. Y, en cas que las personas anomenadas per vostra excel.ència no fossen poderosas per a lograr lo real servey de sa magestat
ab dita lleva, apar seria medi proporcionat
manàs vostra excel·lència venir a esta ciutat síndichs ab los poders necessaris per a la effectuació de dit real servey.
Estos són, excel·lentíssim senyor, los medis que
ha discorregut lo consistori en idear la planta
sobredita, esperant serà aquella del agrado de
vostra excel·lència, submetent-la a sa gran comprehenció per a què, en cas sie del gust de vostra
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excel·lència, la puga posar quant antes en execució, per ser lo temps més proporcionat a la
lleva y estar tant pròxima la campanya, quedant
lo consistori prompte en obeir en tot los ordes
de vostra excel·lència y obrar tot lo que sia de
conveniència al major servey de sa magestat».
Diumenge, a XXIIII de mars MDCLXXXXVII. En
aquesrt die Hiacynto Morató, subrrogat en lo
offici de verguer de la present casa, de orde dels
senyors deputats ecclesiàstich y real y senyors
oÿdors també ecclesiàstich y real, se és conferit
en las casas de la // 400r // pròpria habitació dels
il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor
militars a efecte de saber del estat de la indisposició de dits senyors, y se ha respost a sas senyorias que dit senyor deputat militar estava molt
més de cuydado que ningun die fins avui y ab
perills inminents de la vida, estimant don Lluís
Bru, fill de dit deputat militar, la honra que sas
senyorias eren servits fer a son pare; y que lo senyor oÿdor militar ho passava millor, essent
molt poca la calentura que tenia, quedant sa senyoria ab la estimació deguda a sas senyorias per
la mercè eren servits fer-li, de tot lo que ha fet
relació a sas senyorias.
Dilluns, a XXV de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die Jacinto Morató, subrrogat en lo offici de
verguer de la present casa, de orde dels il·lustres
y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real
y oÿdors també ecclesiàstich y real, se és conferit
en las casas de la pròpria habitació dels il·lustres
y fidelíssims senyors deputat y oÿdor militars a
efecte de saber del estat de la indisposició de
dits senyors, y se ha respost a sas senyorias que
dit senyor deputat militar estava casi desauciat
de la vida, estimant don Lluís Bru, son fill, la
honra que sas senyorias eren servits fer a son
pare; y que lo senyor oÿdor militar estava molt
millorat, de calitat que esperava lo die de demà
poder-se llevar un poch del llit, quedant sa senyoria ab la estimació deguda a sas senyorias per
la mercè eran servits fer-li, de tot lo que ha fet
relació a sas senyorias.
Dimars, a XXVI de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die Hicyntho Morató, subrrogat en lo offici de
verguer de la present casa, de orde dels il·lustres
y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real
y oÿdors també ecclesiàstich y real, se és conferit
antes de // 400v // las nou horas del matí en las
casas de la pròpria habitació dels il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor militars a effecte
de saber del estat de la indisposició de dits senyors, y se ha respost a sas senyorias que lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru,
deputat militar, estava tant agravat de sa indisposició que, segons deyen los metges, sols tenia
de vida algunas horas, estimant don Lluís Bru,
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fill de dit senyor deputat militar, la mercè feyen
a son pare y a ell de acompanyar-lo en tant gran
pesar; y que lo senyor oÿdor militar ho passava
tant alentadament que esta tarda se comensaria
a llevar, quedant sa senyoria ab la estimació deguda a sas senyorias per la mercè eren servits
fer-li, de tot lo que dit Morató ha fet relació a
sas senyorias est matí, entre las nou y deu horas.
En aquest mateix die, entre las dotse y una de
migdie, fonch Nostre Senyor servit aportar-se’n
en lo Cel la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, en Barcelona domiciliat, deputat militar del General de Catalunya,
que la tinga en lo Cel.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, havent presa paraula al senyor oÿdor militar en sa casa per indisposició, continuàs en lo
present dietari com esta tarda, entre las quatre y
las sinch horas, han rebut un recado, ço és, los
senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdors
també ecclesiàstich y real, en la pessa del concistori, de part del noble don Lluís de Bru y Canta,
fill del sobredit il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Bru, deputat militar, per medi del magnífich Joseph de Bru y de Banyuls, donzell, y lo
noble don Pedro Descallar, en Barcelona domiciliats, los quals feren a ssaber a sas senyorias, de
part de dit don Lluís Bru, com entre dotse y una
de est migdie ere mort dit senyor don Joseph de
Bru, deputat militar, son pare, y suplicant a sas
senyorias fessen en esta ocasió lo que en altras
vegadas se ha acostumat. Y sas senyorias respongueren // 401r // que.ls pesava molt de la mort
de dit senyor don Joseph Bru, deputat militar,
per haver pedut tan bon company, y que ells farian tot lo que en consemblants ocasions se ha
acostumat fer. Y encontinent sas senyorias manaren tancar las portas de la present casa y restaren solas obertas las portalletas, y manaren axí
mateix a Joseph Pelegrí, verguer de sas senyorias, qui té en conreu la capella de Sant Jordi de
la present casa, <y> que se celebrassen missas
contínuament en dita capella, tantas quantas se
poguessen celebrar, com en effecte se féu los
tres dias que.s tindrà lo dol, que seran dimecres,
dijous y divendres.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, havent presa la paraula al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa casa per sa indisposició, continuàs en lo present dietari com esta
tarde, entre sis y set horas, han enviat al noble
don Ramon de Codina y Ferreras y magnífich
Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, a casa del noble don Lluís de Bru y Canta,
fill del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de

antes hora de sa excel·lència per medi de
Hiacyntho Morató, subrrogat en lo offici de altre // 402r // dels verguers de sas senyorias, en
scrits. Y que, axí mateix, continuàs en lo present
dietari la dita embaxada, la qual conté que
quant alguna ciutat convinga en fer lo servey ab
diner per sis mesos d’esta campanya, per la meytat de la que importaria la lleva acostuma o deuria fer, deu enviar un síndich ab ple poder per a
què, en poder del secretari de esta casa, se obligue a cumplir lo que li tocarà pagar, donant dos
pagas anticipadas, entrant lo diner al cúmulo de
la Generalitat per a excusar administració a part.
Y que, en quant a la ciutat de Vich, attès té
companyia fixa en lo tèrcio de la Generalitat,
sols se li deuria demanar que la reclute fins al
número té determinat. En quant, emperò, a las
ciutats de Tortosa, Lleyda y Manresa, se judica
ser dificultós conseguir fassan lo servey ab diner
effectiu, sinó ab companias, però que apareix
se’ls podria escríurer ponderant sa pròpria conveniència reduhint la petició de diner a la meytat de lo que importaria la lleva, que vindria ser
mil sinch-centas sinquanta lliuras per quiscuna.
Y en quant, emperò, a las ciutats de Tarragona,
Balaguer, Solsona y Seu de Urgell, aparexia que
estas se convindrian en fer lo servey ab diner
efectiu, perquè Tarragona, per la meytat de lo
que li importaria lo gasto de la lleva, sols hauria
de donar mil lliuras. Balaguer, lo mateix, Solsona set-centas sinquanta lliuras y la Seu de Urgell
sinch-centas lliures, y que lo concistori, del diner entregarà, augmentarà lo tèrcio per esta
campanya fins al número que abastarà lo diner.

Bru, deputat militar, precehint lo haver anat en
dita casa Jacinto Morató, subrogat en lo offici
de verguer, antes que arribassen dits cavallers, a
effecte de expressar que.y anaven dits cavallers
de part del concistori. Y havent-li dit don Lluís
de Bru que sempre que fossen servits podien
anar-hi, a effecte de donar-li lo pèsame en nom
del il·lustre y fidelíssim concistori de la mort de
dit senyor deputat militar, pare seu y company
de sas senyories, assigurant-lo lo acompanyavan
ab totas veras al sentiment ab què.s troba de
tan gran pèrdua, la qual regonexian tenian no
sols sas senyorias, sinó també tot lo Principat,
per faltar un subjecte de tan llargas experièncias
y cabal per a tot, y que luego havian ordenat de
que en la capella del gloriós patró sant Jordi
d’esta casa se celebrassen, per salut y repòs de la
ànima de dit senyor deputat, per lo espay de tres
dies, que serien dimecres, dijous y divendres
pròxims vinents, tantas quantas missas se poguessen dir y que lo divendres següent, en dita
capella, se celebraria un aniversari // 401v // ab
música, ab túmol, per la ànima de dit senyor deputat, assistint en esta funció sas senyorias junt
ab tots los officials, tant de dintre com de fora
casa, ab gramallas de dol. Y que, axí mateix, havian ordenat se tancassen las portas de la casa de
la Deputació y que, si a dit senyor deputat militar se li feya enterro, desitjarian saber sas senyorias què dia serà y la hora per poder assistir-hi
junt ab los dits officials, ab gramallas de dol. Al
que dit don Lluís de Bru respongué que, després de fer la deguda estimació de la honra y
mercè que eren servits sas senyorias fer-li en donar-li lo pèsame de la mort de dit senyor diputat
militar, son pare, restavan ab lo degut agrahiment de las demostracions que gustaven fer sas
senyorias <fer> en honras de dit senyor son
pare, y que son enterro fóra dijous primer vinent al matí, però que en quant a la hora sas senyorias havien de ser qui la havian de donar,
que sa precisa obligació ere obehir los preceptes
de sas senyorias.

Al que sa excel·lència fou servit respòndrer que
ere molt de son gust lo que lo concistori li significava y que axís, quant antes, escriguessen sas
senyorias a las ciutats de Tortosa, Lleyda, Manresa, Solsona, Balaguer y Seu de Urgell demanant-los en primer lloch lo servey ab diner, ço és,
la meytat de lo que importaria lo gasto de la lleva. Y, en cas que no vullan fer lo servey ab diner,
sinó ab llevas, que estas han de estar promptas
per mig maig qui ve, quant no se augmentarà lo
servey. Y que ell acompanyarà las cartas del concistori. La qual embaxada és assí cusida, signada
de número VIII, y del tenor següent:

Dimecres, a XXVII de mars MDCLXXXXVII. En
aquest die se comensaren a celebrar en la capella
petita de Sant Jordi missas per la ànima del senyor deputat militar don Joseph de Bru, com és
acostumat.
402v

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, havent pres la paraula al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa casa per sa indisposició, continuàs en lo present dietari com
vuy, a las tres horas de la tarde, han enviat a sa
excel·lència una embaxada per medi de dos cavallers, qui foren don Ramon de Codina y Ferreras y magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer,
ciutedà honrat de Barcelona, havent obtinguda
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«Excel·lentíssima senyor. Anyadint lo concistori
de deputats y oÿdors de comptes del General
d’est Principat a la planta y representació entregada a vostra excel·lència sobre lo servey que
apar podrian fer las ciutats de est Principat en
augment del tèrcio ab què serveix la Generalitat
a sa magestat, Déu lo guarde, se offereix representar a vostra excel·lència que quant algunas
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 402v i 403r del trienni 1695-1698.
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de las ciutats se volgués venir bé en servir ab diner effectiu, serie precís que enviàs son síndich
ab special poder per firmar en poder del secretari y escrivà major de la Deputació la promesa y
oferta de dit donatiu, entregant dos pagas anticipadas de las sis proporcionadas als sis mesos
en què serie precís per esta campanya prevenir
dit servey, y que lo dit diner entràs en la massa y
cúmulo de la Generalitat, a fi y effecte de pagar
aquell augment que.s farà en dit tèrcio, sens haver-se’n de aportar de dit donatiu compte a
part, per<a>què fore confòndrer la administració de la casa, a més que los officials que aportarien dit compte particular pretendrien salari, lo
qual pot ahorrar-se servint en augment y major
número de soldats, puix ja procurarà lo concistori fer lo dit augment a proporció de tot lo que
importarà lo donatiu. Apar que respecte de la
ciutat de Vich, que conserva la compania, no se
li deu demanar altra cosa més que la recluta al
mateix número del any passat.
Respecte de las ciutats de Tortosa, Lleyda y
Manresa se concidera dificultós vullen fer servey
ab diner effectiu, sinó que voldran que lluesca
per si sol lo servey com a singular de la una de
las ditas ciutats, formant cada una sa companyia
ab tots sos officials, com en la campanya antecedent, però apar que se’ls podrie escríurer ponderant-losa // 403r // sa pròpria conveniència,
més prompta y puntual assistència per lo real
servey, reduhint la petició del diner effectiu a la
meytat del que importaria lo gasto de la lleva
corrent per llur compte, perquè lo gasto de dita
lleva ha de importar lo menos lo següent. Primo, lo sou del capità per sis mesadas, a raó de
sinquanta lliures lo mes: CCC lliures, sous.
Ítem, lo alferes, a raó vint lliures lo mes: CXX
lliures, sous. Ítem, lo sargento, a raó nou lliures
lo mes: LV lliures, sous. Ítem, lo pagador, a raó
quoranta lliures lo mes: CCXXXX lliures, sous.
Ítem, per las entradas de sinquanta soldats, computant-las sols a dobla per quiscuna, sinquanta
doblas: CCLXXV lliures, sous. Ítem, per lo cost
dels vestits, a raó quinse lliures quiscun vestit:
DCCL lliures, sous. Ítem, per los socorros dels
sinquanta soldats, a raó tres sous per dia:
MCCCL lliures. Suman los sobredits partits:
IIIMDLXXX lliures, sous. Ab què pagant cada
una de ditas tres ciutats la meytat, sols gastaria:
MDL lliures, sous.
En quant a las altre quatre ciutats, que són Tarragona, Balaguer, Solsona y la Seu de Urgell, las
quals apar que no poden alentar-se a sustentar
una companyia ab sos officials, sinó solament
a. a continuació uns ordres, intercalats fora de lloc, i una fe,
transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1590. Haurien de trobar-se entre els folis 408v i 409r del trienni 1695-1698.

744

soldats rasos, apar que de estas ab més facilitat se
pot esperar convindran en fer lo servey ab diner
effectiu, suposant que la de Tarragona, servint
ab quoranta soldats rasos, vindrà a gastar per los
sis mesos dos mil lliures ab entradas, vestits, socorros // 403v // y pagador, y pagant sols la meytat serian mil lliures. Balaguer, servint ab quoranta soldats rasos, gastaria lo mateix que la de
Tarragona. Solsona, servint ab trenta soldats rasos, importaria mil y sinch-centas lliures, y donant diner efectiu sols gastaria set-centas sinquanta lliuras, y la Seu de Urgell, servint ab vint
soldats rassos, importaria mil llliures, y donant
diner effectiu sols gastaria sinch-centas lliuras.
Així que estas quatre ciutats, donant diner effectiu, servirien en esta campanya ab tres mil doscentas sinquanta lliures. Y si las ciutats de Tortosa, Lleyda y Manresa servien ab diner efectiu,
importaria quatre mil sis-centas sinquanta lliuras, que juntas importan la summa de set mil
nou-centas lliures, que és tot quant se offereix al
concistori representar a vostra excel·lència, que
manarà lo que serà més proporcionat al real servey y agrado de vostra excel·lència».
Dijous, a XXVIII de mars MDCLXXXXVII. En
aquest die se ha continuat la celebració de les
missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar, en la capella petita de Sant Jordi de esta casa.
En aquest mateix die los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats ecclesiàstich y real, junt ab los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real, entre las vuyt y nou horas del matí,
han rebut un recado de part del il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs Francisco Martí y de
Vilanova, oÿdor militar, dient a sas senyorias
que si bé estava en determinació de anar
// 404r // ab sas senyorias al dol del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat militar, emperò lo doctor en medicina Agustí Fatjó li aconsellava no assistís en esta funció per
quant se li’n poria seguir grave prejudici a sa salut y que, axís, li pesava molt lo no poder assistir, per lo que dits senyors deputats ecclesiàstich y real, junt ab los senyors oÿdors també
ecclesiàstich y real, han consultat est fet ab los
magnífichs assessors de esta casa, qui foren de
sentir que, attès ses senyories, als vint-y-sis del
corrent, per medi de dos cavallers, havian
participat al noble don Lluís de Bru, fill de dit
senyor don Joseph de Bru, deputat militar, de
que lo die de vuy lo concistori assistiria al dit
dol y que la hora era molt cerca, eren de parer
que podian y devian sas senyorias, tots quatre,
assistir a dita funció, no obstant que lo senyor
oÿdor militar no pogués assistir-hi, y que fessen
lo concistori per est acte y per lo anniversari
que demà en esta casa se havia de celebrar en la

capella petita de Sant Jordi de esta casa per la
ànima de dit senyor deputat militar, per lo que
me han ordenat a mi, scrivà major del General
y present casa, cusís una relació feta per dit
doctor Agustí Fatjó, que és assí cusida, signada
de nombre VIII, y, axí mateix, cusís y continuàs en lo present dietari dit vot, com de ell és
de vèurer, que és assí cusit, signat de número
VIIII, y del tenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet ara repentinament consultat per los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oïdors
ecclesiàstichs y reals del General de Catalunya
sobre si, constant per relació en escrits del doctor en medicina Agustí Fatjó que lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs Martí y de
Vilanova, oïdor militar, se troba indisposat e
impedit de poder assistir y anar a la funció pública del enterro del molt il·lustre y fidelíssim
// 404v // senyor deputat militar, don Joseph de
Bru, y trobar-se ja presents en la present casa de
la Deputació tots los officials endolats ab gramallas de dol per assistir y acompanyar als molt
il·lustres senyors concistorials a la casa del dit senyor deputat militar y assistir al dol en lo temps
del enterro del cadàver del dit senyor deputat
militar, y estar lo noble don Lluís de Bru y Canta y demés de sa família actualment esperant a
dits molt il·lustres concistorials per dita funció,
podan y deuen anar, en la forma consistorial ab
las massas, los dits senyors consistorials dels dos
braços, ecclesiàstich y real, en la mateixa forma
que si hi hagués consistori y del mateix modo
asistir demà a la funcció pública del aniversari
que se ha de celebrar ab la mateixa assistència en
la present casa, ab solemnitat de música y atxes.
Vista dita relació y vistos diferents vots, que ja
foren vistos y citats ab lo vot fet per los infrascrits als 31 de desembre 1696 y vist lo demés
que la brevedat del temps ha permès vèurer y
premeditar; attès que de dita relació consta del
impediment e indisposició de dit senyor oïdor
militar, la qual no fou prevista, ans bé ab justa
provabilitat se creya poder assistir a dita funció;
attès que se troban ja tots los officials vestits y
ab lo gasto de las gramallas de dol disposats per
anar y assistir a la funció y que seria cosa notable que se faltàs a ella y de sentiment per los
fills y família de dit quòndam senyor deputat
militar, de què no.s fes per dit senyor tota
aquella pública demonstració que en semblants
casos té de estil y consuetut fer la present casa;
attès que en la assistència pública de dita funcció // 405r // no.s fa deliberació alguna ni resolució per la qual, segons capítols de Cort, dea. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 403v
i 404r del trienni 1695-1698.
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gan concórrer los tres braços, sinó que solament
és un acte de honorificència y demonstració
que fa la casa de sentiment per la mort de un
concistorial y que aquesta se pot decentment
cumplir per aquells sols consistorials, que no.s
troban impedits per assistir a ella, associats dels
assessors y advocat fiscal y comitiva dels officials
de la Generalitat, majorment en ocasió que estan ja per partir, podent del mateix modo aportar las tres massas, encara que falte lo bras militar, puix que se troba practicat que, en
embaxadas o visitas públicas que.s fan per sols
dos consistorials ab las insígnias, assisteixen los
tres verguers ab totas las massas; per ço, y altrament, los assessors y advocat fiscal infrascrits
són de vot y parer que en atenció de totas las
referidas circunstàncias, dits quatre senyors
concistorials diputats y oïdors ecclesiàstichs y
reals poden y deuen proseguir a la execució de
dita funcció en la mateixa forma y modo que
haurian procehit en ella si dit senyor oïdor militar hagués pogut assistir a ella y no se fos trobat
ab indisposició, y del mateix modo demà assistir a la celebració solemne del aniversari. Y axí
ho sentan y firman en Barcelona, als 28 de mars
de 1697. Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de
Cancer, assessor subrogatus. Marti, advocatus
fisci Generalis Catalonie subrogatus».
En aquest mateix die lo magnífich Francisco
Marí y Genovès, donsell, regent los comptes del
General y present casa de la Deputació, constituït personalment en lo consistori de sas senyorias antes de exir de ell los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdors
també ecclesiàstich y real, qui per est acte feyan
concistori, com apar del vot assí cusit lo die present, per anar a casa lo noble don Lluýs Bru per
a tenir lo dol per la mort del il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Bru, deputat militar, havent
obtinguda llicència dels dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, ha requirit a mi,
don Ramon de Cudina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa de la Deputació, llevàs acte y continuàs de com, no
// 405v // <no> obstant que ell, com a regent los
comptes, dega precehir al racional de la present
casa, tant en lo concistori com fora d’ell, en
qualsevols actes y funcions, no dupta pretèndrer
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, subrrogat en el dit offici de racional, precehir-lo ab
lo pretext de haver, diu, precehit, a altres regents los comptes. Y com lo indagar y averiguar
a qual toque dita precedència requiriria llarga
discussió, axí per haver de mirar en lo archiu de
[...] differents dietaris y altres llibres, com altrament [...], a què no dóna lloch per al present la
brevedat del temps, per la qual rahó y per haverse trobat que en lo últim acte precehí dit racional, per ço, sens prejudici de dret y acció li com-
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peteix, se acontenta y concent que per aquesta
vegada tant solament lo precehesca dit racional,
ab expressa, emperò, protesta que, per rahó de
la dita precedència tindrà el dit racional esta vegada y fòrsan per havant, no sie ad[...] dret algú
a ell, dit racional, ni pugue ésser tret en conseqüència lo haver precehit dit racional a dit regent los comptes, tant en esta funció com en
qualsevols altres funccions y actes, tant públichs
com privats, se subseguiran, volent ell, dit regent los comptes, tenir per repetida la present
protesta en qualsevol cas que en havant se offeresca, som si novament ell, dit regent los comptes, la fes, reservant-se expressament dit Marí y
Genovès tot lo dret y acció li competeix vers dit
racional, tant per lo judici de petitori com altrament, del millor modo, forma y manera que dir
y pensar puga. Essent presents a ditas cosas per
testimonis Jacintho Morató y Llorens March,
subrrogats en altre dels verguers del il·lustre
concistori de ses ssenyories.
E semblantment, protesta encontinent fou feta
per Joseph de Amigant, exactor del General y
present casa, pretenent haver ell de precehir als
dits racional y regent los comptes, protestant
que, per ser precehit per ells en la funcció de est
dol y altres qualsevols funccions en esdevenidor,
no sie tret en exemplar ni li sie fet perjudici algun, reservant-se tot dret y acció li competeix,
volent tenir // 406r// per repetida la present protesta en lo esdevenidor en qualsevol funcció y
acte, axí públich com privat, que se offeresca. Essent presents per testimonis al sobredit dits Jacintho Morató y Llorens March, subrrogats predits.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí,
partiren concistorialment de esta casa los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y
real junt ab los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors també ecclesiàstich y real, fent concistori per las rahons ponderadas en un vot fet per
los magnífichs assessors del General y present
casa, que és assí cusit lo die present, ab gramalles de dol de bayeta, caperons de bayeta en las
espatllas, ab las insígnias també de bayeta negra
y sobre ellas lo escut de or descubert, acompanyats de tots los officials, tant de la present casa
com y també de los de la casa del General y Bolla de la present ciutat, ab sas gramallas de bayeta y caparons a las espatllas del mateix, ab un
agusil ordinari vestit de dol a lo militar devant,
després los porters vestits de dol, ab las massas
cubertas de dol; y ab esta forma anaren en casa
del noble don Lluýs de Bru, fill del quòndam
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar, ciutadà, en lo carrer de la Mercè
de la present ciutat, anant per lo camí los senyors deputats ecclesiàstich y real costat per
costat, ço és, lo ecclesiàstich a mà dreta del real,
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aportant-los a quiscun lo criat lo rossech de bayeta, anant dit criat descobert y vestit com
acostuma anar per ciutat; després los senyors
oÿdors ecclesiàstich y real, en la mateixa forma
que los senyors deputats ecclesiàstich y real. En
altre filera anaven, ço és, al mitg, lo doctor Joseph Alòs, assessor de la present casa, a mà dreta don Joseph de Càncer, subrrogat en assessor,
y (a) mà esquerra lo doctor Geroni Martí, subrrogat en lo offici de advocat fiscal de esta casa,
aportant quiscú lo rossech al bras. Després, en
altre filera, anaren // 406v // don Ramon de Cudina y Farreras, secretari y scrivà major de la present casa, Joseph Nuri de Lana, donsell, racional, Francisco Marí, donsell, regent los comptes,
y don Joseph Amigant, exactor de la present
casa, ço és, lo secretari y racional al mitg, emperò lo secretari a mà dreta del racional, lo regent los comptes a mà dreta del sacretari y lo
exactor a mà esquerra del racional, aportant
quiscú al bras lo rossech de la gramalla. Després,
consecutivament, los demés altres officials per
son orde, de quatre en quatre o de tres en tres,
segons la qualitat de sos officis, aportant tots los
rossechs de sas gramallas al bras.
Y, anant ab est acompanyament ses senyorias, al
arribar en la casa de dit senyor deputat militar, a
la porta del carrer isqueren a rèbrer-los sinch o
sis cavallers, deutes de dit senyor difunt, los
quals se posaren després de las massas, acompanyant a sas senyorias fins a la porta de la sala
en la qual dit Lluýs Bru tenia lo dol, a hont
dona<nt> la mà dreta a sas senyorias y acompanyament. No entrà<ren> en dita sala fins que
sas senyorias y acompanyament foncha dins de
dita pessa. Essent entrats sas senyorias y acompanyament en la pessa en la qual tenia lo dol dit
don Lluýs Bru, donà la sua cadira al senyor deputat ecclesiàstich, quedant dit don Lluýs Bru
assentat ab altre cadira a la mà esquerra de dit
senyor deputat ecclesiàstich, a mà dreta del
qual, per son orde, se assentaren ab cadiras los
senyors deputat real, oÿdor ecclesiàstich y oÿdor real, los quals tingueren lo dol, y després los
magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari,
racional, regent los comptes, exactor y després
los demés officials per son orde. També se assentaren los porters, tenint las masses en las
mans y estant descuberts sempre. Los deutas,
consellers y demés personas que asistian en dit
dol se assentaren després del concistori y acompanyament, y a la part hont estava dit don Lluýs
de Bru. Al cap de poch temps vingué lo clero y
se’n aportà lo cos del quòndam il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputatb //407r //
a. fonch per foren.
b. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1592.

militar, en lo real convent de Sant Francesch
d’esta ciutat. Y, al cap de una hora, poch més o
menos, que lo concistori estigué en dita sala o
pessa, se alsaren y despediren sas senyorias de
dit don Lluís Bru, fill de dit quòndam senyor
deputat militar, després de haver-li donat lo pèsame. Y los mateixos cavallers que havian rebut
a ses senyorias a la porta del carrer, posant-se
després de las massas, acompanyaren a ses senyorias fins a la porta del carrer, fins que sas senyorias y acompanyament foren fora de dita
casa, de a hont sas senyorias, ab lo mateix acompanyament, orde y forma que eren anats, se’n
tornaren en la present casa, a hont se despullaren las gramallas. Déu Nostre Senyor tinga en
sa santa glòria lo deffunt, per marèxer-ho sas
parts y bona naturalesa, com se confia segurament de la misericòrdia divina.
En aquest mateix die, a las dos horas de la tarda, per medi del magnífich doctor Baltazar
Prous, subrrogat en lo offici de síndic del General y present casa, han enviat ses senyorias
proposició de subjectes per la volssa de diputat
militar al excel·lentíssim llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, <la proposició de subjectas dels
llochs vacants en la bolsa de deputat militar>
per la extracció de proxim fahedora de deputat
militar per mort del quòndam, il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat militar,
la qual proposició és assí cusida, signada de número deu.
En aquest die, per orde de ses senyories, havent
jo, don Ramon de Cudina y Ferrer, secretari y
scrivà major del General, presa la paraula al
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa
casa, per sa indisposició, a las tres de la tarda, és
anat lo magnífich doctor Baltazar Prous, subrrogat en offici de síndich del General y present
casa, ab un recado al senyor president del capítol de la Seu de Barcelona a effecte de suplicar-li
que, per la celebració del aniversari solempne se
havia de celebrar en la present casa de la Deputació, lo die de demà, per la ànima del il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph // 407v // de Bru,
deputat militar, fos servit de que los senyors canonges, com era de costum, asistissen (en la)
celebració, a què ha respost dit senyor president
de capítol que acudirian tres canonges a dita celebració de aniversari.
Divendres, a XXVIIII de mars MDCLXXXXVII. En
aquest die se ha continuat la celebració de las
missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, don Joseph Bru, en la capella petita de Sant Jordi de la esta casa. Axí
mateix, a las deu horas del est matí, en dita capella, se ha celebrat lo aniversari solempne que
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se acostuma en semblants casos de mort de algun concistorial, havent celebrat dit aniversari
tres senyors canonges de la Seu de la present
ciutat, ab la música a cant de orga de dita seu.
Han assistit a dit aniversari los molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real
y oÿdors també ecclesiàstich y real, fent també
concistori per est acta, en virtut del vot que és
assí cusit, continuat en la jornada de ahir, aixint del concistori ab gramallas de bayeta negra, insígnias de bayeta negra, aportant los
escuts de or descuberts, y los verguers ab gramallas negras y ab las massas endoladas, acompanyats dels magnífichs assessor y advocat fiscal, racional, regent los comptes y exactor. Y,
al que foren a la sala dels Reys, trobaren tots
los demés concistorials que lo die de ahir assistiren, acceptat lo [...], y anant ab lo mateix
acompanyament, graduació y forma, y los dits
assessors y officials ab gramallas // 408r // de
bayeta negra, (com) en lo die de ahir, quant se
senyories anaren a casa de dit don Lluís Bru. Y,
després de arribats a dita capella, a la part del
evangeli se assentaren los dits senyors deputats
y ohidors, ço és, cerca a l’altar lo senyor deputat ecclesiàstich y després, per orde, los demés
inmediadament; los assessors, advocat fiscal y
secretari a la part de la epístola; al costat dels
celebrants, lo racional, regent los comptes,
exactor y procurador fiscal; tots los demés officials se assentaren per son orde, ab banchs, en
lo claustro de devant de dita capella. Los verguers, ab las massas, y alguns officials mestres
de la present casa anaren a acompanyar los dits
senyors canonges des de la porta de guardaroba fins a dita capella, y, acabat lo aniversari, foren acompanyats dits senyors canonges per dits
officials, en lo qual no hi hagués ofertori, des
de dita capella a la porta de dit guardaroba, des
de a hont isqueren. Y, després de ser tornats
dits officials dins dita capella, sas senyorias se’n
tornaren ab lo mateix acompanyament a la sala
del concistori, en la mateixa forma que quant
anaren en dita capella, y, acabada esta funcció,
manaren sas senyorias obrir las portas de la
present casa.
Disapte, a XXX de mars MDCLXXXXVII. En aquest
die lo il·lustre senyor don Thomàs Francisco
Martí y de Vilanova, oÿdor militar, ha tornat a
assistir en lo concistori de ses senyorias per trobar-se bo de la indisposició que tenia.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab mi, scrivà major, y racional, és baixat en la casa del General
de la present ciutat y en lo aposento // 408v// a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus <y> a
effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en lo present mes de mars, y se
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don Joseph Bru, lo qual és estat entregat a ses
senyories per medi de don Joan Baptista Aloy,
scrivà de manament y secretari de província, entre las dotse y la una d’esta matinada, en la qual
ocasió los insiculadors esperavan est decret per a
donar conclusió a la insiculació, lo qual decret
és assí cusit, signat de número catorse.

han trobat los infrascrits y següents: Als divuyt
de mars, en casa Francesch Masbací, sastre, devant lo portal de la iglésia parrochial de Nostra
Senyora de [...], aprehenció de un guardapié de
satí color amusco, per acabar de cusir.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
decret de sa excel·lència despatxat en la deguda
forma de cancelleria, ab la nominació de subjectes per als llochs vacants fins lo die present en la
bolsa de deputat militar per a cumplir lo número dels que faltan en dita bolsa, de la qual se ha
de fer extracció per mort del il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph de Bru, lo qual és estat entregat a ses senyories per medi de don Joan
Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província. Lo qual decret és assí cusit, signat de número 11.
En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos decrets de sa excel·lència ab què dispensa que no pugan ésser
insiculats en la bolsa de deputat militar com a
mossens, los quals despaitgs són assí cusits signats de número<s> 12.

En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà major, cusís y continuàs en lo
dit present dietari un decret de sa excel·lència ab
què dispensa que un noble puga ésser insiculat
en la bolsa de deputat militar com a mossèn, lo
qual despaitg és assí cusit, signat de número 15.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General y present casa de la Deputació, han enviat ses senyories al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, las proposicions
de subjectes per als llochs vacants de deputats y
oÿdors y officis de la present casa fins lo die present, los memorials de las quals proposicions
són assí cusits, signats números setse y diset.
409v

En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, per medi del magnífich doctor Balthazar
Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, han enviat ses senyories al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat la proposició de un subjecte de
un lloch vacant en la bolsa de deputat militara
// 409r // de la vegaria de Cervera per mort de
mossèn Joan de Bardax y de Àger, del qual lloch
esta tarda se ha tingut notícia que vacava, per la
extracció de pròxim fahedora de deputat militar, per medib del quòndam il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph de Bru, deputat militar, la
qual proposició és assí cusida, signada de número tretse.
Diumenge, a XXXI de mars MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat ses senyories a mi,
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un decret de sa
excel·lència, despatxat en la deguda forma de
cancellaria, ab la nominació de subjectes per als
llochs vacants fins lo die present en la bolsa de
diputat militar per a complir lo número dels que
faltan en dita bolsa, de la qual se ha de fer extracció per mort del il·lustre y fidelíssim senyor
a. a continuació tres memorials i un ordre, transcrits a
l’Apèndix 3, pàg. 1593.
a. medi per mort.
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Dilluns, a I de abril MDCLXXXXVII. En aquest die,
a las deu horas de la matinada, hi hagut junta de
brassos en la casa per fer extracció de nou habilitadors per a habilitar las personas insiculadas
en la bolsa de diputat militar per la extracció de
pròxim fahedora en dita bolsa en lloch del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, diputat
militar, per sa mort, en la qual junta y convocació de brassos entrevingueren los infrascrits y
següents. Per lo estament ecclesiàstich: lo doctor Gil Nabona, canonge de Lleyda; lo doctor
Antoni [..]ra, canonge de Gerona; fra Diego de
Alzina y Vilanova. Per lo estament militar: don
Joseph de Amigant, mossèn Anthon de Albertí,
mossèn Fèlix de Sala y Sasala. Per lo estament
real: mossèn Hierònym de Pinyana y Galvany,
doctor misser Francesch Ribes, mestre Joseph
Pomés. Y, havent fet los dits senyors testimonis
militar y real la sòlita y acostumada protesta en
lo modo de asentar-se y estar interpolats ab los
ecclesiàstichs, com és pretès, y antes de pasar-se
a fer la extracció de habilitador, per part del
procurador fiscal del General y present casa se
ha duptat si lo noble don Joseph Amigant, trobant-se com se troba exactor del dit General y
present casa, podia entrevenir per altre dels testimonis del estament militar en est acte, per lo
que dit procurador fiscal ha requerit a mi, Ramon de Cudina y Ferrata, secretari y scrivà major del General y present casa de la Deputació,
llevàs acte y continuàs com // 410r // protestava
dient que no puga ser tret en exemplar lo ocupar dit Amigant lo lloch de testimoni per dit esa. Ferrat per Ferreras.

tament, per trobar-se exactor, y de qualsevols
danys y prejudicis podria patir dit procurador
fiscal, salvat en tot los drets del fiscala, essent
presents per testimonis a ditas cosas Joseph Pelegrí y Jacintho Morató, verguers de ses senyories.
Y encontinent dit don Joseph de Amigant ha
requerit a mi, dalt referit, en dit nom, llevàs acte
y continuàs de com per ser exactor no se trobava impedit de poder servir de testimoni en semblants y altres actes, axís perquè en la present
funcció no deu fer operació alguna de dit offici
y, sobretot, perquè officials de la present casa,
com era de vèurer en differents dietaris, havian
servit de testimonis sens que may se’ls hagués
fet opposició alguna per lo procurador fiscal, en
la qual pocessió se trobavan, de la qual entenia y
pretenia valer-se contra dit procurador fiscal,
essent presents per testimonis en las sobreditas
cosas los sobredits Pelegrí y Morató, se ha passat a fer extracció en habilitadors dels infrascrits
y següents. Per lo estament ecclesiàstich: lo
doctor Joseph Ramon (y) de Reig, lo doctor
Miquel Joan Bosch, canonge de Vich; fra Rafel
de Padellàs. Per lo estament militar: mossèn
Francisco Sunyer, mossèn Hierònim Generes,
don Joseph Emanuel de Terré. Per lo estament
real: mestre Onofre Monsalvo, mossèn Fèlix
Boneu, mossèn Joan Sapeyra. Y després de las
set horas de la tarda, se són ajuntats en la present casa de la Deputació los dits senyors abilitadors per fer la habilitació de las personas que
poden concórrer en la extracció de pròxim fahedora de deputat militar per mort // 410v // del
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar. Y, al voler-se assentar en las cadiras, per los del estament militar y real fonch feta
la sòlita y acostumada protesta per no sèurer interpoladament, com se pretén. Prestaren lo sòlit
y acostumat jurament a Nostre Senyor Déu y a
sos sants quatre Evangelis, corporalment tocats,
posant-se los ecclesiàstichs las mans als pits, en
mà y poder dels il·lustres y fidelíssims senyors
deputats, y oÿren sentència de excomunicació
que disposa lo capítol 85 del Nou Redrés, la
qual sentència de excomunicació és del thenor
següent:

Cucuphatis vellensis, ordinis divi Benedicti, pro
estamento ecclesiastico; Franciscum Sunyer, don
Geronimum Generes, don Josephum Emanuelem
de Terre et Paguera, pro estament(o) militari;
Honofrium Monsalvo, Felix Boneu eta ... Joannem Sapeyra, pro estamento regalib ... habilitatores juxta formam capituli 85 nova reformacionis extractos, quatenus bene et legaliter vos
habeatis in exercicio habilitacionis [...]fienda de
his qui concurrere possint in deputatum eiusdem
Generalis Catalonie pro estamento militari in
extraccione de proxime facienda juxta Deum et
conciencias vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam quam vos et quemlibet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina canonica cognicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptisc».
411r

«Nos, Franciscus Rosalls, decretorum doctor, in
spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et
officialis pro admodum illustri et reverendisimo
domino barcinonensi episcopi, monemus vos, admodum illustres dominos dominum Josephum
Ramon y Reig, canonicum sedis barchinonensis,,
dominum Michaelem Joannem Bosch, canonicum sedis vicensis, fra Rapaelem de Padellas,
prepositum de Palau, in monesterio Sancti
a. a continuació una línia ratllada.
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Dimars, a II de abril MDCLXXXXVII. En aquest
die, per medi del doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Tortosa, y de don Joseph Emanuel de
Terré y Paguera, habilitadors, ses senyories han
enviat a sa excel·lència, obtinguda primer hora
per medi de Joseph Pelagrí, verguer de ses senyories, lo memorial de las personas inhabilitadas en la habilitació per sas senyorias y Novena
de habilitació per poder passar a la extracció de
deputat militar fahedora, lo qual memorial és
assí cusit signat de número divuyt. Los quals senyors de la novena, tornats en concistori de sas
senyorias, han fet relació que sa excel·lència los
havia dit procuraria quant antes despatxar dit
memorial.
En aquest mateix die ses senyories (me) han ordenat a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
relació en scrits feta lo die present per los doctors en medecina Agustí Fatjó y Joseph Fornés,
per haver-se su[c]citat en lo acte de la habilitació si mossèn Gabriel Alsina y Vilanova y
mossèn Jaume Francolí y de Toralla podian ser
hàbils per a concórrer a deputat militar respecte
de sas indisposicions, ab la qual són de sentir
que dit Alsina és capàs de concórrer, emperò
que dit Francolí és gravament impedit de la vista. Com més llargament de dita relació és de
vèurer, que és assí cusida, signada de número
dinou y del thenor següent:
«Molt il·lustresd y fidelíssims senyors. Inseguint
lo orde donat per vostra senyoria ab què nos ha
manat vuy, als dos de abril mil sis-cents noranta-set, que escudrinyassem la dificultat de la visa. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
b. a continuació un espai en blanc de vuit centímetres.
c. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1595.
d. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
410v i 411r del trienni 1695-1698.
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testimonis de dita extracció, que foren los infrascrits y següents. Per lo estament ecclesiàstich: lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de Gerona; lo doctor Gil Nabona, canonge
de Lleyda; don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona. Per lo estament militar:
don Emanuel de Vilaplana, mossèn Anton de
Albertí, don Ignasi Corts y Llanos. Per lo estament real: mossèn Hierònym Pinyana y Galvany, doctor misser Joseph Rof, mestre Agustí
Fatjó. Y, havent fet los dits senyors testimonis
militars y reals la dita acostumada protesta en
lo modo de assentar-se sens estar interpol·lats
// 412v // ab los ecclesiàstichs, com és pretès, se
ha passat a fer la extracció de deputat militar
per lo resíduo del present y corrent trienni, per
ocació de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar, y és estat extret per un minyó de poca edat, en la
forma acostumada, don Joseph Meca y de Cassador.

ta en la persona del senyor don Jayme Francolí,
havem anat en casa de dit senyor // 411v // y,
averiguant lo primer capítol disposat per vostra
senyoria en saber si dit senyor podia escríurer,
havem vist firmava son nom clar y distinctament, y, passant a averiguar si podia llegir <h>o
no, havem experimentat que dit senyor ha llegit
ab dificultat algunas deu o dotse paraulas y que
de estas ne ha errades dos ho tres, y assò ab la
diligència de las olleras y posant-se un tefetà negra devant los ulls, dita dificultat en lo vèurer és
més que en lo primer grau, y és confirmat lo segon grau de dita dificultat en la vista, y en (un)
ull és en tercer grau, emperò no en lo altre, que
està més apte per a vèurer, y en ell no se experimenta haver-i tan embaràs. Axí que, segons
nostre experiència, diem y afirmam estar dit senyor no totalment però sí gravament empedit
de la vista.
Y axí mateix fem relació com don Gabriel de
Olsina, al qual havem visitat per orde de vostra
senyoria, està int[...] y sà de enteniment y total
capacitat per a poder firmar y juntament caminar ab una muleta. Axí ho firmam en Barcelona,
als dos de abril de 1697. Doctor Agustí Fatjó.
Doctor Joseph Fornés».
Dimecras, a III de abril MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las nou horas de la matinada, s’és
ajuntada la Novena de habilitadors en la present casa de la Deputació y sala del concistori
de ses senyories y, després de ésser-los estat entregat lo decret de sa excel·lència en deguda
forma de cancellaria despatxat per medi de don
Joan Baptista Aloy, scrivà de manament, secretari de província, en orde a las personas inhabilitadas per concórrer a deputat militar, com en
aquella // 412r // apar, lo qual és assí cusit, signat de número XX, y llegit aquell per mi, scrivà
major del General, y donada la absolució a dits
senyors de la Novena per lo molt reverent vicari general y oficial del molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe, és estat clos lo acte de habilitació al que serien entre las deu y onse
horas del matí. Poch aprés de clos lo dit acte
de habilitació, volent sas senyorias donar total
execució y compliment en fer extracció de deputat militar, concistorialment, ab verguers ab
massas altas, aportant sas senyorias aposadas las
insígnias de domàs carmesí ab lo escut de las
armas del General, són passats a la sala dels
Reys, a hont estavan posadas las taulas a effecte
de fer dita extracció, aportant un dels verguers
lo llibre del Ànima. Y després de estar assentats
sas senyorias, magnífichs assessors y advocat
fiscal en sas respective cadiras, se assentaren los

Diumenge, a VII. En aquest die és partit de la
present ciutat, ab llicència del molt il·lustre y fidelíssim concistori, per la vila de Martorell lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per negocis y affers seus propris.
413r

a. a continuació aquest ordre, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1596.
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Dijous, a XI. En aquest die lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Meca y Cassador, deputat militar extret, per lo resíduo del
present y corrent trienni, per mort del il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph de Bru, deputat
militar, a las deu horas de la matinada, ab cotxe,
venint en forma de brasssos, havent lo die de
ahir, per recado que envià al molt il·lustre y fidelíssim concistori per medi de dos cavallers,
obtinguda hora per a jurar lo die present, arribà
en la present casa de la Deputació a effecte de
prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap de la escala per los
magnífichs y noble assesors ordinaris y advocat
fiscal del General y present casa de la Deputació, acompanyant-lo a la capella xica de Sant
Jordi, que estava molt ben adornada, en la qual
hi havia una almoada de vellut carmesí en la
qual se arrodillà dit senyor deputat militar, quedant dits senyors assessors y advocat fiscal fora
de la dita capella. Hisqué de ella y, per dits assessors y advocat fiscal, fonch acompanyat en lo
concistori vell, que és en lo aposento a hont fan
la sòlita y acostumada residència dits assessors.
Y, arribats que foren en ell, dit senyor deputat
militar se assentà en una cadira enfront de la
porta de dit aposento y a son costat dits magnífichs assessors y advocat fiscal. Y, al cap de poc
rato, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar féu entèndrer a sas senyorias, per medi de
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, com ere

arribat ell en la present casa a effecte de prestar
// 413v // son jurament y sas senyorias feren de
resposta que sempre que tingués gust podia entrar.
Y després de haver reportat dit recado dit don
Ramon de Codina, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar se alsà de dita cadira junt
ab dits assessors, advocat fiscal y scrivà major,
los quals lo acompanyaren fins a la sala del concistori, Y després de haver-se despedit de dits
assessors y advocat fiscal, se assentà en la cadira
de vellut a hont acostuma a estar assentat lo deputat militar, entremig dels senyors deputat ecclesiàstich y ohidor ecclesiàstich. Y, al cap de un
rato, per medi de un verguer, enviaren ses senyorias a dir al senyor vicari general y magnífich
regent la vegueria de Barcelona, los quals eren
en la present casa, si eren servits de entrar. Y,
per quant dit regent la vegueria de Barcelona
pretenie precehir al dit vicari general, entrà sol
dit regent la vegueria de Barcelona y se assentà
en una cadira de vaqueta, que ja estava aparellada al costat de sas senyorias y enfront de la porta del surtidor, y de espallas a las finestras del carrer de Sant Honorat, estant assentat en la altra
part, enfront de dit regent la vegueria de Barcelona, en una cadira de vaqueta de Moscòvia, lo
secretari y scrivà major de sas senyorias. Y després dit il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph
Meca y de Cassador prestà lo jurament acostumat, sagrament y homenatge en mà y poder de
dit magnífich regent la vegueria de Barcelona,
prestat lo qual sagrament y homenatge, dit regent la vegueria de Barcelona, fetas las cortesias
a sas senyorias, se’n anà. Y després entrà lo vicari general y se assentà en la cadira a hont estave
antes assentat lo dit regent la dita vegueria de
Barcelona, y, procehint-se en dit jurament, dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Meca
y Cassador ohí sentència de //414r // excomunicació, y dit acte de jurament fonch llegit ab alta
y intel·ligible veu per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major de la present casa, com més llargament és de vèurer en lo
llibre de juraments de deputats y oÿdors sots la
present jornada.
Disapte, a XIII. En aquest die és tornat a assistir
en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per ésser tornat a la
present ciutat de la vila de Martorell, a hont era
anat ab llicència del il·lustre concistori per affers
seus propris.
En aquest mateix die ses senyories han ordenat
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta han rebut de la reyna, nostra senyora, de
datta de tretse de mars proppassat, en resposta
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de la que sas senyorias scrigueren als vint-y-tres
de febrer de est any participant-li de que, tenint
entès serie de son real agrado de què la agència
de la Generalitat de est Principat en la cort del
rey nostre senyor, que Déu guarde, que vacava
per mort de don Benet Pelegrí, se provehís en la
persona de don Joan de Gensana, vensent casi
imposibles, havian passat a provehir-la a favor
de dit Jansana promptament. En la qual carta és
servida la reina, nostra senyora, manifestar a ses
senyorias ha tingut a bé dita provisió, quedant
molt agrahida a son puntual effecte. Com de
dita real carta és de vèurer, la qual és assí cusida,
signada de número 21, y del thenor següent:
«Ilustresa y fidelíssimos diputados y oydores de
qüentas de la Generalidad de nuestro Principado
de Cathaluña. Recibo // 414v // vuestra carta de
veinteytres de febrero próximo passado en que me
participáis que, en vista de una carta de mi confesor, escrita en nueve, manifestando de mi parte
sería de mi agrado el cargo de agente vuestro en
la persona de don Juan Gençana, en que le nominastéis luego, concurriendo en él calidades necesarias para aquel oficio, y, porque lo he tenido ha
vien, passo ha deciros quedo muy agradecida ha
vuestro puntual afecto, correspondiente siempre
ha vuestras ynnatas obligaciones y a lo que me
prometo de vuestro cuidado aún en mayores empleos. Madrid y março 13 de 1697. Yo, la reyna.
Don García de Villagrán y Marbán».
Dilluns, a XV de abril MDCLXXXXVII. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de ses senyories Joseph Miralles, sargento de la
companyia de Ignasi Picalqués, altre de las del
tèrcio de la present casa, ha renunciat pure y líberament, en mà y poder de sas senyorias, lo dit
puesto de sargento, e sas senyorias han admesa
dita renunciació attès ha constat que per sos
achaques no pot continuar // 415r // lo real servey, essent presents per testimonis Jacintho
Morató y Llorens March, subrrogats en lo offici
de verguers de sas senyorias.
Dimars, a XVI de abril MDCLXXXXVII. En est die,
a las onse del matí, havent obtinguda hora de sa
excel·lència per don Joseph Pelegrí, verguer de
sas senyorias, don Ramon de Cudina y Ferreras
y lo doctor Joseph Alòs, ciutedà honrrat de Barcelona, per part de ses senyorias han aportat una
embaixada al excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en est Principat, participant-li com las ciutat
de Lleyda, Balaguer, Seu de Urgell y Vich havian respost a las cartas que sas senyorias los
scrigueren en orde al augment del tèrcio ab què
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
413v i 414r del trienni 1695-1698.
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la Generalitat serveix a sa magestat dient, ço és,
la ciutat de Vich, que sens falta, per mitg mes de
maig, tindria reclutada sa companyia; la ciutat
de la Seu de Urgell que, per trobar-se a la frontera y havent fet, poch temps ha, un donatiu per
la fortificació de Castellciutat y ser molt notòria
sa pobresa, no podia oferir quantitat segura, la
qual, de part del concistori, se li havia tornat a
scríurer per a què se alentàs respecte de què si la
campanya antecedent havia procurat lo concistori escusar aquell comú era perquè lo francès se
havia acercat a aquella plassa, lo que apreixia no
succehiria est any; la ciutat de Lleyda, que gustosa acudiria ab las mil sinch-centas sinquanta
lliuras per via de donatiu, ab las pagas y ab lo
modo que se li expressava, cessant dit donatiu
en lo cas de acercar-se lo francès a aquella plassa, ab què sas senyorias mediassen ab sa
excel·lència los affavorís ab un decret per a què
per est any se puguessen escusar de pagar los
acreadors censalistas y ab altres dos decrets
// 415v // per los dos altres anys antecedents, per
lo mateix effecte, perquè, no affavorint-los sa
excel·lència ab dits decrets, també seria precís
cessàs dit donatiu; y la de Balaguer que acudiria
ab lo donatiu de mil lliuras, cesant en los casos
que.y hagués pau durant esta campanya, o bé
que dita ciutat degués per qualsevol cosa fer altre servey. Y que, respecte de las moltas diligèncias havian ajustat ses senyorias per a augmentar
dit tèrcio al número de sinch-cents hòmens, experimentant ser infructuós per a poder-se conseguir dit augment ab la brevedat que se desitja,
fen-se sols la lleva dins la present ciutat, havian
ideat y discorregut sas senyorias que, inseguint
la observansa de la present casa, se anàs a fer lleva fora de la present ciutat y, singularment,
anant un capità del mateix tèrcio a la vila de
Granollers per dit effecte, per lo que estimarian
summament a sa excel·lència fos servit scríurer
una carta al cabo de los bàbaros que es troba en
dita vila per a què se prosehís ab tota bona correspondència.

// 416r // ria a sas cartas escrivint també (a) ditas
ciutats. Y, en quant a la carta se li demanava per
lo cabo de los bàbaros que està en Granollers,
respongué que axís com desitjava y estava
prompte en guardar y fer conservar al concistori
fins al menor àpice totas las constitucions, capítols de Cort y privilegis conforme ho havia jurat, axí també ere pròpria obligació sua jurada
de defensar y fer observar las regalias de sa magestat, y que, essent una de ellas y de las més
principals lo fer llevas de soldats, havia admirat
la notícia que ja precedentment havia tingut de
què lo concistori hagués deliberat fer dita lleva
en Granollers sens participar-le-y. Y que, axís,
desitjava que tingués entès lo concistori que
sempre que se li offeresca la ocasió de haver de
fer llevas li demane llicència en scrits, que, en
supposició del que ell se interessava principalment en lo major augment del servey de sa magestat y defensa del present Principat, la concediria molt gustós, no concorrent circunstàncias
que poguessen servir de inconvenient, lo que li
aparexia devia axí observar-se, no obstant qualsevols tolleràncias de sos antecessors. Los quals
don Ramon de Codina y doctor Joseph Alòs,
tornats en lo concistori de sas senyorias, han fet
relació de tot lo sobredit.

Dimecres, a XVII. En aquest die Joseph Iglésies,
corredor de coll y ministre del General, constituhit personalment en lo concistori de sa senyorias, ha fet relació com no trobava ninguna dita
per lo fer y fabricar los cent gambetos, cent camisolas y cent balons per los cent soldats ab què
sas senyorias han augmentat per esta campanya
lo tèrcio del General, en virtut de deliberació
per sas senyorias feta lo die de ahir.
416v

Al que sa excel·lència respongué, en ordre a las
ciutats, que lo concistori podria escríurer a la
ciutat de Lleyda dient-li de què, segons las notícias se tenian, lo francès encaminaria sos designis contra esta capital y que, si bé se creya que
tindria esta campanya més numerós exèrcit que
las demés, però que no podria dividir sas forças
per altres empresas, y que axí podria fer dit donatiu abso[...], y que lo mateix podria escríurer
lo concistori a la de Balaguer. Emperò, en
quant a la ciutat de la Seu de Urgell y, en son
cas, a la de Tarragona, podia scríurer-los, attès
estas havian fet donatius per a fortificacions,
que se animassen a tot quant poguessen, tenint
la mira lo concistori a la que ditas ciutats serveixen, assegurant al concistori que ell acompanya752

Semblantment, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias dit Joseph Iglésias,
ha fet relació com, en execució de la deliberació
per sas senyorias feta lo die present, ha publicat
que qui.s posaria en dita de fer dits cent vestits,
ço és, quiscun gambeto, camisola y baló a raó
de set lliures, se li donarien quatre dobles de
axaus, la qual dita y axaus ha acceptat Francisco
Martí, abaxador. Y que després ha publicat a
mitjas ditas y que Pau Serrador, sastre, a mitjas
ditas, se ha posat en dita de sis lliures, divuyt
sous per quiscun vestit y que després dit Martí,
a mitjas ditas, se ha posat en dita de sis lliures,
setse sous, que [...] a quedat pagadors sis lliures,
divuyt sous per quiscun vestit. Y que, no havent-hi qui.u volgués fer per menos, ha lliurat lo
fer dits cent vestits a dit Martí a raó de sis lliuras,
dicet sous quiscun [...] a dit Serrador li toquerà
un sou per quiscun vestit, per lo que dalt se ha
dit.
Divendres, a XIX. En aquest die, entre las deu y

iglésia Cathedral de Barcelona lo cos del il·lustre y reverendíssim senyor don Emanuel de
Alba, bisbe de Barcelona, ab la pompa estilada.

onse horas del matí, de la santa iglésia cathedral
de esta ciutat, se ha aportat lo combregar per
viàtich al molt il·lustre y reverendíssim senyor
don Emanuel de Alba, bisbe de Barcelona, en la
forma acostumada.
417r

Dissapte, a XXVII. En aquest die sas senyorias
han ordenat a mi, // 418r // scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta han rebut del rey, nostre senyor, que Déu guarde, de data de divuyt
de abril mil sis-cents noranta-set, en resposta de
la que sas senyorias li escrigueren als vint-y-tres
de mars de est any, en la qual carta és servit sa
magestat manifestar a sas senyorias és estada de
son real agrado la deliberació prengueren de
augmentar lo tèrcio en cent hòmens més per
esta campanya. Com de dita real carta és de vèurer, que és assí cusida, signada de nombre XXII,
y del tenor següent:

Dilluns, a XXI de abril MDCLXXXXVII. En aquest
die, entre las sinch y sis horas del matí, és mort
lo molt il·lustre y reverendíssim senyor don
Emanuel de Alba, bisbe de Barcelona.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, ha fet relació mitjansant jurament
com la indisposició del doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner de la bolla, ha continuat
fins lo die present y persevera de la mateixa manera que té fetas altras relacions a sas senyorias,
de modo que li ha impedit y impedeix la personal servitut de son offici. Ítem, ha fet relació
mitjansant dit jurament com la indisposició de
Joseph Casas, guarda del portal del Àngel de la
present ciutat, ha continuat y persevera en la
mateixa conformitat que té dit en altras relacions, impedint-li, com li ha impedit y impedeix, lo poder personalment servir dit son offici.
De la mateixa manera, ha fet relació mitjensant
dit jurament com la indisposició de Pere Serdanya, guarda de la bolla, ha continuat y perseverat, en la mateixa conformitat que à dit en altras relacions, fins al trenta-hu de mars del
corrent any inclusive y no més, havent-li impedit fins dit die inclusive y no més lo poder servir
personalment dit son offici.
Dimars, a XXIII de abril MDCLXXXXVII. En aquest
die del gloriós sant Jordi // 417v // se ha celebrat
sa festivitat en la capella xica de la present casa
en la forma acostumada. A las deu horas del
matí se ajuntaren sas senyorias en lo aposento
dels magnífichs assessors y, ab las insígnias posadas, ab los verguers devant ab massas altas,
acompanyats dels officials de la present casa,
anaren a la capella, hont ohiren una missa y se’n
tornaren a despullar en dit aposento, ab lo mateix acompanyament.

«El reya. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por
vuestra carta de veynteytres del passado he entendido la fineza con que havéys deliberado augmentar vuestro tercio cien hombres más por esta campanya, no obstante los empenyos y atrassos con que
se halla esse consistorio. Y, haviendo sido esta deliberación muy de mi real agrado y las expressiones
de vuestro zelo muy conformes al que siempre lo
havéys manifestado en mi real servicio, he querido
manifestaros mi real gratitud por ello, assegurándoos tendré presente vuestra demostración para
favoreceros en lo que os tocare. Datado en Madrid
a diesyocho de abril mil seyscientos ochenta y siete.
Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao y Cassanate,
secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Tamarit. Vidit marchio de Sardanola. Vidit don Sigismundus Monter, regens».

Dimecres, a XXIIII de abril MDCLXXXXVII. En
aquest die se féu la funerària acostumada fer en
la capella xica de la casa de la Deputació. A las
deu horas del matí, sas senyorias, acompanyats
dels officials de la present casa, anant ab las insígnias posadas, ab los verguers y massas altas,
vingueren del concistori y anaren a dita capella a
ohir missa y després, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren a concistori.

Dimars, a XXX de abril MDCLXXXXVII. En aquest
die lo il·lustre y fidelíssim oÿdor real junt ab lo
doctor Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici
de scrivent extraordinari de la scrivania major
del General, en nom del scrivà major del dit General y present casa, és baxat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus y a effecte de continuar en inventari los fraus trobats
y apresos en lo present mes de abril, y se han
trobat los infrascrits y següents. Primo, als sinch
de dit mes de abril, apprehenció feta en casa de
Joan Jaume, botiguer de la vila de Blanes, primo
de dinou canas [...] palms tela blanca de amplària quatre palms escassos. Ítem, sis canas, quatre
palms de tela blanca de sinch palms. Ítem, nou
canas, quatre palms telas de matalàs. Ítem, tres
canas tela crua de sinch palms. Ítem, sinch canas, sis palms del mateix. Ítem, sis canas del mateix. Ítem, sis canas, un palm del mateix. Ítem,

Divendres, a XXVI. En aquest die, entre la una y
dos horas del migdie, fou enterrat en la santa

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
417v i 418r del trienni 1695-1698.

418v

753

[ 1697 ]

[ 1697 ]

sis canas, sis palms tarades. Ítem, divuyt canas,
sis palms sargil forà.
419r

Ítem, dit die, apprehenció feta en casa de Salvador Fàbregas, botiguer de la vila de Blanes, de
tres parells de mitjas de cotó blancas. Ítem, setse de dit, aprehenció feta en los estudis de las
casas del egregi senyor don Ramon de Çagarriga, comte de Creixell, en los quals habita Joseph Avellanes, de la família de dit senyor
compte. Primo, dos trossos de xamallot ordinari fogajat, color encarnat, de tir tots junts divuyt
canas y un palm. Ítem, una pessa cap-y-cua de
xamallot color de foch. Ítem, nou vanos ordinaris de satí.
Ítem, al vint de dit aprehenció feta en casa del
doctor Joseph Fontdevila, en lo carrer de Sant
Pere més Baix. Primo, un tros de tela ruans de tir
noranta-dos palms. Ítem, altre tros de tela ruans
de tir sinquanta-un palm. Ítem, una pessa cap-ycua ruans. Ítem, un tros de satí de mostras color
violat, ab flors blancas, de tir nou canas y mitja.
Ítem, altra partit de satí de color de canyella ab
flors blancas, de tir quatre canas y quatre palms.
Ítem, un guardapie de satí vert mostrejat ab flors
blancas y encarnadas. Ítem, altre partit de satí
color blau ab flors blancas y grogas de sis canas,
sinch palms. Ítem, altre partit de tela e o tafetà
viat color vert, blau y encarnat y altres colors, de
tir sinch canas y dos palms. Ítem, altre guardapie
en pessa de satí vert ab flors blancas y encarnadas. Ítem, unas fadillas xamallot amusco talladas
// 419v // ab sinch tallas y mitja. Ítem, dos palms
de altre xamallot color amusco.

(Maig MDCLXXXXVII)
Divendres, a III. En aquest die fonch per sas senyorias ordenat al magnífich doctor misser
Balthazar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, posàs en mà del
senyor llochtinent y capità general per sa magestat, que Déu guarde, en est Principat, una
representació que, com que havent tornat sas
senyorias a escríurer a las ciutats de Tarragona y
Urgell per a què se alentassen a fer lo donatiu
los fos possible per a lo augment del tèrcio de la
Generalitat responian escusant-se per sos pochs
havers, y, altrament, que de la de Manresa no
tenien més resposta que haver rebut la carta de
sas senyorias; de las de Lleyda, Tortosa, Balaguer y Solsona que condecendian en fer lo servey en diner effectiu se’ls ha demanat, offerint
per los primers del corrent mes de maig de posar en lo banc o taula de la present ciutat aquella
quantitat offerta per dit mes, a effecte de que a
cuydado de sas senyorias còrria la lleva del nou
augment se ha de fer del procehit de dit diner
en lo //420r // tèrcio, hagut respecte a la quanti754

tat que offeriran pagar y que, havent arribat lo
plasso de la primera paga que han de fer las ciutats, ha aparegut a sas senyorias noticiar a sa excel·lència del reparo se’ls oferia en haver de posar en execució lo fer dita lleva si esta se havia de
fer en la present ciutat, a hont valentament los
lleva del augment dels cent hòmens; per lo que,
com en esta dependència no pugan obrar per si
sols sas senyorias, per no tenir en ella més que la
nuda administració en lo econòmic, suplicavan
a sa excel·lència fos servit pèndrer aquella resolució que li aparegués ser més del real servey,
tant respecte de las ciutats de Tarragona, Urgell
y Manresa com també en la forma tindria gust
se executàs la dita lleva. Com més llargament és
de vèurer de dita representació, que és assí cusida y continuada, signada de número XXIII, la
qual és del tenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, posant com sempre a la obediència de
vostra excel·lència y desitjant cumplir en esta
major obligació, diu y posa en la gran intel·ligència de vostra excel·lència de que, havent
tornat a escríurer a las ciutats de Tarragona y
Seu de Urgell per a què se alentassen en contribuhir en aquella porció los fos possible, dexantlos-ho a sa possibilitat, per a la nova lleva en què
totas las demés ciutats de est Principat han offert concórrer, responen lo mateix que antes,
escusant-se de què ja contribuheixen en las fortificacions de cada una de ditas ciutats respective y que no poden arribar a fer més respecte de
sos emoluments. De la de Manresa no ha obtingut més resposta que la de haver rebut la carta
en què se’ls demanava dit servey y que quant
antes pendria resolució y que la participaria, lo
que fins ara no ha tingut lo concistori, essent axí
que ha ja més de un mes que li demanà //420v //
dit servey. En quant a las demés ciutats, com
són Lleyda, Tortosa, Balaguer y Solsona, segons sas respostas condecendexen y venen ja bé
en fer ab diner effectiu lo servey se’ls és estat demanat per esta pròxima campanya, offerint per
los primers del corrent mes de maig depositar
en la taula o banc de esta ciutat aquella quantitat offerta per dit mes, que se creu posaran en
execució ab tota puntualitat per lo fi y effecte de
què, a cuydado y incumbència del concistori,
còrria la lleva del nou augment se ha de fer del
procehit de dit diner en lo tèrcio en què la Generalitat està servint a sa magestat, que Déu
guarde, hagut respecte a la quantitat que offeriran pagar las ciutats, que és en la forma aparegué a vostra excel·lència serie més del real servey, y fou servit insinuar-ho al concistori per a
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 420v i 421r del trienni 1695-1698.

què quant antes ho posàs en execució, en lo que
se obehí ab tota puntualitat, com ja consta a
vostra excel·lència.
Y com, excel·lentíssim senyor, sie ja arribat lo
plasso de la primera paga que han de fer las ciutats y lo concistori desitje guanyar los instants
per a què se execute luego esta tant acertada resolució de vostra excel·lència, essent tant del servey del rey nostre senyor, en què únicament intervé tota esta província, ha aparegut posar en la
gran comprehenció de vostra excel·lència lo reparo que se li offereix al concistori en haver de
posar en execució lo fer dita lleva del nou augment de las quantitats offertas per las ciutats y
depositadas en dit banch o taula, si esta se ha de
fer en la present ciutat, a hont sols té [...] posada
la Deputació, majorment ab la experiència que.s
té de quant lentament va la lleva del augment
dels cent hòmens //421r // en què la Generalitat,
de sas expensas, ha offert servir a sa magestat per
esta campanya, no obstant lo gran cuydado y
aplicació del concistori en que de contínuo se
desvela per a poder lograr ab tota brevedat lo
compliment del número de dits cent hòmens effectius, faltant-li’n encara uns sexanta, regonexent casi per impossible que es puga conseguir
poder-se effectuar la dita nova lleva havent-se de
fer tota dins la present ciutat, a més que apar fóra
impediment grandíssim per a poder-se acabar de
levantar la altra o per lo menos fóra retardar-la
molt; per lo que, com en esta dependència no
puga obrar per si sol lo concistori, per no tenir en
ella més que la nua administració en lo econòmich y esta encara sols per obehir los ordes de
vostra excel·lència, suplica ab tot rendiment lo
concistori a vostra excel·lència se servesca pèndrer aquella resolució que li aparega ser més del
real servey, tant respecte de las ciutats de Tarragona, Seu de Urgell y Manresa, que fins ara no
han offert contribuhir ni en gent ni en diner, com
y també en la forma que tindrà gust disposar se
execute la dita lleva que se ha de fer del servey offert per las ciutats, que lo concistori gustosíssim
se offereix executar-ho ab tota puntualitat, restant com sempre als ordes de vostra excel·lència».
Disapte, a IIII de maig. En aquest die sas senyorias han ordenat a mi, scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet de sa excel·lència, lo senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, de data de tres
del corrent, en resposta de la representació feta
a sa excel·lència en lo die de ahir contenint que
remet las cartas per a las ciutats de Manresa, Urgell y Tarragona a fi de què contribuhescan
//421v // per lo augment del tèrcio del General y
present casa, cessant sos reparos, y que, conciderant que si no se estengués la lleva fora de esta
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ciutat no serie possible conseguir-se, y, tenint
per los paratges més a propòsit a Granollers y
Tarragona, remet a sas senyorias los ordes per a
lo egregi compte de Penyarúbia y coronel de regiment de bàbaros, axís perquè no se offeresca
embaràs en posar las banderas com perquè se
done tot lo favor y ajuda necessària. Com de dit
bitllet és de vèurer, que és assí cusit y continuat,
signat de número XXIIII, y del tenor següent.
Segueix-se dit bitllet:
«En vistaa de la representación de vuestra señoría sobre la recluta y augmento de su tercio, podré decir a vuestra señoría es muy propio de su
gran zelo el desvelo que manifiestan sus expressiones deve a vuestra señoría esta importancia, por
que doy a vuestra señoría muy singulares gracias.
Y, para que se logre el cuidado de vuestra señoría
y su fineza en el major servicio del rey, remito a
vuestra señoría las cartas adjuntas para las ciudades de Manresa, Urgel y Tarragona, a fin de
que suprimidos sus reparos contribuyan a esta urgencia. Y, considerando que si no se estendiesse la
leva fuera de esta ciudad no sería compossible
conseguirse el justo intento de vuestra señoría, y
teniendo por los parages más apropiados a Granollers y Tarragona, de cuyo campo no dudo
haya gente que siente plaza, remito a vuestra señoría las órdenes inclusas para el conde de Peñarubia y coronel del regimiento de bábaros, assí
para que no se ofrezca embarazo en poner las
banderas // 422r // como para que se dé todo el favor y ayuda necessaria, esperando han de tener
logro feliz los finos deseos de vuestra señoría. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Barcelona
y marzo 3 de 1697.
También remito a vuestra señoría cartas para la
ciudad de Tarragona y villa de Granollers, para
poner las banderas. Don Francisco de Velasco».
En aquest mateix die Joseph Iglésias, corredor
de coll, ministre del General, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet
relació com Francischob, perxer de esta ciutat,
se ha posat en dita de fer la librea per a guarnir
los vestits dels pífanos y atambors del tèrcio del
General y present casa, ço és, cent y deu canas
de librea ampla y vint de estretas, a raó de catorse sous per onsa, en virtut de deliberació per sas
senyorias feta als dos del corrent. Semblantment, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, dit Joseph Iglésias ha fet relació com, en execució de la deliberació per sas
senyorias feta lo die present, ha publicat que
qui.s posaria en dita de fer dita librea a raó de
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
421v i 422r del trienni 1695-1698.
b. manca el cognom al text.
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deu sous per onsa se li donarian dos lliures,
quinse sous de axaus, la qual dita y axaus ha acceptat Pere Picó, perxer de esta ciutat, y que
després ha publicat a mitjas ditas, y que Ramon
Canals, perxer de esta ciutat, a mitjas ditas se ha
posat en dita de fer dita librea a raó de nou sous
y divuyt diners per onsa, que després Ramon
Follós, perxer de esta ciutat, a mitjas ditas se ha
posat en dita de fer dita librea a raó nou sous y
sis diners per onsa, y que últimament dit Canals, a mitjas ditas, se ha posat en dita de fer dita
librea a raó nou sous y quatre diners per onsa,
que ve a quedar pagadors per quiscuna onsa de
dita librea nou sous y set diners, y que, no havent-hi qui.u volgués fer per menos, ha lliuratlo // 422v // a dit Canals a raó nou sous y sis per
onsa, com a dit Ramon Fullós li toque un diner
per onsa, que dalt se ha dit, y duas lliures, quinse sous a dit Pere Picó spectan, per lo que antecedentment se ha refferit.
Dilluns, a VI. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Rafel
Corrons, prevere beneficiat en la Seu de Barcelona, com a procurador substitut per lo doctor en
medicina Jacinto Blanch, procurador de la abadessa y convent de las monjas del monestir de
Santa Maria de Hierusalem, de la orde de Santa
Clara, baix la regla del gloriós sant Francesch de
observansa, de la present ciutat, com apar de dita
substitució, en poder de Francisco Falgueras,
notari públich de Barcelona, als vint-y-set de juliol mil sis-cents noranta-sinch, com y també de
la procura feta a favor de dit Blanch per dit convent de religiosas de Hierusalem, en poder de
Jaume Rondó, notari públich de Barcelona, del
qual fa fe Mariano Rondó, també notari públic
de Barcelona, regint las escripturas de Jaume
Rondó, als sis de maig mil sis-cents vuytanta-hu,
las quals substitució y procura són assí cusidas,
signadas de número XXV, lo dit Rafel Corrons
jurà en forma sacerdotal, en mà y poder de sas senyorias, de com havent-se fet las degudas diligèncias per vèurer si.sa // 423r // trobarian los
actes originals de las creacions de aquells dos
censals de hont devallan aquellas dos parts de
censals, ço és, lo un de preu setanta-y-sinch lliures y penció altres tants sous que lo General feya
al dit convent de Hierusalem als vint-y-quatre
del mes de maig, continuat en lo capbreu de dit
mes de maig, fòleo quatre-cents sinquanta-vuyt,
extret en la extracció de censals feta al primer de
juliol mil sis-cents vuytanta-y-tres, y de altre de
preu noranta lliures y penció altres tants sous,
que tots anys lo General feya al dit convent de Jerusalem als vint-y-vuyt del mes de juny, continuat en lo capbreu de dit mes, fòleo vuyt-cents
a. a continuació dues procures, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
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vint-y-sinch, lo qual fou extret en la extracció se
féu de censals als trenta-hu de juliol mil sis-cents
vuytanta-y-sis, no ha pogut trobar aquells.
Dimecres, a VIII. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo
doctor misser Balthazar Prous, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
fet relació com en lo die de ahir, als set del corrent, se conferí en casa lo molt reverent senyor
canceller a effecte de solicitar-li lo despaig de las
causas de contrafaccions estan pendents, y que
dit molt reverent senyor canceller li ha respost
que ja ho havia comensat a mirar, però que,
com eren tants los caps que tenian y sas ocupacions eren moltas, no havia pogut acabar
de mirar-ho, però que, en donar-li lloch ditas
ocupacions, ho acabaria de mirar y procuraria
// 423v // despatxar-ho. Y que també li havia dit
que havia ordenat a un criat seu lo avisàs perquè
tenia que participar-li, de part de sa excel·lència,
que sa magestat, Déu lo guarde, havia resolt de
no assentir a la gràcia que se li demanava, per
part dels concistorials del trienni pròxim passat,
de la franquesa se li suplicava del que contenia la
condemnació de la querela de número sexantaset féu en la visita passada, en orde a la pal[...],
per a què ho participàs a sas senyorias per a què
se fessen las degudas diligèncias per a què, ab
tot effecte, se cobràs la quantitat condemnada.
Dilluns, a XIII. En aquest die són anats los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
real, ab los verguers ab las massas altas, acompanyats dels officials de la present casa, a las sinch
horas de la tarda, a visitar y donar la benvinguda
al excel·lentíssim senyor Ferdinando, compte de
Harach, qui passava a Madrit per embaxador extraordinari del senyor emperador //424r // al rey,
nostre senyor, que Déu guarde, havent antecedentment tingut hora de dit senyor embaxador per medi del síndich del General y present
casa, lo qual posa en casa Andreu Foix, ardiaca y
canonge de la santa iglésia cathedral de Barcelona. Foren rebuts los dits il·lustres senyors deputat y oÿdor de sa excel·lència al cap de la escala de
dita casa ab moltas cortesias y compliments.
Dimars, a XIIII. En aquest die, a las sinch horas
de la tarde, és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor Ferdinando, comte de Harriach, embaxador extraordinari del senyor emperador al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
qui passa a Madrit, a effecte de despedir-se del
molt il·lustre y fidelíssim concistori per volerse’n anar prest a Madrit, y és estat rebut, ço és,
per mi, scrivà major, y demés officials de la present casa al capdevall de la escala, per los magnífichs assessors y advocat fiscal en lo primer replà
de la escala, per los il·lustres y fidelíssims se-

nyors oÿdor militar y real al capdemunt de la escala, ab los verguers ab massas altas. Y dit senyor
embaxador, anant al mig de dits senyors oÿdors,
és entrat en la capella xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada, y després de haver fet
un rato de oració, estant agenollats tots tres ab
almoadas de vellut carmesí, ço és, dit senyor
embaxador al mig de dits senyors oÿdors y tenint la almoada un poch més avansada cerca lo
altar, se són encaminats dit excel·lentíssim senyor embaxador y senyors oÿdors, ab los verguers devant ab massas altas, al terraplè dels Tarongers. Y en la porta de la sala dels Reys, que ix
a dit terraplè, aguardavan los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich, militar y real
y oÿdor ecclesiàstich. Y, posat dit excel·lentíssim
senyor embaxador en lo mig dels senyors deputats, se són encaminats en la sala del concistori,
fent entrar // 424v // en cada una de las portas
primer al dit excel·lentíssim senyor embaxador.
Y, entrats en dita sala del concistori, se assentaren sota lo dosser, estant en lo mig dit excel·lentíssim senyor embaxador, y a la mà dreta de ell
los senyors deputat militar, oÿdor ecclesiàstich y
oÿdor real. Y, després de haver conversat un
rato, se despedí sa excel·lència y tot lo concistori lo acompanyà fins al cap de la escala, anant los
verguers devant ab massas altas, havent axit de
la sala del concistori per lo terraplè de concistori. Y, passat per lo terraplè y en lo cap de la escala, los senyors del il·lustre y fidelíssim bras militar estavan aguardant a dit excel·lentíssim
senyor embaxador, y en est puesto se despedí sa
excel·lència de sa senyoria il·lustre y dels demés
officials, y és estat rebut per los dits senyors del
bras militar.

informe que sas senyorias fan a sa excel·lència
en orde al referit és que los apareix que dita
ciutat pot donar mil sinch-centas y sinquanta
lliures no obstant lo haver pagat lo any passat
dos mesos més la lleva de lo acordat, per quant
lo mateix havian fet las ciutats de Lleyda, Tortosa, Balaguer y demés, y aquest any no havian
rec(r)utat lo servey se’ls havia demanat per dita
rahó, a més que no se sab dita ciutat de Manresa contribuhesc ab altre donatiu ni és de las que
més cerca estan de la frontera, sent axí que las
que més hi estan no se han negat al que per
part de sas senyorias se’ls havia demanat; y que
notician sas senyorias a sa excel·lència de què la
ciutat de Tarragona ab carta de tretse del mes
que som los escriu no tenir en ninguna manera
forma per a poder donar cosa per lo augment
de dit tèrcio. Com de dits bitllet, còpia de carta
y informe és de vèurer, que són assí cusits y
continuats, signat de números XXVI, y del thenor següent:
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«Remitoa a vuestra señoría la adjuncta carta de
los concelleres de la ciudad de Manresa a fin de
que me informe lo que en orden a su contenido se
ofreciere a vuestra señoría, cuya vida guarde
Dios largos años. Barcelona y mayo catorse de mil
seys cientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Segueix-se dita carta:

Dimecres, a XV de maig. En aquest die me han
ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general per sa magestat, que Déu guarde, en
est Principat, de data de catorse del corrent, escrit a sas senyorias junt ab una còpia de una carta a sa excel·lència escrita per los senyors concellers de la ciutat de Manresa, de data de nou de
est mes de maig, junt ab un informe a sa excel·lència enviat per part de sas senyorias per lo
doctor misser Balthazar Prous, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, lo
die de avuy. Conté dit bitllet de sa excel·lència,
que remet a sas senyorias, la adjunta carta de
dits concellers de Manresa a fi de què lo informe lo concistori, en orde al contengut en ella,
lo que se offeresca a sas senyorias, que és que
dita ciutat ha deliberat contribuhir sols en mil
lliuras per // 425r // la recluta del tèrcio de la
Deputació en concideració de què en la lleva
passada gastà dos mesos més de lo aplassat; y lo
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«Excelentísimob senyor.
Recibimos la de vuestra excelencia de tres del corriente a los siete, y en su respuesta passamos a dezir a vuestra excelencia que por la mutación de
concelleres y extracción de nuevos no se pudo tomar resolución prompta sobre el concurrir esta
ciudad en la recluta del tercio de la Diputación.
// 425v // Y después de haverse discurrido sobre los
medios propuestos por el concistorio y del poco caudal y haveres que tiene esta ciudad se ha deliberado que contribuya con mil libras en consideración
de lo que expendió en la leva passada dos meses
más de lo aplassado y acordado. Esperamos será
del servicio de vuestra excelencia este donativo de
la ciudad, como assí lo participamos al concistorio
de la Deputación. Guarde Dios la persona de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
424v i 425r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
424v i 425r del trienni 1695-1698.
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vuestra excelencia largos años. Manresa y mayo
nueve de mil seyscientos noventa y siete.
Excelentísimo señor.
A los pies de vuestra excelencia.
Los concelleres de la ciudad de Manresa.
Excelentísimo señor don Francisco de Velasco».
Segueix lo informe del molt il·lustre concistori a
sa excel·lència:
«Excel·lentíssima senyor.
Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes
de est Principat, annuhint ab grandíssim gust al
que vostra excel·lència és servit escríurer-li en fecha de catorse del corrent, de què lo concistori lo
informe en orde al contengut en la adjuncta carta dels concellers de la ciutat de Manresa, que és
haver deliberat contribuhesca dita ciutat ab mil
lliuras per la recluta del tèrcio de la Generalitat
no podent donar major quantitat respecte de sos
pochs havers y de haver gastat en la lleva passada
dos mesos més del aplassat, diu que lo concistori
als trenta de mars pròxim passat escrigué a la ciutat de Manresa incinuant-li servís a sa magestat,
// 426r // Déu lo guarde, per esta campanya abb
una companyia de sinquanta hòmens ab sos officials, o bé ab un donatiu voluntari de mil y sinchcentas sinquanta lliuras, que ere la mitat de lo
que importava lo gasto de dita companyia per lo
augment de dit tèrcio. Ab què apareix al concistori que dita ciutat de Manresa pot donar lo sobredita quantitat de mil sinch-centas y sinquanta
lliures per via de donatiu, sens que la affavorescan lo que pondera ab sa carta de què sos havers
són pochs y que lo any passat pagà dos mesos
més la lleva del aplassat, perquè lo mateix feren
las ciutats de Lleyda, Tortosa, Balaguer y demés,
y est any no han fet reparo ningú en lo donatiu
per eixa causa. En quant als pochs havers, ninguna de las ciutats se troban ab convenièncias per
las moltas han expendit en lo real servey; a més
que Manresa vuy en die no se sab contribuhesca
en ningun altre donatiu més de las que estan més
cerca la frontera, quant Lleyda, Vich, Balaguer y
altras no obstant los serveys grans que han fet y
fan estant més a la frontera no se han negat a lo
que per part de est concistori se’ls ha demanat.
També posa lo concistori en notícia de vostra
excelencia de com acaba de rèbrer una carta de
la ciutat de Tarragona de tretse del corrent mes
a. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
424v i 425r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una paraula ratllada.
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de maig, en resposta de la tercera se li havia escrit, dient no poder en ninguna manera trobar
forma per a poder contribuhir al servey se li havia demanat per dit augment.
Sobre las quals dependèncias vostra excelència
se servirà pèndrer aquella resolució que millor li
aparexerà, que ella sempre serà més del real servey y la més acertada, desitjant lo concistori
moltas altras ocasions del major agrado de vostra excelència per a poder en ellas manifestar lo
gust que té de servir a vostra excelència».
En aquest mateix die, constituhit personalment
// 426v // en lo concistori de sas senyorias, lo
doctor misser Balthezar Prous, subrogat en lo
dit offici de síndich del General y present casa,
ha fet relació de com se ere conferit ab dit excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en est Principat, demanant-li de part
de sas senyorias los memorials de las insiculacions per la fahedora lo die present, y que sa excel·lència havia respost no haver-las-hi encara
remesas sa magestat y que en tenir dits memorials los enviaria a sas senyorias.
En aquest mateix die, a las onse del matí, los
magnífichs Baltezar de Riba, cavaller, y doctor
Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, de part del il·lustre y fidelíssim bras militar
aportaren una ambaixada a ses senyorias havent
obtinguda primer hora per medi del andador de
dit bras. Los quals Riba y Monsalvo foran
acompanyats per alguns officials de esta casa des
de lo cap de la escala fins al portal de la antesala
del concistori, passant per lo corredor de devant
la scribania major. Los quals digueren a ses senyorias de què a notícia de dit bras militar havia
previngut com los mercaders de la Llotja de esta
ciutat pretendrian que sa magestat los honrràs y
condecoràs ab las mateixas prerrogativas que
gosan los ciutedans honrrats de esta ciutat, ab
condició de què pugan obligar sas personas per
los negocis mercantívols, quedant insiculats en
las casas de la Deputació y ciutat ab lo mateix
modo que antes, y aximateix ab las mateixas
graduacions, axí públicas y privadas, que antes.
Lo que seria en gran prejudici de la noblesa, y
especialment lo poder obligar sas personas per
los negocis mercantívols, essent contra capítols
de Cort; y que tenian antès que en lo any
//427r // 1650, en lo mes de setembre, sobre est
mateix fet hi havia hagut contrafacció, y estimaria a ses senyorias lo dit bras militar lo noticiàs a
tot quant podria sobre esta dependència y ab
tota brevedat. Del que fonch resposta per ses senyorias per orde del il·lustre y fidelíssim senyor
a. a continuació repetit respost.

deputat ecclesiàstich de què estigués cert lo
il·lustre y fidelíssim bras militar que luego se ordenaria se ves lo que se podria trobar sobre esta
dependència y que ho participarian, assegurant
a dit bras que sas senyorias contribuhirian en tot
quant poguessen ab grandíssim gust en tot
quant fos de son agrado. Y després dit(s) Riba y
Monsalvo, despedits que foren de ses senyorias,
foran acompanyats per dits officials des de lo
portal de dita antessala, axint de la sala del rey
per lo portal que ix al terraplé dels tarongers fins
al cap de la escala.

rias las participarian ab molt gust. Al que fou
respost per dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar per orde del molt il·lustre senyor protector
de què quedava ab summa estimació de la honrra y mercè que sas senyorias eran servits fer-li
majorment ab tanta brevedat, y que se alegrarian de la continuació de ellas.
428r

En aquest mateix die, a las dotse horas del mitgdia, lo noble don Joseph de Càncer y magnífich
doctor Joseph Alòs, ciutedà honrrat de Barcelona, havent obtinguda hora per medi de un verguer, de part de ses senyorias aportaren una ambaixada al il·lustre y fidelíssim bras militar dient
que era tan gran lo gust tenian ses senyorias de
contribuhir en tot quant fos del agrado de dit
bras que luego havian expressat a son secretari
ves en lo dietari 1650 en lo mes de setembre lo
que se trobaria conduhís per lo fet insinuat per
la ambaixada feta per dit bras esta matinada; y
que las notícias que podian donar ere(n) de què
en dietari de 1650, en jornada de 21 de setembre de dit any, se trobava una còpia auchtèntica
de privilegi concedit a favor de mercaders matriculats en la Llotja d’esta ciutat en la qual se’ls
concedia la prerrogativa de gosar lo que gosan
los ciutedans honrrats de Barcelona, acceptat de
què se poguessen obligar ab scriptura de ters y
sa persona per los // 427v // negocis mercantívols, y que en orde a graduacions y a insicular-se
en las casas de la Deputació, ciutat y Llotja fos
com antes; y que dita còpia de privilegi fou entregada dit dia al molt il·lustre y fidelíssim concistori per sinch mercaders; y que lo mateix die
per part de dit bras se féu una ambaixada en
scrits contenint que dit privilegi contrafeya a las
generals constitucions, y especialment a la primera, títol «De accions y obligacions», y a la
Constitució final del mateix títol, y que axís lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori isquís al reparo de ditas contrafaccions; y que al primer de
octubre de dit any se trobava un vot dels magnífichs assessors del General, los quals eran de
sentir que dit privilegi concedit al estament dels
mercaders de la Llotja de esta ciutat contrafeya
a la Constitució final, títol «De accions y obligacions», y a altres, y que axís los il·lustres senyors
deputats y oÿdors de comptes se devian opposar
a dita contrafacció; y que en jornada de vint-ydos de octubre de dit any 1650 en dit dietari se
trobavan dos memorials dret fahent a favor de
dit bras militar y contra dit privilegi, cusit en ell
a instància de dit bras militar; y que la brevedat
del temps no havia permès més notícias, y que
las de aquí al devant podrian adquirir ses senyo759

Divendras, a XVI de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die, entre deu y onse horas del matí,
lo noble don Joseph de Càncer y lo magnífich
doctor Joseph Alòs, ciutedà honrrat de Barcelona, havent obtinguda hora per medi de un verguer, per part de ses senyories aportaren una
embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras militar dient que en orde a la dependència del estament de mercaders de la Llotja de esta ciutat sobre la pretenció que·s diu tindrian de un
privilegi ab lo qual los concedís sa magestat,
Déu lo guarde, la prerrogativa de gosar de lo
que gosan los ciutedans honrrats de Barcelona,
acceptat de què respecte de graduacions y insiculacions se reste com antes y ab què pugan
obligar las personas per sos negocis civils y mercantívols, continuant ses senyorias ab las notícias de què ja de antemano li havian participat
deyan a dit bras militar que en lo dietari de
1650, sots jornada de sinch de noembre de dit
any, al estament de mercaders de la Llotja de
Mar y matriculats en la casa de la ciutat, en lo
qual se diu gosan de totas las prerrogativas dels
ciutedans honrrats de Barcelona, acceptat que
poguessen obligar sas personas y béns ab scriptura de ters en // 428v // negocis civils y mercantívols, contrafeya directament a las generals
constitucions, per lo que cassàs y revocàs dit privilegi. Aximatex en dit dietari, als catorse de setembre de dit any 1650, se troba segona ambaixada al dit virrey per a que revocàs dit privilegi,
a la qual respongué lo revocaria; y lo acte de revocació de dit privilegi fet per dit virrey se trobava en dietari, entre fòleo sexanta-sinch y sexanta-sis d’ell; quedant lo concistori ab los
senyors diputats y oÿdors molt ganós de manifestar quant gustosas seran las ocasions se servirà lo molt il·lustre bras militar donar en lo de
son agrado. Al que fou respost per part de dit
bras per orde del molt il·lustre senyor protector
que quedava ab suma estimació y gratitut deguda dit bras per la singular honrra que ses senyorias eran estats servits fer-li en donar-li tant individuals notícias.
En aquest mateix die los magnífichs Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y doctor Honofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, havent primer obtingut hora per medi del andador del molt il·lustre bras militar entre onse y
dotse horas del matí, de part de dit bras militar
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aportaren una ambaixada a ses senyorias, los
quals Gualbes y Monsalvo foren acompanyats
per alguns officials de esta casa des de lo cap de
(la) escala fins al portal de la antesala de(l) concistori, passant per lo corredor de devant la scrivania major. Los quals digueren a ses senyorias
que lo bras militar ab lo degut agrahiment de la
honrra y mercè que ses senyorias eran estats servits fer-li per rahó de las notícias li havian participat los dias quins(e) y lo die corrent a cerca de
la dependència sobredita de mercaders, y que
quant se offerís al // 429r // bras algun dels papers se li havia donat notícia a sas senyorias continuàs en honrar-lo ordenant se li entregàs. Al
que per part del molt il·lustre concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, per orga
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, fou respost de què quedàs assegurat lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar de què en
totas ocasions trobaria al concistori molt
prompte per a tot quant fos de son agrado. Y
després dit(s) Gualbes y Monsalvo, despedits
que foren de sas senyorias, foren acompanyats
per dits officials des de lo portal de dita antesala,
axint de la sala dels reys per un portal que ix al
terraplé dels tarongers fins al cap de la escala.

desgracias que toda la monarquía experimentará.
Ha suspendido el concistorio participar noticia
tan cuydadosa para vuestra magestad hasta ver
más fundadas las vozes que de algunos días a esta
parte ivan esparcidas, pero jusgándolas con probabilidad fundamentadas y recurrido para la siguridad a las que ha tenido don Francisco de Velasco y Tobar, lugartiniente y capitán general de
vuestra magestad, se ve obligado a no retardar
más el participarlas a vuestra magestad.
Porque las que infallibles tiene dicho lugartiniente son que en el día dies y seys del corriente mes de
mayo llegó a Perpinyán el duque de Vandoma
para governar el exército enemigo, cuy(o) cuerpo
quedará augmentado en tresse batellones de infantaría y dos de cavallería, a más del número de
que constava en la campaña passada.
430r

Disapte, a XVIII de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari la representació per sas senyorias feta per extraordinari de anada tantsolament, despatxat lo die
present, al rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
participant-li la amenassa que publican francesos de venir a assitiar esta capital ab poderós
exèrcit, suplicant-li sie servit donar prompta y
precisa providència que·s requereix en tan conciderable importància. Com de dita representació és de vèurer, que és assí cusida, signada de
número XXVII, y del thenor següent:
«Señora.
El concistorio de los deputados // 429r // y oydores
de qüentas del Principado de Cathaluña, puesto
con el major rendimiento a los reales pies de vuestra magestad, dize que ahora más que nunca les
impelle la obligación de fieles vassallos a recurrir
al soberano amparo de vuestra magestad en que
con multiplicados presagios se ve amaneçado
aquel Principado de la más lamentable pérdida,
pues que el enemigo publica y encamina sus ideas
a la conquista de la ciudad de Barcelona, de cuyo
mal sucesso no quedan ocultas a la real comprehención de vuestra magestad las conseqüentes
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 428v i 429r del trienni 1695-1698.
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Al mismo tiempo, no descuydándose el concistorio
de inquirir en las fronteras las prevenciones y designios del enemigo por varios conductos de mucha probabilidad, ha entendido que el número de
sus tropas excederá de treinta mil hombres sin el
refuerso que se supone tener prevenido de un cuerpo conciderable de gente de desembarco; siendo lo
más cierto que en Marcella se acabavan de aprestar las galeras que dentro breves días, incorporadas con algunos navíos, se pondrían a la vista de
Barcelona. Y los mismos recelos augmentan con
admirar las grandes prevenciones que assí de víveres como de pertrechos de guerra tiene en las
partes marítimas y ciudad de Gerona, que siendo
en tan gran exceso arguyen ser su determinado
designio citiar a Barcelona, pues para qualquier
otra menor empresa serían exessivamente sobradas.
Hállase el tiempo en estado proporcionado a las
operaciones militares, y del acelerado obrar de
franceses se puede temer que, teniendo dispuestas
las fuersas, intentará executar sus designios con
increíble prestesa, que tal vez no dará tiempo
para que con nuevo recurso a los reales pies de
vuestra magestad se pudiesse conseguir el efficás y
prompto remedio que la urgencia requiere; aunque en tal conflicto no dexaría el concistorio, continuando en su obligación, ponerse en parage de
ciudad o villa real proporcionado para en un
mismo tiempo attender y contribuhir al socorro de
aquella capital y velar al resguardo de lo demás
del Principado, no sólo para mantenerle en el natural, suave y glorioso dominio de vuestra magestad, sino también para acalorarle a la más rigurosa oposición a que lo restante del país podría
cohoperar, sacrificando con el exemplo los mismos
concistoriales sus vidas, si es que el dolor de tan fatal desgracia les dexara algún aliento.

430v

Bien concidera, señor, el concistorio que el benigníssimo y paternal amor de vuestra magestad ha
atendido y attiende a la major defensa de Cathaluña, que es el escudo que libra a las demás provincias de la monarquía de los golpes del enemigo
y que tiene vuestra magestad muy presente la
summa y total utilidad que es el mantener a Barcelona y que los temores que le amenassan de su
pérdida han de lastimar al cariñoso pecho de
vuestra magestad, pero siendo como es tan apretada la ocasión no halla otro refugio que recurriendo al mismo bueníssimo amor de vuestra
magestad con toda humilidad y rendimiento suplican sea vuestra magestad servido mandarse de
la más prompta y precisa providencia que se requiere en tan conciderable importancia. Que recibirá merced».
Dilluns, a XX. En aquest die, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà
honrrat de Barcelona, ha fet relació mitjansant
jurament de com la indisposició del doctor misser Francisco Borniach, guarda del palau real de
la present ciutat, de la qual féu relació als diset de
octubre mil sis-cents noranta-sis, li continuà fins
lo die vint-y-sis de nohembre immediatament
següent, de manera que fins dit die li impedí lo
exercici y personal servitut de dit son offici.
Ítem, ha fet relació mitjansant jurament //431r //
lo dit doctor misser Honofre Monsalvo de com
Pere Serdanya, courer, guarda ordinària de la
Bolla de la present ciutat, se troba de present indispost, de calitat que li impedeix de present lo
exercici y personal servitut de dit son offici.
Dimars, a XXI. En aquest die, a las quatra horas
de la tarda, havent obtinguda hora de sa
excel·lència per medi del síndich, los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y militar, anant ab insígnias, ab los verguers devant ab
massas altas, ab cotxes, anant ses senyorias ab
cotxe de quatra mulas y acompanyats dels officials de la present casa, aportaren al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat de lo present Principat, una
ambaixada de part del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias, contenint que los
motius rellevants que los obligava a passar-se a la
obediència de sa excel·lència eran de viva pena,
puix que era públich per tota la present ciutat lo
haver donat orde sa excel·lència per a demolir la
vila y castell de Hostalrrich, trayent de aquell las
municions y demés pertrets de guerra, y aximateix per lo que se deya de què també se hauria
ordenat lo mateix de Berga y Cardona; no essent
lo fi del concistori lo pretèndrer inquirir los motius que havian pogut obligar a sa excel·lència a
esta operació, perquè essent resolució sua se de761

via persuadir lo concistori que era la més acertada y més informe al real servey, si sols la obligació tant precisa que li incumbia com a pare de est
Principat en aconsolar a sos naturals, per passar a
suplicar-li que si hi havia forma encara de conseguir son consuelo seria el concistori de particular estimació; y aximateix lo desconsuelo ab
què·s trobava per las veus tan lamentables que
corrian de què lo enemich ab poderós exèrcit venia per mar y terra a citiar a esta ciutat, las quals
dolorosas notícias a més de dita publicitat las havia adquiridas lo concistori ab lo //431v // cuydado y vigilància que havia aplicat per aconseguirlas. En què no posave ja dubte, mayorment
quant sabia que la nit antes havia anat lo governador de esta plassa en casa la ciutat en nom de
sa excel·lència per a que se previngués del necessari, ab la notícia certa tenia de venir lo enemich
sobre la present ciutat; sentint lo concistori no
haver pogut lograr semblant ditcha de haver-li
participat lo mateix sa excel·lència, offerint-se lo
concistori per sa part contribuhir en tot quant
fos del major real servey, axí en levantar gent de
la província tot aquell número que lia aparagués
a sa excel·lència ser de conveniència, axí per engrossar lo real exèrcit com per a detenir la impetut del enemich ab las violèncias que per tantas
rahons llastimosas té experimentat el fidelíssim
Principat, offerint-se per dit effecte los concistorials per si o per medi de cavallers o altres personas que aparagués a sa excel·lència ser al propòsit per a executar dita lleva. Y també participava a
sa excel·lència com en attenció de haver de estar
citiada esta ciutat havia resolt posar en execució
las prevencions necessàrias per requirir aquellas
algun temps, perquè en cas que lo enemich pretengués effectivament executar dit citi pogués lo
concistori ab la deguda precaució passar a tranferir-se en altre ciutat o vila real, inseguint lo que
per capítols de Cort y consuetut de semblants
necessitats deu observar, elegint aquell puesto
que seria més proporcionat, axí per contribuhir
al socorro de dita ciutat com per donar la providència en lo restant del Principat en tot lo que
seria del major real servey y satisfacció de sa excel·lència.
Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que
en quant a la demolició de Hostalrrich era veritat se havia donat l’orde, essent estada matèria
molt premeditada en concell de guerra y nemine discrepante resolta, per no // 432r // haver de
pèrdrer la guarnició de 900 hòmens, que era de
la millor calitat; y que respecte de Berga y Cardona era engany se hagués donat tal orde, que
ans bé havia reforsat las guarnicions y deixat en
la montanya per las parts d’Olot y Vich 1.000b
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació una paraula ratllada.
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infants, 300 cavalls, los dragons y los miquelets;
y que respecte de poder donar en assò altre alívio no era possible, perquè lo voler detenir al
enemich essent molt més numerosas las tropas
no podia effectuar-se en Hostalrrich ni en los
paratges de Sant Celoni, Trentapassas ni Moncada ni altre puesto intermedi, perquè en tots
podian ser cortats, y que la total defensa havia
de ser posant-se tot lo real exèrcit fortificat en lo
cordó de la estacada encuberta de la present
ciutat, ahont no·s podia persuadir que lo enemich se atrevís a atacar a esta plassa, que lo que
creya era que la bonbardaria; y que fent molta
estimació de l’offeriment de la lleva no li apareixia fos ocació en lo estat present fer-se, y que en
la retirada del exèrcit del enemich podria ser de
útil; y que passant a participar per las últimas
notícias tenia no duptave que dins de vuyt dies
se veurian des de estas murallas tropas enemigas
si no és que per no tenir encara junta la armada
de mar ho retardàs algun dia; y que axí feya
molt bé lo concistori de exequtar las prevencions perquè a proporcionat temps pugués passar a transfferir-se en altre puesto.

Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona,
aportaren una embaxada als excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat contenint
que no obstant que lo estil del concistori ere
juntar Novena per a resòldrer conferèncias, que
a vista de loa instava la urgència tant gran que
atropellavan, sas senyorias ab tot veurian bé en
tenir-las en manifestació del gran desig que tenian de servir a sa excel·lència. Al que fou respost per lo excel·lentíssim senyor conceller en
cap en veus de sos companys de què estimava la
ciutat summament lo singular favor ab què sas
senyorias la honrravan en la present ocació, y
que axís si // 433r // aparexia a sas senyorias esta
tarde mateixa se podria comensar de obrir la
conferència en la casa de la Deputació. Conforme del sobredit ne ha(n) fet relació a sas senyorias dits Càncer y Alòs.

En aquest mateix die, entre quatre y sinch horas
de la tarde, havent-se obtinguda hora per medi
de un verguer de la present casa, los senyors
don Joseph de Càncer y doctor misser Joseph

En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
són vinguts a la present casa de la Deputació
per tenir la conferència, per ser aqueix lo costum que aquell qui demana la conferència va
primer a la casa del qui és demanat, los senyors
don Lluís Soler y Honofre Monsalvo, ciutedà
honrat de Barcelona, personas anomenadas per
part de la present ciutat per a tenir dita conferència entre las dos casas. Los quals Soler y
Monsalvo foren rebuts al cap de la escala de la
present casa per lo secretari y scrivà major y officials de ella, y després a las portas del terraplé
estavan aguardant los senyors doctor Miquel
Joan Bosch, canonge de la Seu de Vich, don
Joseph de Càncer y doctor misser Joseph Alòs
y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, personas
anomenadas per lo concistori de sas senyorias;
y se posaren quiscú dels de la ciutat a mà dreta
de ells, exceptat ab lo últim dels de la ciutat
que n’i anavan dos dels de la present casa; y
axís anaren per lo terraplé de la present casa
fins a la porta del concistori que ix al sortidor
més en dins, y en dita sala del concistori se assentaren en dos fileras fora del dosser, és assaber, los de la ciutat a la part de las finestras que
mirava al carrer de Sant Honorat y los de la
present casa a la esquerra, a la part de las portas
que donan al sortidor més endins de allà ahont
eran entrats; y se aportà la tauleta xica ab los
tinters, scriptori y campanas devant la taula
gran, entremig del primer de la ciutat y de la
Deputació; y lo concistori dels senyors deputats hisqué de la sala intermèdia entre la del
concistori y la dels reys y deixant estar las sis
cadiras que acostuman a centar-se ses senyorias
dins la sala del concistori, // 433v // no obstant
que en aquellas ni sota del dosser no s’i assentà
ningun de la conferència. En la qual conferència las personas anomenadas per la present ciu-

a. a continuació ratllat antiga correspondència.

a. a continuació ratllat urgència que.s.

Dimecres, a XXII de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die, havent obtinguda hora de sas senyorias per medi de un verguer de casa de la
ciutat, a las tres horas de la tarda los senyors don
Lluís de Soler y doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat a ses senyories una ambaixada de part dels excel·lentíssims senyors concellers // 432v // de la present
ciutat, contenint que trobant-se esta ciutat
amenassada del enemich de venir-la a citiar per
mar<ra> y terra segons les moltas notícias corren, conformades ab diversos bitllets de sa excel·lència, desitjant continuar la antiga correspondència que han tingut lasa dos casas sempre,
ho participavan a sas senyorias perquè fossen
servits admètrer conferèncias a effecte de què se
pogués resòldrer més acertadament tot lo que
conduhís al major servey del rey, nostre senyor,
concervació de esta ciutat y província. Al que
fou respost per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich que
lo únich desig del concistori ere servir a la ciutat
en tot lo que fos possible en lo desconsuelo
que·s trobava y que premeditaria lo que li havian participat, y que quant antes per ambaixada
farian reportar la resposta als excel·lentíssims senyors concellers.
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tat donaren a les persones anomenades per ses
senyorias un paper, lo qual han ordenat ses senyorias a mi, secretari y scrivà major, cusís y
continuàs en lo present dietari. Lo qual és assí
cusit, signat de número vint-y-vuyt, y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
En vista del paper que vostra excel·lència fou
servit escríurer als concellers d’esta ciutat lo dia
de ahyr passaren a convocar lo Concell de Cent,
que, ponderant son contengut y expressat en
orde a las prevencions de viures ab què·s troba,
esta ciutat pot assegurar a vostra excel·lència
que ab las diligèncias antecedents y las que va y
anirà continuant espera tenir sufficient quantitat del més necessari per lo abast dels naturals y
habitants en cas de siti. Y en lo que té respecte a
las expressions ab què vostra excel·lència significa lo perill pròxim e imminent de què està amenessada y exposada a ser invadida del exèrcit del
enemich, que ab tanta evidència ho manifestan
las disposicions y aparatos que són tant patents
y declarats, no pot deixar de posar la ciutat en la
gran comprehenció de vostra excelència que
esta lamentable y dolorosa notícia la té constituhida en lo més viu sentiment, que pot explicar
contemplant-se en una fatal contingència de sa
major desgràcia en vassalls que ab tanta fidelitat
y amor desitjan conservar-se baix lo natural y
suau domini del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde. Y augmenta lo desconsuelo y sentiment
inexplicable lo vèurer retirar-se lo real exèrcit a
las cercanias d’esta ciutat, desemparant la fortalesa de Hostalrrich y demés paratges y // 434r //
passos que per sa naturalesa y estimació són difficultosos de superar si en ells encontrava lo
enemich oposició y resistència. Y persuadint-se
esta ciutat que la causa y motiu de retirar-se de
aquells puestos serà la desigualtat en lo número
del real exèrcit respecte del del enemich, y desitjant contribuhir en quant sia possible la ciutat
per engrossar las tropas del real exèrcit de manera que se pogués lograr la oposició al del enemich en los paratges distants y apartats d’esta
ciutat, de què concidera resultar lo major servey
de sa magestat, offereix a vostra excelencia exir
y acompanyar al real exèrcit ab la bandera de la
gloriosa verge y màrtir santa Eulària, patrona
d’esta ciutat, que en totas ocasions ha triunfat
dels enemichs; esperant han de seguir en esta
funció tots los pobles de Cathalunya, que sempre han desitjat y procuran en demostració y
cumpliment de sa fidelitat emplear-se en lo que
és del major servey de sa magestat y han sabut
vèncer y subpeditar los enemichs de la fe y de la
a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
433v i 434r del trienni 1695-1698.
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real corona, obligant-los a ignominiosa fuga,
com ho testifican las històrias y modernament
ho han acreditat los successos. Y és per est effecte si a vostra excel·lència li apar axí convenir escriurà la ciutat a totas las ciutats, vilas y llochs
del Principat, prometent-se que en esta summa
importància concorreran gustosos y sabran desempenyar lo zel ab que miran la seguretat y defensa d’esta ciutat, de què depenja lo conservarse tots en lo suau domini de sa magestat, a qui
participarà esta offerta en cumpliment de sa
obligació y passarà a escríurer a las ciutats principals dels regnes de la Corona d’Aragó per a
que intercedescan ab sa magestat sie servit consolar estos sos fidelíssims vassalls en una aflicció
tant extrema, com ho esperan de // 434v // sa
real benignitat y clemència. Assegurant a vostra
excel·lència que en qualsevol cas y succés estaran promptes y disposats los naturals y habitants
de esta ciutat per a emplear-se en lo que sie del
major servey de sa magestat, deffensa y seguretat d’esta ciutat, segons vostra excel·lència serà
servit ordenar y disposar».
A la qual embaxada respongué sa excel·lència
que en mitx del desconsuelo ab què lo tenia las
notícias que se anavan confirmant de asercar-se
lo exèrcit del enemich y de vèurer-se en pròxim
sitiada esta ciutat tant per mar com per terra,
com y també de vèurer lo real exèrcit ab tant inferiors forças, li servia de grandíssim consuelo lo
vèurer lo gran zel ab què esta ciutat offeria servir a sa magestat, inseguint sa innata obligació y
amor natural. Y que en quant a la offerta feta
per la present ciutat en orde a què las demés vilas y llochs del present Principat fessen lo major
esfors y número de gent per engrossar lo real
exèrcit, li aparexia no ésser per la present ocasió
de fer esta diligència, si sols podria la present
ciutat escríurer a ditas ciutats per a què quedassen previngudas per lo effecte sobredit a la primera notícia donaria sa excel·lència lo convenir
lo posar-se en execució. En quant, emperò, al
prevenir esta ciutat lo exir la bandera de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària havia respost
que esta offerta la acceptava en lo cas de què
esta ciutat se ves sitiada del enemich per mar y
terra, y que estava ab confianças que no vindria
dit cas. Y, finalment, en quant al últim cap de
dita embaxada que conté lo sacrificar-se los naturals y habitants //435r // de dita ciutat al major
servey de sa magestat y deffensa d’esta ciutat,
que li aparexia ésser de importància, com en altres ocasions ha estil·lat esta ciutat, lo formar lo
tèrcio de gremis y confrarias d’esta ciutat en
concideració de què esta diligència no havia de
ocasionar gasto algú a la present ciutat, y de altre part conciderar-se ésser no sols de gran servey de sa magestat y deffensa d’esta ciutat sinó
també per alívio de sa guarnició.
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Dijous, a XXIII de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die, a las vuyt horas del matí, haventse obtinguda hora per medi de un verguer de la
present casa, los senyors doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich, don Joseph de Càncer
y lo doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà
honrat de Barcelona, són anats a la casa de la
ciutat a effecte de continuar la conferència que
lo die de ahir se comensà. Los quals foren rebuts per los officials de casa de la ciutat a la porta forana, y a la porta qui entra a la capella los isqueren a rèbrer ses senyories don Lluís de Soler,
(y) doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat
de Barcelona, personas anomenadas per part de
la ciutat, entrant primer las personas anomenadas per ses senyories se’n entraren dins la sala
dita del Trentanari, y després en la sala dita del
concistori, precehint sempre axís al entrar com
al anar las personas anomenadas per ses senyories. Y a la que foren en dita sala del concistori al
un cantó de dita pessa, tenint a mà dreta lo dosser, emperò no estant assentat ningú d’ells baix
de dit dosser, se acentaren en un banch de vellut carmesí, estant a mà dreta las personas anomenadas pera sas senyorias y a la part esquerra
las personas anomenadas per la ciutat, havent-hi
una tauleta en front de dit senyor ca- // 435v //
nonge Bosch y del primer de las personas anomenades per la ciutat, ab los tinters, escriptori y
campaneta. En la qual conferència las personas
anomenades per sas senyorias donaren còpia de
la ambaixada que aportaren a sa excel·lència los
senyors deputats ecclesiàstich y militar a sa excel·lència als vint-y-hu del corrent; y se tractà de
vèurer si hi havia forma que la Deputació, ciutat, molt il·lustre y fidelíssim bras militar y molt
il·lustre capítol, tots junts, tinguessen conferèncias; y que, havent-hi algunas dificultats per part
del molt il·lustre capítol, se assolassen en què un
senyor concistorial de la Deputació junt ab las
personas anomenadas per lo bras militar sempre
se tinguessen las conferèncias en casa de la ciutat, per abreviar lo fruyt que de ellas se trauria y
per obviar-se tot gènero de dificultats las personas de la Deputació y bras militar se assentassen
no respective dels comuns representarian, sinó
respecte del personal de cadahú. Y al tornarse’n dits senyors doctor Miquel Joan Bosch,
don Joseph de Càncer y doctor misser Joseph
Alòs foren acompanyats en la mateixa conformitat que al entrar.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, aportaren de part del molt il·lustre y fidelíssim senyor bras militar un cavaller y un ciutadà
una ambaixada a ses senyorias posant en sa mà
la resolució que dit bras militar havia presa en lo

die present, com y també còpia de una ambaixada en scrits a sa magestat, Déu lo guarde, lo infelís estat d’est Principat y ab la evidència gran
que·s trobava la present ciutat de pèrdrer-se si
arribava a ser citiada, per a què fos servit sa magestat donar aquella providència tamt prompta
com se requiria. Al que fou respost per sas senyorias per orgue del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich de què lo concistori no se
ampleava en altre cuydado que lo major resguart d’esta ciutat y província, per lo que actualment tenia conferèncias ab la present ciutat,
//436r // y que lo que se li havia insinuat ho premeditaria, y que quant antes per medi de ambaixada reportaria lo concistori sa resolució al
molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Y consequtivament sas senyorias ordenaren a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari las sobreditas resolució y còpia de dita ambaixada, que
són assí cusidas, signadas de números 29 y trenta, que són del thenor següent:
«Aba lo bras militar tingut a vint-y-tres de maig
mil sis-cents noranta-set, a la proposició feta
contenint lo estat de las conferèncias per los comuns y la ambaixada reportada a sa excel·lència
y resposta d’ella, ha resolt:
Que, sens disputar-se per part del bras lo puesto, si sols tenint la mira a discórrer lo remey demana la occurrència, entrevingan los anomenats
per part del bras y concorran ab los nomenats
per los comuns del molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats, excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre capítol, ab què lo que
resultarà de ditas conferèncias se reporte al bras
ab la major brevedat per a resòldrer-se en ell lo
més convenient.
Y a vista de la urgència y perills gran(s) amanassen de ser citiada esta ciutat y las perniciosas
conseqüèncias que justament se poden témer
contra lo servey de sa magestat, que persò ab la
major prestesa se repetesca en scrits la instància
a sa excel·lència, suplicant-li sie servit annuir a la
petició ha feta lo bras de què se done permició
als senyors deputats per a convocar lo país y ferse las diligèncias estiladas que·s concideren ser
més effectivas per a opposar-se als designes del
enemich; y que per medi de ambaixada fahedora en scrits a dits comuns, donant-los còpia de la
que se ha feta a sa excel·lència y de sa resposta,
se’ls suplique repetesquen ab sa excel·lència las
instàncias ab la major vivesa; y que de tot se
done part a sa magestat, suplicant-li sie servit
donar los ordes convenients y que demana la
a. l’original d’aquesta resolució es troba intercalat entre els
folis 435v i 436r del trienni 1695-1698.

a. a continuació ratllat la ciutat.
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En aquest mateix die, a las sis horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer de la present casa, los senyors don Joseph
de Càncer y doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrrat de Barcelona, de part de
sas senyorias portaren una ambaixada al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar contenint que
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General se trobava ab viu sentiment de no poder
condecendir en donar gust a sa senyoria en lo
tocant scríurer al rey, nostre senyor, mentres
estaven pendent(s) las conferèncias. Al que fou
respost per lo molt il·lustrea senyor protector
de què estimava lo bras la notícia y que no
duptave de què en tot lo que poguessen contribuhir sas senyorias lo resguart d’esta ciutat y
província lo exequtarian ab lo zel que tenian
experimentat. Del que tornats que són estats a
concistori dits Cànçer y Alòs ne han fet relació
a sas senyorias.

urgència, suplicant als dits comuns fassen lo
mateix per medi de extraordinari, cometen(t) la
execució de dita deliberació al senyor protector,
officials y junta destinada en virtut de la resolució presa lo die de aïr //436v // per a què ho dirigescan com millor los aparega convenir».
«Lasa notícias tant públicas corran de què lo
enemich se disposaria y encaminaria sos designes a invadir y expugnar a esta ciutat per mar y
terra, com ho ha expressat axí la ciutat de Barcelona ab la ambaixada que ha reportada al bras
militar demanant-li conferèncias y lo vèurer retirar-se las tropas del real exèrcit de sa magestat,
Déu lo guarde, a las cercanias d’esta ciutat, obligan al bras militar en compliment de sa precisa
obligació <h>a posar-se a la obediència de vostra excel·lència ab lo sentiment que correspon a
sa innata fidelitat, offerint a vostra excel·lència
que tots sos indivíduos estan promptes per a sacrificar sas vidas y haziendas per quant conduesca al major servey de sa magestat, defensa d’esta
capital y restant del Principat, y supplicar a vostra excel·lència sie servit donar permissió als deputats per a convocar lo país a fi de engrossar lo
real exèrcit y opposar-se a la vinguda y designes
del enemich, que és lo estilat inconcussament
en semblants conflictes y se concidera únich y
effectiu remey en la present lamentable conjectura, esperant que vostra excel·lència en vista de
la urgència y perills donarà los ordes convenients y que més condueixen per a desvanèixer y
desviar la fatilitat de vèurer esta ciutat opressa y
expugnada del enemich, per las perniciosas conseqüèncias que justament se podan témer en
deservey de sa magestat».

En aquest mateix die me han ordenat ses senyorias a mi, scrivà major del General (y) de la
present casa, cusís en lo present dietari las insiculacions dels llochs vacants de deputats y oÿdors de comptes y officis de dita present casa
fins lo die trenta-hu de mars proppassat. Las
quals són estadas entregadas a sas senyorias per
medi don Joan Baptista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, y aquellas són assí
cusidas y signadas de números trenta-y-hu y
trenta-dosb.
437v

A la qual ambaixada ha respost sa excel·lència
fent tot aprècio de la oferta del bras dient que
axí s’(h)o promet de sa innata fidelitat, quedant
ab la saguretat de què en totas occasions se hoperarà com en diffarents ha demonstrat; y que
en orde al permís se li demana per a què los senyors deputats pugan convocar lo país per a disputar los passos al // 437r // enemich ha respost
que per lo estat present no convenia, com ho tenia dit als demés comuns, y que ja al general de
la cavallaria, lo marquès de Griny, li tenia donat
orde que si convingués mogués lo país en la cercania se troba y disputàs alguns passos al enemich, y que estava ab confiansa que a la ocasió
de la retirada del enemich se donaria un bon dia
a sa magestat y a esta província, y que esperava
del bras que en la ocasió se tirassen bombas a la
roberia d’esta ciutat procuri a aquietar y a consolar els moradors d’ella per a assegurar-se la
major quietut y consuelo de tots.
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 435v i 436r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die me han ordenat ses senyories a mi, dit scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari quatre decrets
despatxats en deguda forma de cancellaria perquè diffarents personas del estament militar nobles puguen ésser insiculats com a mossens. Los
quals decrets són assí cusits, signats de números
trenta-tres, trenta-quatra, trenta-sinch y trentasisc.
En aquest mateix die, a las vuyt horas de la nit,
los senyors doctor Honofre Monsalvo y Magí
Barrera, ciutedans honrrats de Barcelona, aportaren a ses senyories una ambaixada de part del
excel·lentíssim concistori dels concellers de la
present ciutat contenint que, attès que la urgència era tant gran, suplicavan a ses senyorias tinguessen a bé que las conferèncias se tinguessen
en casa de la ciutat, affavorint aquella ab la
asistència de un concistorial. En las quals cona. a continuació ratllat las conferèncias. Al que fou respost.
b. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1599.
c. a continuació quatre decrets, transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1602.
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ferèncias entrevindrie també lo molt il·lustre y
fidelíssim bras militar per medi de personas que
tenia anomenades, que si bé desitjava tenir-las
també ab lo molt il·lustre capítol no se havia pogut conseguir per differents dificultats se havian
susitats. Al que fou respost per sas senyorias per
orgue del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich que essent com era tant gran la
urgència en la qual se interessava lo major real
servey de sa magestat, la concervació de la present ciutat y de tot lo Principat y que la present
ciutat era la principal y totalment interessada y
afligida en la present conjectura, no reparavan
sas senyorias en stils y consuetuts y que condecendian gustosos a la petició feta en manifestació del molt que desitjavan aconsolar a la present ciutat en tant gran conflicte; ab expressa
condició y declaració que en ningun temps pogués servir en exemplar, per quant lo present
cas may havia succehit, ans bé, que restàs lo dret
salvo y il·lès per a què en qualsevols altres casos
de conferèncias sols se observen los exemplars
// 438r // estilats, ab què des de luego se principiassen y continuassen las conferèncias en la forma proximada.

immediatament dits canonge Bosch, los senyors
Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y Don
Joseph Olives, personas anomenadas per a acistir a estas conferèncias per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, don Joseph de Cànçer y
doctor misser Joseph Alòs, graduant-se dits no
segons lo comú que representavan si segons la
dignitat de // 438v // quiscuna persona y la edat
d’ella; y a la part esquerra de dita tauleta estava
assentat primerament lo il·lustre senyor conceller ters y després d’ell dits Monsalvo y Barrera,
personas anomenadas per part de la ciutat. En la
qual conferència se tractà de fer-se una ambaixada en nom dels tres comuns al excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, en scrits, si és que apareixeria bé a dits tres
comuns, reportant-ho quiscuna part interessada
al seu comú. Y al tornar-se’n dit senyor oÿdor
militar y dits Bosch, Càncer y Alòs foren acompanyats com al entrar. De tot lo que dit senyor
oÿdor militar tornat en concistori ha fet relació
del sobredit a ses senyorias.

En aquest mateix die, a las nou horas de la nit,
havent-se obtinguda hora per medi del síndich
del General y present casa, per quant en esta
funcció ha·y anava un concistorial, lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, ab la insígnia, ab
un verguer devant ab massa alta, a peu, anant a
la mà esquerra sua lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich, don Joseph de Cànçer
a la mà dreta de dit senyor oÿdor militar, y lo
doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà
honrrat de Barcelona, a la mà esquerra de dit
canonge Bosch, ab atxes y acompanyat dels officials d’esta casa, anà a casa la ciutat per a tenir
conferència en la forma pròximament dita. Lo
qual senyor oÿdor militar en dita casa de la ciutat fou rebut, ço és, a la porta que ix al carrer per
tots los officials de dita casa de la ciutat, a la porta de dins del pati per lo il·lustre senyor conceller ters vestit ab sa gramalla y son verguer ab
massa alta, assistit dels senyors doctor Honofre
Monsalvo y Magí Barrera, ciutedans honrrats
de Barcelona, personas anomenadas per part de
la ciutat, a las anomenadas per part de sas senyorias, entrant sempre per tots los portals primerament dit senyor oÿdor militar que lo senyor conceller ters y personas anomenadas per
part de sas senyorias que las anomenadas per
part de la ciutat. Y arribats que foren en la sala
de concistori se assentaren ab uns banchs de vellut posats en dos fileras en esta forma, ço és, a
mà dreta lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar, en presència de lo qual estava una tauleta petita ab son tinter y scriptori de plata y campaneta, y al costat de dit senyor oÿdor militar

En aquest die, a las nou horas de la matinada, lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar en la
mateixa forma y ab lo mateix serimonial que se
observà lo die de aÿr que comptaven als vint-ytres del corrent mes de maig, és anat en casa de
la ciutat a continuar la conferència. Y havent-se
tractat en ella que lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes, la present ciutat y lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar concordavan en què se fes
una ambaixada en scrits a sa excel·lència, del
modo que se havia treballat dita ambaixada resolgueren que a un mateix temps un verguer de
la Deputació, altre de la ciutat y lo andador del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar demanassen hora a sa excel·lència per una ambaixada en
nom de dits tres comuns. Y havent obtingut
// 439r // hora, qual fou las onse de la mateixa
matinada, la aportaren, ço és, per part de la Deputació lo senyor doctor Miquel Joan Bosch,
canonge de Vich, per la ciutat lo doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, y
per lo bras militar lo senyor Joan Bonaventura
de Gualbes, ab cotxe, precehint dit senyor canongea Bosch al dit senyor Joan Bonaventura
de Gualbes (y) dit Monsalvo, per quant en esta
funcció anava segons la agraduació de la persona y no segons la presència del comú, exint de
casa la ciutat y tornant a esta, per ser la total interessada. La qual ambaixada fou en scrits, a la
qual fou servit respòndrer sa excel·lència que
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a. a continuació repetit dit senyor canonge.

respondria en scrits. De tot lo que tornant en
concistori dit senyor oÿdor militar ne ha fet relació a ses senyories. Y havent posat en sa mà còpia de dita embaixada han ordenat ses senyories
a mi, scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs aquesta en lo present dietari.
La qual és assí cusida, signada de número trenta-set, y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
En vista dels conflictes y perills imminents en
què·s troba esta ciutat de Barcelona de sa última
ruhina y en conseqüència tot lo Principat deb
Cathalunya, y no menos la real corona, per la
invasió que lo enemich amanasa y se encamina a
excecutar-la de pròxim, han suplicat a vostra excel·lència ab tot rendiment y repetidas embaixadas los concistoris de la Deputació y ciutat de
Barcelona y lo bras militar del present Principat
de Cathalunya fos servit vostra excel·lència opposar-se als designes del enemich en los paratges y passos destinats y apartats d’esta ciutat ab
las forsas del real exèrcit, offerint medis per son
esfors, proporcionats a executar una vigurosa
resistència, com són per part de la ciutat entre
altres acistir ab la bandera de la gloriosa santa
Eulària y per part de la Deputació solicitar una
lleva universal en tot lo Principat y per part del
bras militar sacrificar la noblesa sas vidas y haziendas. Que ab lo zel que·ls assisteix del major
servey del rey, nostre // 439v // senyor, Déu lo
guarde, y ab tot lo desitg ab què anelan executar son natural valor y donar demonstracions effectivas de sa fidelitat se podian promètrer no
solament resistir a la invació del enemich, però
encara a la sombra y emparo de las banderas reals expel·lir-lo de totas las terras y dominis de sa
magestat. Però havent tingut pocha ditxa en no
conseguir esta permissió de vostra excel·lència,
conciderant ser aquest lo únich més efficaz y estilat remey en semblants oppresions per a deslliurar esta ciutat de fatilitat tant lamentable
com seria lo arribar a sa vista lo exèrcit enemich
sens contrast ni opposició, ahont por lo menos
podria executar la cruel hostilitat de las bombas ab evident contingència de sa perdició, ha
aparegut molt propi de dits concistoris y bras
militar uniformament units repetir a vostra excel·lència la súplica que cadahú de per si tenian
feta, posant en la concideració de vostra excel·lència los danys y perjudicis que de no executar-se poden succehir al real servey de sa magestat, y los beneficis que pot produir aquest,
refén al real exèrcit per seguretat d’est Principat.
Que·s deixa a la alta comprehenció de vostra exa. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 438v i 439r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una paraula ratllada.
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cel·lència, esperant de la gran rectitut de vostra
excel·lència tindrà per accepta esta representació, que naix de(l) zel al real servey, amor y effecte incontrastable de conservar-se baix lo suau
domini de sa magestat, que posant-se a sos reals
peus per medi de extraordinari en la mateixa
forma units se li representaria esta demostració
per a què reste cerciorat que per sa part se ha
procurat cumplir en quant cab en los límits de
sa posibilitat».
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, en la mateixa forma y ab lo mateix cerimonial que se observà als vint-y-tres del corrent,
anà en casa de la ciutat per a continuar en dita
confe- // 440r // rència. De la qual resulta que,
attès que lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers se trobava ab resposta de sa excel·lència a la sobredita ambaixada, quiscuna
part interessada ne reportàs còpia <h>a son
comú. De tot lo que tornat en concistori dit senyor oÿdor militar ne ha fet relació a ses senyorias. Y sas senyorias feren commissió al dit senyor oÿdor militar y personas anomenadas per
sa part per a tractar lo que convingués sobre la
resposta feta per sa excel·lència, però ab report
del que se deuria obrar a sas senyorias antes de
posar-se en execució. Y per quant dit senyor oÿdor militar posa en mà de sas senyorias <y> una
còpia de la resposta feta per sa excel·lència a la
ambaixada que lo die present lo fou feta en nom
de dits tres comuns, han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dita
còpia, que·s assí cusida, signada de número
trenta-vuyt, y del thenor següent:
«Excelentísimosa señores.
En vista de las dos representaciones que me ha
echo vuestra excelencia y de la última que hoy me
ha reportado con el concistorio y brasso militar
en orden a lo que discurre con su gran zelo para
cervar esta plaza de las hostilidades del enemigo,
atendiendo a estorvar sus designios y lo que sea
más saludable a esta provincia, jusgando vuestra excelencia conveniente sacar la bandera de
la gloriosa virgen santa Eulalia, esperando vuestra excelencia que a más de la gente de esta ciudat la seguirían todos los pueblos de Catalunya,
offereciendo vuestra excelencia scrivir a las ciudades, vilas y lugares del Principado para que
concurran a esta suma importancia; después de
dar a vuestra excelencia espesialíssimas gracias
por lo que se esmera en quanto partanece al servicio del rey y defensa de esta capital, en consea. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 439v i 440r del trienni 1695-1698.
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qüencia del inseperable amor con que siempre se
ha esmerado en atención tan propria de su innata fidelitat, debo dezir a vuestra excelencia,
respondiendo a unas y otras, que todo mi desvelo
// 440v // está ocupado en solicitar no logren los
enemigos ningunos de sus assuntos. A cuyo fin y
meditadas con la más seria y madura reflección
que piden estas materias, en que es tanto lo que
se atraviessa, están dadas quantas providencias
caven en la possiblidad y nos promete la constitució(n) presente; y si la fortuna no obra algún
desbarío parece están tomadas las medidas no
sólo a preservar esta capital, sino a afienzar algún sucesso feliz en que ha de tener la major
parte con el fabor de Dios, el zelo de vuestra excelencia y assitencia del país.
Las máximas de la guerra save vuestra excelencia
que en todo su logro conciste en la reserba y en obserbar estudiosamente las conyunturas. Si lo que
discurre se fiasse más que a una intelligencia se
aventurarían todas las empresas y no se conseguiría ninguna, por ser principal fundamento recatarles hasta llegar a la execución.
No ha sido mi ánimo oponerme a que salga la
bandera de santa Eulalia ni usurpar a tan buenos vassallos el mérito que pueden hazer, como
acreditan las órdenes que he expedido para que los
somatenes assistan al general de la caballería, con
la que se halla abrigado de miqueletes a trabajar
el enemigo y disputarle los passos, y las que he distribuido a la Plana de Vique y otras partes para
que esten promtos.
Para sacar la bandera debe saverse quales son las
disposiciones, la forma que esto tiene, el número
de gente que se juntará, la providencia de mantenerla y la regla con que han de estar para obrar
sin confussión ni desorden, porque con esta intelligencia se pueda discurrir y assentar aquello que
sea más conveniente, assí porque no se frustren los
finos dezeos de vuestra excelencia como porque no
salga infructuosa diligencia que ha de ser de tanta costa al país.
441r

Y a fin de que en este punto se vayan ganando los
instantes y se asseguren los assientos podrá vuestra
excelencia informarme luego distintamente de
todo lo concerniente a este negocio, para ir sobre
supuestos fixos, nombrando personas de su mayor
satisfacción, de maduras experiencias y de todo
conocimiento con quien pueda yo discurrir esta
importancia, digerirla y assentarla, de suerte que
se afiançe el servicio del rey, salud de esta provincia, preserbación de esta ciudad y mejor conduta
de nuestras operaciones.
En quanto a despachar vuestra excelencia expresso a su magestad poniendo en su real noticia los
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discursos y providencias de vuestra excelencia, dirigido uno y otro a su mayor servicio, en medio de
que el rey, Dios le guarde, se halla tan enterado de
la singular fineza de vuestra excelencia y su ardiente amor, debo no sólo conformarme con tan
justo acuerdo, sino acompañarla siendo de la satisfacción de vuestra excelencia, reiterando lo que
tantas vezes he representado y quan verdaderamente se interesa vuestra excelencia en los más felices sucessos de esta monarquía. Dios guarde a
vuestra excelencia largos años. Barcelona y mayo
24 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Excelentíssimos señores concelleres, savio Consejo
de Ciento de la ciudad de Barcelona, ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado, protector y braso militar de él».
Disapte, a XXV. En aquest die, a las vuyt horas del
matí, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar,
ab lo mateix modo y cerimonial que lo die vint-ytres del corrent, és anat a la casa de la ciutat per a
continuar la conferència. Y en ella se resolgué
que a la tarde se tornassen ajuntar per a llegir-se
un paper, que en lo interim tres personas, ço és,
una de cada comú dels tres, treballarian en orde
al que aparegués se deuria fer, però ab report de
cada part a son comú. Conforme del sobredit ne
ha fet relació a sas senyorias dit senyor oÿdor militar tornat que és estat en concistori.
En aquest mateix die, a las quatre horas de la tarda, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar,
ab lo mateix modo y cerimonial que lo die vinty-tres del corrent, és anat a la casa de la ciutat a
continuar la conferència. Lo que de ella resultà
fou de què se fes una uniforma representació a sa
magestat, Déu lo guarde, de part dels tres comuns, anant per extraordinari, lo qual pagàs la
ciutat attès ere la principal interessada. Y que
quiscun de dits tres comuns escrigués al rey,
nostre senyor, reyna, nostra senyora, excel·lentíssims senyors duch de Montalto y Medina
Cidònia y al molt il·lustre senyor don Joan de la
Rea, secretari del despaig universal, y lo contengut en un paper fet dit die. Conforme dit senyor
oÿdor militar tornat que és estat a concistori ne
ha fet relació a sas senyorias, y havent-se llegit
dita representació a sas senyorias, convingueren
en què fos feta com los altres comuns y també las
cartas refferidas, y que tot anàs per lo correu que
lo die present despaxava la present ciutat. Y sas
senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari ditas representació y paper,
que són assí cusits, signats // 442r // de números
XXXIX y XXXX, y del thenor següent:

«Señora.
La Diputación del Principado de Cathalunya,
ciudad de Barcelona y braço militar dizen que
con las noticias evidentes, confirmadas y assiguradas con differentes papeles embiados por don
Francisco de Velasco, lugartiniente y capitán general de vuestra magestad, de que los designios
del enemigo se encaminan a sitiar aquella ciudad por mar y tierra, amenazando su expugnación y ruhina con el orroroso artificio de bombas y
otros fuegos, dexando poco o nada que dudar los
aparatos y preparaciones que hazen patente el assumpto, han representado a dicho lugartiniente y
capitán general con repetidas embajadas el grave
sentimiento y dolor que ocassiona en todos tan lemantable noticia, conciderando los riesgos y peligros a que se ve expuesta la ciudad de Barcelona, y
en conseqüencia todo el Principado, de su total
ruhina y más imponderable infelicidad y desgracia, que sería verse privados del natural y suave
dominio de vuestra magestad.
Este dolor immenso ha penetrado lo más íntimo
de los coraçones, cuya fidelidad incontrastable
eligirá primero derramar la última gota de sangre que sugetarse al jugo de servidumbre de estranya potestad. Encamínase el enemigo assia
esta plaça sin que en los puestos y parajes apartados y distantes halle enbarazo en que se le aga
oposición ni resistencia proporcionada y suficiente que pueda frenar el ímpetu con que amenaza
effectuar su operación. Y respecto de que jusga
que el no ocupar aquellos pasos el real exército de
vuestra magestad es por ser // 442v // menor en
número de tropas que el del enemigo, y siendo innegable que sería del major servicio de vuestra
magestad y más segura defensa de la ciudad atajarle aquellos caminos y no dejarle libre el passo
para ponerse en vista de ella, han offrecido medios para engrosar el real exército y assigurar
una vigorosa resistencia para desvanecer los designios del enemigo. Por el concistorio de la Diputación se ha offrecido hazer levas generalmente
en todo el Principado, cujas milicias compondrían número tan crecido que sobre su natural valor e inclinación a las armas con el incentivo de
su natural amor, fidelidad y aplicasión al major
servicio de vuestra magestad podrían prometer al
abrigo y sombra de sus reales banderas glorioso
triunfo de sus enemigos al real exército de vuestra
magestad. La ciudad ha offrecido enarbolar la
bandera de la virgen y mártir santa Eulalia, su
patrona, para alistar y agregar nuevos soldados,
a más de formar su coronelia de los gremios y cofradías de la ciudad, que estarán constantes en
su defensa y absolutamente sacrificar sus vidas y
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 441v i 442r del trienni 1695-1698.
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haziendas los naturales en servicio de vuestra
magestad. El brazo militar ha offrecido al mesmo fin las personas, vidas y haziendas de toda la
noblesa, cuyo cumplimiento queda bastantemente afianzado en tantas ocasiones que su valor y
constancia ha multiplicado tantas coronas de las
que componen la dilatada monarquía de vuestra
magestad.
Persuadíanse que estas expressiones inclinarían
el ánimo del lugartiniente y capitán general
//443r // a que valiéndose de estos medios passase a
dar las órdenes para que el real exército preocupase aquellos puestos que se podrían disputar y
prohibir el pasaje del enemigo fortificándose en
plaza de armas , de manera que le obligase a contenerse en los términos de su frontera y exponerse a
perder mucha jente y tiempo en xoques, escaramusas y avances si intentara romper las líneas de
la fortificación. Y aunque pudiera tomar otro
rumbo y hazer su entrada por la marina, encaminándose por allá azia aquella ciudad, no es de
creher que dejara un exército a las espaldas,
ariesgándose temerariamente a tener inpedida la
retirada, en que sin duda se havía de perder. Pero
no haviéndose logrado este dezeo que se jusgara
conveniente, antes viéndose encaminar las reales
tropas a las sercanías de aquella ciudad, no se
puede negar que ha ocasionadao desconsuelo en
los ánimos tan justamente afligidos, previendo sobre lo inexcusable de la ruhina de los edificios con
la ferosidad de las bombas, que es horrible a la inmaginación y terrible a la experiencia, aunque
acostumbrados los naturales a sufri(r)la con
exemplar constancia en servicio de vuestra magestad, que el dejar asercar el enemigo en paraje
en que pueda banbordear a Barcelona es ariesgar
mucho por una fatal contingencia que pudiera
suceder de quedar conquistada y sujeta al enemigo.
Éste es, señor, el infelís estado en que se alla
aquella ciudad y Principado y éste el sentimiento
y dolor, justo rezelo y cuydado que tiene oprimidos los coraçones de aquellos sus fidelíssimos vassallos, que ponen en la real consideración de
vuestra magestad por extraordinario esperando
su consuelo de la soberana providencia de vuestra magestad. Por lo que postrados a los reales
pies de vuestra magestad con el más humilde
rendimiento la Diputación del Principado de
Catalunya, la ciudad de Barcelona y braso militar uniformenente // 443v // unidos suplican a
vuestra magestad sea de su real servicio y consuelo en la más grave aflicción de que se ven oprimidos, con los medios más eficazes y promptos que
puedan sublevar la gravedad del peligro y contingencia de experimentar la última y más lamentable fatalidad, como lo esperan de la real
clemencia, benignidad y paternal amor de vues-
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En aquest mateix die són anats a las vuyt horas
de la nita lo senyor don Faliciano de Cordellas y
don Nicolau de Santjoan (y) aportaren de part
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar a ses
senyorias una ambaixada en scrits. A la qual de
paraula fou respost per sas senyorias per orga
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich de què premeditarian lo contengut en ella y
que per ambaixada tornarian resposta. La qual
ambaixada en scrits feta per dits bras militar a
ses senyorias ha(n) ordenat a mi, scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs
aquella en lo present dietari. La qual és assí cusida, signada de número quoranta-hu, y del thenor següent:

tra magestad, assegurando a vuestra magestad
que en qualquiera adversidad y sucesso obrarán
y concurrirán con aquella fidelidad y constancia
que corresponde a su innata obligación por el
major servicio de vuestra magestad».
Segueix-se dit paper:
«Haa aparegut que la representació y carta
deurian dirigir-se per la persona que la
excel·lentíssima ciutat elegirà, en attenció de
què lo concistori dels senyors deputats y lo bras
militar en esta conferència venen auxiliant dita
ciutat, qui és la principal exposada al perill. Aximateix ha aparegut que, havent sa excel·lència
en sa resposta offert acompanyar la representació a sa magestat, no sols per rahó de urbanitat
sinó també perquè apar que en la urgència present poria ser de molt útil perquè informàs sa
excel·lència del que se representa y suplica, se
resolga per si en aconsolar als comuns axí respecte se puga tràurer la bandera de santa Eulària
com també perquè permeta als senyors deputats
que soliciten la lleva universal del Principat, a
més de què no se expressa en la representació
cosa particular que no sia ya representadas a sa
excel·lència ab las embaxadas y la mateixa còpia
de dit memorial serveix ab sa excel·lència de
nova instància y repetició del que se li haja suplicat, // 444r // que se conformen cartas ab còpia del memorial per la reyna, nostra senyora, y
senyor duc de Montalto.

444v

Se dóna també notícia que la excel·lentíssima
ciutat proceeix ab tanta galanteria que las nominació de las personas per a conferir lo de la bandera de santa Eulària ab sa excel·lència la (h)a
absolutament comesa a la excel·lentíssima conferència.
Aximateix se posa en notícia que la excel·lentíssima ciutat ya resolgué se efectuàs luego la coronèlia de la formació dels gremis, dels col·legis
y confrarias de qualitat, que ya actualment se estan convidant y convocant dits gremis».
Diumenge, a XXVI. En aquest die, a las nou horas de la matinada, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real de part de sas
senyorias, ab sas insígnias, ab cotxes, anant ses
senyorias ab un cotxe de quatre mulas, ab los
verguers devant ab massas altas y acompanyats
dels officials de la present casa, són anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, grande de Espanya, del qui foren rebuts, tractats y acumplimentats ab molts
agasayos y singular favor.
a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
441v i 442r del trienni 1695-1698.
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«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent participat las dos personas que lo bras
militar té elegidas per a concórrer en la
excel·lentíssima conferència que lo estar vostra
senyoria de partida, y los nomenats per vostra
senyoria llegítimament inpedits per las rahons
han expressat, ha donat ocasió a suspèndrer-se
la conferència. Y com los perills per moments se
vajan agravant, quant de ditas conferèncias continuadas se espera algun alívio a tant ahogo, ha
aparegut ser de la precisa obligació del bras suplicar a vostra senyoria dos cosas: La primera,
que tinga a bé vostra senyoria suspèndrer y dilatar lo ausentar-se de la present ciutat en tant
llastimosa conjunctura, per lo desconsuelo, desaliento y desamparo se seguiria als habitants
d’ella, de tot lo Principat y no menos del bras
militar, sinó que vostra senyoria permanesca
fins lo últim instant pot dispensar la obligació
de vostra senyoria; y la segona, que vostra senyoria luego se servesca passar a la nominació
de personas per la excel·lentíssima conferència,
a fi de què estiga sempre promta sens intermició
alguna, tant matí com tarda, per a discórrer medis, facilitar difficultats, premeditar consuelos y
ocórrer a quantas fatalitats amenasa la constitució més lamentable a què·s troba exposada esta
ciutat y Principat. Com ho espera de la rectitut,
gran zel y activa aplicació pròpria de la generalitat de vostra senyoria».
En aquest mateix dia, a las nou horas de la nitc,
los senyors don Domingo Verdier y don Ramon
Berart aportaren una embaixada a sas senyorias
de part del excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de esta ciutat, contenint que
esta ciutat, instada del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, significava de paraula lo mateix
a. del nit a l’original.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 444v i 445r del trienni 1695-1698.
c. del nit a l’original.

quea dit bras lo die present havia fet en scrits en
la antecedent ambaixada, que estimaria de nou
se continuàs la conferència y se anomenàs personas per sas senyorias per a assistir-hi attès que las
que eren anomenadas no podian entrevenir,
axísb perquè dit doctor //445r // canonge Miquel
Joan Bosch se havia de partir per a Vich y dits senyors don Joseph de Càncer y doctor misser Joseph Alòs se trobavan ab moltas ocupacions per
rahó de sos officis a què ere indispensable haver
de acudir. Al que fou respost per sas senyorias
per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich que podia estar cert lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers que lo
únich desig del concistori ere servir y aconsellar
a esta ciutat en tot quant pogués, que si arribava
a estar sitiada, lo que Déu no permetés, se persuadia lo concistori que serie totalment de sa attenció y precisa obligació lo haver-se de ausentar
a fi de procurar ab las majors veras possibles lo
socorro d’esta plassa, de la qual dependia la conservació del Principat y del restant de la monarquia; que en lo interim que no·s movia no dexaria de continuar las conferèncias, per las quals
anomenaria de nou personas, haguda concideració de què las sobreditas se trobavan per lo refferit legítimament impedidas.
Dilluns, a XXVII de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die los senyors don Joseph de Càncer
y doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà
honrrat de Barcelona, a las onse horas del matí,
han aportat una embaxada en escrits, havent
obtinguda hora per medi de un verguer, al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar. Al que se ha
respost per part del molt il·lustre senyor protector que aquella se llegiria ab molt gust. Conforme del sobredit dits Càncer y Alòs tornats a
concistori ne han fet relació a sas senyorias, qui
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs aquella
en lo present dietari. La qual és assí cusida, signada de número XXXXII, y del tenor següentc:
«Moltd il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent vostra senyoria en lo die de ahir a la nit
per medi de // 445v // embaxada expressada en
scrits representant al concistori dels deputats y
oÿdors de comptes del present Principat que estant informat vostra senyoria per medi de las
dos personas té elegidas per concórrer en la
conferència de què se havia donat ocassió per
a. a continuació repetit lo mateix que.
b. a continuació ratllat que.
c. a continuació ratllat En aquest mateix die.
d. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 444v i 445r del trienni 1695-1698.
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part del concistori a suspèndrer la conferència
per estar de partida lo concistori, y los anomenats per assistir per sa part en ella legítimament
impedits, havia aparegut ser de la precisa obligació de vostra senyoria instar al concistori dos cosas: La primera, que tingués a bé suspèndrer y
dilatar lo ausentar-se de esta ciutat fins al últim
instant en què poria dispensar la obligació del
concistori; y la segona, que se servís passar luego a fer nominació de personas per a concórrer
en dita conferència a fi de què estigués sempre
prompta sens intermissió alguna, tant de matí
com de tarde, per a discórrer medis, facilitar dificultats, premeditar consuelos y ocórrer a
quantasa fatalitats amanassàs la constitució més
lamentable a què se troba exposada dita ciutat y
Principat. No·s aparegut indispensable obligació del concistori respòndrer en scrits al paper
de dita embaxada perquè en ningun temps pogués equivocar-se la sensura en las attencions ab
què ha procurat lo concistori no faltar a sa obligació, devent vostra senyoria tenir notícia que,
no havent discorregut la excel·lentíssima ciutat
tenir conferència universal de tots los comuns
sinó particular ab cada un, regonegué lo concistori ser la major conveniència en matèria tan
grave que se formàs una conferència en què uniformament concorreguessen tots los comuns, y
axí las personas que dit concistori tenia elegidas
ho proposaren, justaren y facilitaren ab los de la
excel·lentíssima ciutat, assegurant que per part
de la Deputació se observarian las observadas
prerogativas y la major, que era de no tenir conferència alguna més en //446r // la casa de la Deputació sinó assistint en totas en casa de la ciutat. Y aquest zel y cuydado de la major
conveniència en la més vehament apretura ocasionà al concistori, que per més prompta execució de dita conferència se aplicassen sos assessors a ella, que ho cumpliren personalment,
acceptant gustosos esta sobrecàrrega a la gran
ocupació que lo calamitós del temps ja acarrea
son offici, no cessant nit y die en la aplicació fins
a tenir despedit lo extraordinari a sa magestat. Y
lo que en aquella ocasió se representà a la conferència sols fou que sempre que aparagués convenient continuar-se deurian dispensar en què
se fes nominació de noves personas, com en effecte estan ja elegidas per part de la Deputació,
axí perquè lo canonge doctor Miquel Joan
Bosch devia restituhir-se a la obligació de la residència de sa iglésia com perquè la falta que los
assessors fan en los negocis corrents de la casa és
precís haver-se de suplir. Ni pot dexar lo concistori de admirar que vostra senyoria entràs en
dubtar, com més en haver donat credibilitat, a
què desemparàs esta ciutat en la major importància, y dexàs de assistir-la en tot lo que poa. a continuació ratllat difficultats.
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gués servir-li de útil y consuelo fins al últim extrem en què per sa indispensable obligació, com
per procurar en paratge més convenient per sa
major deffensa, socorro y alívio, li seria precís
ausentar-se. Ni la prevenció de carruatge y precaució de la recàmara pot servir de motiu per inclinar-se vostra senyoria en presumir se desviàs
en un àpice lo concistori de continuar en tant
utilosa diligència con se concidera en la unió de
dita conferència. Estima y aprecia com deu lo
concistori a las insinuacions de vostra senyoria,
quedant sempre ab la seguretat que acudirà
puntualíssim en solicitar per tots camins en tan
amenassada desgràcia las més efficaces diligèncias per remediar-la, essent son major sentiment
que la obligació de son càrrech no li puga dispensar lo quedar-se en cas de arribar al lemantable estat de ser sitiada esta ciutat, lo que
Déu Nostre Senyor no permeta. Quant gustosos quedarian sacrificats al major estrago y a derramar sos indivíduos // 446v // sa sanch en deffensa de esta capital, y espera lo concistori que
vostra senyoria estarà desimpressionat de qualsevol altre concepte que no hagués pogut caber
en la comprehenció de vostra senyoria».

tich, ab lo mateix cerimonial que se observà als
vint-y-tres del corrent, és anat a casa de la ciutat
a effecte de continuar la sobredita conferència.
En la qual, entre altras cosas que·s tracta(ren),
per part del il·lustre senyor conceller ters y personas anomenades per dita ciutat fonch donada
còpia al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich de una carta escrita a sa magestat, Déu
lo guarde, lo die de ahir per la present ciutat per
extraordinari, y aximateix còpia també de una
carta escrita per la present ciutat als molt il·lustres senyors jurats, racional y síndich de la ciutat
de València. Com és de vèurer de las còpias de
ditas dos cartas, que són assí cusidas, signadas
de números XXXXIII y XXXXIIII. Y aximateix,
per dit senyor oÿdor ecclesiàstich fonch entregada còpia a dit senyor conceller ters de la carta
que lo die de ahir ab dit extraordinari sas senyorias escrigueren al rey, nostre senyor, ciutat de
Çaragossa y senyors deputats del regne de Aragó. Conforme del sobredit dit senyor oÿdor ecclesiàstich tornat que és estat a concistori ne ha
fet relació a sas senyoriasa.

Dimars, als XXVIII de maig MDCLXXXXVII.

En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarde, havent obtingut hora per medi del síndich
del General y present casa, los il·lustres y fidelíssim senyors deputats militar y real han aportat
de part de sas senyorias una embaxada al
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, anant sens insígnias y
verguers si solament ab un cotxe a la portalera
del qual anava dit síndich; contenint tres punts:
Lo primer, ab lo sentiment inexplicable de posar-se a sa obediència per a donar-li part de la
resolució del il·lustre y fidelíssim concistori en
posar en execució quant antes sa partida, a vista
de las operacions del francès y acercar-se tant a
esta ciutat, y ser-li precís lo posar-ho per execució segons capítols de Cort y observansas de
esta casa, com plenament té intel·ligència sa excel·lència, //447v // posant en sa notícia com havia elegit lo paratge de la vila de Vilafranca de
Panadès per a transferir-se en ella per ser paratge a propòsit per a qualsevol operació dega fer
lo concistori, axí en lo servey de sa magestat
com per defensa de la present ciutat, y que allí
continuaria la lleva per lo augment de son tèrcio. Lo segon, suplicar-li per part del il·lustre y
fidelíssim concistori se servís afavorir-lo en donar-li las últimas notícias de las operacions y
cercanias del enemich. Y lo tercer y últim, suplicar-li ab lo major rendiment possible si li aparexia fos de servey del rey, nostre senyor, anàs un
o dos concistorials, o los que aparegués a sa excel·lència, a levantar un número de naturals de

En aquest die, a las nou horas del matí, //447r //
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàs-

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1603.

En aquest mateix die, a las tres hora de la tarde,
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels senyors doctor Domingo
Fogueras, canonge de la santa iglésia de Barcelona, don Feliciano de Cordellas y Joan Llinàs,
ciutedà honrrat de Barcelona, en lo mateix
modo y conformitat y ab lo mateix cerimonial
que lo die vint-y-tres del corrent, anà en casa de
la ciutat a continuar la conferència. En la qual se
tractà que en concideració de què lo die present
a la nit se trobaria lo enemich ab son exèrcit en
la vila de Sant Saloni, la qual sols dista set lleguas d’esta ciutat, y axí poder ab breus marxas
posar-se devant de esta plassa, y que axís aparexia ser de la precisa obligació de la present ciutat
participar-ho per extraordinari a sa magestat,
Déu lo guarde. Que perçò la present ciutat despedís extraordinari escrivint al rey, nostre senyor, lo estat tant lemantable d’esta ciutat y
província, y que al mateix temps per dit extraordinari escrigués la Deputació y bras militar a sa
magestat. Conforme del sobredit dit senyor oÿdor ecclesiàstich ha fet relació a sas senyorias.
Encontinent, lo die present han fet carta a sa
magestat y aximateix també als molt il·lustres
senyors jurats de la nobilíssima ciutat de Saragossa y als il·lustríssims senyors deputats del nobilíssim regne de Aragó, anant ab lo sobradit
extraordinari.
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est Principat. Que no dubtava serie del real
agrado de sa magestat a vista la manera lo oprimia lo enemich, y que a més del comúa del
il·lustre y fidelíssim concistori cada un en particular estava molt prompte y ab particular desig
de sacrificar sas vidas y haziendas per lo real servey; y que se podia permètrer sa excel·lència ab
la lealtat, finesa y amor que professan a sa magestat qualsevol desempenyo. Al que respongué
sa excel·lència que estimava la attenció del
il·lustre y fidelíssim concistori, y que ja sabia
que ere de sa obligació lo haver-se de ausentar
de esta ciutat, y que no dubtava tindria particular sentiment lo concistori de posar-ho en execució, y que se alegrava saber lo paratge que havia elegit lo concistori per a què en tot lo que se
li offerís del major servey de sa magestat la·y
participaria. Y en quant a las últimas notícias,
que lo enemich se trobava a Sant Saloni, y que
ahir arribaren a las mans las tropas més ensà del
pont de Sant Saloni ab algunas tropas avansadas, y que los nostres havian cumplit molt bé a
sa obligació // 448r // y lo francès ho havia molt
ben experimentat, y que de nou estimava al
il·lustre y fidelíssim concistori la offerta en anar
concistorials a levantar número de naturals y de
est Principat, com també en particular lo sacrificar las vidas y hiziendas, y que ho tenia per molt
cert que obraria sempre lo concistori tot allò
que fos del major servey de sa magestat, y que ja
los avisaria quant li apareixeria més oportuna y
convenient la ocasió, y que desitjant continuar
ab tota conformitat y unió, essent-li precís haver-se sa excel·lència de ausentar de dita ciutat,
ho participaria al concistori y també lo puesto
ahont sa excel·lència se trobaria. Conforme ne
han fet relació a sas senyorias dits senyors deputats militar y real.

sas Llorens March y Hiacynto Morató, subrogats
en lo offici //448v // de verguers de sas senyorias.

En aquest mateix die, a las sis horas de la tarde,
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, ab lo mateix cerimonial que lo die vint-ytres del corrent, és anat a casa de la ciutat per a
continuar la dita conferència.

Havent reportat lo die de ahir per part del
// 449r // excel·lentíssim bras militar una embaxada al savi Concell de Cent representant la gran
importància seria en la ocurrència present y en
los conflictes y perills en què·s troba esta ciutat y
present principat de Catalunya enviar una persona per posar-se ab la major diligència als reals
peus del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y en
sa notícia lo que està passant, suplicant-li ab tot
rendiment lo remey de què·s necessita en esta
gravíssima urgència, deliberà lo Concell de Cent
condecendir a la petició del excel·lentíssim bras
militar y axí enviar ab tota diligència persona als
reals peus de sa magestat per lo effecte sobredit.
Y per lo que importa guanyar los instants en esta
importància que sie sols ab títol de enviat, y no
de embaxador, perquè esta circunstància no retardàs lo negoci, dexant la elecció de la persona

Dimecres, als XXIX. En aquest die, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
magnífich doctor en drets Joseph Areny y Garriga, ajudant primer de la scrivania major del General y present casa de la Deputació, ha renunciat
lo dit offici en mà y poder de sas senyorias a favor
y en cap del magnífich Diego Martines y Folcràs,
doctor en drets, ciutedà honrat de Barcelona, suplicant a sas senyorias fossen servits admètrer dita
renúncia attès que dit offici és altre dels antichs y
que·s poden alienar. E sas senyorias han admès
aquella si et quantum per capítols de Cort los és
lícit y permès. Presents per testimonis a ditas co-

En aquest die, a las deu horas del matí, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, ab lo
mateix cerimonial que lo die vint-y-tres del corrent, és anat a casa de la ciutat per a continuar la
conferència. En la qual se ha tractat premeditar
las conferèncias més promptes per a què en cas
la present ciutat fos assitiada, lo que Déu no
permeta, puga ésser socorreguda y deslliurada
de dit siti.
En aquest die, a las sinch horas de la tarde, dit
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich,
en la mateixa forma que lo die present a la matinada, se ha conferit en casa de la present ciutat a
effecte de continuar dita conferència. En la qual
se ha practicat lo mateix que lo die present a la
matinada.
En aquest mateix die, a las vuyt horas de la nit, los
senyors doctor Honofre Monsalvo y Magí Barrera, ciutedans honrrats de Barcelona, per part del
concistori dels excel·lentíssims senyors concellers
de la present ciutat han aportat a sas senyorias una
embaxada en escrits. Al que se ha respost per part
de sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich que la llegirian ab
grandíssim gust y que premeditarian son contengut, del que per embaxada respondrian a sa excel·lència lo que se’ls offeriria. Y sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
dita embaxada en scrits. La qual és assí cusida, signada de número XXXXV, y del thenor següent:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 448v i 449r del trienni 1695-1698.

a. a continuació repetit del comú.
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que haurà de anar a esta legazia al excel·lentíssim
bras militar, ab què assegure lo major acert en
esta incumbència. Y aximateix deliberà posar en
la notícia de vostra senyoria esta resolució y suplicar a vostra senyoria sie servit també enviar altre persona que posar-se als reals peus de sa magestat per lo mateix effecte, per a què tinga ab la
gran auctoritat de vostra senyoria millor logro lo
que tots desitjam y havem menester. Lo que suplicam a vostra senyoria en nom de esta ciutat,
assegurant a vostra senyoria que queda sempre
attent y vigilant per a executar ab molt affecte
tot allò que conduesca al mayor servey de sa magestat, gust y agrado de vostra senyoria y conservació de la uniformitat ab què corra ab vostra senyoria y benefici públich».
En aquest mateix die, a las nou horas de la nit,
los senyors don Joseph de Càncer y doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, han aportat de part de sas senyorias al
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat una embaxada contenint que la brevedat //449v // del temps no havia
permès a sas senyorias poder pèndrer resolució
sobre la embaxada que sa excel·lència poch havia que li havian enviat en scrits, però que guanyaria los instants per a pèndrer-la-ý. Que de
bon matí per medi del síndich del General y
present casa enviaria a sa excel·lència la resposta
de dita embaxada en scrits. Al que fou respost
per lo excel·lentíssim senyor conceller en cap en
veu de sos companys que no dubtava que dita
resposta seria molt a la medida del gran zel tenian sas senyorias a tot lo que conduís al major
real servey, benefici públich y a la conservació
de esta ciutat y Principat. Conforme del sobredit ne han fet relació a sas senyorias dits Càncer
y Alòs tornats que són estats en concistori.
Dijous, als XXX de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die per lo doctor misser Balthezar
Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, han enviat sas senyorias la
resposta en scrits als excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat a la embaxada
que en scrits fou feta per dits excel·lentíssims senyors concellers lo die de ahir. La qual resposta
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari. La qual és assí cusida,
signada de número XXXXVI, y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 449v i 450r del trienni 1695-1698.
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Responent lo concistori dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya al paper
de la embaxada que vostra excel·lència en lo
die de ahir fou servit fer reportar a dit concistori representant que // 450r // lo Savi Concell
de Cent annuint a la representació del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar <si> havia deliberat enviar una persona perquè ab tota diligència se posàs als reals peus del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, y en sa notícia lo que
està succehint a esta ciutat y Principat, y que
aximateix se representàs a dit concistori de la
Deputació enviàs altra persona als reals peus de
sa magestat per lo mateix effecte, diu y representa a vostra excel·lència que aplaudint en tot
axí la petició del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar com la resolució de vostra excel·lència y
savi Concell de Cent respecte de què se envie
persona als reals peus de sa magestat, puix la
importància y urgència del assumpto demana
per obligació no omitir diligència alguna, solament no ha trobat lo concistori forma com
condecendir a la instància ab què lo savi Concell de Cent y vostra excel·lència solicitan que
envie lo concistori altra persona, per quant se
encontraria esta segona nominació de nou subjecte ab molts reparos: Primerament, en què
apareixeria ab la nominació de dos embaxadors
desviar-se de la uniformitat ab què se ha desitjat y affectat prossehir; segonament, perquè recahent la nominació de vostra excel·lència y del
fidelíssim bras militar en persona de cabalíssimas prendas, com se creu, seria offèndrer ab la
nova nominació la confiansa gran que·s deu fer
de la que serà nomenada per vostra excel·lència; tercerament, perquè essent tres los comuns
que concorran en la unitat de esta conferència,
si lo concistori dels deputats resolia enviar per
sa part altra persona serie quedar ab singularitat lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, no
fent // 450v // per sa part consemblant demostració de enviar també persona als reals peus de
sa magestat; en quart lloch, concidera lo concistori prejudici en la dilació que seria precisa
per haver de discórrer medis effectius per la assistència de son embiat en la real cort, quant se
troba tant atrassada la Generalitat y ésser-li inevitable assistir a la conservació y augment de
son tèrcio y al gasto que inevitablement importaria la solicitut de las llevas per lo Principat
quant sa excel·lència se resolga en acceptar est
servey que lo concistori lo ha offert per promptament. Y no sabent lo concistori a estos y altres reparos encontrar prompta satisfacció, offereix a vostra excel·lència acompanyar la
representació a sa magestat perquè sie servit
per sa real benignitat attèndrer a las més
promptas assistèncias, axí per mar com per terra, de què·s necessita per posar en segura deffensa a esta ciutat y Principat, y concórrer ab

vostra excel·lència en tot lo que puga conduhir
al major real servey».
En aquest mateix die, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Joseph de Càncer y doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat
de Barcelona, de part de sas senyorias han aportat una embaxada en scrits al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present
Principat, a la qual fou servit respòndrer sa excel·lència que premeditaria son contengut y que
sobre de ell tornaria resposta en scrits. Conforme del sobredit ne han fet relació a sas senyorias
dits de Càncer y Alòs //451r // tornats que foren
a concistori. Y sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari esta
embaxada, la qual és assí cusida, signada de número XXXXVII, y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes
del (General del) Principat de Cathalunya diu
que sobre la offerta que ha feta a vostra
excel·lència de axir sos concistorials a diversas
parts del present Principat per fer una lleva la
més numerosa que fos possible se ha servit vostra excel·lència insinuar que en la constitució
present tindria per assertat se discorregués immediatament en la disposició de formar alguns
tèrcios de la província, puix essent estos reglats
serien de major profit en lo servey del rey, nostre senyor, Déu lo guarde. Y lo que repetint la
mateixa offerta té que representar y expressar a
vostra excel·lència lo concistori és que encara
que per ser lo temps adelantat y la urgència
apretada no·s pugan en bona forma levantar-se
tèrciosb provincials y ab los mestres de camp y
officials, però que encontinent si a vostra excel·lència aparexia que la urgència de la necessitat en la amenassa del siti de Barcelona per lo
major real servey, deffensa de esta ciutat y útil
del Principat requereix y demana ja en la positura present que lo concistori execute lo transferir-se en la vila de Vilafranca de Panadès, conforme ho té previngut, ab aprobació de vostra
excel·lència passaria luego lo concistori a executar-ho. Perquè des de allí ab major oportunitat
anassen y se distribuhissen los concistorials luego en las veguerias de Vilafranca, Tarragona,
Tortosa, Monblanch, Lleyda, Balaguer, Trem y
Pallàs, Agramunt, Tàrrega, Cervera y Manresa,
fent llevas // 451v // de soldats per companyias
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 450v i 451r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat concistorials.
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sueltas, ab capitans y demés officials inferiors,
remetent-las estas ab la major promptitut als paratges y puestos que vostra excel·lència ordenarà, perquè sie vostra excel·lència servit agregar-las als tèrcios de Diputació y ciutat, ahont a
vostra excel·lència aparega millor durant dita
lleva, per tot lo temps que serà necessari per
conseguir la seguretat per vèurer-se libre la ciutat de Barcelona de la amenassa del enemich.
Observant en assò lo que en altras occasions
menos urgents ha executat lo concistori; singularment en lo any mil sis-cents noranta-quatre,
en què als principis del mes de juny féu lo concistori esta mateixa diligència, perquè essent
alashores ja adelantada la campanya no·s pogué
practicar altra forma de servey que fos més
prompte (y) effectiva y de alguna conveniència,
essent assò lo que lo concistori ab las precedents
offertas ha entès offerir a vostra excel·lència y
sacrificar per lo real servey. Y lo que a vostra excel·lència aparexerà ordenar ho executarà
promptament lo concistori, guanyant tots los
instants, restant com sempre lo concistori a la
obediència de vostra excel·lència».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet que han rebut del excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, de data del die present. Lo qual bitllet és
en resposta de la embaxada que per sas senyorias lo die present se’ls és feta en escrits, contenint que encarrega pàssia lo concistori immediatament a Vilafranca per a fomentar la lleva de
companyias sueltas per aplicar-las a la deffensa
de esta capital. Com més llargament és de vèurer de dit bitllet, que és assí cusit, signat de númeroa XXXXVIII, // 452r // y del thenor següent:
Segueix-se dit bittlet:
«Heb visto lo que vuestra señoría me representa en
orden a transferirse a Villafranca para fomentar
la leba de compañías sueltas con sus officiales, remitiéndoles al paraje que jo ordenare para aplicarlas y agragándolas al tercio de ciudad y Deputación a la defensa de esta capital. Y después de
estimar a vuestra señoría no sólo su gran zelo al
servicio del rey, sino también la prudencia con
que discurre éste que es el que más se puede proporcionar en la estación presente, le doy muy particulares gracias por su desbelo, conformándome enteramente con su proposición y encargando a
a. a continuació ratllat quaranta.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
451v i 452r del trienni 1695-1698.
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vuestra señoría passe inmediatamente a Villafranca para tratar de esta materia, ganando en
ella las horas per lo que ynsta esta urgencia. Desde
donde me participará vuestra señoría el cuerpo
que fuere tomando este negociado, para que la
gente se encamine adonde sea más necessaria, esperando de lo que vuestra señoría se interessa en el
veneficio común de esta provincia procurará se
observe(n) las reglas mejores y que conduzcan a
hazer menos molesto al Principado este servir.
Dios guarde a vuestra señoría largos años. Barcelona y mayo 30 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

monarquia; que aximateix posavan en mà de sa
excel·lència un paper de ajuntaments. Al que
// 453r // fou respost per lo excel·lentíssim senyor conceller en cap en veu de sos companys
que encara que restaria esta ciutat molt augmentada en lo sentiment per rahó de la ausència de sas senyorias en lo lemantable transe de
un siti, emperò, se’ls podria un tant mitigar-lo
lo motiu just que obligava a sas senyorias a ausentar-se; y que ab molt gust llegirian lo paper
de ajuntaments se’ls entregavan. Conforme del
sobredit dits Càncer y Alòs ne han fet relació a
sas senyorias tornats que són estats a concistori. Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari dit paper de
ajuntaments. Lo qual és assí cusit, signat de
número XXXXIX, y del tenor següent:

En aquest mateix die, a las sis horas de laa tarde, havent-se obtingut hora per medi de un
verguer, los senyors don Joseph de Càncer y
doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutadà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
aporta-ren una embaxada al excel·lentíssim
concistori dels senyors concellers de la present
ciutatb // 452v // contenint que com sas senyorias se trobavan ab un bitllet de sa excel·lència
ab lo qual los encarregava passassen immediatament a Vilafranca per a fomentar la lleva de
companyias sueltas per la deffensa de esta capital. Y encara que sentian summament haver-se
de ausentar per rahó de haver de dexar a sa excel·lència en lo major conflicte qual ere lo de
un siti, en lo qual treball desitjarian sas senyorias ser verdaders socis y companys, però que
considerant que sa ausència havia de ser de
gran conseqüència als real servey, benefici públich y total consuelo y alívio de esta ciutat
procurarian a guanyar los instants; assegurant a
sa excel·lència que encara que se ausentarian
corporalment, però dexavan sos cors en esta
ciutat, y que tant en Vilafranca de Panadès,
ahont residiria lo concistori, com en qualsevol
altra part se trobariac sa excel·lència tant
prompte com gustós per a dedicar-se en tot
quant fos del servey, agrado, alívio y consuelo
de esta ciutat; y que no omitiria diligència alguna que cabés baix la possibilitat a effecte de
inclinar lo real ànimo del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, per a lo socorro y llibertat de
una joya tant preciosa que tant atreya los reals
carinyos de sa magestat qual ere esta ciutat; estant en la deguda comprehenció lo concistori
que perduda esta plassa, lo que Déu no permetra, no sols estava exposat a un inminent perill
tot lo Principat, sinó també tot lo restant de la

Primerament, cause reparo que absolutament se
li puga difficultar a sa excel·lència la formació de
tèrcios provincials sobre los quals diu sa
excel·lència que se discorre en sa disposició;
perquè encara que la formació de tèrcios provincials importe llarga dilació però no la té tanta
lo de una lleva solicitada per los concistorials
distribuhint-se per las veguerias, fent-la tant numerosa com sie possible, ab formació de companyias sueltas per anar-se dempués agregant en
disposició y ordes militars, com axí ho ha observat lo concistori ya no és lo que lo concistori ha
entès offerís a sa excel·lència, y no la convocació
del Principat, com se expressa en lo dit paper;
perquè tal convocació de tot lo Principat ni la
podia offerir lo concistori ni solicitar-la, per ser
esta sols permesa en Cathalunya en lo cas del
Usatge «Princeps namque», y és una de las més
principals prerogativas dels cathalans que deu la
Deputació defensar lo no poder ser compel·lits
a la guerra ultra dels gastos expressats en los
usatges. Y no comprén lo concistori que·ns trobem en un de eixos casos ni que lo enarbolar-se
la bandera de santa Eulàriab //453v // importe en
Cathalunya obligació de seguir-la, si sols segons
las notícias se tenen done motiu perquè voluntàriament los pobles de Cathalunya la auxilien
ab què, respecte del Principat, en vista de la
gran importància de defensar a Barcelona, queden tots los pobles en los térmens de servey voluntari, podent-se esperar de sa gran fidelitat
que faran lo major esfors, buscant tots los àrbi-

a. a continuació ratllat ma.
b. a continuació dues línies ratllades.
c. a continuació ratllat lo concistori.

a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
452v i 453r del trienni 1695-1698.
b. a continuació repetit de santa Eulària.
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«Ajuntaments dels reparos que se offerexen al
molt il·lustre y fidelíssim concistori de la Deputació respecte del paper de embaxada ideat per
la excel·lentíssima conferènciaa.

tres y medis perquè la lleva sie la més prompta,
efficàs y de major número que may se sie vista.
Y que quant lo concistori ha pogut ab fonament persuadir-se no haver ben explicat a sa excel·lència lo que li havia offert, de fer llevas generals en lo Principat, li ha aparegut devia posar
en notícia de sa excel·lència ab més individuació lo que entenie lo concistori offerir a sa excel·lència; ço és, que no ere seu fi ni intent convocar tot lo Principat per modo de convocació
general, per no entèndrer trobar-se en las que
tal cosa se puga fer, sinó solament solicitar un
servey voluntari de llevas, las més numerosas
que la importància y urgència requereix. Y havent sa excel·lència ohida y vista dita prepresentació que se li ha feta en escrits, dexant a son
àrbitre si li apareixeria convenient que lo concistori passàs sens altra dilació a transferir-se a Vilafranca, no sols per la major oportunitat sinó
també per la major conveniència de dit servey,
se ha servit en tot conformar-se ab la representació del concistori y en acceptar-li son offeriment, encarregant-li des de luego que guanyàs
las horas per posar-ho en execució. Y axí no li
resta ja al concistori que instar per sa part a sa
excel·lència havent-se servit de acceptar-li la offerta del servey».
En aquest mateix die, a las set horas de la tarde,
havent-se obtingut hora per medi de un
//454r // verguer de la present casa, los mateixos
senyors Càncer y Alòs portaren una embaxada
al molt il·lustre y fidelíssim bras militar de part
de sas senyorias, complimentant a dit bras que,
attenent sas senyorias que lo die de demà se partiria per la vila de Vilafranca del Panadès per las
causas contengudas en la antecedent embaxada
feta a la ciutat, ho noticiavan a sa senyoria per a
què restàs assigurat lo bras de què en qualsevol
part residís lo concistori estarie sempre molt
gustós de merèxer moltas ocasions del servey de
dit bras.
En aquest mateix die, a las vuyt horas de la nit,
de part del excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat aportaren
una embaxada a sas senyorias los senyors don
Domingo Verdier y Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, contenint que fossen servits
sas senyorias acompanyar la representació que
faria a sa magestat, Déu lo guarde, lo molt
il·lustre senyor don Narcís Descallar, qui partiria per la cort de sa magestat per enviat per la
dependència del siti que tenia la present ciutat
de Barcelona, escrivint per est effecte sas senyorias al rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora. Al que fou respost per sas senyorias per
orga del il·lustre y fidelíssim deputat ecclesiàstich que ab molt gust luego lo concistori passaria a escríurer a sas magestats, acompanyant la
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representació que faria dit molt il·lustre senyor
enviat.
Divendres, a XXXI de maig MDCLXXXXVII.
En aquest die, a las vuyt horas del matí, haventse obtinguda hora per medi de un verguer de la
present casa, los senyors don Joseph de Amigant y Diego Martines, ciutedà honrrat de Barcelona, aportaren de part de sas senyorias una
embaxada al molt il·lustre capítol // 454v // de la
present ciutat, contenint que lo die present estavan sas senyorias per la vila de Vilafranca del
Panadès per haver-los encarregat sa excel·lència
que immediatament passassen a dita vila per a
fomentar la lleva de companyias sueltas per la
deffensa de esta plassa. Del que noticiavan a sa
senyoria assigurant a dit molt il·lustre capítol
que dit concistori estimaria experimentàs que la
ausència no podria resfriar los ardents desigs
que tenien de servir a sa senyoria.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí,
se és partit per la vila de Vilafranca del Panadès,
bisbat de Barcelona, lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present Principat de
Cathalunya de esta ciutat de Barcelona, a effecte
de posar en execució lo que lo excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, encarregà a sas senyorias ab son bitllet de
data del die de ahir, que espera fomentar la lleva
de companyias sueltas per deffensa de la present
ciutat. E sas senyorias feren nit en la vila de
Martorell, a hont foren complimentats per lo
batlle y jurats de dita vila, donant a sas senyorias
la benvinguda.

Disapte, al primer de juny
MDCLXXXXVII.
En aquest die, a las dotse del migdie, arribà a
Vilafranca del Panadès lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present Principat en la
vila de Vilafranca del Panadès, y en casa de la
vila féu asiento lo concistori.
En aquest mateix die, a las sis horas de la tarde,
//455r // lo síndich de dita vila assossiat de tres o
quatre personas de estimació de ella de part de
la vila demanà hora a sas senyorias per a quant
desitjava la vila visitar a sas senyorias per a donar-li la benvinguda. Y li fou donada hora a las
nou del matí del die de diumenge següent.
Diumenge, als II de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die, a las deu del matí, trobant-se los
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concistorials assentats, ab sas cadiras de vellut
carmesí y las almoadas de vellut carmesí als
peus, al cap de una sala gran de la casa de dita
vila, ab las insígnias de domàs carmesí y escuts
de or ab las armas del General, (y) los verguers
ab las massas al portal de dita sala, los magnífichs jurats de dita vila, anants vestits consularment, ab dos massas altas, assistit cadahú de sos
proms, axint de un aposento de la mateixa casa
que està en la entrada, ahont foren rebuts per lo
deputat local, tauler y demés officials del General de dita vila, pujaren a donar la benvinguda a
sas senyorias, rebent-los al cap de la escala los
magnífichs assessors, advocat fiscal y secretari
del General, posant-se quiscú dels dits al costat
de un jurat, ço és, dits assessors y advocat fiscal
ab los senyors jurat en cap, segon y ters, y lo secretari ab lo quart, anant després los dits proms
y officials de dit General que habitan en dita
vila. A la que foren a la porta las massas del General se posaren devant dits jurats y precehint a
las de la vila; a mitja sala foren rebuts per los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real, dexant los dits assessors, advocat fiscal y secretari; y després se assentaren dits jurats, y seguidament los vuyt proms, ab cadiras negras
que ja estavan disposadas a la part dreta del concistori fent // 455v // a modo de un círcol. Y assentats que foren tots lo senyor jurat en cap en
veu dels demés jurats donà la benvinguda a sas
senyorias, alegrant-se summament de la dicha
los cabia de què lo concistori hagués elegit a
esta vila per a recidir en ella a ocasió de la amenassa del siti de Barcelona, y encara que sentian
la causa que havia motivat a sas senyorias (l)o
mudar-se, y que sempre estarien promptes per
obehir los ordes de sas senyorias, a qui desitjavan servir ab totas veras. Al que fou respost per
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en veu de sos companys dient que lo concistori quedava ab summo contento y estimació
del agasajo ab què sa magnífica se havia demostrat en esta ocasió, del que quedava ab la gratitut lo concistori, acompanyant-los en lo sentiment se trobaven de la amenassa que lo
enemich publicava en orde al voler citiar a Barcelona, pedra tant preciosa que adornava tant la
corona del rey, nostre senyor; esperant que ab la
lleva que procurarian fos avantetjada, tant de
dita vila com altrament, unida ab las reals tropas
havian de conseguir un felís die. Y alsant-se dits
senyors jurats foren acompanyats dels senyors
oÿdors militar y real, ab las massas altas del General precehint a las de la vila, fins a la porta de
la sala, y després fins al cap de la escala dels magnífichs assessors, advocat fiscal y secretari, com
al entrar, y fins al portal del carrer dels mateixos
officials que al venir los acompanyaren fins al
cap de la escala.
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En aquest mateix die se partí per a la lleva lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab lo verguer se li destina per sas senyorias segons deliberacions lo die
present fetas.
Dilluns, a III. En aquest die, al molt matí, se
partiren los // 456r // il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdors ecclesiàstich, militar y real a fer llevas, per las causas y rahons
llargament expressadas en una deliberació per
sas senyorias feta lo die de ahir, y quiscun ab lo
verguer que li fou assenyalat per sas senyorias ab
la deliberació del die de ahir mateix.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí,
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, ab
insígnia y escut de or, ab un verguer ab massa
alta, aportant a mà dreta lo magnífich doctor
Joseph Alòs, ciutedà honrat de Barcelona, altre
dels assessors del General, a la mà esquerra lo
noble don Ramon de Codina y Ferreras, secretari de dit General, tant de la ciutat de Barcelona que han seguit lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori com y també lo deputat local y demés
officials de dit General que residexen en Vilafranca y síndich y tres altras personas de la casa
de la vila, qui lo avisaren ja estava junt lo concell, axint de sa casa anà a la casa de la vila <de
Vila> de Vilafranca. En la qual, a la porta del carrer, fou rebut de differents personas de concell,
al cap de la escala per los magnífichs senyors jurats de dita vila, estant vestits consularment, ab
dos verguers ab massas altas, anant a mà dreta
del jurat en cap. Precehint la massa de la Deputació a las de la vila entrà a la sala de concell,
ahont feren oració ab una capella que està dins
dita sala, havent-li donat aygua beneÿta ab un
salpacer de plata. Allí se assentà dit senyor deputat real en lo ascon ahont se assentan dits jurats,
a la mà dreta del jurat en cap, precehint a tots. Y
dits Alòs y Codina se assentaren tots dos consecutivament ab un banch que estava disposat a la
mà dreta de dit ascon ahont seyen lo senyor deputat, precehint a tots los de concell, estant las
portas obertas y allí empeus qui gustava ohir la
proposició. Dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat real proposà a dit concell de què ere cert
que lo enemich se anava encaminant a Barcelona y que publicava la volia assitiar per mar y per
terra; que esta era la urgència major que may hi
hagués // 456v // hagut en esta província, puix
que, essent la plassa capital de ella y antemural
de tota Espanya, si aquella se perdia, lo que Déu
no permete, quedaria exposat tot lo Principat a
sa última ruïna. Y que axís esta era la hora en
què se havia de assenyalar esta província en fer
lo major esfors que may se hagués fet, fent una
lleva la més numerosa y prompta que may se hagués executat, y que axís esta vila era la que havia de servir de model·lo y exemplar a las demés

y que esperava que luegoa passaria a executar
dependència en què tant se interessava lo servey
de (sa) magestat y benefici públich. Al que fou
respost per part de la vila per lo senyor jurat en
cap de què dita vila sempre se havia mostrat
molt fina en lo real servey y que axís no faltaria
en ninguna manera en ocasió tant urgent. Y
després lo senyor deputat real se despedí, y lo
acompanyaren los jurats y tots los de concell
fins al cap de la escala, y alguns de concell fins a
la porta del carrer, y després anant al mig de dits
Alòs y Codina se’n tornà en sa casa ab lo mateix
acompanyament que ere vingut.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
se cusís en lo present dietari una carta disposada per sas senyorias per a més fomentar la lleva
que procuravan los senyors deputat militar y
oÿdors ecclesiàstich, militar y real. Y per descans de quiscun de dits senyors fou feta imprimir. La qual carta és assí cusida, signada de número Lb.
Dimecres, a V. En aquest die, a las nou horas
del matí, // 457r // arribà en esta vila de Vilafranca del Panadès la senyora virreyna. Y havent los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat(s) ecclesiàstich y real fet concistori, per
las rahons ponderadas per dos vegadas en lo
vot fet per los magnífichs assessors y advocat
fiscal als dos de juny del corrent any, enviat a
pèndrer hora per a complimentar-la per medi
de una embaxada de sos cavallers, y respecte de
trobar-se dita senyora descansant no se pogué
effectuar dita embaxada.

«Recivía la carta de vuestra senyoría de oy, en
cuia respuesta diré a vuestra señoría que haviendo rezivido ayer otra, fecha de dos, la respondí
luego, pero ofreciéndose disponer mi marcha a
esta villa, y no dejándose ver el proprio, se quedó
en la secretaría, con que habré de responder a
ambas manifestando a vuestra señoría lo sumo de
mi estimazión al desbelo con que prosigue en la
disposición de las lebas, correspondiendo ygualmente a la fina // 457v // atención que devió a
vuestra señoría mi muger en ese tránsito.
Hallándose el exército del enemigo acampado en
Moncada y no haviéndome permitido su magestad quedarme en Barcelona, fue precisso encaminarme a sta villa a observar las ocassiones que se
ofrecieren y fueren más convenientes a su defensa,
dejando allí dadas quantas providencias han cavido en la possibilidad y las prevenciones que (h)a
permitido la maior diligencia. Según la última
noticia del general de la caballería queda ya el
enemigo a vista de aquella plaza. Quiera Dios
que nuestras operaciones se encaminen a lo que
más convenga a su santo servicio y preserbación de
aquel antemural de España, que aseguro a vuestra señoría he dejado con sumo dolor, pues quisiera quedarme a ser compañero en la fortuna próspera o adbersa de tan buenos vassallos. Mis
movimientos se los hiré participando a vuestra señoría como todo lo demás que ocurriere. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Martorell y
junio 5 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

Dijous, a VI de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die, per quant passava la professó del
Corpus per devant de la casa de la vila, ahont se
té lo concistori, lo enfront de dita casa fou adornat dels domassos encarnats y grochs de la Deputació, estant posat sobre de ells lo retrato del
rey, nostre senyor.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, los senyors deputats ecclesiàstich y real,
fent concistori per lo dit als sinch del corrent, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàsc en lo present dietari una carta de sa
excel·lència de sinch del corrent, que és assí cusida, signada de número LI, y del tenor següent:

Divendres, a VII de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die los il·lustresb y fidelíssims senyors
deputats ecclesiàstich y real, fent concistori per
lo dit en lo dietari als sinch del corrent, me han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta // 458r // de sa excel·lència de sis del corrent, que és assí cusida, signada de número LII,
y del thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Reciboc la carta de vuestra señoría de oy con la
major estimación a las expressiones que manifiesta, que son muy correspondientes a su gran zelo a

Segueix-se dita carta:
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
456v i 457r del trienni 1695-1698.
b. a continuació repetit il·lustres.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
457v i 458r del trienni 1695-1698.

a. a continuació repetit luego.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 1604.
c. a continuació ratllat una carta.
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quanto se encamina al servicio del rey, deviendo
decir a vuestra señoría en su respuesta que en estando formadas y juntas qualesquiera compañías
me dará qüenta luego del número de que se componen y el parage en que se hallaren, a fin de que
con esta noticia pueda el thesorero embiar los
tránsitos para que se encaminen a la parte que
pareciere combeniente.
Prevengo a vuestra señoría han arrivado a Salou
los tercios de la costa y casco de Granada, que procuraré introducir en Barcelona. Nuestro Señor
guarde a vuestra señoría felizes años. Martorell y
junio 6 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos dipputados del General de este Principado».
Disapte, als VIII de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die fou presentada en esta vila a sas senyorias per Gabriel Vila, flassader, procurador
de Pere Pau Canals, veler, ciutedà de Barcelona,
arrendador del dret de bolla de la dita ciutat y sa
col·lecta, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, fent concistori per lo dit
en lo present dietari als sinch del corrent, entregant la procura //458v // en son favor feta per dit
Canals als set de juny mil sis-cents noranta-set
en Barcelona, en poder de Hierònym Brotons,
notari públich de Barcelona, contenint que en la
tabba del acte de arrendament dels drets de bolla de Barcelona y demés taulas de sa col·lecta del
corrent trienni fet y firmat per lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes antecessors de sas senyorias a
favor de Pere Pau Canals, veler, és assaber, en lo
capítol setse de dita tabba, fou pactat que dit
arrendatari pogués rètrer y renunciar dit arrendament per cas de guerra quant dita ciutat de
Barcelona se trobàs citiada ab exèrcit real per terra y ab armada naval per mar, pagant tot lo que
deuria del preu fins al die que renunciaria dit
arrendament. Y com permetent Déu haja vingut
lo cas de trobar-se vuy citiada Barcelona per mar
y terra y axibé lo cas de poder dit arrendatari renunciar dit arrendament y lo que resta devent de
aquell sols és la porrata de la quinsenada del corrent mes de juny, la qual ja ha deposada en la
taula dels comuns depòsits de la ciutat de Barcelona, com apar de la partida que·s presenta a sas
senyorias; y aximateix hage entregat los encunys, sagells, claus y demés cosas que devia restituhir y entregar al bastaix o guarda del General, qui és Jaume Rossinyol, com consta de acte
de restitució que presenta a sas senyorias. Per lo
tant, dit Canals, per medi de son legítim procurador, qui presenta son poder offerint donar in780

formació del sobredit, ab la present renunciava a
sas senyorias dit arrendament. La qual súplica
fou comesa per sas senyorias lo present die al
magnífich doctor Joseph Alòs, altre dels assessors del General, per a què rebuda primerament
informació sobre lo en ella contengut fes relació
en scrits. Fent dit doctor Alòs lo present die relació en // 459r // scrits; en la qual diu ser de vot y
parer que no poden sas senyorias absolutament
acceptar la dita renunciació en la hora y estat
present, sinó sols ab condició que real y verdederament en lo die present la dita ciutat de Barcelona se trobe assitiada, segons lo pacte previngut en dita tabba, y que sas senyorias al mateix
temps deuhena protestar la partida de nou-centas onse lliures, deu sous en presència del mateix
procurador, dient acceptar aquella sols a bon
compte de la primera quinsenada y no absolutament com a porrata, ans bé, que lo ànimo de sas
senyorias és no acceptar dita renunciació ni porrata si en lo die present dita ciutat de Barcelona
no·s troba assitiada per mar y terra; volent que
en cas de no ésser verdeder dit siti resten salvos
al procurador fiscal tots drets y accions en virtut
del acte de dit arrendament contra lo dit son
principal y fermansas de aquell. Y, inseguint sas
senyorias lo sobredit vot, han acceptat la renunciació feta per dit Gabriel Vila, flassader, essent
ell present, pretès procurador de dit Pere Pau
Canals, veler, arrendador del dret de bolla de la
ciutat de Barcelona y sa col·lecta, del arrendament de dit dret de bolla de la ciutat de Barcelona y sa col·lecta, ab condició que real y verdederament en lo die present la dita ciutat de
Barcelona se trobe assitiada, segons lo pacte previngut en dita tabba, y no altrament, protestant
en presència sua que la partida de nou-centas
onse lliures, deu sous la acceptan sols a bon
compte de la primera quinsenada del mes de
juny corrent; expressament declarant sas senyorias que llur ànimo és no acceptar dita renunciació ni porrata si en lo die present dita ciutat de
Barcelona no·s troba assitiada per mar y terra;
volent que en cas de no ésser verdeder dit siti
resten salvos al procurador fiscal del General
tots drets y accions, en virtut del acte de arrendament, contra dit son principal y fermansas
// 459v // de aquell. Essent presents per testimonis lo doctor en drets Aleix Fornaguera y Bernat
Forès, notari real col·legiat de Barcelona. Las
quals súplica, procura y partida de taula de noucentas onse lliures, deu sous, acte de entrega de
sagell, encunys, etcètera, informació y vot han
ordenat sas senyorias a mi, scrivà major, cusís y
continuàs lo die present en lo corrent dietari.
Tot lo que és assí cusit, signat de números LIII
fins en LVII inclusive. Lo qual vot és del tenor
següent:
a. a continuació ratllat prestar.

Segueix-se dit vot:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Vista la suplicació presentada lo die present al
molt il·lustre y fidelíssim concistori per Gabriel
Vila, flassader, com a procurador de Pere Pau
Canals, veler, ciutedà de Barcelona, arrendatari
dels drets de General y bolla, refferint en ella ésser citiada la ciutat de Barcelona per mar y terra,
y que axí, volent usar del pactat en lo capítol
setse de la tabba y arrendament de la bolla de
Barcelona y sa col·lecta, retia y renunciava en
mà y poder de dit molt il·lustre y fidelíssim concistori lo arrendament de la bolla de la ciutat de
Barcelona y sa col·lecta, exhibint y produhint lo
acte de haver entregat los encunys y demés instruments de dit dret de bolla a las guardas de dit
dret y una partida de taula dels comuns depòsits
de la ciutat de Barcelona de quantitat nou-centas onse lliuras, deu sous per la porrata de la primera quinsenada del corrent mes de juny; vista
la commissió feta al assessor infrascrit, essent
ausents del present concistori y vila lo noble
don Joseph de Càncer, subrogat en altre dels assessors, y lo magnífich doctor Hierònym Martí,
subrogat en advocat fiscal, // 460r // assistint als
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real en las llevas que estan fents en lo
present Principat en diversas veguerias; vist lo
acte de dit arrendament; vista la dita partida de
taula y demés papers sobremencionats; vist lo
vot fet per dits noble assessor y magnífich advocat fiscal sobre la subjecta matèria junt ab lo assessor infrascrit en jornada de dos del corrent
mes de juny; vista la informació rebuda al peu
de dita suplicació lo die present; y vist lo demés
que·s devia vèurer; attès que en lo capítol setse
dels pactes de dita tabba de arrendament de la
bolla de Barcelona y sa col·lecta se troba expressament previngut y pactat que solament puga
dit arrendatari rètrer dit arrendament en cas de
guerra, quant dita ciutat se trobe assitiada ab
exèrcit real per terra y ab armada naval per mar,
y no altrament; attès que de la dita informació
rebuda de dos testimonis ministrats per lo mateix Gabriel Vila en dit nom consta solament
que en lo die set y de alguns dies precedents se
troba devant la ciutat de Barcelona la armada
naval de galeras, vaxells y altras embarcacions, y
lo exèrcit de Fransa acampat a la falda de Basòs,
arribant fins al terme de Sant Martí, del que
no·n resulta la prova y justificació de siti formal,
ans bé, de la mateixa informació consta que a la
dita ciutat de Barcelona per la part de terra líberament se ix y entra, així que segons lo estat present no consta del modo que se requereix que la
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
459v i 460r del trienni 1695-1698.
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dita ciutat de Barcelona se tracte y repute com a
assitiada, per lo menos quidquid sit de si en la
real veritat ho és o no, lo cert és que de la dita informació rebuda no queda justificada
// 460v // la dita qualitat; attès que encara que la
dita partida de ditas nou-centas onse lliures, deu
sous sie deposada porrata de dita primera quinsenada pot aquella acceptar-se a bon compte de
dita primera quinsenada protestant-la de què
servesca de porrata sinó és en lo cas que ab legítimas y conclohents provas cònstia que real y
verdederament la dita ciutat de Barcelona lo die
present se troba assitiada per mar y terra, y que
ha vingut lo cas del pacte de dita tabba, y que ab
dita protesta se podrà gastar per vostra senyoria
dita quantitat, rebent-la a bon compte, per no
dexar-la en contingència de un cas fortuït y sinistre que pogués succehir en dita taula per
rahó del siti e invasió del enemich que se amenassa a dita ciutat. Per lo que lo assessor infrascrit és de vot y parer que vostra senyoria no pot
absolutament acceptar la dita renunciació en la
hora y estat present sinó sols ab condició que
real y verdederament en lo die present la dita
ciutat de Barcelona se trobe assitiada, segons lo
pacte previngut en dita tabba; y que vostra senyoria al mateix temp(s) deu protestar la dita
partida de nou-centas onse lliures, deu sous en
presència del mateix procurador, dient accepta
aquella sols a bon compte de la dita primera
quinsenada y no absolutament com a porrata,
ans bé, que lo ànimo de vostra senyoria és no
acceptar dita renunciació ni porrata si en lo die
present la dita ciutat de Barcelona no·s troba assitiada per mar y terra, volent en cas de no ésser
verded[er] dit siti resten salvos al procurador
fiscal tots drets y accions en virtut del acte de dit
arrendament //461r // contra lo dit son principal
y fermansas de aquell; y que feta la dita protestació podrà vostra senyoria, attès lo imminent
perill a què se troba exposada la dita taula de
Barcelona per lo de la invasió del enemich extràurer de dita taula la dita partida, aplicant-la
per los gastos que a vostra senyoria aparexerà
més urgents, supuesto que en assò no·s fa prejudici algú, rebent-se a bon compte del que fins lo
die present ja se troba vensut de dita primera
quinsenada; y és millor per dits arrendataris que
vostra senyoria cobre a bon compte lo que ja és
vensut que no dexar exposat lo diner al perill de
la pèrdua. Y axí ho firmo, en Vilafranca, als vuyt
de juny mil sis-cents noranta-set. Alòs y Ferrer,
assessor»a.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
a. a continuació una suplicació, procura, partida de taula i
acte de entrega, transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1605.
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de sa excel·lència de set del corrent, que és assí
cusida, signada de número LVIII, y del tenor
següent:
Segueix-se dita carta:
«Déjamea con la mayor estimación las afectuosas
experiencias con que vuestra señoría me da la
enorabuena en carta de oy del arrivo de los tercios
de la costa y casco de Granada, creyendo mui
bien quanto vuestra señoría habrá festejado esta
noticia por lo que en ello interesa al servicio del
rey, y particularmente en la coyuntura de este
frangente.
Hallándose tan adelantada la estación y tan próxima la sazón de las miesas no es dudable se encontrarán algunas dificultades en juntar las levas, pero mediante los eficazes oficios que pasará
su zelo de vuestra señoría con los pueblos me prometo se superen y que quanto antes se concluya este
negociado, como el que vuestra señoría me dé
qüenta de las compañías que se fueren formando,
a fin de que yo le dirija las órdenes del thesorero
para que se encaminen al parage que yo señalaré.
Nuestro Señor guarde a vuestra señoría // 461v //
felices años. Martorell y junio siete de mil seys
cientos noventa y ocho.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General de este Principado».
Diumenge, als IX de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die los senyors deputats ecclesiàstich
y real fent concistori per las rahons ditas en lo
present dietari als sinch del corrent, inseguint la
deliberació feta per sas senyorias lo die de ahir,
anaren a las nou horas del matí concistorialment, ab las insígnias de domàs carmesí y escuts de or sobre de ellas, ab dos verguers ab
massas altas, acompanyats de un assessor per no
haver-n’(h)i més dels tres officials mestres, qui
són secretari, racional y regent los comptes, y
demés officials que han seguit lo concistori, a la
iglésia major d’esta vila, a peu, a assistir a las rogativas públicas que fa dit concistori a Déu
Nostre Senyor per ocasió del siti de Barcelona,
en esta forma: Primerament los dos verguers ab
massas altas, després los senyors deputats ecclesiàstich y real, anant a mà dreta del real lo ecclesiàstich, després un assessor a mà dreta del secretari, per no haver-hi altre assessor, y advocat
fiscal, immediatament lo racional a mà dreta del
regent los comptes, y ultimament lo procuraa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
460v i 461r del trienni 1695-1698.
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dor fiscal al mig del ajundant tercer de scrivà
major y escrivent extraordinari de la scrivania
major. A la porta de dita iglésia foren rebuts sas
senyorias per lo vicari perpètuo y comunitat de
preveres, // 462r // donant dit vicari perpètuo ab
un salpacer aygua beneÿta a sas senyorias; y,
passant dita comunitat devant las massas y
anant al mig sas senyorias de dit vicari perpètuo
y altre sacerdot, s’enpujaren al presbyteri de
dita iglésia, havent passat per dins lo cor, a hont
sas senyorias se assentaren ab sas cadiras y almoadas de vellut carmesí sobre una catifa que
per dit effecte tenien previngudas en la part del
evangeli, assentant-se al mateix costat de sas senyorias y de ditas cadiras ab banchs vanovats
per lo orde següent: dits assessors, secretari, racional, regent los comptes, procurador fiscal,
escrivent extraordinari, per gozar de privilegi
militar, y ajudant tercer de scrivà major, donant, com és de obligació, la mà dreta a sas senyorias. Y estant en esta forma dit vicari perpètuo, ab capa pluvial, al mig de dos acòlits ab
candaleros de plata, pujà al presbyteri; y, havent
fet genuflecció a l’altar major y cortessia a sas
senyorias, la comunitat de preveres entonà, la
qual estava en dit presbyteri a la part de la epístola, las lletanias de tots los sants. Y finidas
aquellas dit vicari perpètuo digué diversas
col·lectas, y entre altras Pro bello, pace et quacumque tribulatione; després, dita comunitat
entonà la Salve y lo vers Monstra te esse Matrem, ab differents antíphonas y versets de diversos sants, dient dit vicari perpètuo las
col·lectas, finidas las quals dit vicari perpètuo
féu genuflecció al altar major y després cortesia
a sas senyorias, anant-se’n-ý tota la comunitat.
Al cap de un rato dit vicari perpètuo se revestí
per a dir missa al mig de dos acòlits ab sos candaleros, pujà dalt al presbyteri y després de haver fet genuflecció al altar major féu cortesia a
sas senyorias, dient una missa baixa per las ditas
rogativas; y al ser a la rassó de donar la pau pujà
a dit presbyteri un sacerdot ab hàbits de cor, estola y una toalla de seda, havent pres la pau del
celebrant la donà ab una patena, que aportà de
la sagristia, als senyors deputats ecclesiàstich y
real. // 462v // Y acabada la missa dit senyor vicari perpètuo, havent feta genuflecció, féu cortesia a sas senyorias y se’n anà a despullar-se a la
sagristia. Y després, junt ab la comunitat, tornà
al presbyteri per acompanyar a sas senyorias fins
a la porta de la iglésia, com ho féu, anant la comunitat devant de las massas y lo vicari perpètuo y altre sacerdot aportant a sas senyorias al
mig. Y després sas senyorias se’n tornaren en
casa de la vila, ahont tenen lo concistori, en la
mateixa forma que havian anat. Y per rahó de
ditas rogativas lo concistori envià a dita iglésia
vuyt ciris de sera, quiscun de quatre onsas.

En aquest (mateix) die me han ordenat sas senyorias, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich
y real, fent concistori per lo dit als sinch del corrent, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta de sa excel·lència de nou del corrent, que
conté que embia trànsits del thezorer per las
companyias levantadas. La qual és assí cusida,
signada de número LVIIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Aa la carta que acabo de recivir de vuestra señoría en fecha de 8 del corriente doy respuesta para
manifestar a vuestra señoría mi estimación a su
ardiente zelo al mayor servicio del rey, que se experimenta bastantemente por los efectos que produzen las eficazes influencias de vuestra señoría,
pues mediante ellas, como expressa vuestra señoría, se hallan ya lebantadas treze compañías y en
actitud de ponerse en marcha. Para que la ejecuten a esta villa remito a vuestra señoría los tránsitos adjuntos de thesorero, excepto para las de Villafranca, pues estando a tan // 463r // corta
distanzia de aquí no los necesitan. Como fueren
arribando procuraré se introduzgan en Barzelona con el resguardo combeniente, si el enemigo no
estubiere en parage que nos lo impida, a fin de
que se agreguen a los tercios de Diputazión y Ziudad. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría felizes años. Martorell y junio 9 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Si hubiere dificultad en introducir esta gente en
Barcelona se agregará a las mangas de los dos tercios que se hallan en la montanya, donde no ajudarán poco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General deste Principado».
En aquest mateix die, a ocassió de passar devant
la casa de la vila la professó del Santíssim Sagrament, que per a sempre sie alabat, de la iglésia
de Sant Francesch, ordenà lo concistori que al
balcó y finestras se posassen los domasos de la
Deputació encarnats y grochs.
Dilluns, a X de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die los senyors deputats ecclesiàstich
y real fent concistori per lo dit die sinch del corrent anaren a la iglésia de Sant Francesch de esta
vila per a rogativas públicas per ocasió del siti de
Barcelona. Esta funcció se féu del mateix modo
que als nou del corrent.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
462v i 463r del trienni 1695-1698.
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Dimars, a XI. En aquest die los senyors deputats
ecclesiàstich y real fent concistori per lo refferit
als sinch del corrent anaren a la iglésia del convent de religiosos trinitaris calsats de esta vila
per rogativas públicas per ocasió del siti de Barcelona. Esta funció se féu del mateix modo que
als nou del corrent, sols differensiant-se que,
// 463v // axís com en la iglésia major se cantà la
Salve antes de la missa, en esta iglésia fou després de la missa, anant-se a cantar-la en la iglésia
de Nostra Senyora del Remey, y després uns
goigs, estant los senyors concistorials agenollats
ab dos almoadas de vellut carmesí en lo cas de la
capella, estant de cara al altar.
Dimecres, a XII. En aquest die los senyors deputat ecclesiàstich y real fent concistori per lo refferit als sinch del corrent anaren a la iglésia dels
pares capuchins de esta vila per a rogativas públicas per ocasió del siti de Barcelona. Esta
funcció se féu del mateix modo que als nou del
corrent, sols differensiant-se que, axís com dit
die nou se féu la funcció a peu, en est die per ser
la iglésia dels capuchins lluny de esta vila se anà
ab cotxes, anant ab lo primer los dos verguers,
en lo segon los senyors deputats ecclesiàstich y
real y en lo tercer lo magnífich doctor Joseph
Alòs, assessor, secretari, racional, regent los
comptes y los altres officials per son orde.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey,
nostre senyor, de sis del corrent que conté que és
estada molt grata la representació feta a sa magestat als vint-y-sinch y vint-y-set del passat, estant
cert que lo que son llochtinent proposarà obraran
sas senyorias ab tota finesa. La qual és assí cusida,
signada de número LX, y del thenor següent:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Con dos
expresos que han llegado estos días he recivido dos
cartas //464r // vuestras de 25 y 27 del passado, en
que con motivo de hallarse los enemigos tan cerca
de essa capital y con intento de atacarla manifestáis la promptitud y amor con que estáis dispuestos a emplear vuestras personas y haziendas en mi
servicio y en la propia defensa y los medios que por
parte de essa ciudad se avían propuesto a mi lugartheniente para el reparo de los accidentes y
riesgos que pueden sobrevenir, esperando que por
mi parte se aplicarán los que conviene a semejante urgencia. Y siendo tan correspondientes al
grande amor que os tengo las expresiones que al
mismo tiempo hazéis de vuestra fidelidad y zelo a
mi servicio podéis asseguraros que me ha sido muy
grata vuestra representación y del cuidado y desa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
463v i 464r del trienni 1695-1698.
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velo que me debe vuestra conservación y defensa
para aplicar a este fin todos los medios posibles y
para dar las órdenes oportunas quando llegue el
casso, según vuestros fieles desseos, pareciendo que
aún oy no executa la urgencia para la grande incomodidad y gasto que se seguirá al país quando
aya de arbolarse el estandarte de santa Eulalla.
Sobre que prevengo a mi lugartheniente todo lo
que ha parecido conveniente a la defensa de essa
provincia, y assí estoy cierto que en lo que os propussiere o insinuare de mi parte obrareis con la fineza y amor que siempre lo aveis hecho. De Madrid, a 6 de junio 1697. Yo, el rey.
Lugar del cell+o».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta de sa excel·lència del die present, contenint que espera las tretze companyias en Martorell, y la demés gent que vaja a Olesa. // 464v //
La qual és assí cusida, signada de número LXI, y
del tenor següent:

ñoría ha de manejar esto, de suerte que con estos
refuerzos a tiempo y con otras providencias apartemos al enemigo de Barcelona y quisá obligarle a
salir // 465r // del Principado. Dios guarde a
vuestra señoría largos años. Martorell y junio 12
de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
Dijous, a XIII. En aquest die los senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per lo refferit als sinch del corrent anaren a la iglésia de
las religiosas carmelitas calsadas de esta vila per a
rogativas públicas per ocasió del siti de Barcelona. Esta funcció se féu del mateix modo que als
nou del corrent, sols differenciant-se que lo concistori al entrar y axir de la iglésia foren rebuts
dels tres religiosos carmelitas calsats que las assisteixan, y que després de la missa baixa cantaren las religiosas los goigs de Nostra Senyora
del Carme, dient lo qui havia celebrat la missa la
col·lecta.

Segueix-se dita carta:
«Laa carta de vuestra señoría de 10 me halló fuera
de esta villa, por cuyo motibo no he anticipado la
respuesta. Hágolo ahora dando a vuestra señoría
expecialíssimas gracias por lo que se desbela en adelantar essas lebas que oy pide la necesidad que se gasten los instantes. Y por lo que conviene no perderlos
en esta grande importancia ordeno a los consistoriales que se hallan en esta incumbencia se correspondan con vuestra señoría, dándole individual
qüenta de lo que ejecutaren, a fin de que por medio
de vuestra señoría llegue a mi noticia el todo de esta
materia, y será vien que vuestra señoría les prevenga lo avisen en la mayor diligencia para que con la
misma me lo participe vuestra señoría.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari
dos cartas de sa excel·lència del die present que
contenen que las cosas se van estrechant que
obliga a acelerar las providèncias, y que, no
obstant los somatents, sas senyorias prosseguescan las llevas de las parts de ahont no han
de acudir somatents, y que se ha donat la patent a Emanuel Brunet. Las quals són assí cusidas, signadas de números LXII y LXIII, y del
tenor següent:
Segueix-se la una de ditas cartas:

Asseguro a vuestra señoría siento infinito la falta
de armas, que es impossible remediar y a mí será
necessario que vengan todos con armas de chispa,
pues de éstas me persuado habrá bastantes, quedan(d)o jo en el cuydado de tener prebenidas las
municiones y con la confiansa de que vuestra se-

«Recivoa la carta de vuestra señoría de dose en
que // 465v // me representa la incompatibilidad
que enqüentran en que al mismo tiempo que
vuestra señoría entiende en las levas se levante el
somatén general, por lo que esto puede atrassar las
disposiciones de vuestra señoría y el logro de gente
major reglada. En cuya respuesta diré a vuestra
señoría que en medio de ser tan proprio de su
gran zelo este reparo las cosas se van estrechando,
de suerte que obliga a azelerar las providencias
que puedan conducir a estorvar los designios de
los enemigos. Y supuesto que vuestra señoría tiene
tan adelantada esta materia y que no se ha tocado para el sometén a las veguerías de Tárraga,
parte vaja de Zervera, Agramunt, Valaguer,
Tortosa, Momblanch y Lérida con sus sobegueríos,
cave el que vuestra señoría prosiga sus esfuerzos y

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
464v i 465r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
464v i 465r del trienni 1695-1698.

Las treze compañías que me abisó vuestra señoría
estaban formadas espero en esta villa. La demás
gente que se fuere juntando ha de hazer vuestra
señoría se encamine a Olesa sin esperar otra orden; adbirtiendo a los vegueres de los itinerarios,
pues oy no devemos desevernos en formalidades
quando en ganar las horas se atreviessa materia
de tan gran conseqüencia.
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que se luzcan las diligencias en veneficio de este
Principado. Pues ya en la constituzión presente
nezesitamos todos de no perder ynstante, por lo
perjudicial que nos será qualquiera dilación. Y
en la inteligencia de haver hecho movimiento el
enemigo y declarado el yntento del sitio de Barzelona espero que vuestra señoría apresure essas levas todo lo que quepa en la posibilidad. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Martorell y
junio 13 de 1697.

veynte y siete de mayo me apliqué con sumas veras
para que el rey, que Dios guarde, resolbiesse aplicar los más promptos medios y // 466v // esfuerços
para resistir el de las armas enemigas, como lo
ejecutó al punto su magestad y lo continuará. De
que os allaréis ya entendidos de todo, estando el
rey, mi señor, y yo con cabal conoçimiento de vuestro amor y aplicaçión tan unida a la nuestra por
redundar todo a la mayor conserbaçión y reposo
de todos. Madrid y junio 5 de 1697. Yo, la reyna.

Don Francisco de Velasco.

Don García de Villagrán y Marbán».

Señores ilustres y fidelíssimos dipputados del General de este Principado».

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
carta de sa excel·lència del present die, que conté queda ab la major estimació al singular desvatllament ab què sas senyorias attenen<t> a estas importàncias. La qual és assí cusida, signada
de número LXV, y del tenor següent:

Segueix-se la altra de ditas cartas:
«Manuela Brunet, capitán de una de las compañías que vuestra señoría lebanta, me entregó la
carta de vuestra señoría de 11 haviendo arribado
aquí con los 100 hombres de su cargo. Hásele
mandado despachar la patente y mañana se encaminará a yncorporarse con la gente de el tercio
de vuestra señoría que está en la montaña, quedando yo con la stimación correspondiente al singular desbelo de vuestra señoría en esta ymportancia. Dios guarde a vuestra señoría largos
años. Martorell y junio 13 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Divendres, a XIIII de juny MDCLXXXXVII.

Segueix-se ditaa carta:
«Quedob con la mayor estimación al singular desbelo con que vuestra señoría atiende a estas importancias. Y respondiendo a la carta de vuestra
señoría de 13 diré espero la compañía del capitán
Gabriel Jericó para despacharla y encaminarla
donde combenga, y aguardo las demás con la brevedad que me prometo de su cuydado. Dios guarde a vuestra señoría largos años. Martorell y junio 14 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos dipputados del General de este prinzipado».

En aquest die me han ordenat sas senyorias, los
senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit als sinch del corrent, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de la
reyna, nostra senyora, de sinch del corrent, que
conté estar sas magestats ab la cabal conexement del amor y aplicació de sas senyorias, tant
unida a la de sas magestats per redundar tota la
major conservació y repòs de tots. La qual és
assí cusida y signada de número LXIIII, y del
tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Lab reyna. Ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas de la Generalidad de nuestro
Principado de Cathaluña. Al punto que se puso
en mis manos vuestras cartas de veynte y sinco y
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
464v i 465r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
465v i 466r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, a las onse del matí, lo
doctor en medicina Francisco Granada, jurat en
cap de la vila de Reus, vingué a est concistori
dient que vista la gran urgència de la necessitat
en què se trobava esta província per // 467r //
rahó del siti de Barcelona, ja per ser la capital
com y també lo antemural de tota la monarquia, y que axís perduda aquella restarie sens
ningun dubte exposat lo Principat y monarquia
a sa última ruhina, y la representació a dita vila
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar
feta, desitjant demostrar lo gran zel (y) assistència de aquella vila en tot lo que conduhís al major real servey, socorro y deffensa de Barcelona
y de tota la província, havian resolt de què luego
se formassen dos companyias que fessen lo número de tres-cents hòmens, anant capiteneantlas ell com a jurat, assistit de quatre de concell y
a. a continuació ratllat real.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
466v i 467r del trienni 1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

un germà seu per capità de la altra, y que quant
no bastàs eix servey passaria la vila de Reus a ferlo molt major; la qual offeria a sas senyorias axí
carniatge, quant se hagués o volgués transferir
sens ningun gasto, diners y tot lo demés que se
offerís a sas senyorias en esta tan grave urgència,
assegurant a sas senyorias de què ho executaria
la vila ab molt fina y segura voluntat, desitjant
que lo concistori ho posàs en execució per a poder experimentar-ho. Al que fou respost per lo
senyor deputat ecclesiàstich en veu de son company que lo concistori donava en nom dea sa
magestat moltas gràcias de la finesa ab què la
vila de Reus se havia senyalat en esta ocasió, que
la passaria a la intel·ligència de sa magestat per a
què honràs a la vila ab las mercès que es(t) tant
singular servey y altres merexian, fent summa
estimació lo concistori de las offertas li feya dita
vila, axís en lo que toca al real servey com y també del concistori, assigurant a dita vila que vivia
lo concistori tan afiansat en la galentaria de la
vila que quant se offerissen ocassions no dexarian de valer-se de sas offertas.
467v

Diumenge, a XVI de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari una carta de sa
excel·lència de data del die present, que conté
que als capitans de las dos companyias de Reus
se’ls ha despatxat sas patents y que ab la mateixa
puntualitat se formaran als demés que aniran
arribant. Com més llargament és de vèurer de
dita carta, que és assí cusida, signada de número
LXVI, y del thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Heb recivido la carta de vuestra señoría de 14
del corriente, y en respuesta a ella diré a vuestra
señoría que a los capitanes de las dos compañías
que se han lebantado en la villa de Reus se les ha
despachado ya sus patentes y que con la misma
puntualidad se formarán a los demás que fueren
llegando, estando vuestra señoría asegurado de
mi estimazión al cuidado con que se dedica a finalizar el encargo que corre por su dirección.
Nuestro Señor guarde a vuestra señoría felizes
años. Martorell y junio 16 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

a. a continuació ratllat son company.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
467v i 468r del trienni 1695-1698.
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Dimars, a XVIII. En aquest die, a las deu horas
del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per las rahons ditas en lo present dietari als sinch del corrent, inseguint la deliberació per sas senyorias
// 468r // feta lo die de ahir en orde a las rogativas fahedoras en la iglésia major de esta vila per
lo espay de nou dies per ocasió del siti de Barcelona, anaren concistorialment, ab las insígnias de
domàs carmesí y escuts de or posat(s) sobre de
ellas, ab dos verguers ab massas altas, acompanyats de un assessor, per no haver-ne més, dels
tres officials mestras y demés officials que han
seguit lo concistori, a la iglésia major de esta
vila, anant a peu en esta forma: Primerament los
dos verguers ab massas altas, després los senyors
deputats ecclesiàstich y real, anant a mà dreta
del real lo ecclesiàstich, després un assessor a mà
dreta del secretari, per no ser-hi lo altre assessor
ni advocat fiscal, immediatament lo racional a
mà dreta del regent los comptes, y últimament
lo procurador fiscal al mig del ajundant tercer
de scrivà major y del escrivent extraordinari de
la scrivania major. A la porta principal de la iglésia foren rebuts sas senyorias per lo vicari perpètuo y comunitat de preveres, donant dit vicari
perpètuo ab un salpacer aygua beneÿta a sas senyorias; y, passant dita comunitat devant las
massas, anant al mig sas senyorias del dit vicari
perpètuo y altre sacerdot, passant per dins lo
cor, pujaren al presbyteri de dita iglésia, a hont
sas senyorias se assentaren ab un banch de vellut
carmesí sobre una catiffa que per dit effecte tenien previngut en la part del evangeli, assentant-se al mateix costat de sas senyorias y de dit
banch de vellut ab banchs banovats de vaqueta
de Moscòvia per lo orde següent: dits assessors,
secretari, racional, regent los comptes, procurador fiscal, escrivent extraordinari de scrivà major, per gosar de privilegi militar, y ajudant tercer de scrivà major, donant, com és de
obligació, la mà dreta a sas senyorias. Y estant
en esta forma dit vicari perpètuo, ab diaca, subdiaca y //468v // assistent, ab capa pluvial, ab dos
acòlits ab candaleros, pujà al presbyteri, trobant-se lo clero en lo cor, y després de haver fet
genuflecció al altar major féu cortesia a sas senyorias; després se descubrí lo santíssim sagrament, havent-hi en lo altar per la lluminària vint
ciris de quatre onsas quiscú que·y enviaren sas
senyoriasa, y immediatament comensà dit vicari
perpètuo lo offici; en la ocasió de donar-se la
pau lo diaca la donà a sas senyorias ab una pau
de plata, tenint-la ab una toalla de seda que
aportava en lo coll. Acabat lo offici sas senyorias
tingueren unb rato de oració y sens que los
acompanyàs lo clero, com havia fet en lo altar
a. havent-hi ... sas senyorias interlineat al marge esquerre.
b. a continuaió ratllat recado.

en la iglésia, que sols se féu per reverència del
santíssim sagrament, se’n anaren per la porta del
costat de la iglésia que ix al carrer de Santa Maria, y tot lo temps que anaren per la iglésia des
de lo presbyteri fins a laa porta los verguers
aportaren las massas baixas per reverència del
santíssim sagrament. Essent al portal dits verguers se posaren las massas altas sobre los musclos y després sas senyorias se’n tornaren a casa
de la vila, ahont tenian lo concistori, en la mateixa conformitat que eren anats.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarde, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
ecclesiàstich y real són anats a la iglésia major a
ditas rogativas en la mateixa conformitat que lo
dematí, entrant en la iglésia per lo portal del costat de la iglésia que ix al carrer de Santa Maria;
en lo dit portal un sacerdot ab un salpacer donà
aygua beneÿta a sas senyorias; al descubrir los
verguers lo santíssim sagrament abaxaren las
massas, posant-las sobre lo bras, y sens acompanyament de clero, tot lo que se féu per reverència del santíssim sagrament, se’n pujaren al
presbyteri, ahont // 469r // després de haver tingut un rato de oració se assentaren en los banchs
y en lo modo dalt refferit. Després lo clero cantà
las completas, finidas las quals pujà al presbyteri,
anant ultimament lo vicari perpètuo ab capa
pluvial, al mig de dos acòlits. Y en dit presbyteri
cantà lo clero las lletanias de tots los sants, y després dit vicari perpètuo digué las col·lectas acostumadas junt ab las de Bello et quancunque tribulatione. Després lo clero cantà la Salve y los
versos Monstrate esse Matrem y Sub tuum praesidium, y finits dits versos dit vicari perpètuo digué las col·lectas de Nostra Senyora de la Mercè
y dels sants Jordi, Ramon de Penyafort y Eulària. Finit tot lo que se reservà lo santíssim sagrament y havent dit vicari perpètuo fet genuflecció
al altar major y cortesia a sas senyorias se’n anà a
la sagristia a despullar-se. Y després se’n tornà al
presbyteri de hont junt ab lo clero anà acompayant sas senyorias, passant per dins del cor fins a
la porta principal de dita iglésia, del mateix
modo que al matí al entrar, hont se despediren
sas senyorias, haventb anat des del presbyteri fins
a dita porta principal de la iglésia los verguers ab
massas altas, y des de dita porta principal de la
iglésia se’n tornaren sas senyorias fins a la casa de
la vila, ahont tenen lo concistori, ab lo mateix
modo, graduació y forma que anaren al matí
quant anaren a dita iglésia.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs una real carta de la reyna, nostra senyora,

de data de tretse del corrent, en resposta de la
que li havia escrit lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori als vint-y-sinch de maig pròxim passat a ocasió del pròxim perill de ésser atacada
Barcelona del exèrcit del enemich, dient acompanya a sas senyorias en lo desconsuelo ab
// 469v // què es troban ab lo cuydado degut, y
que a eix pas interposa ab lo rey, nostre senyor,
tots los officis que poden conduhir ab las més
breus disposicions de el socorro. Com més llargament és de vèurer de dita carta, que és molt
affavorida, que és assí cusida, signada de número LXVII, y del thenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Laa reyna. Ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas de la Generalidad de nuestro
Principado de Cathaluña. Por vuestra carta de
veinte y cinco de mayo he visto todo lo que referís
con motibo de el desconsuelo con que os alláis en el
próximo peligro de ser atacada Barcelona de el
egército enemigo. Y podeis estar muy ciertos de
que os acompaño en él, con el cuidado devido, y
que a este paso interpongo con el rey, mi señor, todos los oficios que pueden conducir a las más breves disposiciones de el socorro, como su magestad lo
solicita, con el mayor esfuerço, eficaçia y aplicación, embiando continuadas y quantiosas remesas
para que no falte dinero a la mano para la puntual asistencia de las tropas y lo demás que se
ofreçe en semejante urgencia, a cuio reparo son
mui propios de vuestro experimentado amor y
particular esfuerço de todos los ofreçimientos que
expresáis haver hecho al capitán general de ese
egército, que son tanto más plausibles quanto no
se duda de las veras de este nuevo sacrificio dedicado al mayor servicio del rey, mi señor, asegurándoos que se encaminará quanto antes a ese
Principado toda la más gente que se pudiere juntar para reforçar el egército, a fin de que se consiga la comserbación de aquella capital y país mediante una defensa vigorosa y ejemplar. A que
tanto contribuirá vuestra lealtad, valor y fineza,
como lo espero y no // 470r // lo dudo de vuestras
obligaçiones, amor y çelo al real servicio y a la patria, dejando en ella eterna memoria de vuestra
fidelidad y constançia, a que así el rey, mi señor,
como yo, os corresponderemos y atenderemos siempre con ygual gratitud y estimación. Madrid y junio 13 de 1697. Yo, la reyna.
Don García de Villagrán y Marbán».
Dimecres, a XVIIII. En aquest die, a las deu horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyorsb
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
469v i 470r del trienni 1695-1698.
b. a continuaió ratllat deputats.

a. a continuaió ratllat iglésia.
b. a continuaió repetit havent.
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«Ena respuesta de la carta de vuestra señoría de
ayer, en que me propone, en conseqüencia de sus
desseos de que se logren los mayores aciertos con la
gente que se á combocado, passara un concistorial a asistir // 471r // a mi lado para dar mayor
calor a estos naturales, debo dezir a vuestra señoría que para mí será de particular complazencia tener zerca de mi perssona uno de los caballeros del consistorio. Pero si esto ha de ser con las
zeremonias correspondientes a su authoridad y
representación tendré en la ocasión presente algún reparo, porque la ocurrencia de negocios es
infinita que no permitirá las formalidades que
son precissas. Si éstas hallare vuestra señoría medio con que puedan ebaquarse tendré sumo gusto
en que luego passe a executarse su marcha, y,
donde no, podrá elegirse puesto dezente ynmediato a las tropas y seguro donde tenga su asistencia,
usando de todas las zeremonias de consistorial.
Espero el avisso de vuestra señoría de aquello que
sea más de su satisfacción. Dios guarde a vuestra
señoría largos años. Martorell y junio 20 de
1697.

deputats ecclesiàstich y real fent concistori per
lo dit als sinch del corrent anaren a la iglésia
major a asistir a las rogativas públicas, per ser
lo segon die de ditas rogativas, y aximateix a la
tarde, a las sinch horas, fent-se totas estas funccions ab la mateixa formalitat que als divuyt
del corrent.
Dijous, als XX. En aquest die, a las deu horas del
matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit als
sinch del corrent anaren a la iglésia major a assistir a las rogativas, per ser lo tercer die de ditas
rogativas, y aximateix a la tarde, a las sinch horas, fent-se totas estas funccions ab la mateixa
formalitat que als divuyt del corrent.
En aquest mateix die sas senyorias me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
de sa excel·lència de data del die present en resposta de una que lo die de ahir li escrigueren
sas senyorias, dient-li que la concideració de la
gran importància que concorria en què la ciutat
de // 470v // Barcelona fos socorreguda y librada
de las hostilitats que patia del enemich obligava
a sas senyorias a discórrer tots aquells medis
que·ls aparegués poguessen conduhir a eix fi. Y
en attenció de trobar-se per esta expedició als
ordes de sa excel·lència no sols molta noblesa y
personas de major obligació, sinó també los
pobles de esta província, en gran concurs de
gent, aparexia a sas senyorias que ab lo exemple
de assistir un dels concistorials al costat de sa
excel·lència en esta expugnació se podria esperar que restarien los naturals no sols satisfets
sinó també més acalorats a la més rigurosa empresa. Y que axís per propi passavan sas senyorias a offerir-li que promptament se posaria un
concistorial a sa obediència, essent de son gust
y satisfacció, per obehir puntualment tots
aquells ordes que fos sa excel·lència servit donar-li. A la qual és servit sa excel·lència respòndrer que ell serà de particular complecència tenir cerca de sa persona un dels cavallers del
concistori, però si ha de ser ab las serimònias
corresponents a sa aucthoritat y representació
tindrà en la ocasió present algun reparo, perquè
la ocurrència de negocis és infinita que no permet las formalitats que són precisas; si a ellas
trobàs lo concistori medi per a escusar-se tindrà
summo gusto en què luego passe a executar-se
sa marcha, y, quant no, podrà elegir-se puesto
decent immediat a las tropas y segur a hont tinga sa assistència usant de totas las cerimònias de
concistorial. Esperant lo avís de sas senyorias ab
desig de allò que sie més de sa satisfacció. Com
és de vèurer de dita carta, que és assí cusida,
signada de número LXVIII, y del tenor següent:

Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta del il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich de data de
diset del corrent. La qual conté com un home li
havia denunciat trenta-nou càrregas de balas de
differents mercaderias que venien de Fransa, las
quals descarregaren en casa de Joan Batista Motas, del Pont de Claverol, y una càrrega que·n
caygué al riu de Noguera, que no sabia si la havian trobada; feyan lo número de quaranta. Y
que havia sentit a dir hi havia altras nou càrregas
més, però, com tenien mig die més de temps,
las quals se’n aportaren sos amos (y) no poria
dir a hont haurian fet cap. Enviant còpias del inventari de dit frau, del passaport, del despaig del
tauler de Esterri y del despaig del col·lector del
dret de General. Com més llargament és de
vèurer de dita carta y papers, que són assí cusits,
signats de números LXIX, LXX, LXXI y LXXIIb.
471v
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Divendres, a XXI. En aquest die, a las deu horas
del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit
als sinch del corrent anaren a la iglésia major a
asistir a las rogativas públicas, per ser lo quart
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
470v i 471r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una carta, un inventari, un passaport i un
despaig, transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 1608.

die de ditas rogativas, y aximateix a la tarde, a
las sinch horas, fent-se totas estas dos funccions
ab la mateixa formalitat que als divuyt del corrent.
En aquest mateix die, havent-se de donar per
part del procurador fiscal del General una súplica en concistori a effecte de revocar los procehiments fets acerca del frau après en dies passats
en la col·lecta de Trem de orde del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, y per ocasió
de trobar-se lo doctor Hierònym Martí, subrogat en lo offici de advocat fiscal, assistint al
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar en la
lleva està solicitant en la vegueria de Monblanch, y no haver-hi de present qui exercesca
dit offici, embiaren sas senyorias a Francisco de
Monfar y Sors, ciutedà honrat de Barcelona,
procurador fiscal, al doctor Rafael Llampillas,
qui·s troba actualment en la present vila, dientli que si no tenia reparo lo concistori lo subrogaria en lo dit offici de advocat fiscal per lo dit
effecte. Y lo dit procurador fiscal he fet relació
en concistori que dit doctor Llampillas ha respost que estimava a sas senyorias la mercè que li
feyan y que estimaria lo escussen, per ocasió de
trobar-se ab poca salut.
Disapte, a XXII de juny. En aquest die, a las deu
horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats ecclesiàstich y real fent concistori per
lo dit als sinch del corrent anaren a la iglésia major a asistir a las rogativas públicas, per ser lo
cinquèa die de ditas rogativas, y aximateix a la
tarda, a las sinch horas, fent-se totas estas dos
funccions ab la mateixa formalitat que als divuyt
del corrent.
472r

Diumenge, a XXIII. En aquest die, a las deu horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats ecclesiàstich y real fent concistori per
lo dit als sinch del corrent anaren a la iglésia major a asistir a las rogativas públicas, per ser lo sisè
die de ditas rogativas, y aximateix a la tarda, a las
sinch horas, fent-se totas estas dos funccions ab
la mateixa formalitat que als divuyt del corrent,
exceptat que no assistí lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona,
assessor.
En aquest mateix die se partí de esta vila molt
de matí lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, qui
ere arribat la nit passada de Monblanch, a hont
se trobava per fer la lleva ab Jacinto Morató,
subrogat en lo offici de verguer, per anar a assistir a sa excel·lència en nom del concistori en
la gloriosa empresa del socorro de Barcelona,
a. quart a l’original.
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en virtut de deliberació feta als vint-y-dos del
corrent.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
del rey, nostre senyor, de data de tretse de juny
corrent, en resposta de una que li escrigueren
sas senyorias als deu de maig passat, servint-se
sa magestat expressar ab la gratitut que queda
de haver sas senyorias escrit a las ciutats de
Lleydaa, Tortosa, Balaguer, Manresa, Tarragona y Seu de Urgell perquè contribuïssen ab algun donatiu voluntari a effecte de què restàs
augmentat lo tèrcio de la Deputació. Com més
llargament és de vèurer de dita real carta, que
és assí cusida, signada de número LXXIII, y del
tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por
vuestra carta de diez del passado he visto lo que
me representáys de que, no contento vuestro zelo con el augmento de cien hombres más que hizisteis en vuestro tercio para // 472v // esta campaña, con permisso de mi lugartiniente y capitán general havíaysc deliberado escribir a la
ciudad de Vique para que tubiesse recrutada su
compañía en número de sinqüenta hombres
para el día quinse de el mismo, la qual respondió
lo haría, y a las de Lérida, Tortosa, Balaguer,
Manresa, Tarragona y la Seo de Urgel para que
contribuyessen con algún donativo voluntario a
effecto de quel tercio de essa Diputación quedasse
augmentado al major número que fuesse possible, a cuyo fin han combenido algunas de las refferidas ciudades, y que de su producto se están
haciendo algunas levas de cuyo múmero decís me
daréys aviso, y con este motivo ponderáys el desuelo con que os aplicays a esta dependencia y el que
prossiguireys en las demás que ocurrieren de mi
real servicio. Y, haviendo considerado vuestras
expressiones por muy proprias de vuestro celo y fidelidad y correspodencias al amor con que miro
tan fieles vassallos, he resuelto manifestaros la
gratitud con que quedo por ellas, esperando de
vuestras obligaciones prossiguireys este servicio
hasta concluhirse con las veras y efficacia que
acostumbráys. Lo que tendré presente para favoreceros en lo que os tocare. Dattus en Madrid, a
trese de junio mil seyscientos noventa y siete. Jo,
el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Coa. a continuació ratllat y.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
471v i 472r del trienni 1695-1698.
c. a continuació ratllat passado.
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mes et Torro, regens. Vidit marchio de Serdañola.
Vidit marchio de Tamarit».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta de sa excel·lència de vint-y-dos del corrent
en resposta de la que li escrigueren sas senyorias
als vint-y-hu del mateix mes, dient // 473r // que
espera ab sumo gust a don Joseph Meca, deputat militar, quedant advertit de què en la primera visita usarà de cerimònias correspondents a
son puesto, evintant-las en las demés. Com és
de vèurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número LXXIIII, y del tenor següent:
«Laa carta de vuestra señoría me deja adbertido
haver resuelto vuestra señoría passe a asistirme
en estas ocurrencias el diputado militar don Joseph Meca, adbertido de que en la primera visita
usará de las etiquetas y zeremonias correspondientes a su puesto, evitándolas en las demás. En
cuia respuesta diré a vuestra señoría le espero
con sumo gusto. Passo a manos de vuestra señoría la carta adjunta de su magestad, que me
(h)a llegado este correo. Dios guarde a vuestra
señoría largos años. Molins de Reix y junio 22 de
1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Dilluns, a XXIIII. En aquest die, a las deu horas
del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit
als sinch del corrent anaren a la iglésia major a
assistir a las rogativas públicas, per ser lo setè die
de ditas rogativas, y aximateix a la tarda, a las
sinch horas, fent-se totas estas dos funccions ab
la mateixa formalitat que als divuyt del corrent,
exceptat que no assistí lo magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona,
assessor.
Dimars, a XXV. En aquest die, a las deu horas del
matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit als
sinch del corrent anaren a la iglésia major
// 473v // a asistir a las rogativas públicas, per ser
lo octau die de ditas rogativas, y aximateix a la
tarda, a las sinch horas, fent-se totas estas dos
funccions ab la mateixa formalitat que als divuyt
del corrent, exceptat que no assistí lo magnífich
doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de
Barcelona, assessor.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
472v i 473r del trienni 1695-1698.
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Dimecres, a XXVI. En aquest die, a las deu horas
del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori per lo dit
als sinch del corrent anaren a la iglésia major a
asistir a las rogativas públicas, per ser lo novè de
ditas rogativas, y aximateix a la tarda, a las sinch
horas, fent-se totas estas dos funccions ab la mateixa formalitat que als divuyt del corrent, exceptat que no assistí lo magnífich doctor Joseph
Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, assessor. En est die finiren las rogativas.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos cartas del il·lustre y fidelíssim senyor
don Joseph Meca y de Cassador, diputat militar, de data de vint-y-quatre del corrent. Las
quals contenen lo arribo de dit senyor deputat
militar en Molins de Rey, a hont està sa
excel·lència, y differents novetats en orde al siti
de Barcelona. Com és de vèurer de ditas cartas,
que estan assí cusidas y signadas de números
LXXV y LXXVIa.
Dijous, a XXVII. En aquest die me han ordenat
sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta dels excel·lentíssim senyors concellers de la ciutat de Barcelona de data de vint-y-quatre del corrent. La qual
conté una llarga relació del obrat en la cort
// 474r // de sa magestat per lo molt il·lustre senyor don Narcís Descallar, enviat per sa magestat al rey, nostre senyor, per ocassió del siti; que
lo senyor don Joan de Carrera als divuyt del corrent escrigué un paper a dit don Narcís Descallar en nom de sa magestat, molt afavorit. Del
qual per parlar de la Deputació, ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar ne
enviaren còpia, noticiant a sas senyorias lo infelís estat en que·s trobava Barcelona en lo siti, ab
imminent perill de sa pèrdua, y que constava a
la ciutat las cuydadosas diligèncias del concistori en las llevas numerosas, somatents grans ajuntats de orde de sa excel·lència, y que per acalorar
estas disposicions se trobava lo senyor deputat
militar assistint a sa excel·lència. Però que com
veya la ciutat la dilació d’estas disposicions, al
pas que lo enemich avansàs operacions, estava
ab lo cuydado que·s dexava conciderar, però
sempre disposada a obrar y suffrir tot lo que
convingués al real servey. Com de dita carta és
de vèurer, que és assí cusida, signada de número
LXXVIIb.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y contia. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1615.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1616.

nuàs en lo present dietari una còpia de un paper
scrit per lo senyor don Joan de Larea al molt
il·lustre senyor don Narcís Descallar als divuyt
del corrent, enviada per los excel·lentíssims senyors concellers de la ciutat de Barcelona ab la
sobredita carta. Que conté que a més de quedar
sa magestat ab singularíssima gratitut de las expressions fetas per la ciutat de Barcelona, bras
militar y Generalitat, que no omitia ni omitirà
sa magestat la providència que puga conduhir a
la major deffensa de una capital tan lusttrosa,
tant de sa primera estimació, que la concidera
vuy antemural d’estos dominis. Com és de vèurer de dita còpia, que és assí cusida, signada de
número LXXVIII, y del thenor següent:

tienen grandes esperanças, pues en las cartas deste
último ordinario de Flandes avisa el señor elector
de Baviera quedar ya prestada una esquadra y
próxima a navegar con gente de desembarco. Assegurando su magestad que en estas y en todas las
demás providencias no alça ni levanterá la mano
por el especialíssimo cuydado en que le constituye,
no tanto lo amenaçada que se vee joya tan de su
carinyo quanto por el riesgo en que considera unos
vassallos tan fieles y de su primera attención. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años, como dezeo. Palacio, 18 de junio de 1697.
Don Juan de Larrea.
Señor don Narcís Descatllar».

«Haviendoa visto el rey las cartas de los concelleres,
// 474v // de la Deputación de Barcelona y braço
militar del Principado, recibidas ultimamente
con extrahordinario, con la noticia del último
movimiento del exército enemigo, acercándose a
aquella ciudad, ha reconocido su magestad por el
contenido dellas el grande amor y ternura de
aquellos fieles y valerosos naturales y su plausible
constancia en tan peligroso y apretado lance, llevados de la siempre experimentada fineza de sus
coraçones, y estimables desseos de sacrificar sus vidas y haziendas para mantenerse en el suave dominio de su magestad y corresponder al gran carinyo y propención especial que merecen a su real
benignidad. En cuya conseqüencia, y de la summa gratitud y aprecio que han sido a su magestad
tantas demostraciones de singular fineza, me
manda su magestad dezir a vuestra señoría que
no omite ni omitirá la menor diligencia ni providencia que pueda conducir a la mayor seguridad
y defensa de una capital tan lustrosa, tan de su
primera estimación, y que la considera oy antemural destos dominios y compuesta de unos vassallos tan llenos de reputación, honra, fidelidad y de
méritos y servicios tan particulares. Para que assí
lo dé vuestra señoría a entender y lo assegure en su
real nombre a la Deputación, ciudad, braço militar y a todos aquellos fidelíssimos y buenos vassallos. Y que en quanto a providencias están dadas
quantas caben en la possibilidad, pues demás de
los esfuerzos que se han hecho para augmentar
aquellas tropas se han enviado para las assistencias de aquel exército en el discurso de veynte días
más de ducientos mil escudos, estándosse solicitando el breve passage de algunas tropas para ocurrir
a lo que pueda ser mayor resguardo de aquella
ciudad, demás de la gente se espera de Italia y sin
las grandes solicitudes que se han hecho y continuan para que los aliados nos den //475r // esquadras que puedan oponerse a los designios que el
enemigo intentase por la mar. De cuyo socorro se
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
473v i 474r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita a sas
senyorias per lo senyor don Joan de Larrea, de
data de vint-y-dos del corrent. Que conté que
té rebut per mans de don Joan Gensana la carta
que sas senyorias escriuhen al rey, nostre senyor, de data de quinse del mateix. Y havent
posat son contingut en notícia de sa magestat,
que diu, en lo interim que·s respon formalment
a dita carta, la gratitut que han merescut a sa
magestat las expressions ab què sas senyorias
manifestan sa gran fidelitat en esta ocasió. Com
és de vèurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número LXXVIIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Hea recivido por mano de don Joan Gensana la
carta que vuestras señorías escriven al rey, nuestro señor, // 475v // con fecha de 15 del corriente,
con motibo de las operaciones del enemigo sobre
Barcelona. Y, haviendo puesto su contenido en la
real noticia de su magestad, no permite mi obligación dejar de decir a vuestra señoría, en el ínterim que se responde a vuestra señoría formalmente a la citada carta, la gratitud que han
merecido a su magestad las expresiones con que
vuestras señorías manifiestan su gran fidelidad,
amor y zelo en esta ocasión, no dudando su magestad que vuestras señorías continuarán con el
mismo hasta ver logrados sus buenos desseos, no
sólo de hacer desistir al enemigo de la empresa de
Barcelona sino de verle expelido de todo ese Principado, a cuyo fin se aplican las más extraordinarias providencias de parte de su magestad, como
vuestras senñorías lo habrán reconocido, y se continuarán. De calidad que, correspondiendo su
magestad a la fineza de tan leales vasallos, no les
quede nada que dessear en los efectos con que solia. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
474v i 475r del trienni 1695-1698.
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cita acreditar su real benignidad. Y yo por mi
parte contribuyré a todo quanto pueda ser del
mayor servicio y satisfacción de vuestras señorías.
Nuestro Señor guarde a vuestra señoría en toda
felizidad. Madrid, a 22 de junio 1697.

tas cartas, que són assí cusidas, de números
LXXXII y LXXXIIIa.
476v

Beso las manos de vuestras señorías.
Su más verdadero servidor.
Don Juan de Larrea.
Señores deputados y oydores del General del principado de Cathaluña».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dos cartas del il·lustre y fidelíssim
senyor // 476r // deputat militar escritas a sas senyorias, de data de vint-y-sis del corrent. Que
contenen notícias individuals del siti de Barcelona y sas dependèncias, y que sa excel·lència li
havia enviat cartas, la una del senyor don Joan
de la Rea y l’altra del agent. Com és de vèurer
de ditas cartas, que són assí cusidas, signadas de
números LXXX y LXXXIa.
Divendres, a XXVIII de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos cartas escritas a sas senyorias
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar de data de vint-y-set del corrent. Que contenen que procurarà en representar a sa
excel·lència alívie a la ciutat de Barcelona de
tan graves hostilitats que pateix per rahó del
siti, y que anomenava per capità de la companyia que vacava per mort del capità Francisco
Roura al ajudant Joan Montaner, y que axí se
fes per sas senyorias la deliberació, y que sa excel·lència dispensava la lleva a Piera y Masquefa; posant en notícia de sas senyorias com la
ciutat de Barcelona y bras militar per extraordinari feyen representació a sa magestat, escrivint
a la reyna, nostra senyora, concistint dita representació en una succinta relació del siti, treballs
presents y constància de aquells dos comuns,
repetit sacrifici de sas vidas y haziendas, ab rendida súplica de las més efficaces assistèncias y
remeys de què necessitan los grans perills ab
què se troban; havent fet la mateixa representació a sa excel·lència, ço és, lo senyor marquès
de Rupit per part de la ciutat y don Anton de
Oms per part del bras militar. Lo que noticiava
a sas senyorias per si tindrian gust de fer representació a sa magestat. Com és de vèurer de dia. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1617.
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Diumenge, a XXX de juny MDCLXXXXVII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta del il·lustre y fidelíssim senyor
don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, escrita a sas senyorias, de data de vint-ynou de juny proppassat. Que conté que havia
format una representació a sa excel·lència en
scrits suplicant-li se servís honrar a Barcelona
en socórrer-la, liberant-la de las hostilitats enemigas. La qual havia donat a sa excel·lència y li
havia respost que per sa part no·s perdria en
obrar y donar tots quants ordes li apareguessen
més efficaces y executius per conseguir-se lo fi a
què tots anelavan. Com és de vèurer de dita
carta, que és assí cusida, signada de número
LXXXIIIIb.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una representació a sa
excel·lència en scrits feta per dit senyor deputat
militar. Que conté que don Joseph Meca y de
Cassador, deputat militar, en nom del concistori representava a sa excel·lència que anant lo
enemich ab apressuradas operacions, multiplicant las hostilitats ab lo cruel estrago de las
bombas, tenint ara disposadas las baterias de sos
morters ab tal forma y puestos tant avantatjats
que no sols crusa y travessa tota la ciutat ab la
artillaria sinó també ab las bombas, no quedant
en ella paratge ni lloch ahont poder librar-se de
tant desgraciada y miserable crueltat. No obstant que de la exemplar constància de aquells
naturals no dega rezelar-se la menor flaquesa,
quant ab tantas acreditadas operacions tenen sacrificat sas vidas y totalment despreciadas sas hiziendas per la fatiga de tants dies, ab què axí
aquella guarnició // 477r // com sos habitants se
troban atraballats ab tants infernals incendis.
Però en importància de tanta conseqüència y en
punt tant crítich y apretat com se troba ja la
plassa apar precís que al pas que corra perills en
tot no se attengan las dificultats de posar en
contingent operació las parts y porcions menos
principals, guanyant en lo temps los justants.
Com més llargament és de vèurer de dita representació, que és assí cusida, signada de número
LXXXVc.

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1618.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1620.
c. a continuació una representació, transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 1620.

Dilluns, al primer de juliol
MDCLXXXXVII.
En aquest die han ordenat sas senyorias, los senyors deputats ecclesiàstich y real fent concistori
per lo dit als sinch del passat, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari una
carta escrita a sas senyorias per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, de dataa del primer del
corrent, sa fecha en Molins de Rey. La qual conté
què creu se poria conseguir per a què dita ciutat
no·s perdés. Com més llargament és de vèurer,
que és assí cusida, signada de número LXXXVIb.

la mano. Mediante lo qual, y en quanto no se
ofrezcan otras coyunturas, se dificultan y atrasan
a los enemigos sus operaciones. Aseguro a vuestra
señoría median tantos motivos para desvelarme y
aplicar todos los medios que se permitan al humano discurso en sacar a Barcelona de este conflicto,
que sin los recuerdos de vuestra señoría tan propios de su gran zelo // 478r // no se olvida circunstancia que nos pueda facilitar asumpto en que
tanto ynteresa el servicio de su magestad y la causa común. Dios guarde a vuestra señoría largos
años. Molín de Reix y julio 1 de 1697.
Don Francisco de Velasco.

En aquest mateix die sas senyorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta escrita a
sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco, lloch(tinent) y capità general de sa magestat en lo present Principat, de
data del primer del corrent. Contenint que lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca, deputat militar, li ha fet una representació en nom
del concistori en orde a asselerar las providèncias
que miran al més prompte socorro de Barcelona.
Lo qual està ben instruhit del que passa, assegurant //477v // a sas senyorias que no se olvida circumstància que puga fassilitar assumpte en què
tant se interessa lo servey de sa magestat y la causa comuna. Com més llargament és de vèurer de
dita carta, que és assí cusida, signada de número
LXXXVII, y del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Donc Joseph de Meca y de Cazador, diputado
militar, me ha hecho una representación en nombre de vuestra señoría en orden a azelerar las providencias que miren al más prompto socorro de
Barcelona y sacar aquella fidelíssima ciudad de
la opresión que padeze. Y, aunque hallándose este
cavallero a la vista de lo que se executa, y vien instruydo de que no se pierde ynstante en quantas
disposiciones pueden dirigirse a fin tan deseado,
creyera hubiese informado a vuestra señoría de
punto tan notorio, diré a vuestra señoría que ni
de día ni de noche se zessa en importancia de esta
magnitud en que sin yntermisión está ocupada
toda mi atención y cuydado, no sin el consuelo de
que frutifiquen las diligencias respecto de que con
los puestos que tenemos ocupados las freqüentes armas que por unos y otros se toca al enemigo se le
obliga a una gran diversión y a tener divididas
sus fuerzas en la guarnición de diferentes quarteles, donde se está continuamente con las armas en
a. a continuació ratllat de sinch del corrent.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1621.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
477v i 478r del trienni 1695-1698.
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Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Dimecres, a III de juliol MDCLXXXXVII.
En aquest die és entrat a concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor don Thomàs Francisco Martí y
de Vilanova, oÿdor militar, per haver tornat lo
die present de la lleva que anà a fer als tres de
juny proppassat en virtut de deliberació de dos
de dit mes de juny. Y aximateix ab dit senyor
oÿdor militar és tornat Fermí Vehils, subrogat
en lo offici de verguer, a effecte de anar-lo assistint en dita lleva en virtut de deliberació de dit
die dos de juny. Lo qual Vehils se’n anà ab dit
senyor oÿdor militar als tres de dit mes de juny.
En aquest (mateix) die han ordenat sas senyorias, los senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdor militar fent concistori per lo refferit als dos
de juny passat, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per los excel·lentíssims
senyors concellers de la ciutat de Barcelona de
data de dos del corrent. Ab la qual demanan sien
servits participar a sa magestat, Déu lo guarde, lo
número de las llevas del país que han levantat los
concistorials; donant notícia a dits senyors concellers del número de ditas llevas, per quant se
disminueixen de tal calitat que per dubtar lo socorro ho redueheixen a dos mil set-cents sinquanta hòmens las llevas del país. Com més llargament és de vèurer de dita carta, //478v // que és
assí cusida, signada de número LXXXVIIIa.
Dijous, a IIII de juliol. En aquest die lo senyors
deputats ecclesiàstich y real y oÿdor militar fent
concistori per lo refferit als sinch de juny passat
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita a sas senyorias per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, de data de tres del corrent, de Molins de Rey, ab la qual demana se li ena. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1623.
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vie diner y noticia a sas senyorias del estat
del siti de Barcelona; altra carta escrita per los excel·lentíssims senyors concellers de Barcelona a
sas senyorias en lo die present, contenint sien servits sas senyorias continuar tots los medis pugan conduhir a sa llibertat, fent instàncias a sa excel·lència per la aceleració del socorro; còpia de
una carta escrita per la ciutat al rey, nostre senyor,
que Déu guarde, als vint-y-sis de juny passat, noticiant-lo del infelís estat de la plassa; còpia de una
embaxada feta a sa excel·lència en scrits per dita
ciutat; còpia de altra carta escrita per dita ciutat a
sa magestat, als vint-y-vuyt del passat; còpia de altra carta escrita per dita ciutat a sa magestat als
dos del corrent. Com és de vèurer de ditas cartas y
còpias, que són assí cusidas, signadas de números
LXXXIX, LXXXX, LXXXXI, LXXXXII, LXXXXIII y LXXXXIIIIa.
En aquest mateix die, conciderant sas senyorias
que lo enemich continua lo siti de Barcelona,
tenint ja los ataques cerca de la estrada encuberta, hostilisant la ciutat ab la horrorosa continuació de bombas, balas de artilleria y magranas
reals, y havent rebut una carta de la excel·lentíssima ciutat //479r // de Barcelona de data de dos
del corrent mes de juliol han manat sas senyorias convidar per medi dels verguers de la present casa una junta de personas, ço és, sis del estament militar, per no haver en la present vila
personas del estament ecclesiàstich aptes per
concórrer en actes de la Deputació, y tres del estament real. De las quals nou personas sols asistiren set personas, ço és, quatre del estament
militar y tres del real, las quals se són ajuntadas a
las tres horas de la tarde en la present casa, y són
las següents:
Per lo estament militar:
Don Hierònym de Miquel.
Don Ramon Copons y Grimau.
Don Francisco Seyol.
Mossèn Erasme de Lana y Fontanet.
Per lo estament real:
Mossèn Ramon Vilana Perlas,
lo doctor misser Francisco Molins y Casadevall,
lo doctor misser Balthezar Oliveras,
ciutadans honrats de Barcelona.
A lo(s) quals senyors de dita junta és estat proposat per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en lo modo y
forma següent:
«Molt il·lustre senyor.

a. a continuació sis documents, transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1623.
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El concistori als trenta de maig proppassat per
medi de dos embaxadors féu una embaxada a sa
excel·lència en scrits, contenint que sobre la offerta que havia fet a sa excel·lència lo concistori
de axir sos concistorials a diversas parts del present Principat per a fer-se una lleva, la més numerosa que fos possible; havent-se servit sa excel·lència insinuar que en la dita ocasió tindria
per acertat se discorregués immediatament en la
disposició de formar-se alguns tèrcios de la província, puix essent estos reglats serien de major profit en lo servey del rey, nostre senyor,
// 479v // Déu lo guarde. Per lo que repetint la
mateixa offerta tenia que representar-li que encara que per lo adelantat del temps y la urgència
aprestavan no poguessen en bona forma levantar-se tèrcios provincials ab sos mestres de
camps y officials, però que encontinent si a sa
excel·lència aparexia que la urgència de la necessitat en la amenassa del siti de Barcelona per lo
major real servey, deffensa de estat ciutat y útil
del Principat requiria y demanava en aquella
postura que lo concistori executàs lo transferirse en la vila de Vilafranca de Panadès conforme ho tenia previngut, ab aprobació de sa excel·lència passaria luego lo concistori a executar-ho. Per a què des dea allí ab major oportunitat anassen y se distribuïssen los concistorials
luego a diversas veguerias per dit effecte, fent
lleves de soldats per companyias sueltas, ab capitans y demés officials inferiors, remetent-las
ab la major brevedat als paratges y puestos que
sa excel·lència ordenàs. Al que sa excel·lència
fou servit respòndrer ab son bitllet de data del
mateix die de què se conformava enterament ab
la proposició li feya lo concistori, encarregant-li
passàs immediatament en Vilafranca per a tractar de esta matèria, guanyant en esta dependència las horas. Per lo que, obehint lo concistori la
insinuació de sa excel·lència, se transferí en esta
vila de Vilafranca de Panadès lo primer de juny
passat al migdie, passant a deliberar als dos de
dit mes de juny que los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdors ecclesiàstich, militar y real anassen a procurar y solicitar dita lleva en diversas veguerias, y que los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real
quedassen en esta vila fent concistori, corrent a
llur càrrech la lleva de esta vegueria. Lo que
executaren // 480r // partint-se lo die tres del
mateix dits quatre senyors concistorials per las
veguerias que quiscú de ells tenia a son càrrech.
Lo qual se ha conseguit ab tanta facilitat que excedia de número de sis mil hòmens, y és cert
que a no haver sobrevingut la convocació del
somatent general de orde de sa excel·lència haurian passat de set mil. Y no estant content y satisfet lo concistori del que fins aquí havia obrat,
a. a continuació ratllat luego.

desitjant de què la ciutat de Barcelona fos socorreguda, per conciderar que de sa liberació del
siti dependia lo resguart de tot lo Principat y seguretat de la ruÿna amenassabaa tota la monarquia si aquella ciutat se perdia respecte de ser la
plassa capital y antemural de ella, per dit effecte
deliberaren als dinou de dit mes de juny de què
lo senyor deputat militar anàs assistint a sa excel·lència per a tant gloriosa empresa si ere de
gust de sa excel·lència. Lo que executà dit senyor deputat als vint-y-tres del mateix, a qui vehent lo concistori que tant se dilatava dit socorro differents vegadas per cartas li recomanà
solicitàs a sa excel·lència fos servit quant antes
socórrer aquella capital. Y ultimament dit molt
il·lustre y fidelíssim senyor deputat féu una representació a sa excel·lència en scrits contenint
que en importància de tanta conseqüència y en
punt tant crítich y apretat com se trobava ja la
plassa de Barcelona aparexia precís que al pas
que corria perill en tot no se atenguessen las dificultats de posar en contingent operació las
parts y porcions menos principals, guanyant al
temps los instants, suplicant a sa excel·lència fos
servit ab la major brevedat possible se posàs en
execució aquell més eficàs alívio que lo gran zel
de sa excel·lència tenia ideat per lo socorro de
Barcelona. Al que fou servit sa excel·lència
respòndrer al concistori ab carta del primer del
corrent que ni de dia ni de nit cessava en importància de esta magnitut, en què // 480v //
sens intermissió estava ocupada tota la attenció
y cuydado de sa excel·lència, no sens lo consuelo de què fructificassen las diligèncias aplicadas
per sa excel·lència. Y que la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ab carta de dos del corrent participava al concistori lo infelís estat en què·s trobava aquella plassa per haver lo enemich posat
sas baterias de artilleria a tret de la muralla, apte
per obrir bretxa en lo àngol del baluart del portal Nou y lienso de muralla entre dit baluart y lo
de Sant Pere, la qual estava principiada, tenint
los ataques a tret de pistola de la estrada encuberta, tenint la guarnició atropellada y axís ab lo
imminent perill de vèurer-se aquella capital en
lo últim extrem de sa total perdició y, lo més
sensible, regonèxer-se totalment destituhida del
socorro en què afrontava son alívio per lo augment del real exèrcit, axís per las llevas regladas
del país com també per lo conciderablíssim de
la gent de somatents; per quant segons las notícias certas se tenen ho disminueixen de tal calitat que per dubtar o exclòurer lo socorro de dita
ciutat de Barcelona reduhexen a dir no sols dos
mil set-cents sinquanta hòmens de llevas y tres
mil quatre-cents lo número dels somatents; y
que estimaria que lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori ab tota celeritat participàs a sa mages-

tat lo número de las llevas del país y lo dels somatents, noticiant de dit número a la dita ciutat; com més llargament ho entendrà vostra senyoria de dita embaxada per est concistori a sa
excel·lència y bitllet de sa excel·lènciaa en resposta de dita embaxada, continuats en lo dietari
corrent, als trenta de maig proppassat, representació en scrits feta a sa excel·lència per lo senyor deputat militar, que és continuada en lo
dietari corrent als trenta // 481r // de juny del
corrent any, resposta de sa excel·lència, que és
continuada en lo dietari corrent als dos de juliol
corrent, y de la carta de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona escrita al concistori, que és continuada en lo dietari corrent als tres de juliol corrent. Tot lo que se llegirà a vostra senyoria per
lo noble secretari». Com en effecte fonch llegit
per lo noble don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari de sas senyorias, a dita junta. «Tot lo
que posa est molt il·lustre y fidelíssim concistori
en la alta comprehenció de vostra senyoria per a
què sie servit vostra senyoria aconçellar-lo del
que se deu y pot obrar en la conjectura present.
Assegurant a vostra senyoria que son desig no és
altre sinó de acertar en tot lo que sie del major
servey de las dos magestats y bé públich de la
ciutat de Barcelona y de tota la província. Lo
qual té ben assegurat en la gran sensura de vostra senyoria».
E la dita junta, ohida dita proposició, és de sentir y parer que per extraordinari de anada tantsolament sie servit lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori fer una representació a sa magestat,
Déu lo guarde, refferint-li des de se partí de
Barcelona fins ara y lo imminent perill ab què·s
troba la excel·lentíssima ciutat de Barcelona per
ocasió del siti, per a què sie servit donar aquella
més prompta providència que·s necessita, remetent-li còpia de la representació se farà a sa excel·lència; escrivint per lo mateix effecte a la reyna, nostra senyora, enviant-li còpia de ditas
representacions, y a tots los demés senyors
que·ls aparexerà convenir, remetent-se dits
plechs al agent per a què los done de sa mà, y al
mateix temps per propi depén representació a sa
excel·lència per a què sie servit socórrer a Barcelona, la qual sie posada en mà de sa excel·lència
per dit senyor deputat militar.
Divendres, a V de juliol. En aquest die sas senyorias, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich
y real y oÿdor militar fent concistori per lo refferitb als sinch de juny passat, han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General // 481v // cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per los molt il·lustres senyors concellers
a. a continuació ratllat continuat en lo dietari corrent.
b. a continuació repetit per lo refferit.

a. amenassada a l’original.
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de la ciutat de Vich, de data de tres del corrent.
Contenint que aquella ciutat no alsarà la mà del
servey que actualment està fent fins a tant que la
ciutat de Barcelona estiga libre del çerco, advertint que lo senyor conceller en cap de dita ciutat
a més de la companyia paga dita ciutat assisteix
ab sa coronèlia pagada a costas de dita ciutata en
lo quartel de Sant Hierònym del Ebron. Servey
que altra ciutat no·l fa en la present ocasió igual.
Com és de vèurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número LXXXXVb.
Disapte, a VI de juliol. En aquest die sas senyorias, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich y
real y oÿdor militar, fent concistori per lo refferit als sinch de juny passat han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una representació que
lo die present se ha enviat a sa magestat, Déu lo
guarde, per extraordinari. Contenint tot lo que
ha obrat lo concistori des de què·s partí de Barcelona als trenta-hu de maig del corrent any fins
lo die present, lo infelís y pròxim estat en què·s
troba Barcelona de pèrdrer-se si quant antes no
és socorreguda, los danys que ocassionaria a la
corona sa pèrdua, suplicant-li mane donar las
providèncias més promptas per sa concervació.
Com més llargament és de vèurer de dita representació, que és assí cusida, signada de número
LXXXXVI, y del tenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Señorc.
El concistorio de los deputados y oydores de cuentas del Principado de Cathaluña puesto a los reales pies de vuestra magestad con el major rendimiento que deve dize que, viendo que el enemigo
ja encaminava sus declaradas ideas al sitio de la
ciudad de Barcelona, //482r // resolvió hazer a los
treynta de mayo una representación ald lugartiniente y capitán general de vuestra magestad offreciéndole que si le parecía que la urgencia de la
amenassa del sitio de aquella pidiesse ja en la positura presente para el major real servicio de
vuestra magestad, defensa de aquella ciudad y
resguardo del Principado que el concistorio se
transferiesse en la villa de Vilafranca de Panadés, como lo tenía dispuesto, con aprobación de dicho lugartiniente passaría luego a executarlo
para que con mayor promptitud desde aquel parage se distribuyessen los concistoriales en differentes vegueríos para promover más eficasmente
a. assisteix ... ciutat interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1628.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 481v i 482r del trienni 1695-1698.
d. a continuació repetit al.
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la numerosa leva tenía ofrecido de soldados distribuhidos en compañías sueltas, con sus capitanes
y officiales correspondientes, remitiendo éstas con
toda brevedad a los parages que ordenasse. A cuya
representación dicho lugartiniente y capitán general de vuestra magestad respondió con billete
de la mesma fecha que se confirmava enteramente en lo propuesto, encargando al concistorio passasse inmediatamente para la execución de la
leva, ganando las horas en ella. Como lo executó
el concistorio el día primero de junio, lográndose
su aplicación con tanta brevedad que el día inmediato a su arribo partieron quatro de sus concistoriales a differentes vegueríos, quedando los
otros dos en dicha villa haziendo concistorio para
lo que se offreciesse de despacho y demás dependencias de la Generalidad, poniendo igualmente a
su solicitud y cuydado la leva de aquel veguerío,
obrando en esta dependencia muy uniformamente con dicho lugartiniente de vuestra magestad.
Acelerando en este tiempo por el enemigo sus marchas declaró del todo el designio de // 482v // ir a
assitiar aquella capital. Que dio motivo al capitán general para mandar levantar los somatenes
en la major parte del Principado para el día dies y
ocho de dicho mes de junio, senyalándoles differentes parages en la cercanía de Barcelona. Y aunque esta acertada disposición de convocar los somatenes parecía podía minorar en gran parte la
leva, sin embargo el cuydado y grande aplicación
de los concistoriales en materia de tanta importancia y tan del real servicio de vuestra magestad
consiguió el logro de dicha leva sin tanto menoscabo como se persuadían. Porque ha sido tan grande
el anelo de los naturales en esta ocasión que sin reparar en el tiempo de la saçón de las mieses y otros
inconvenientes de su mísera pobresa, atropellando
por todo corrían gustosos a sacrificar vidas y haziendas en servicio de vuestra magestad, podiendo
assegurar a vuestra magestad que las levas que
quedan ja effectuadas y remitidas a los puestos
destinados por el capitána general exceden el número de sinco mil y trescientos hombres, armados
todos a costa del país, no comprehendiéndose en éstos la leva que se está concluyendo en el veguerío de
Lérida y algunas compañías que faltan de otros
vegueríos, que se remitirán con brevedad, y sin
duda llegarán éstos al número de ochocientos. Y el
de los somatenes es tan crecido que sigún la planta
que se practicó en este veguerío importa lo menos
una tercera parte más de lo resultado // 483r // de
la leva, no incluyéndose en estos somatenes de los
vegueríos que no han echo leva, en donde fueron
más crecidos sin el considerable número de personas particulares que voluntariamente acudieron
a asssumpto tan glorioso. Y a no haver sobrevenido
al mismo tiempo de la leva los somatenes, sin duda
a. capital a l’original.

huviera excedido ésta de siete mil hombres effectivos, como con carta de quinse de dicho mes lo participó al concistorio de vuestra magestad.
No ha faltado el concistorio cumpliendo con su
primera obligación en solicitar a don Francisco
de Velasco, virrey y capitán general de vuestra
magestad, assí el consuelo y alivio de aquella ciudad de Barcelona como de todo lo restante de las
provincia, instándole con differentes cartas, y ultimamente con su aprobación imbió a don Joseph
Meca y de Cassador, deputado militar, el día
veynte y tres de junio para que assistiesse a su lado
y obedeciesse sus órdenes en todo lo que se empleasse
del servicio de vuestra magestad y juntamente le
hiziesse continuas representaciones y acuerdos del
socorro de aquella capital, como lo ha executado
assí todos los días sin perder ocasión.
Todos estos esfuerzos, señor, con que a costas de
summas considerables y exorbitantes gastos ha servido este Principado en tan precisa urgencia no se
han aplicado todavía al socorro y libertad de Barcelona que tan animosamente dezea todo este
Principado ni las diversiones executadas por las
reales tropas de vuestra magestad augmentadas
con tan conciderable número de gente del paísa
han suspendido al enemigo el progresso de sus operaciones, adelantando éste sus ataques, arrimando las baterías a tiro de pistola de la estrada encubierta y atormentando con gran multitud de
balas al lienso de murallas que corre desdel baluarte de la puerta Nueva al de San Pedro, haviendo quitado a uno //483v // y otro casi todas las
defensas y parapetos para conseguir sin la oposición de sus contrabaterías y fuegos el abrir bretxa
en dicha cortina, solicitando al mismo tiempo incessantemente la mayor ruhina y estrago de aquella ciudad en sus edificios y moradores, con innumerable cantidad de balas, granadas reales y más
de diez mil bombas, que con bárbara impiedad
han destruido barrios enteros sin reserva de lo más
sagrado de sus templos y con imponderable daño
de aquellos naturales. Y aunque de su exemplar
constancia no debe reselarse flaquessa alguna en
su grande sufrimiento, quando con tan acreditadas operaciones tienen sacrificadas gustosos haziendas y vidas en servicio de vuestra magestad;
pero de la fatiga de tantos días con que los habitantes y guarnición de aquella plassa se hallan
atrabajados, sin poder de día ni de noche descansar con la continuación de tan infernales incendios y ruhinas, da motivo al concistorio para que,
rendidamente obsequioso y con lágrimas que forma el compassivo dolor de tan infausta calamidad para postrarse a los reales pies de vuestra magestad, implorándole esta vez más que nunca
piadosso para que en continuación de la real be-

nignidad y paternal amor con que se ha dignado
siempre vuestra magestad attender a la protección de aquel Principado, se sirva vuestra magestad mandar se dé prompta providencia para los
socorros que se necessitan y corresponden a la estrechez y aogos tan executivos en que se hallan tan finos y amantíssimos vassallos de vuestra magestad;
recorriendo en el ínterin con otra representación
al lugarteniente y capitán general de vuestra magestad, remitiéndola por expresso al deputado militar, para que en nombre del concistorio la ponga
en sus manos, expressando en ella las penalidades y
trabajos en que se // 484r // halla aquella plassa y
todo el Principado; a fin de que en breve acelere
todas las disposiciones que tiene ideadas para el
prompto socorro de aquella capital, en que tanto se
interessa el real servicio de vuestra magestad, la
gloria de sus reales armas y la utilidad y consuelo
de aquella provincia y de toda la monarquía, copia de la qual va adjunta; esperando de la real benignidad y amor de vuestra magestad que en remuneración de la constancia y valor con que lo
sacrificar todo gustosamente por el real servisio de
vuestra magestad lograrán el fin tan ardientemente dezeado de su innata fidelidad, que es unicamente el mantenerse en el suave y apetecible
dominio de vuestra magestad, que es nuestro
amabilíssimo rey y padre, y lo recibirá a merced».
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una representació que sas
senyorias fan a sa excel·lència per a què se aceleren totas las disposicions que té ideadas per lo
prompte socorro de Barcelona, la qual avuy per
propri de peu han enviat sas senyorias al il·lustre
y fidelíssim senyor deputat militar per a què la
pose luego en mà de sa excel·lència. Com més
llargament és de vèurer de dita representació,
que és assí cusida, signada de número LXXXXVII, y del tenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Excelentísimoa señor.
El concistorio de los deputados y oydores de cuentas
de este Principado aunque no duda que la grande
aplicación y zelo de vuestra excelencia a quanto
mira al real servicio de su magestad y defensa de
esta provincia estará incessantemente discurriendo la oportunidad y medios proporcionados para
el socorro y alivio de la ciudad de Barcelona, pero
// 484v // con las freqüentes noticias que tiene el
concistorio de los progressos de el enemigo y de lo
adelantado que éste se halla en sus ataques de la
cercanía en que ha portado sus baterías, de la
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 483v i 484r del trienni 1695-1698.

a. a continuació ratllat suspendido.
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multitud de balas con que está batiendo el lienso
de muralla que corre desdel baluarte de la puerta
Nueva al de San Pedro, haviendo quitado a uno y
otro casi todas las defensas y parapetos para conseguir sin la oposición de sus contrabaterías y fuegos
el abrir brecha en dicha cortina, solicitando al
mismo tiempo incessantemente la major ruhina y
estrago de aquella ciudad en sus edificios y moradores con innumerable cantidad de balas, granadas reales, bombas y otros artificios de fuego que
con bárbara impiedad han destruhido barrios enteros sin reserva de lo más sump(t)uoso y sagrado
de sus templos y con imponderable daño de aquellos naturales, se haze indispensable en las obligaciones y innata fidelidad del concistorio añadir
esta representación a las repetidas tiene ja echas a
vuestra excel·lencia, assí con cartas como de palabra y en scritos en su nombre, don Joseph Meca y de
Cassador, deputado militar, suplicando a vuestra
excelencia, con el major rendimiento y más vivas
expressiones que puede ponderar, se sirva mandar
se aceleren todas las disposiciones que tiene vuestra
excelencia ideadas para el prompto socorro de
aquella capital, en que tanto se interesa el real
servicio de su magestad, la gloria de sus armas y de
vuestra excelencia, la utilidad y consuelo del
Principado y de toda la monarquía y que de retardarse se podría recelar la más lemantable desgracia; y el tiempo que le fuere precisso a vuestra
excelencia suspender execución tan ansiosamente
deseada de toda esta provincia se digne vuestra excelencia mandar se enquiete el enemigo con las
más vigurosas diversiones que a vuestra excelencia
le parecieren practicables, para que tengan aquella guarnición y moradores algún descanso de la
continuada fatiga y executivas hostilidades con
que el enemigo incessantemente les molesta y con
tan inponderable // 485r // valor y constancia tolleran. Como todo lo representa el concistorio a su
magestad, que Dios guarde, por expresso que despacha a este fin, esperando de su real benignidad y
amor los socorros y consuelos de que se necessita en
la urgencia y aogos presentes . Y espera dever a
vuestra excelencia el concistorio esta fineza por ser
tan del real servicio de su magestad y pública conveniencia del Principado, quedando como siempre el concistorio a las órdenes de vuestra excelencia».
Diumenge, a VII de juliol. En aquest die sas senyorias, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich
y real y oÿdor militar fent concistori per lo refferit als sinch de juny passat, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta a sas senyorias escrita
per los excel·lentíssims senyors concellers de la
ciutat de Barcelona de data de sinch del corrent.
Ab la qual avisan a sas (senyorias) de com lo
enemich en est die ab número de sis o vuyt mil
hòmens donà tres avansos a la estacada, y que
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fou valerosament reprotxat. Com més llargament és de vèurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número LXXXXVIIIa.
En aquest mateix die és arribat en la present vila
Pere Balaguer, parayre, qui fou subrogat en verguer ab solas dietas per anar a assistir al il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich a la lleva
anava fer dit senyor oÿdor, per la effectuació de la
qual dit senyor ohidor ecclesiàstich se partí de la
present vila junt ab dit Balaguer als dos de juny
passat en virtut de deliberacions dit die fetas.
Dilluns, a VIII de juliol. En aquest die sas senyorias, ço és, los senyors deputats ecclesiàstich y
real y oÿdor militar fent concistori per lo refferit
als sinch de juny passat, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo
present dietari com, havent-se presentat en concistori // 485v // Joan Joseph Capella, notari públich de la vila de Sort, bisbat de Urgell, procurador dels arrendataris dels drets de la
Generalitat lo trienni corrent, en pena de sinchcentas lliuras y de orde del il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Hierònym de Valls, ardiaca y canonge de la santa Iglésia de Lleyda y oÿdor ecclesiàstich de dit General, han ordenat sas senyorias a dit Joan Joseph Capella tingués lo
arrest en la present vila de Vilafranca del Panadès en casa del doctor en medicina Domingo
Vilanova, situada en lo carrer de las Moscas, en
pena de mil lliures barcelonesas de sos propris
béns en cas de contrafacció exhigidoras y a la
Generalitat aplicadoras fins que altra cosa per
sas senyorias fos ordenat. Y lo dit Joan Joseph
Capella present en concistori ha promès tenir y
observar lo dit arrest en la dita present vila y en
la dita casa de dit doctor Domingo Vilanova, y
que no trencarà sots la dita pena de mil lliures
en la sobredita forma aplicadoras y exigidoras,
obligant-ne perçò sa persona y béns com a deutes fiscals y reals llargament. Essent presents per
testimonis Jacinto Sitjar y Llorens March, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix die se ha restituhit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, qui
tornà lo die de ahir de procurar las llevas ahont
ere anat als tres de juny passat en virtut de deliberacions fetas als dos de dit mes de juny. Y lo
mateix die és tornat a la present vila Jacinto Sitjar, verguer de sas senyorias, qui anà acompanyant a dit senyor oÿdor real en virtut de deliberació feta als dos de dit mes de juny.
Dimars, a VIIII de juliol. En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims sea. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1628.

nyors //486r // deputat militar y oÿdor ecclesiàstich per trobar-se aquell en campanya y est en la
expedició de las llevas, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta escrita per los molt il·lustres senyors jurats de la universitat, ciutat y
regne de Mallorca de data de sinch del corrent
escrita a sas senyorias en lo viu dolor se troban
per rahó del siti de Barcelona, assegurant que
en tot contribuhiran ab amor fraternal segons
las forsas de la ciutat. Com més llargament és de
vèurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número LXXXXIXa.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs una carta de sa excel·lència escrita a sas senyorias de data de vuyt del
corrent, feta en Molins de Rey, ab la qual és
servit sa excel·lència dir de què ha ordenat al
doctor Joseph Alòs passàs a esta vila a fi de què
la roba de Joan Badenent se despatxe sens prejudicar los drets de la Generalitat. Com més
llargament és de vèurer de dita carta, que és assí
cusida, signada de número C, y del tenor següent:
«Ab Juan Badenent di orden y entregué diferentes cantidades para que passase a Francia a la
compra del vestuario para las tropas de su magestad y otras cosas para oficiales y generales que no
se pudieron hallar promptas como lo requería la
nezesidad. Parece que en las tablas del General se
ha ofrecido reparo en el despacho, en medio de haverle prevenido el entero manifiesto de todo, como
creo lo havía echo; y para que qualquiera equivocación se ponga en claro he ordenado al doctor Joseph Alós passe a essa villa luego a fin de que esta
ropa se despache sin perjudicar los derechos de la
Generalidad y que inmediatamente a haverla
dado asiento se restituya // 486v // a este lugar a
proseguir en su yncumbencia, en fe de que la detención sólo puede ser de dos o tres días. No dudo
que entendiendo vuestra señoría el fin porque son
estos géneros y la desnudez en que se hallan las tropas dispondrá con la brevedad posible los medios
que conduzcan a que se encamine luego aquí.
Dios guarde a vuestra señoría largos años. Molins
de Rey y julio 8 de 1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos dipputados del General de este Principado».

a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1628.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
469v i 470r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita per los excel·lentíssims senyors concellers de Barcelona a
sas senyorias, la data de la qual és als vuyt del corrent. Ab la qual donan gràcias dits senyors concellers a sas senyorias de las representacions han
fet a sa magestat, que Déu guarde, y a sa
excel·lència; noticiant a sas senyorias que lo
enemich avansa son treball del ataque sobre la
esplanada de la estrada encuberta, y que nostra
nació se ha aportat bisarrament en totas las
functions han sobrevingut, ab molta pèrdua
dels francesos; enviant a sas senyorias còpia de
las cartas han escrit sobre est fet a sa magestat y
a sa excel·lència. Com és de vèurer de dita carta
y còpias de las altras, que són assí cusidas y signadas de números CI, CII y CIIIa.
Divendres, a XII de juliol. En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims
// 487r // senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich per trobar-se aquell en campanya y
aquest per ser a fer llevas, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta escrita per los
excel·lentíssims senyors concellers de Barcelona
a sas senyorias de data de onse del corrent. Ab la
qual notician a sas senyorias del estat del siti,
operacions del enemich y valerosa deffensa de la
guarnició de la plassa. Com és de vèurer de dita
carta, que és assí cusida, signada de número
CIIIIb.
Disapte, a XIII de juliol. En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar <real> y oÿdor ecclesiàstich, aquell per ser a campanya y aquest per ser
a fer llevas, han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, dada en Madrit els sinc del juliol del corrent any, despatxada per lo Consell
Supremo de Aragó, ab la qual és servit sa magestat manifestar la gratitut ab què queda de las
operacions de sas senyorias en ocasió tant urgent per haver coadjudat ab la fidelitat y amor
que s’empre en las llevas de companyias sueltas
que ha fet lo concistori; y aximateix una carta
de sa excel·lència dada en Sant Feliu als dotse
de juliol corrent, ab la qual remet a sas senyorias dit real despaig. Com més llargament és de
vèurer de ditas dos cartas, que són assí cusidas,
signadas de números CV y CVI, y del tenor següent:
a. a continuació tres cartes, transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1629.
b. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1631.

[ 1697 ]
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Segueix-se la carta del rey, nostre senyor:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Por carta
de don Francisco de Velasco y Tovar, mi lugartiniente y capitán general de esse Principado,
// 487v // que se recivió con extraordinario de 15
del passado, he entendido las disposiciones que dava
para divertir al enemigo con el somatén general y
levas sueltas de las compañías que ha echo esse concistorio, agregadas a vuestro tercio y el de la ciudad
de Barcelona, con la cavallería y demás soldados
que havían de ocupar la montanya de Barcelona el
día dies y nueve delb mismo, para que con este grueso por las espaldas y la gente de la plassa por la frente se pusiesse en confución el enemigo y se habriesse
camino para un buen sucesso, y que estas disposiciones las havéys coadjubado con la fidelidad y amor
que siempre havéys professado a mi real servicio.
Por lo que he querido manifestaros la gratitud con
que quedo por vuestras operaciones en ocasión tan
urgente y muy conforme a lo que estimo (de) tan
buenos y fieles vassallos. Datus en Madrid, a sinco
de julio mil seys cientos noventa y siete. Jo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Serdañola.
Vidit Borgia, regens».
Segueix-se la carta de sa excel·lència:
«Conc el correo de oy recibo el real despacho adjunto de su magestad para vuestra señoría, que
no he querido dilatar remitirle a vuestra señoría,
como lo hago. Dios guarde a vuestra señoría largos años. San Feliu y julio dosse de mil seys cientos
noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelísimos diputados del General deste Principado».
488r

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una relació
aucthèntica y jurada en virtut del jurament prestat en mà y poder del molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present Principat de Cathalunya ab
altres prestat, lo que digué ratificava per rahó de
la present relació, com y també mitjansant jurament, que prestà extrajudicialment en mà y poder de Joan Saladriga, escrivent jurat de Bernat
Forès, notari real col·legiat de Barcelona, feta per
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
486v i 487r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat corriente.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
486v i 487r del trienni 1695-1698.

800

lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona. De la qual apar com la
indisposició del magnífich Erasme de Lana y
Fontanet, donsell y racional, continuà fins lo die
trenta del mes de maig proppassat, que fou la última vegada parlà a dit de Lana. Y en dit die estava ab los mateixos effectes de continuar per
temps si y en la conformitat contenguda en las
antecedents relacions per ell acerca de dita malaltia fetas, de tal manera que li ha impedit y impedeix a dit de Lana lo servir dit son offici de racional. Com més llargament (és) de vèurer de dita
relació aucthèntica, que és assí cusida, signada de
número CVII, y del tenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo,
die vero octava mensis junii anni intitulata, presente et in his vocatob, requisito et rogato Joanne
Saladriga, scriptore jurato sub me, Bernardo Fores, apostolica regiaque aucthoritatibus notario
publico regio collegiato Barchinonae, infrascripto, et presentibus etiam pro testibus Francisco
Font, paratore pannorum lanae, et Honofrio
Riera, sartore, Barchinonae civibus, pro testibus
ad ista vocatis, rogatis spetialiter et assumptis,
// 488v // magnificus Honofrius Monsalvo, medicinae doctor civisque honoratus Barchinonae, nedum virtute juramenti per ipsum in manu et
posse admodum illustri et fidelissimi concistorii
dominorum deputatorum et auditorum computorum presentis Cathaloniae principatus, iam
alias in praecedentibus relationibus praedicti,
quod ratione presentis ratificare se dixit, verum
etiam medio juramento quod in manu et posse
dicti scriptoris sub me jurati extrajuditialiter de
novo praestitit, retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, donzell y racional del
General y casa de la Deputació del present Principat, ha continuat y continua fins als trenta del
mes de maig pròxim passat, que fou la última
vegada parlà a dit Erasme de Lana. Y en dit die
estava ab los mateixos effectes de continuar per
temps si y en la conformitat contenguda en las
antecedents relacions per ell acerca dita malaltia
fetas, de tal manera que li ha impedit y impedeix
al dit Erasme de Lana lo servir dit son offici de
racional. De las quals antecedents relacions llargament consta en lo dietari del corrent trienni
de la dita casa de la Deputació». De quibus dictus magnificus Honophrius Monsalvo petiit, instavit et requisivit instrumentum confici sibique
et aliis cuya intersit tradi et liberari per me, dica. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
487v i 488r del trienni 1695-1698.
b. a continuació ratllat atque.

tum et infrascriptum notarium. Quae fuerunt
acta Barchinone, sub anno, die et mense antedictis, presente dicto scriptore sub me jurato et presentibus etiam pro testibus antedictis ad praemissa vocatis, rogatis spetialiter et assumptis pro ut
superius continetur.
De praemissis propria manu scriptis fidem facio
ego, Bernardus Fores, notarius publicus antedictus, haec propria scribens manu».
489r

En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una relació
aucthèntica y jurada en virtut del jurament prestat en mà y poder del molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present Principat de Cathalunya,
ab altras relacions prestat, lo que digué ratificava per rahó de la present relació, com y també
mitjansant jurament que prestà extrajudicialment en mà y poder de Joan Saladriga, escrivent
jurat de Bernat Forès, notari real col·legiat de
Barcelona, feta per lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona.
De la qual apar com la indisposició del magnífich Gismundo Boffill, doctor en drets y ciutedà
honrat de Barcelona, ajudant tercer de la scrivania major del General de dit present Principat,
continuà fins lo die trenta del mes de maig
proppassat, que fou la última vegada parlà a dit
magnífich Gismundo Boffill. Y en dit die estava
ab los mateixos effectes de continuar per temps
si y en la conformitat contenguda en las antecedents relacions per ell acerca de dita interposició
fetas, de tal manera que li ha impedit y impedeix
a dit Boffill lo servir dit son offici de ajudant tercer de la scrivania major. Com més llargament
apar de dita relació aucthèntica, que és assí cusida, signada de número CVIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo,
die vero octava mensis junii eiusdem anni intitulata, presente et in his vocato, requisito et rogato
Joanne Saladriga, scriptore (jurato) sub me, Bernardo Fores, apostolica regiaque aucthoritatibus
notario publico regioque collegiato Barchinonae,
infrascripto, et presentibus etiam pro testibus
Francisco Font, paratore pannorum lanae, et Honofrio //489v // Riera, sartore, Barchinonae habitantibus, pro testibus ad ista vocatis, rogatis spetialiter et assumptis, magnificus Honofrius
Monsalvo, medicinae doctor civisque honoratus
Barchinonae, nedum virtute juramenti per ipsum in manu et posse admodum illustri et fidelissimi concistorii dominorum deputatorum et au801

ditorum computorum presentis Cathaloniae
principatus, iam alias in praecedentibus relationibus praedicti, quod ratione presentis ratificare
se dixit, verum etiam medio juramento quod in
manu et posse dicti scriptoris sub me jurati extrajuditialiter de novo praestitit, retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició del
magnífich Gismundo Boffill, doctor en drets,
ciutedà honrat de Barcelona, ajudant tercer de
dita scrivania major del General de dit present
Principat de Cathalunya, ha continuat y continua fins lo die trenta del mes de maig proppassat, que fou la última vegada parlà a dit doctor
Gismundo Boffill. Y en dit die estava ab los mateixos effectes de continuar per temps si y en la
conformitat contenguda en las antecedents relacions per ell acerca dita indisposició fetas, de tal
manera que li ha impedit y impedeix al dit doctor Gismundo Boffill lo servir dit son offici de
ajudant tercer de la scrivania major. De las quals
antecedents relacions llargament consta en lo
dietari del corrent trienni de la dita casa de la
Deputació». De quibus dictus magnificus Honophrius Monsalvo petiit, instavit et requisivit
instrumentum confici sibique et aliis cuya intersit
tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum
notarium. Quae fuerunt acta Barchinone, sub
anno, die et mense predictis, presente dicto scriptore sub me jurato et presentibus etiam pro testibus
antedictis ad praemissa vocatis, rogatis spetialiter
et assumptis pro ut superius continetur.
De praemissis manu propria scriptis fidem facio
ego, Bernardus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarius // 490r // regius collegiatus
Barchinonae, licet propria scribens manu».
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta de sa
excel·lència dada en Molins de Rey als dotse del
corrent. Ab la qual prevé sa excel·lència estigan
sas senyorias en intel·ligència de què constant-li
de què lo lloch de Piarola té lo número de dotse
hòmens al somatent, conciderant ser bastant càrrega, havia ordenat als jurats mantinguessen dit
número sens que arribàs a faltar-ne ningun.
Com més llargament és de vèurer de dita carta,
que és assí cusida, signada de número CIX, y
del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Haviéndomea representado los jurados de Pierola se hallavan con la orden de vuestra señoría
para entregar doce soldados de leva y constándome que este lugar tiene el mismo número en el soa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
489v i 490r del trienni 1695-1698.
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matén de esta villa, conciderando ser bastante
carga les he ordenado mantengan esta gente, de
forma que no llegue a faltar ninguno, suspendiendo para ahora la leva refferida. Prevéngolo a
vuestra señoría para su intelligencia. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría largos años. Molins
de Rey, dosse de julio de mil seys cientos noventa y
siete.
Don Francisco de Velasco.
Ilustres señores y fidelísimos diputados del General de este Principado».
Diumenge, a XIIII de juliol MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich, aquell per ser a campanya y aquest
per ser a fer lleva, han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta del rey, nostre
//490v // (senyor), que Déu guarde, dada en Madrit als vint-y-nou de juny proppassat del corrent
any, ab la qual se serveix sa magestat manifestar
quant de sa real gratitut és lo que obran sas senyorias y han obrat en formar la gent de llevas ab
companyias sueltas y convocar y juntar los somatents per oposar-se al enemich ab lo abrigo
de las reals tropas de sa magestat, y que no se
omiteix diligència que puga conduhir a la major
defensa de Barcelona y de tot lo Principat. Y aximateix cusís en lo present dietari una carta de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona de data de
tretse del corrent mes de juliol, ab la qual remet
a sas senyorias dit real despaig y dóna avís a sas
senyorias com lo estat en què·s troba la ciutat no
és més que·l que tenia escrit a sas senyorias ab la
carta de onse del corrent; y que lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general se troba
en la drassana, avisats tots los generals, per tenir
concell de guerra. Com més llargament és de
vèurer de ditas dos cartas, que són assí cusidas,
signadas de números CX y CXI, y la de número
cent y onse del tenor següenta:
Segueix-se dita real carta, signada de número
CXI:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Haze
recibido vuestra carta de quinse del corriente en
que después de participar el aprieto en que el exército enemigo va poniendo la plaza de Barcelona,
haviendo empezado a formar sus ataques y arrojar bombas por mar y tierra, referís las disposicioa. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1632.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
490v i 491r del trienni 1695-1698.

802

nes que mediante las órdenes que tubieradeys de
mi lugartiniente y capitán general y havíays
dado en essas veguerías para formar de la gente
dessas veguerías sueltas y para convocar y juntar
los somatenes y que esperáys del aliento y buen ánimo con que essos naturales estaban se lograrán
muy buenos successos al abrigo de las tropas veteranas. // 491r // Y en su vista, después de estimaros y agradeceros quanto havéis obrado y obráis,
que todo es muy conforme a vuestra gran fidelidad y obligaciones y a lo mucho que os amo y estimo, devéis estar ciertos que no se omite ni omitirá
diligencia o esfuerzo que pueda conducir a vuestro alivio y a la defensa y conservazión de Barcelona y de todo el Principado, no dudando de vuestro zelo y amor a mi servicio continuaréis en las
buenas disposiziones que hasta aquí, que me son
de toda satisfazión y aprecio. De Madrid, a 29 de
junio 1697. Yo, el rey.
Crespín de Botello».
Dilluns, a XV de juliol MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich, aquell per ser a campanya y aquest
per ser a fer lleva, han ordenat a mi, scrivà major
y secretari del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas de sa
excel·lència dadas en Martorell, ço és, la una lo
die de ahir y l’altra lo die present. Ab las quals
dóna avís a sas senyorias haver carregat la cavalleria del enemich reforsada de fusellers sobre la
plassa de armas de nostra cavalleria en Cornellà
y com en lo mateix temps atacà lo enemich a
don Miquel de Otaza ab cerca de set mil hòmens entre infanteria y cavalleria, portant artilleria, per la part de Sant Hierònym de la Vall de
Ebron, ahont se disputà per uns y altres dit convent. Y a la fi quedà per nosaltres dit convent,
obligant los nostres a retirar-se lo enemich. Y
que lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph
Meca, deputat militar, haver quedat prisioner, y
que no se omitiria diligència per sa llibertat.
Com més llargament és de vèurer de ditas dos
cartas, que són assí cusidas, //491v // signadas de
números CXII y CXIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita carta de número CXII:
«Estaa mañana al amaneçer cargó a nuestra cavallería en la plaza de armas de Cornellà la del
enemigo con gran gruesso, reforzada de fusileros y
miqueletes, y llegando la noticia de esta arma a las
cinco dentro de un quarto de ora se hallaban batallones de franceses en San Feliu, a donde passé el
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
490v i 491r del trienni 1695-1698.

día 12, de forma que con gran dificultad pudieron retirarse algunos cavalleros que me asistían en
medio de participarles el aviso inmediatamente
que me llegó. Don Joseph Meca estava alojado en
una cassa distante un quarto de legua más allá de
San Feliu, con que no sólo no fue posible avisarle
pero quando se llegó a entender en aquel lugar habrían propassado las cassa los enemigos creesse estará prisionero. Pero como han ido llegando aquí algunos cavalleros he dilatado reclamarle hasta
mañana, pidiéndole como a un cavallero, sin darme por entendido de que es consistorial, aunque
considero puede haver algunos que le conozcan.
Particípolo a vuestra señoría asegurando a vuestra señoría no se omitirá diligencia que mire a su
libertad, por lo que estimo a este cavallero, lo que
corresponde a su dignidad y a la representación del
concistorio. Y de lo que esto resultare iré dando
aviso a vuestra senyoría. Dios guarde a vuestra señoría largos años. Martorell y julio 12 de 1697.

convento, haviéndolos obligado a retirarse con
precipitación y pérdida de más de cien soldados y
catorze prisioneros, entre ellos un capitán de cavallos y otros oficiales, siguiéndolo nuestras tropas
asta el llano de Orta, donde formamos seis batallones.

Don Francisco de Velasco.

También avisé a vuestra señoría se creía estubiese
prisionero don Joseph Meca, lo qual se calificó
anoche. Inmediatamente le envié a reclamar. Y
no cesaré en quantas diligencias corresponda a su
livertad, siendo este oy mi primer cuydado. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Martorell, y
julio quinze de mil seyscientos noventa y siete.

Toda esta discensión, según se ha visto después, fue
// 492v // para volar una mina en la punta del
baluarte nuevo. Pero apenas se hizo la brecha,
cuando fue ocupada y fortificada de los nuestros
con tanta prestesa que, estando el maestro de
campo general en el portal del Ángel, donde le llegó la noticia, y parando allá inmediatamente, estava todo echo, sin que este accidente causase la
menor alteración. Y no admitiendo duda el que
la guarnición de aquella plaza se portará siempre con denuedo, que asta aquí podemos esperar
en nuestro senyor conozca el enemigo cada día por
más dificultosa su empresa.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Segueix-se la altra carta,
mero CXIII.

// 492r // signada de nú-

«Ayer, con espresso, previne a vuestra señoría el
suceso de nuestra cavallería, no pudiendo hacerlo
tan individualmente como quisiera por las infinitas cosas que ocurren. Ya dixe a vuestra señoría
como el enemigo atacó al marqués de Grimi con
un formidable grueso de infantería y cavallería,
tan de improviso, que llegar las noticias y sus batallones fue todo uno. Con que, siendo así sorprendidos, fue preciso que mediase alguna confusión,
no obstante que donde nuestra cavallería pudo
formarse lo ejecutó, no sólo deteniendo el ímpetu
de los enemigos, sino cargándole y rompiéndole sus
batallones, tomando dos estandartes de los caramineros y dragones que envió a Barcelona, pudiendo asegurar a vuestra señoría que la pérdida
fue mucho mayor de los enemigos que abantamos
calificar la franqueza de sus tropas y lo atemorizadas que se hallan en la corta oposición que nos
hizieron donde nuestra cavallería pudo formarse.

Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix dia és tornat en la present vila
Jacinto Morató, ab la massa, qui ere anat per subrogat en lo offici de verguer, qui se’n anà ab lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y
de Cassador, deputat militar, quant se’n anà a
asistir a sa excel·lència per lo socorro de Barcelona als vint-y-tres de juny passat, en virtut de
deliberació lo die antecedent feta. Qui féu relació a sas senyorias de com ahir de matí los francesos, havent arribat a Sant Feliu, feren presoners a dit senyor deputat militar. Y que ab grans
treballs havia pogut ell salvar la massa y son vestuaria.
493r

El marqués de Grini, ha vuelto a ocupar su puesto.
Al mismo tiempo que se atacó a este general, atacaron el quartel de don Miguel de Otaya con cerca de siete mil hombres, entre infantería y cavallería, llevando artillería gruesa. Fue muy larga
esta disputa. Ocuparon franceses a San Gerónimo de Valdebrón, de que le desalojaron los nuestros. Y ellos nos volvieron a desalojar. Pero termino en que, por último, quedan por nosotros el
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Dimecres, a XVII de juliol MDCLXXXXVII. En
aquest die se és restituhit a consistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, havent
tornat de efectuar la lleva, a hont ere anat als
dos de juny passat en virtut de deliberació feta
dit die.
Dijous, a XVIII de juliol, MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y fia. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1633.
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delíssim senyor deputat militar, per ser prisioner, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de sa excel·lència, dada en Esparaguera, a setse del corrent, junt ab la qual remet
una carta a sas senyorias del il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Meca, deputat militar, la fecha en lo convent de Nostra Senyora de Gràcia,
als catorse del corrent, ab la qual avisa a sas senyorias lo ser prisioner y los bons tractes li feren
y fan francesos. Las quals són assí cusidas, signadas de números CXIIII y CXV. Y la de número
CXIIII del thenor següent:

«Molt il·lustre senyor.
Est consistori se troba ab la major aflicció que·s
pot imaginar per haver las tropas del rey christianíssim, en Sant Feliu, als catorze del corrent,
fet prisioner al il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph de Meca y de Cassador, deputat militar.
Y com desitje en esta tant grave urgència cumplir ab total acert en tot lo que sie de sa major
obligacióa, // 494r // axís en lo que té mira a la
llibertat de dit senyor deputat militar com y
també en las promptas assistèncias de ell, per lo
tant, tenint ben afiansat est tant grave empenyo
en la gran sensura de vostra senyoria, li suplica
sie servit aconsellar al consistori lo que deu
obrar en urgència tant grave».

Segueix-se dita carta de número CXIIII.
«Acaboa de recibir la adjunta carta de don Joseph de Meca y de Cassador, y la passo a manos de
vuestra señoría, a fin de que se halle en intelligencia de su contenido, asegurando a vuestra señoría
me deja sumamente gustoso el buen acojimiento
que á hallado en su desgracia, como sucederá en
quanto sea de la satisfacción de vuestra señoría
una vida. Guarde Dios muchos años. Esparaguerra y julio 16 de 1697. Don Francisco de Velasco.

E la dita junta, ohida dita proposició, és de sentir y parer que per a la llibertat y assistèncias de
dit senyor deputat militar obre y delibera lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori tot lo que li
aparexerà conduhir per est fi, puix ben cert és
que del gran zel resideix a sas senyorias se pot
ben afiensar tot lo que sie del major real servey,
benefici públich de la província y de la llibertat y
assistèncias de dit senyor deputat militar.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
493v

Disapte, a XX de juliol, MDCLXXXXVII. En aquest
die han ordenat sas senyorias, absent lo senyor
deputat militar per ser presoner, a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta de sa excel·lència de fecha en Esparaguera, als dinou del corrent, ab la
qual avisa a sas senyorias com lo duch de Bandoma ha concedit al il·lustre y fidelíssim senyor
don Joseph Meca, diputat militar, que se’n puga
anar a sa casa, sobre sa paraula com a presoner de
guerra. Com més llargament és de véurer de dita
carta, que és assí cusida, signada de número
CXVI, y del tenor següent:

En aquest mateix die han manat sas senyorias
convidar, per medi dels verguers de la present
casa, una junta de personas, ço és, un ecclessiàstich, sinch del estament militar, per no haver-hi
en la present vila més personas del estament ecclessiàstich aptes per concórrer en actes de la
Deputació per un, y tres del estament real. Las
quals se són ajuntadas a las tres horas de la tarde, en la present casa, y són las següents:
Per lo estament ecclessiàstich: don Joseph de
Masdovellas, canonge de la santa iglésia de Urgell.

494v

Per lo estament militar: don Hierònim de Miquel, don Ramon de Copons y Grimau, don
Francisco de Sayol y Quartaroni, mossèn Erasma de Lana, don Joseph de Càncer.
Per lo estament real: mossèn don Ramon Vilana
Perlas, mossèn Francisco Molines y Casadevall,
mossèn Francisco de Monfar y Sorts.
Als quals senyors de dita junta és estat proposat
per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, en lo modo y forma següent:

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
492v i 493r del trienni 1695-1698.
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Segueix-se dita carta:
«Enb respuesta de la carta de vuestra señoría de
ayer, devo advertirle que passado manyana estará
aquí don Joseph Meca, a quien el duque de Bandoma ha concedido se benga su casa sobre su palabra
como prisionero de guerra, con la condición de restituirse a su exército siempre que se pidiere, cuya
noticia participo gustoso a vuestra señoría. A
quien guarde Dios largos años. Esparaguerra y julio diez y nueve de mil seyscientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
a. a continuació una carta i dues representacions transcrites a
Apèndix 3, pàgs. 1633.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
493v i 494r del trienni 1695-1698.

Diumenge, a XXI de juliol MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absent lo
deputat militar per ser presoner de guerra, cusís
en lo present dietari dos cartas dels excel·lentíssims senyors duchs de Montalvo y Medinacidònia, de data de tretse del corrent, ab las quals
són servits ponderar a sas senyorias de que los
acompanyan en lo just sentiment tenen del siti
de Barcelona, lo molt que sa magestat està satisfet del ben obrar de sas senyorias y dels ciutadans de Barcelona, offerint mediar ab sa magestat per a què Barcelona y esta província resten
aconsolats. Com és de véurer de ditas dos cartas, que són assí cusidas, signadas de números
CXVII y CXVIII.
Dilluns, a XXII de juliol, MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo senyor diputat // 495r // militar per ser presoner de guerra,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias als diset del corrent per los
molt il·lustres senyors jurats, síndich y universitat de la ciutat de València, contenint que havia
resolt la ciutat servir en tres-cents hòmens agregats a son tèrcio. Com és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CXIX.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una real carta
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, escrita
a sas senyorias per lo Consell Supremo de Aragó, dada en Madrid, a deu del corrent, ab la
qual és servit sa magestat donar gràcias a sas senyorias de haver procurat las llevas y somatent
restant, molt satisfet del obrar de sas senyorias;
y una carta de sa escel·lència fecha en Esparaguerra, als vint del corrent, ab la qual remet a
sas senyorias lo real despaig refferit. Com és de
véurer de ditas cartas, que són assí cusidas, signadas de números CXX y CXXI, y del thenor
següent:
Segueix-se la carta de número cent y vint:
«Con el correo de oy recibo el adjunto real despacho de su magestad para vuestra señoría, a quien
lo remito, a fin de que quanto antes se halle en intelligencia de su contexto. Nuestro Señor guarde
a vuestra señoría largos años. Esparaguerra y julio veynte de mil seyscientos noventa y siete. Don
Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
Segueix-se dita real carta signada de número
cent vint-y-hu.
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«El rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general en essa // 495v // provincia, con estraordinarios de veynte y dos y veinte y seis del passado, me ha dado qüenta de las compañías
regladas de naturales que esse consistorio havía
levantado, repartidas por beguerías, y las que havían llegado hasta el número de mil nuevecientos
y treynta y nueve hombres, pagados por las villas y
lugares. Añádanse a esto la finesa con que esse
consistorio ha levantado el sometén general, que se
crehe será en número considerable para divertir
al enemigo. Y juntamente expressa como lo havían propuesto sería un consistorial para asistir
cerca de su persona y dar más calor a la gente del
país, a que condecendió, assí por el zelo de esse común como porque no se admite quanto convenga
a la mayor defensa de Barcelona, para cuya incumbencia havía llegado ya don Joseph Meca, diputado militar. Y siendo las disposiciones que
aplicáis en esta urgente ocasión muy propias de
vuestro amor e innata fidelidad y de toda mi real
gratitud, he resuelto manifestaros lo que me queda por vuestras operaciones. Y os doy las gracias
que merecen tan buenos y leales vassallos, assegurándoos lo tendré presente para favoreceros y honraros en quanto los tocare y fuere de vuestro consuelo. Dada en Madrid, a dies de julio mil seys
cientos noventa y siete. Yo, el rey. Don Franciscus
Dalmau et Cassanate, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Franciscus Borgia, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita per sa excel·lència a sas senyorias,
de data del die present, la qual avisa a sas senyorias donen providència per a què las companyias
levantadas a cuydado de sas senyorias no·s disminuescan en la forma que·s veu, quant costan
tant las llevas // 496r // a la província. Com és de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CXXII, y del thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Considerandoa quan costoso ha sido y es a esta
provincia el servicio de las levas que por disposición
de vuestra señoría se han hecho, y que gran parte de
estos dispendios se combierten así fruto en utilidad
de los capitanes, he tenido por preciso prevenir a
vuestra señoría que estos officiales llegan aquí con
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
506v i 507r del trienni 1695-1698.
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número de gente muy inferior al que devían traher y no manteniendo el cuydado que devieran en
la conservación de sus compañías y tolerando o
abrigando las fugas. Viene a ser conveniencia suya
la disminución de plazas, que es excessiva vuestra
señoría en intelligencia de esto, y mediante haver
corrido esta materia por su dirección aplicará luego las providencias que juzgare convenientes, a fin
de que se avise este desorden y no padezcan los pueblos un descalabro de esta consideración. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Esparaguera y julio XXII de MDCLXXXXVII. Don Francisco de
Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph de Meca y de Cassador, deputat militar,
des de Esparaguera, als vint del corrent, ab la
qual participa a sas senyorias que, havent pogut
conseguir lo permís de poder-se’n retornar als
paratges de la obediència del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, quedant presoner de guerra,
té viu sentiment no hague quedat en sa llibertat,
lo poder, de passo, congratular-se ab sas senyorias, y lo haver de practicar no poder exercir son
càrrech y haver de anar desarmat no le permeten lo consuelo de concórrer ni véurer sas senyorias. Y que axís, en Tarragona, // 496v // lo
encontraran molt gustosos los ordes de sas senyorias. Y com és de véurer de dita carta, que·s
assí cusida, signada de número CXXIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per los excel·lentíssims senyors concellers de Barcelona de data de diset del corrent,
junt ab una còpia de unas cartas que escriuhen
al rey, nostre senyor, que Déu guarde, de data
de setse del corrent. En dita carta expressan dits
senyors concellers de sas senyorias lo pesar en
què·s trobavan de que lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar fos presonat, y que lo
enemich, ab sas batarias, fes major apertura en
la bretxa, estant arrimat, cubert y fortificat dins
del doos. Com és de véurer de dita carta y còpia de la que escrihuen de sa magestat, que són
assí cusidas, signadas de números CXXIIII y
CXXV.

nyorias la enorabona de que lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar se hage pogut restituhir a sa casa, avisant com lo enemich està a
punt de poder donar lo assalt, que cada hora
amenassa. Com és de véurer de dita carta, que·s
assí cusida, signada de número CXXVI.
Dimecres, a XXIIII de juliol, MDCLXXXXVII. En
aquest die, absent lo senyor diputat militar per
ser presoner de guerra,a // 497r // han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas, la una
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en
Madrid als setse del corrent, en resposta de la
que li escrigueren sas senyorias per estraordinari
ab representació als sis del mateix, ab la qual és
sa magestat servit dir que per part de son llochtinent no se omitirà diligència alguna que puga
conduhir a la defensa de tant bons vassalls, y
que tindrà molt present lo mèrit que en esta
ocasió adquireixen per a honrar-los; y una de sa
excel·lència feta en Esparaguera als vint y tres
del corrent, ab la qual avisa com remet a sas senyorias dos cartas. Com és de véurer de ditas
dos cartas, que són assí cusidas, signadas de números CXXVII y CXXVIII, y del thenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Elb rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
He visto la representación que acompanyáis con
carta de seys del corriente y copia de la que hizistéis a mi lugarteniente y capitán general con el
motivo de las violencias que han executado y executan los enemigos con el sitio de la capital de
Barcelona. Y no siéndome menos sensible que a
vosotros mismos lo mucho que padecéis, por la
gran estimación que hago de tan buenos vasallos y
desigual gratitud, la constancia y fidelidad que
todos manifestáis a mi servicio, devéis estar muy
seguros que por parte del referido mi lugarteniente no se omitirá diligencia que pueda conducir a
la defensa de tan buenos vassallos, siguiendo en
esto las más acertadas reglas del arte militar,
como se lo tengo encargado. Y que tendré muy
presente el mérito que en esta ocasión acquirís,
para honraros y favoreceros en todo lo que se os
ofreciere. De Madrid, a dies y seis de julio de mil
seys cientos noventa y siete. Yo, el rey.
Crispín de Botello».

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari altra carta escrita per dits
senyors concellers de Barcelona de data del die
present a sas senyorias, ab la qual donan a sas se806

a. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1635-1637.
b. l’original d’aquest document es troba intercalat entre els folis 496v i 497r del trienni 1695-1698.

497v

Segueix-se la carta de sa excel·lència:
«Cona extraordinario de Madrid que ha llegado
esta mañana he recibido las dos adjuntas que passo a manos de vuestra señoría. Y espero que me
avise el recibo con lo que se offreciere de su satisfacción. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría
largos años. Esparaguera, veynte y tres de julio de
mil seys cientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta escrita
a sas senyorias per lo molt il·lustre senyor don
Joan de la Rea, secretari del despaig universal,
de data de divuyt del corrent, responent a la que
li escrigueren sas senyorias al sis del mateix, vinguda baix plech de la dalt dita carta de sa
excel·lència, contenint que sa magestat està ab
la major gratitut del bon obrar de sas senyorias.
És una carta de gran glòria per Barcelona y tota
la província, com és de véurer de dita carta, que
és assí cusida, signada de número CXXVIIII y
del thenor següent.

via reforsat la guarnició de Barcelona. Com més
llargament és de véurer de dita carta, que és assí
cusida, signada de número CXXXIII y del thenor següent:
Segueix-se dita carta.
«Loa que vuestra señoría me expresa en su carta de
veynte y sinco, sobre reforsar la guarnición de Barcelona, lo tengo tan presente que demás de los nuevecientos hombres que con poca diferencia compondrá la gente que desembarcó en los Alfaques he
mandado passar a aquella plassa quatrocientos
infantes del quartel que govierna don Joseph de
Agulló, y doscientos hombres escogidos de las plaças
de Berga y de Cardona, dejándolas casi sin guarnición y expuesta la montanya a ser imbedida de
los enemigos, assegurando a vuestra señoría ocupa
enteramente toda mi attención y desbelo la defensa de Barcelona, con la importancia de tan
grandes compañías, a la qual se aplican qüantos
// 498v // medios caven a la humana possibilidad.
Dios guarde a vuestra señoría largos años. Esparaguera y julio veynte y seis de mil seyscientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

Disapte, a XXVII de juliol, MDCLXXXXVII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per
ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita per sa excel·lència a
sas senyorias feta en Esparaguerra, als vint-y-sis
del corrent mes de juliol, en resposta de la que
sas senyorias li escrigueren lo die vint-y-sinc del
corrent, donant notícia a sas senyorias com ha-

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich ha proposat al molt
il·lustre y fidelíssim consistori que, attès que tenint carta del die de ahir del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat de Catalunya, en resposta de altra que li escriuen sas senyorias als vint-y-sinch del corrent, demanant-li
fos servit introduhir dins la ciutat de Barcelona
la major porció de gent que li fos possible, per
trobar-se cantada y disminuhida per la gran fadiga y abansos a la guarnició de dita plassa, com
més llargament en aquella se conté, y havent
respost a sa excel·lència que, a més de la gent de
Seuta, enviava a dita ciutat sis-cents hòmens, ço
és, quatre-cents del quartel que estava a ordes
del sargento general de batalló don Joseph
Agulló, y dos-cents de las plassas de Berga y
Cardona, dexant las plassas de la montanya casi
sens guarnició y reposada la montanya a ser imbedida dels enemichs, y estant assegurat que la
major part de las llevas que féu est Principat ha
fugit, y trobar-se la ciutat de Barcelona ab los
imminents perills que patentment se veuhen, se
dignàs sa senyoria donar providència en donas
las gràcias al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco per haver enviat a la petició per
sas senyorias feta en dita carta y que, juntament,

a. l’original d’aquest document es troba intercalat entre els
folis 496v i 497r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquest document es troba intercalat entre els
folis 493v i 494r del trienni 1695-1698.

Divendres, a XXVI de juliol MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absent lo
senyor deputat militar per ser presoner de guerra del consistori, a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una carta
escrita a sas senyorias per lo excel·lentíssim
// 498r // senyor conceller de data de vint-y-sis
del corrent, ab la qual remeten a sas senyorias
dos còpias de dos representacions fetas a sa magestat, que Déu guarde, en jornada de vint y
vint-y-quatre del corrent, contenint lo que se ha
seguit sobre las operacions del enemich y defensa y lo estat en que·s troba aquella ciutat. Com
és de véurer de dita carta y representacions, que
són assí cusidas, signadas de números CXXX,
CXXXI , CXXXII.
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se li suplicàs donàs lo orde més convenient y
més actiu de tots los caps de veguerias, y que estas ho participassen a tots los demés pobles, perquè ab la brevedat més possible recluten la gent
que falta o aquella major providència // 499r //
que a sa excel·lència millor li aparexerà.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich és de parer que li apar molt propri de la
attenció del consistori lo passar a escríurer a sa
excel·lència donant-li las gràcias de haver enviat
en la súplica li tenia feta de introduhir gent dins
la plassa de Barcelona. Però, encara és de sentir
de que se li torne a representar de què, quant
acàs li aparega que no és bastant lo número de
la gent que·y ha enviat, de que la·y envie major.
Y regoneix ser necessari y que se’n necessita, y
que lo consistori la·y estimarà summamment. Y
per dit effecte se li sie despatxat exprés des de
luego.
En quant al altre punt proposat, de què se li escriga de què done ordes als verguers, o als qui
administran la justicia en sa ausència, en los caps
de las vegarias és de sentir que en consideració
de que ja se troba lo consistori ab una carta de
sa excel·lència de data de vint-y-dos del corrent,
en què escriu que lo excessiu gasto de la lleva se
converteix sens fruit y en utilitat dels capitans, y
lo poch cuydado de ells en la conservació de sas
companyias, tollerant y abrigant las fugas de
calitat, que ve a ser conveniència sua la disminució de plassas, essent aquella excessiva, y en intel·ligència de això, y lo medi de haver carregat
esta matèria per la direcció del consistori, diu
que aplique luego las providèncias que judicarà
convenients, a fi de què se evite est desorde y no
patescan los nobles tant gran descalabro. Y havent ja lo consistori respost a dita carta lo mateix die, dient-li de què aplicaria, per sa part, totas las diligèncias possibles per a conseguir-se lo
fi proposat per sa excel·lència; y després lo die
vint-y-quatre ab altra carta que embià a sa excel·lència per exprés li diu que, havent discorregut y practicat la matèria contenguda en la sobredita carta de vint-y-dos, en orde a la
tollerància dels capitans en las fugas, que lo
medi proporcionat que ha aparegut al consistori per evitar semblants excessos ere que dit consistori escrigués a tots los caps de veguerias per a
què // 499v // anomenassen en cada una un receptor que tingués a sa incumbència lo cobrar
dels pobles, y lo que consistori anomenaria un
veador y procurador per a què estos assistissen
en pagar als soldats de las levas al puesto a hon
aquellas se trobaria, aportant-ne compte per a
què aquell lo haguessen de donar exactament
sempre que lo consistori lo demanàs. Y que
fent-se en esta conformitat la apareixia que los
capitans, no entrant lo diner en son poder, tin808

drian menos utilitat per abrigar las fugas. Y que
en eix modo se ere executat en la campanya de
mil sis-cents noranta-sinch, dient-li, també, que
quant lo medi proposat aparegués a sa
excel·lència no ere de conveniència que podria
servir-se manar avisar de aquell que li apareixeria més útil per a conseguir-se la extinció dels
desordes, submetent-se lo consistori a la assertada censura y direcció de sa excel·lència. Y com
de dita carta fins vuy no se’n hage tingut resposta, havent-ne rebut lo consistori en lo interim
dos altras de sa excel·lència, en las quals no parla ni respon al sobredit medi proposat, apar y té
per indubitat dit deputat que sa excel·lència
dexa esta dependència al molt il·lustre y fidelíssim consistori. Y aixís, és de sentir que havent
corregut esta incumbènicia de la lleva totalment
cuydado y solicitud de dit consistori, que axís
ho expressa sa excel·lència en la sobredita carta,
de que se despatxen luego propris per a guanyar
los instants per totas las veguerias de hont se ha
fet llevas, dirigits a aquellas personas a què los
consistorials dexaren la menudència del cumpliment de dita lleva, per a què aquells, ab carta
circular, envien a buscar un o dos jurats o síndichs dels pobles per a què recluten luego
aquells soldats que faltan en virtut de la oferta y
promesa feta de paraula a dits senyors consistorials y ab acte en la vila de Vilafranca, // 500r //
hont dit deputat ecclessiàstich, en companya de
dit senyor deputat local, ha feta dita lleva en la
formació de las companyias. Volent-se dels veguers, sots-veguers o altres ministres de justícia,
en cas fos necessari, ja que sa excel·lència per dit
effecte entregà cartes al consistori quant se partí
de Barcelona, aparexent est lo medi més breu y
proporcionat, axí al real servey com al punt del
consistori. Y que apareixia que·y pogués haver
alguna difficultat, segons se ha insinuat, en si los
veguers o altres que aportan la vara en son
lloch voldrian donar la assistència necessària en
cas se hagués de menester per a conseguir-se la
recluta, que en tal cas també és de sentir de què,
conseguint-se la recluta, que en tal cas també és
de sentir de què se embien a demanar a sa excel·lència cartas per a dits veguers, per a què assistesca y donen tot favor de ajuda a las personas
que desitnarà lo consistori en aquella vegueria
present. Tenint, sols, per difficultós, lo poder-se
saber la gent faltarà de cada lloch. Ni sembla
fàssil que dits llochs ho sàpian, per quant la major part dels soldats no són dels pobles que·ls
han fets. Y així, per ço, li apar serie convenient
que·s fes la diligència ab los capitans o pagadors, perquè enviassen la llista de tots los soldats fugitius, ab nota de aquells pobles per a
hont eren fets soldats, ab la suposició de què ab
facilitat y breument se podria saber, per haverho offert en lo consistori lo capità Pocurull de la
campanya de Palau, vegaria de Tarragona, vuy

die present. Però sempre, essent de sentir que
unum facere et aliud non omittere, que és despatxar los correus a las veguerias per lo effecte
sobredit, y escríurer a un mateix temps a sa excel·lència per las cartas, fent axí mateix, a un
mateix temps, la avariguació dels soldats faltan y
de quins llochs, per a què se pugan reclutar ab
més certesas aquells; essent, també, de sentir, de
què se exequute lo medi proposat a sa excel·lència ab dita carta de vint-y-quatre de anomenar
receptor en cada vegaria, // 500v // y un pagador
y veador general per a pagar tota la gent, per
créurer que ab això se obviarà lo que los capitans toleren las fugas, majorment, quant fins ara
no li consta sie dit medi despreciat per sa
excel·lència. Y est és lo vot y sentir de dit deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, attenent y considerant ab los grans ahogos y treballs
se troba la capital de Barcelona y en quant
promptament necessita de socorros de gent, y
que lo major servey de sa magestat, que Déu
guarde, és de quan antes, sens perder los instants, se recluten las companyias fetas per la lleva per lo consistori, és de vot y parer que se escriga a sa excel·lència donant-li las gràcias per
aver annuhit a la petició per sas senyorias feta en
la mateixa forma que se expressa en lo vot del
senyor deputat ecclessiàstich, y que se li suplique done los ordes més convenients y més actius a tots los caps de veguerias per a què estas
ho participassen als demés pobles, per a què ab
la més brevedat possible se reclute la gent que
falta, o aquella major providència que a sa excel·lència li aparexerà més convenir que conduhesca per est fi, enviant-se dita carta per exprés en la mateixa forma que se expressa en lo
vot del senyor deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, adamés de la conformitat en la proposició
feta, anyadeix que per la experiència té de què,
fent la diligència de la lleva en persona, los consistorials, tant per la pressa ab què se’ls encarrega la executassen, com per la càrrega excessiva
se demanava als pobles, a vista de ser la ocasió
més urgent, per lo que no se’ls pogué obligar a
firmar-ne actes a sols ab promesa de paraula, y
havent-se cada poble volgut pagar los soldats
feya, del que se’n ha seguit tants abusos de fuga
com de tol·leràncias // 501r // en los officials, los
que, per remediar-se, necessita de major remey
y de temps més dilatat que no permet lo estat en
què vuy se troba la ciutat de Barcelona. Per ço,
vehent que lo seguir lo mateix rumbo que·s
prengue en la formació de dita lleva no pot ser
tant breu com la necessita, és de parer serà més
utilós que sa excel·lència escriga a las veguerias
ab ordes més apretats, perquè encontinent re809

clute la gent que falta de cada poble, donant-li
las gràcias de haver introduhit gent en Barcelona del modo diu lo senyor deputat ecclessiàstich. Y en quant a la relació jurada és del mateix
sentit que lo senyor deputat real. Y que la carta
vaja per exprés.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, en
quant a la primera part de la proposició, que
toca al donar las gràcias a sa excel·lència de haver introduhit gent dins la plassa de Barcelona,
se adhereix totalment al sentir del senyor deputat ecclesiàstich.
Y en quant a la segona part, «que en consideració, etcètera», sicut en lo vot del senyor deputat
ecclessiàstich fins a las paraulas «apar y té pès
per indubitable exclusive», etcètera. Y és de sentir que, no obstant lo no tenir resposta de sa excel·lència, deu passar lo consistori a posar en
execució lo escríurer als caps de las veguerias
per què elegissen un receptor quiscuna, ans bé,
li apar que ab la carta se escriurà a sa excel·lència
se sol·licite la resposta de la carta se li ascrigué lo
die de vint-y-quatre, per si vostra excel·lència bé
al medi proposat de elegir-se un receptor en
cada vegaria, per obviar-se las fugas ab las
tol·leràncias dels capitans, attenent més, en lo
estat present, a vista del que cada dia ab sa obstinació y fúria continuada pretén lo enemich
apoderar-se de la ciutat de Barcelona, y en engrossar las tropas de sa magestat per lo alívio de
aquella. Y com per est effecte, per lo estat present, sols tinga lo consistori lo medi de reclutar
la lleva, y aquest corrent, // 501v // per sa mà,
tinga tants inconvenients com se han experimentat del poch effecte ha tingut aquella ja de
son principi en tots los paratges, que no han pogut assistir los consistorials y la han dexada recomanada a differents personas, tenint la mira
tantsolament en guanyar los instants al major
servey de sa magestat, dexant apart altras ponderacions, regoneix per medi més efficàs y
prompte de dita recluta que lo consistori escriga
per exprés a sa excel·lència, que se servesca enviar ordes a tots los verguers o regints las veguerias a hont se ha fet la lleva perquè los distribuhescan per tots los pobles d’ellas, manant-los
recluten tota la gent que fàltia de la que han offert cada poble, contribuhint en assò lo consistori en tot lo que a sa excel·lència li aparexerà
convenient, adherint-se en lo de la relació jurada al sentir del deputat real.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, és de
vot y parer, en quant a la primera part de la proposició, en tot y per tot, del senyor deputat ecclessiàstich.
Y en quant a la segona part, diu que és de vot y

[ 1697 ]

[ 1697 ]

parer que, considerant los perills inminents en
què està la ciutat de Barcelona, y per a què
aquella puga ser socorreguda ab lo major número de gent y brevedat possible, y considerant
que lo número dels soldats de las llevas fetas se
són molt disminuhidas, que per ço se escriga a
sa excel·lència per exprés, per a què done los ordes convenients per a què se puga fer dita recluta. Y per quant, per a saber fixament lo número
dels soldats dels lloch han offert, que per ço, en
lo mateix temps, que se escriga a sa excel·lència
acerca la relació jurada, com ho diu lo senyor
deputat real. Y en tot lo demés és del sentir del
senyor deputat real.
Diumenge, a XXVIII de juliol MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyoriasa,
// 502r // absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar per ser presoner de guerra, a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta escrita per lo il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph Meca, deputat militar, a sas senyorias, feta en Tarragona, als vinty-quatre del corrent mes de juliol, en resposta
de altra que sas senyorias ne tenien escrita a dit
senyor deputat militar, ab la qual dóna a sas senyorias las gràcias de las cent doblas. Com és de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CXXXIIII.

corrent, y de la resposta a dit bitllet feta per dit
mestre de camp general a dita ciutat, donant,
així mateix, notícia a sas senyorias del estat en
què·s troba la ciutat y guarnició de aquella y lo
que va obrant lo enemich. Com més llargament
és de véurer de dita carta, embaxada, resposta a
dita embaxada, bitllet y resposta a aquell; que
tot és assí cusit, signat de números CXXXV,
CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII y CXXXVIIII.

Agost
Dijous, al primer de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die, me han ordenat sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per
ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita per sa excel·lència a
sas senyorias, feta en Esparaguerra, a trenta de
juliol proppassat, en resposta de altra que sas senyorias ne havian escrita a dit excel·lentíssim senyor a vint-y-vuyt de juliol proppassat, ab la
qual repeteix gràcias a sas senyorias, per lo que
ab incomparable zel se aplicà al major servey de
sa magestat, que Déu guarde. Com més llargament és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CXXXX, y del thenor següent:
Segueix-se dita carta.

Dilluns, a XXVIIII de juliol, MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Ramon Barba, de la present vila de Vilafranca
del Penedès, ha fet relació, mitjansant jurament,
en mà y poder de sas senyorias, de com lo magnífich Francisco Mari y Genovès, donsell, regent los comptes del General, se troba endisposat en lo llit de tercianas, que li impedexen la
personal servitut de son offici.
Dimars, als XXX de juliol MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per
ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita per los excel·lentíssims senyors concellers de la ciutat de Barcelona, a sas senyorias, de data de vint-y-nou del
corrent mes de juliol, ab la qual remet a sas senyorias còpias de la embaxada en escrits reportada per lo bras militar a dits senyors cancellers y
Vint-y-quatrena de guerra lo die vint-y-tres del
corrent mes de juliol, de la resposta a dita embaxada, del bitllet enviat per part de la ciutat al excel·lentíssim senyor //502v // mestre de camp general, comte de Corsana, dit die vint-y-tres del
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1638.
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«Hea recivido la carta de vuestra señoría de veynte y ocho del presente mes, y en vista de su contenido, le repito gracias por el incomparable zelo con
que vuestra señoría aplica en todo lo queb
// 503r // mira al mayor servicio de su magestad.
Y en quanto a la proposición que vuestra señoría
me haze para que los vegueríos de esta provincia
que han levantado compañía de infantería en la
ocasión presente remplazen los soldados que a
cada una faltare, dando yo las órdenes para su
execución, devo responder que, faltándome noticia de las villas y lugares que han hecho este servicio y en qué numero de gente devió ser cada compañía, no puedo yo positivamente distribuhir
estas órdenes, para cuyo efecto dispondrá vuestra
señoría se remita esta relación. Y en tanto que llega a mis manos, la tendré de los generales don Joseph de Agulló, y don Miguel de Otasa, a quien he
ordenado que cada uno me la dé de los soldados de
los vegueríos que faltan en los cuerpos que manden, para que, constando de estas relaciones, tome
la resolución que más se proporcione al estado presente y a los finos deseos de vuestra señoría. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría largos años.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
502v i 503r del trienni 1695-1698.
b. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1638-1640.

ra. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, reverendum Josephum Soler, presbiterum in ecclessia parrochiali Beata Maria de Mari civitatis
Barchinone beneficiatum, et Jacobum Rossinyol,
daguerium, civem dicte civitatis, licet absentes, et
cetera, et quemlibet vestrum insolidum ita quod
primitus, et cetera. Ad videlicet, pro me et nomine
meo, in manibus et posse admodum illustrium et
fidelissimorum dominorum // 504r // deputatorum et auditorum computorum Generalis presentis Principatus Cataloniae, aut aliorum quecumque officialum pure, libere et simpliciter,
renunciandum officium custodiis iurium bullas
seu plumbi et sigilli cere domus Generalitatis presentis civitatis Barchinone, quod die presenti obtineo, in favorem persone vobis dictis procuracionibus meis constitutis aut alteri vestrum benevissa.
Et pro his quascumque supplicaciones dandum et
presentandum et instrumenta quacumque ad id
necessaria et opportuna fieri faciendum, instandum et requirendum, et cum posse substituendi, et
cetera. Et generaliter, et cetera. Ego enim, et cetera. Promitto habere, ratum et cetera. Et non revocare sub bonorum meorum omnium obligacione.

Esparaguera y julio treynta de mil seys cientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari altra carta escrita per sa excel·lència a sas senyorias, feta en
Esparaguera, als trenta-hu de juliol proppassat,
ab la qual remet a sas senyorias relació de la gent
que tenen las companyias de llevas del present
Principat que·s troban en lo quartel del general
don Miquel González de Otaza. Com més llargament és de véurer de dita carta y relació, que
són assí cusidas, signadas de números CXXXXI y
CXXXXII. Y la dita carta és del thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Haviendoa pedido relaciones de la gente que tienen // 503v // las compañías de levas de este Principado, y remitidómela el general don Miguel
González de Otaza, de las que se hallan en su
quartel, la passo a manos de vuestra señoría, a fin
de anticiparle esta noticia en ínterim que me llega la que espero del quartel de don Joseph de Agulló. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría largos años. Esparaguera, treynta y uno de julio de
mil seys cientos noventa y siete. Don Francisco de
Velasco.

Testes sunt Joannes Francisci, magister domorum
ville Sabadelli, et Josephus Balthesar, agricola ville Olesie Montisserrati, omnium Barchinonensis
diocessis.
In quorum proprio calamo scriptorum fidem ego,
Dominicus Rojas, apostolica et regia auctoritatibus nottarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meum quo utor appono sig+num».

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».

En dit nom, constituhit en la present vila de Vilafranca del Panadès, a hont resideix lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General del
present Principat de Catalunya, renuncià en mà
y poder del il·lustre y fidelíssim senyor don Rafael de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre
y canonge de la santa iglesia de Tortosa, y deputat ecclessiàstich de dit General, trobat en lo carrer dit de Santa Maria de la present vila de Vilafranca a nou horas y un quart del matí, lo
sobredit offici de guarda de la bolla de Barcelona, a son favor y en cap de dit mateix Jaume
Rossinyol, per ser altre dels officis antichs y
que·s poden alienar. E sa senyoria ha acceptat la
dita renunciació si et in quantum li és lícit y
permès per capítols y actes de Cort. Essent presents per testimonis lo doctor micer Francisco
Calderó y Jacinto Sitjar, perxer, altre dels verguers de sas senyorias.

Divendres, a II de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die Jaume Rossinyol, daguer, ciutedà de
Barcelona, com a procurador de Pere Cerdanya,
courer, ciutedà de Barcelona, guarda ordinària
de la bolla del General de la ciutat de Barcelona,
consta de sa procura en poder de Domingo Rojas, notari públich de Barcelona, als trenta de
juliol, mil sis-cents noranta-set, la qual és assí
cusida, signada de número CXXXXIII y del tenor següent:
Segueix-se dita procura:
«Dieb martis vigessima mensis iulii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, in parroquia sancti Quiriqui, Barchinonensis diocessis.
Ego, Petrus Serdanya, courerius, Barchinone civis, citra revocacionem, et cetera. Gratis, et cetea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
502v i 503r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
493v i 494r del trienni 1695-1698.
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Successivament y poch aprés, dit Rossinyol, en
lo mateix nom, ha renunciat dit offici de guarda
de la bolla en mà y poder del il·lustre y fidelís-
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sim senyor don Thomàs Francisco Martí y de
Vilanova, oÿdor militar de dit General, trobat
en la iglésia parroquial de la present vila, lo qual
ha acceptat dita renunciació si et in quantum,
etcètera. Presents per testimonis los mateixos
doctor Francisco Mas y Jacinto Sitjar.
Successivament y poch aprés, dit Rossinyol, en
lo mateix nom, ha renunciat lo sobredit offici
en mà y poder del il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Anton Grató Perpinyà, ciutedà honrat
de Barcelona y Gerona, deputat real de dit General, trobat en la casa de sa pròpria habitació.
Lo qual, ha acceptat dita renunciació si et in
quantum, etcètera. Presents per testimonis los
mateixos doctor Francisco Mas y Jacinto Sitjar.
Poch aprés, dit Rossinyol, en lo mateix, nom ha
renunciat dit offici en mà y poder del il·lustre y
fidelíssim senyor doctor Jacinto Blanch, ciutedà
honrat de Barcelona, oÿdor real de dit General,
trobat en la casa de sa habitació, lo qual ha acceptat dita renunciació, si et in quantum, etcètera. Presents per testimonis los mateixos doctor Francisco Mas y Jacinto Sitjar.
Los quals actes foren comensats per mi, don
Ramon Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, al un quart per las deu de la matinada del die present, com està dit, y estavan ja
finits als dos quarts de la mateixa hora.
Dissapte, a III de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die me han ordenat sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, per
ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita per sa excel·lència a
sas senyorias feta en Esparaguera, al primera
//505r // corrent, ab la qual remet a sas senyorias
una relació de la gent que tenen las companyias
de llevas del present Principat que·s troban en
lo quartel de don Joseph de Agulló. Com més
llargament és de véurer de dita carta y relació,
que són assí cusidas. Carta del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Remitob a vuestra señoría la relación adjunta
de las compañías de levas de este Principado que
se hallan en el quartel de don Joseph de Agulló, a
fin de que en intelligencia de su contenido, y la
que envíe a vuestra señoría de don Miquel de
Otaza de las de su cargo, me informe vuestra señoría la gente que conforme a la disposición de
esse consistorio devió levantar cada veguerío o
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1641.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
504v i 505r del trienni 1695-1698.
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universalidad, y las circunstancias que intervinieron en este servicio, para que, entendido de
todo, se den las principales prudencias que pide
la urgencia presente, prometiéndome vuestra señoría lo que con su gran zelo jusgaré se proporciona más a este fin. Dios guarde a vuestra señoría largos años. Esparaguera y agosto diez de mil
seys cientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
de sa excel·lència escrita a sas senyorias des de
Esparaguera a dos del corrent, ab la qual és servit expressar ser de gran incomvenient obligar
als pobles las reclutas, aparexent-li convenir donar una orde circular a tots los veguers, per a
què en los pobles a hont se feren estas llevas se
publique ban ab pena de la vida y traÿdor al rey
al que dintre un breu // 505v // termini no se
presentarà en sa companyia. Com més llargament és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CXXXXVI, la qual és del
tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Hea recivido la carta de vuestra señoría de ayer
con la lista de la gente de las levas se hizieron en
los vegueríos por la disposición de vuestra señoría,
en cuya intelligencia devo decir a vuestra señoría
que, haviendo echo reflección en este punto, se ha
considerado sumo inconveniente en obligar ahora
a los pueblos a las reclutas de lo que fue del cargo
de casa uno, pues, siendo el principal dispendio el
de las entradas, se ocasionaría otro nuevo y crecido gasto que les incomodaría infinito. Mediante
lo qual, me ha aparecido combenir dar órdenes
circulares a todos los vegueres para que, en los
pueblos donde se hizieron estas levas, se publique
vando con pena de la vida y traydor al rey al que
dentro de un breve término no se presentare en su
compañía, apareciendo a los vegueres y bayles los
prendan y remitan donde yo me halle, imponiéndoseles gravíssimas penas sobre qualquiera commissión, que se exequutarán inviolablemente, que
es lo que pareçe se proporciona más al estado presente y a lo que han expendido los pueblos en este
considerable servicio. Y si a vuestra señoría se le
ofreciere prevenir como su ardiente zelo lo podrá
executar, no dudando se ajuste al alivio de estos
naturales y servicios de su magestad. La Divina
guarde a vuestra señoría largos años. Esparaguea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
505v i 506r del trienni 1695-1698.

ra y agosto dos de mil seys cientos noventa y siete.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix die no ha assistit a consistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Jacinto
Blancha, // 506r // ciutedà honrrat de Barcelona,
oÿdor real, per trobar-se indispost en lo llit. Y se
nota que fins que tornarà a consistori no se notarà més.
Diumenge, a IIII de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absent lo
senyor diputat militar per ser presoner de guerra, y lo senyor oÿdor real, per estar desganat, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta escrita a sas senyorias
per los excel·lentíssims senyors concellers de
Barcelona, de data del die present, ab la qual
ponderan la gran activitat de sas senyorias en tot
lo que se mira a solicitar lo alívio de los treballs
de aquella ciutat, còpias de dos cartas escritas a
sa magestat als trenta del passat y primer del corrent, participant a sas senyorias de com lo molt
il·lustre senyor don Narcís Descallar los havia
participat que podien estar segurs del real effecte y paternal amor, esperansant a dits senyors
concellers del alívio en sos treballs. Com és de
véurer de ditas cartas y còpias, que són assí cusidas, signadas de números CXXXXVII, CXXXXVIII y CXXXXXIX.
Dimars, a VI de agost MDCLXXXXVII. En aquest
die, absents lo senyor diputat militar, per ser
presoner de guerra, y lo senyor oÿdor real, per
estar desganat, // 506v // ha ordenat a mi, scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta de sa excel·lència escrita a
sas senyorias des de Esparaguera, de data de
sinch del corrent, ab la qual és servit dir sa excel·lència que las llistas que se li remeteran sols
contenen lo número dels soldats que se han levantat en cada vegaria, menos en la de Tarragona, que no és bastant notícia per a donar
forma a la reunió de estas llevas, perquè se
considera precís tenir dels officials y soldats de
què se compongue cada companyia. Com més
llargament és de véurer de dita carta, que és
assí cusida, signada de número CL, y del tenor
següent:
Segueix-se dita carta:
«Deseandob que la nueva providencia dada para
a. a continuació tres cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1641-1643.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
506v i 507r del trienni 1695-1698.
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la recluta de las levas sea subsistente y que no aya
motivo para la desunión de la gente, me ha aparecido prevenir a vuestra señoría de aquellos medios que más se proporcionan a este fin.
Las listas que remito a vuestra señoría sólo contienen el número de los soldados que se han levantado en cada veguería y pueblo, menos en el de Tarragona, que aún no tiene expressión, la qual no
es bastante noticia para dar forma a la reunión
de estas levas, porque se considera preciso tener de
los oficiales y soldados de que se compuso cada
compañía, medio por donde se puede averiguar
los sugetos que faltaron, para proceder contra
ellos a la execución del bando.
También se debe tener noticia del modo y forma
con que se han alistado estos soldados, porque estoy
entendido que no en todos los lugares se pidió la leva
absolutamente por el tiempo del sitio de Barcelona,
y que en muchos solicitado de un mes, y a estos no se
les puede comparecer a que vuelvan a servir.
Haze, assí mismo, falta saber los sugetos que
// 507r // cada veguerío tienen el encargo de recoger el dinero y los pagadores que han de acudir en
el parage donde van las companyías a dar los pagamientos; assí porque lo principal es la puntual
assistencia que assegura la manutención de la
gente, como por lo que combiene acudir a evitar
qualquier fraude y fustificar el legítimo dispendio, y que se combierta en beneficio de los pueblos
la vajas de cada companyía.
Asimismo, combiene tener presentes los soldados
con que cada pueblo ofreció assistir, officiales y soldados, respecto de no haver sido uniformes en todos, cuyas noticias me participaría vuestra señoría, para que con ellas se regulen los órdenes y
providencias, de suerte que se consiga el servicio de
su magestad y evite el inútil desperdicio de los lugares, proponiéndome vuestra señoría sobre estos
puntos lo que a su gran zelo la pareciere se ajuste
más al logro de fines tan importantes. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Esparaguerra,
y agosto sinco de1697.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
Divendres, a VII de agost MDCLXXXXVI. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Jacinto Blanch, ciutedà honrrat de Barcelona,
ohidor real, se és constituhit en consistori, per
trobar-se totalment bo.
Dijous, a VIII de agost MDCLXXXXVII. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias, absent lo se-
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nyor diputat militar per ser presoner de guerra,
// 507v // a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas fetas en Barcelona lo die de ahir del excel·lentíssim senyor comte de Corsana, novament elegit en llochtinent de sa magestat, Déu
lo guarde, del present Principat, ab las quals és
servit escríurer a sas senyorias com sa magestat
se ha servit honrar ab lo càrrech de virrey de esta
província, esperant que disposaran sas senyorias
baixe en Barcelona lo síndich per son jurament
y que envie còpia de títol de virrey. Com més
llargament és de véurer de ditas dos cartas, que
són assí cusidas, signadas de números CLI y
CLII, y del tenor següent:

Subsistiendo el incombeniente que expressé a vuestra señoría en lo que le escriví esta noche, para no
aresgar mi título original de virey y capitán general de este Principado y exército, passo a manos
de vuestra señoría de él, a fin de que esta diligencia facilite el ganar los instantes que es menester
para prestar mi juramento, como lo espero de la
fineza de vuestra señoría. Y que estará mañana
para las quatro de la tarde el síndico con poder
suyo a persona de esta ciudad, que será lo más breve, a que corresponderá todo mi agradecimiento,
como lo acreditaré en quantas ocasiones se ofrecieren de la satisfacción de vuestra señoría, cuya
vida guarde Dios los dilatados años que deseo.
Barcelona, agosto siete de mil seys cientos noventa
y siete.

Segueix-se la una de ditas dos cartas:
Besa las manos de vuestra señoría su humilde servidor. El conde de la Corsana

«Muya ilustres señores.
Su magestad, Dios le guarde, se ha servido honrarnos con el cargo de virrey y capitán general de
este Principado. Y esto de que participo a vuestra
señoría por el adjunto real despacho, manifestándole mi especial afecto y deseo de acreditar en
quanto se ofreciere de la satisfacción de vuestra señoría, y la con que me hallo de lo que ha devido al
arduo zelo de vuestra señoría el real servicio en estas urgencias, esperando lo continuaré con el mismo amor y me prometo de su innata fidelidad y
respeto, que preste mi juramento con la mayor brevedad possible, como lo inferirá la suma providencia de vuestra señoría de las importancias que estan pendientes. Espero me dispensará vuestra
señoría por esta carta el que no le remita por ahora el despacho original, reservándolo para después, a fin de que se registre en la forma acostumbrada y por lo que expresso de que combiene ganar
los instantes. Espero dispondrá vuestra señoría esté
aquí el síndico para el juramento, remitiéndome
en lo demás a lo que expressa en su // 508r // carta
el señor canciller en este particular. Repito a vuestra señoría mi verdadero afecto y dezeo de acreditarle en su servicio. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años, que deseo. Barcelona,
agosto siete de mil seys cientos noventa y siete.
Besa las manos de vuesta señoría su humilde servidor. El conde de Corsana.
Señores ilustes y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

Señores ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores
de cuentas de este Principado».
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta del excel·lentíssim senyor don Francisco // 508v // de
Velasco de data de set del corrent, feta en Esparaguera, ab la qual se despedeix de sas senyorias.
Com és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CLIII y del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Sua magestad, Dios le guarde, se ha servido de
darme por subcessor en estos cargos al senyor conde
de la Corzana, notizia que he festejado con sumo
alborozo, assí por conocer necesitaban negocios de
esta magnitud las grandes experiencias del señor
conde, como por lograr el retiro de mi casa. En todas partes y fortunas me tendrán vuestra señorías
en su servicio, con el sumo reconocimiento de lo
que su gran çelo ha constituhido al servicio del
rey, según lo hallará vuestra señoría acreditado
siempre se que sirva de ejercitar mi obediencia en
quanto sea de su agrado. Dios guarde a vuestra
señoría largos años. Esparaguera, a siete de agosto de mil seys cientos noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores
de cuentas de este Principado».

Segueix-se la altra carta:
«Muyb ilustres señores.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
507v i 508r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
507v i 508r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari las protesa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
508v i 509r del trienni 1695-1698.

usos y observansas de aquells, per los predecessors de la real magestat loadas, confirmadas,
aprobadas y juradas. Los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya e o per ells lo
síndich de aquell, ab lo honor que·s pertany,
parlant, protestan que per los dita llochtinència
general y poder a vostra excel·lència atorgat no
puga ésser fet o engendrat, ara o en lo esdevenidor, prejudici algú, lezió o derogació, tanta o
expressament, en altra qualsevol forsa y manera
als dits y demés usatges, constitucions, capítols
y actes de Cort, privilegis, llibertats y observàncias de aquells o altres qualsevols drets. Ans
aquells o aquellas, en tot cas, romangan salvos e
il·lesos en llur forsa y validitat ab tota plenitut e
integritat e sens prejudici, lezió o derogació de
aquells, los dits deputats y ohidors de comptes
del General de Catalunya acceptants lo jurament per vostra excel·lència prestat, tant, emperò, com no sie vist derogar ni prejudicar dits
usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansa de aquell y altras cosas
ditas et alias, si en tot quant sie vist derogat y
prejudicat en aquells no·y consenten, ans expressament dissentan; e que per lo esdevenidor
no puga ésser tret en conseqüència, suplican e
instan que la sentència de excomunicació que
per disposició de las ditas constitucions ha ohida y à de ohir vostra excel·lència sie continuada
al peu de dit jurament, requirint notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. Don Josephus de
Cancer, assessor subrogatus. Lampilles, assessor
subrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis
Cataloniae subrogatus».

tas fetas y disposadas per los magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa per lo excel·lentíssim senyor conde de
la Corsana, novament per sa magestat, Déu lo
guarde, anomenat en llochtinent y capità general en lo present Principat de Catalunya. Las
quals protestas són assí cusidas, signadas de números CLIIII y CLV, y del tenor següent:
Segueix-se la una de ditas protestas:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, residents en la vila de Vilafranca de Panadès, //509r // e o per ells lo síndich de
aquell, diuhen que, com la universal justícia en
lo Principat de Catalunya y comptats sie sempre
estada regida y administrada per los sereníssims
senyors reys de Aragó, de immortal memòria,
en pròpria persona o per llur primogènit governador, y en llur absència per lo portantveus de
general governador, y en assò los sereníssims
reys, ultra lo deute de superioritat, se són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de Cort; e com la sacra, cathòlica y real
magestat del sereníssim rey don Carlos Segon,
nostre senyor, que Déu guarde, hage de present
provehit la persona de vostra excel·lència, senyor comte de Corsana, per llochtinent y capità
general, e per processos de regalia, en virtut dels
usatges, ab poder de convocar, celebrar, tenir y
finir Corts y parlaments generals en dit Principat y comptats, e fer processos de regalia, en virtut dels Usatges de Barcelona, «auctoritate et
rogatu», «camini et tractamenta», «moneta et
nunch modo», y ab poder de convocar aquell e
fer altres processos de regalia de altras cosas de
la real persona affixas, si y segons en lo privilegi
a vostra excel·lència està expressat, los quals actes són de tant preheminència y affixos a la real
magestat que són de suprema regalia y són tantsolament atorgats a la persona real e no a altra
persona, com segons està disposat per generals
constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos, pràcticas y observansa de
aquells, los quals, obstant tal poder, no pot ser a
altre persona tribuhit. E més, que en nostra
provisió està feta expressa menció que en la administració de la justícia, axí en lo civil com en
lo criminal, dega observar las constitucions de
Catalunya fetas en lo monestir de Santa Anna
en la ciutat de Barcelona, a hont foren ordenats
los doctors de la Real Consell, com sie a observació de las ditas y altras consitucions obligat,
jatsia los diputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació, // 509v // emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona,
constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats,

510r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
508v i 509r del trienni 1695-1698.
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Segueix-se la altra de ditas protestas.
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Cattalunya, lo die vuyt del mes de agost
de mil sis-cents noranta-set, han rebut una real
carta dada en Madrit, als tres del corrent mes de
agost, ab la qual han entès de sa magestat del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, que és estat
servit anomenar a vostra excel·lència per llochtinent y capità general en lo Principat y comptats.
Y bé los antecedents nostres, per la obligació de
sos officis, suplicaren antes a sa magestat, ab differents cartas, fes de son real servey venir, honrar y alegrar a aquest son Principat ab sa real
presència y jurar constitucions, capítols y actes
de Cort, usos y consuetuts de aquell y demés
drets de la pàtria, a immitació dels sereníssims
senyors reys progenitors de sa magestat, de gloriosa memòria, que han acostumat permétrer
córrer ab lo interim la vice-règia per la administració de la justícia, si y segons disposan las gea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
508v i 509r del trienni 1695-1698.
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nerals constitucions y privilegis del present
Principat y ciutat de Barcelona, per quant lo ferse en consistori fóra contra constitucions, usatges y privilegis y comuns y particulars a altres
drets del Principat y comptats, per no haver encara sa magestat prestat en la ciutat de Barcelona lo jurament en lo principi de son nou domini
y nova successió y regimén de sos regnes y estats, que en est Principat té obligació de prestar,
com és estat sempre observat per sos sereníssims
progenitors. Emperò, per quant sa real magestat, ab dita real carta de deu de janer corrent,
diu ésser son real ànimo honrar est Principat ab
sa real presència quant antes, y com axí, també,
desitja venir a jurar los privilegis, usos y costums, com ho disposan las constitucions, del
que se infereix que la intenció de sa magastat no
és perjudicar la observància de las constitucions
y privilegis de est Principat ni voler-se eximir de
la dita obligació, y considerant los dits diputats
lo sobredit y que // 510v // lo dit Principat és
frontera de França y que vuy se troba en guerra
uberta ab aquella, havent-se experimentat ha fet
lo francès moltas invasions y hostilitats dins del
present Principat, tement las majors de qui al
devant, y axí en dit cas és de molta conveniència
tenir un llochtinent y capità general de las prendas y perícia com és vostra excel·lència, confiats
de la seguretat y promesa fa sa magestat a
aquest Principat y per lo molt amor que tenen a
sa magestat, com a llur rey y senyor natural, per
las quals causas y rahons y altres, segons occurrència del temps, se ha considerat, per esta
vegada tantsolament, y no puga ésser tret en
conseqüència, la concessió de dita gràcia y nominació de llochtinent general, ans bé, haver de
jurar sa magestat, com està dit; volent reste
francha y líbera la facultat de dits deputats de
poder representar, suplicar y tractar a sa magestat quant antes sie de son real servey venir a
honrrar a aquest son Principat ab sa real presència, y cumplir a la obligació de prestar lo dit real
jurament durant lo present trienni, com altrament y sens prejudici també ni derogació del capítol 27, comensant «Nosaltres, successors» del
rey don Jaume Segon, fet en la Segona Cort de
Barcelona en lo any 1299, que és la Constitució
2, títol «De jurament», del privilegi del rey don
Pere concedit a la ciutat de Barcelona, datat en
Barcelona als 14 de las calendas de noembre,
1399, y del capítol 22 comensant «Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet en la primera Cort de Barcelona en lo any 1481, Constitució 1, títol «De prothonotari», y sens
prejudici de la Constitució 4, títol «De offici de
canceller», y sens prejudici dels demés usatges y
constitucions, capítols y actes de Cort, drets de
aquest Principat y comptats, als quals no entenen //511r // prejudicar-se, ans bé, volen y entenen que en tot los romanguen salvos e il·lesos y
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en llur forsa y valor y ab tota plenitut e integritat, e més ab exprés dissentiment que en temps
algú no sie procehit ni admès qualsevol altre
llochtinent general en lo present Principat y
comptats que primer no sia prestat en la dita
ciutat de Barcelona dit real jurament, axí per sa
magestat com per sos sereníssims successors respectivament, volent haver per repetidas en la
present presentació y presentadas totas y qualsevols protestacions que en semblants casos són
estats fetas per part de dit Principat de Catalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya per los
semblants effectes y en quant al present acte són
aplicables per la conservació y observança de la
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, usos y costums de aquells y las reservas sobrefetas, y tants altres qualsevols que per
la conservació dels drets de la pàtria fer-se poguessen, y del millor modo y manera que dir y
pensar se puga, los diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya consentan al jurament que vostra excel·lència vol prestar, ab tal,
emperò, que per dit consentiment no sie vist
derogar ni prejudicar a las ditas constitucions,
usatges y actes de Cort, y a sa observansa y valor, y a dits privilegis, axí generals com particulars. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
Llampilles, assessor subrogatus. Marti, advocatus
fiscali Generalis Catalonie subrogatus».
Divendres, a VIIII de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim // 511v // senyor deputat militar per ser
presoner de guerra, han ordenat a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta escrita per los excel·lentíssims
senyors concellers de Barcelona a sas senyorias,
de data de vuyt del corrent, ab la qual expressan
se troban ab la major confusió del món, entenent havia resolt lo Consell de Guerra capitular.
Lo que·ls havia ocasionat lo major desconsuelo
que·s pot significar, havent tingut un recado del
senyor compte de la Corsana de que apuntassen
en un paper los pactes apareixien convenients
per lo resguart de la ciutat. Y que, entre altres
pactes que se havian apuntat en un paper, ere de
que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias y tots sos officials quedassen ab las
mateixas prerrogativas que gosan y tots los insicultats conservats en las bolsas en que·s troban.
Com és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CLVI.
Disapte, a X de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias, absent lo senyor
deputat militar per ser presoner de guerra, a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Ma-

cessos que han tingut finesa las armas del rey,
nostre senyor, esta campanya, devent-se tenir
grans confiansas en Déu Nostre Senyor de què
axís com concedí las primeras felicitats nos ne
donarà de altres veces, ni lo valor dels de esta
provincia és menor y lo cuydado del rey en aplicar tots esforsos per tots los camins possibles.
Com més llargament és de véurer de dita carta,
que és assí cusida, signada de número CLVIII, y
del tenor següent:

drid, als vint-y-quatre de juliol proppassat, en
resposta de una que li escrigueren als dotse del
mateix sas senyorias, ab la qual és servit sa magestat fer tota estimació del invencible valor y
constant amor y fidelitat, no dubtant de la continuació ab lo plausible exemple que fins aquí, y
mediant los socorros divinos y generosas resolucions de tant fidelíssims vassalls se ha de lograr un felís die. Com més llargament és de véurer de dita real carta, que és assí cusida, signada
de número CLVII, y del tenor següent:

Segueix-se dita real carta:
«Ela rey.
«Laa reyna.
Ilustres y fidelíssimos venerables, amados y fieles,
nuestros diputados y oydores de qüentas de la Generalidadb // 512r // de nuestro Principado de
Catalunya.
Hasse visto vuestra carta de dosse del presente, en
que me dais el parabien de los buenos y felices sucesos que de ocho días a aquella parte se han tenido
en la heroica defensa de la plassa de Barcelona,
mediante el varonil esfuerzo de las cathólicas armas y de sus fidelíssimos naturales, prometiéndoos
que franceses queden escarmentados de la empressa, y representando la summa importancia de que
se dé la precisa providencia, que tanto combiene,
respecto de la obstinación con que prossiguen sus
minas y trabajos y la contingencia de una lamentable desgracia. Y ha aparecido responderos en
términos de toda estimación y gratitud a vuestro
invencible valor y constante amor y fidelidad, no
dudando yo de vuestra continuación con el plausible exemplo que hasta aquí y que mediante los
socorros divinos y generosas resoluciones de tan fidelíssimos vassallos se ha de lograr un felís día,
con escarmiento de los enemigos. De Madrid, a
veynte y quatro de julio de mil seys cientos noventa
y nueve. Yo, el rey.

Ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de la Generalidad de nuestro Principado de Catalunya.
Recibo con mucho gusto la enhorabuena que me
dais, en carta de doze del corriente, de los victoriosos sucesos y continuados que nuestras armas
han tenido hasta ahora en la campaña presente,
que aunque esta noticia llega a tiempo del acontecimiento sucedido el día catorze en San Feliu,
un contratiempo no debe espantar. Y este suceso
no puede quitarnos las glorias adquiridas en la
valerosa resistencia de los ataques, antes si darnos
a todos grandes confianzas en Dios, de que como
nos dio las primeras nos dará otras ventajosas,
pues ni vuestro valor es menos ni el cuydado del
rey, mi señor, en aplicar esfuerzos por todas vías,
como lo tendréys entendido por sus despachos, a
que me remito. Madrid y julio treynta y uno de
mil seys cientos noventa y siete. Yo, la reyna. Don
García de Villagran y Marban».b
513r

Don Garcia de Bustamante.
A la deputación de la Generalidad del principado de Catalunya».

Dilluns, a XII de agost, MDCLXXXXVII. En aquest
die se és partit de Vilafranca del Panadès lo
doctor micer Hierònim Martí, subrrogat en advocat fiscal del General per a la de Reus, Camp
y arcabisbat de Tarragona, per a procurar carruatge per la recàmera de la Generalitat per a
quant convinga lo mudar lo consistori sa residència en altra part, per ocasió de la pèrdua
de Barcelona, en virtut de la deliberació de vuyt
del corrent.

Diumenge, a XI de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per
ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta // 512v // de la reyna,
nuestra señora, de data de vint-y-hu del passat,
feta en Madrid, ab la qual accepta ab molt gust
la enhorabona que li han donat sas senyorias, ab
carta de dotse del mateix, dels victoriosos suc-

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar per ser presoner de guerra, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta dels molt il·lustres senyors jurats de la universitat, ciutat y
regne de Mallorca, escrita a sas senyorias, de
data de set del corrent, ab la qual acompanyan
a sas senyorias en sas penas y treballs, assegu-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
511v i 512r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1643.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
512v i 513r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1644.
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rant a sas senyorias no cessan en aquell regne
ab las rogativas y mortificacions millor disposats per aplacar la justícia divina y conseguir la
sua gran misericòrdia. Y que continuarà aquell
regne fins al felís succés de véurer lo enemich
retirat, offerint, així mateix, ab sas senyorias,
contribuhir a tot lo possible ab lo effecte y
bona voluntat. Com més llargament és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de
número CLIX.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari dos cartas escritas a
sas senyorias per los molt il·lustres senyors jurats, racional y síndich de la ciutat de València,
una de data de set y altra de vuyt del corrent, ab
las quals donan avís a sas senyorias com han donat compliment a la llista de tres-cents hòmens,
y com lo die següent immediat partiran per Barcelona, suplicant a sas senyorias sie servit donar
no sols als capitans y soldats si no // 513v // també a tot lo tèrcio de aquell regne notícia. Com
més llargament és de véurer de ditas dos cartas,
que són assí cusidas, signadas de números CLX
y CLXI.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta escrita per
los excel·lentíssims senyors concellers de Barcelona a sas senyorias, de data de deu del corrent,
ab la qual remeten a sas senyorias còpia de un
capítol de las capitulacions del rendiment de la
ciutat de Barcelona, y en lo tocant al lustre del
govern consistori de la Deputació, sos officials
insiculats, junt ab una carta de la reyna, nostra
senyora, escrita a sas senyorias, la qual està cusida y continuada en lo present dietari, en diada
de ahir. Com més llargament és de véurer de ditas cartas y còpia de dit capítol, que són assí cusits, signats de números CLXII y CLXIII.
Dimecres, a XIIII de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absent lo
senyor diputat militar per ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà major del General,
continuàs en lo present dietari las capitulacions
impresas del rendiment de Barcelona, que són
assí cusidas, signadas de número CLXIIII.
Dissabte, a XVII de agosta // 514r // MDCLXXXXVII. En aquest die, cerca la una del migdie, ha
prestat son jurament en los càrrechs de llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat de Catalunya, lo
excel·lentíssim senyor compte de la Corsana en
a. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
1644-1645.
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la iglésia major de la present vila de Vilafranca
del Panadès, assistint a dit jurament, de orde de
sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, subrrogat en lo offici de síndich del
General, fent las protestas ordinàrias y extraordinàrias, requirint a don Joan Batista de Aloy,
escrivà de manament y secretari de província,
qui rebia lo acte de dit jurament, continuàs al
peu de aquell ditas protestas, las quals originalment són incertadas y continuadas en lo present
dietari sots jornada de vuyt del corrent mes de
agost.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
del excel·lentíssim senyor compte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat de Catalunya,
entre una y dos horas del migdie, sas senyorias,
exceptat lo senyor deputat militar per ser absent
per trobar-se presoner de guerra, anant consistorialment a peu, ab los verguers devant, ab
massas altas al coll, acompanyats dels oficials que
han seguit lo consistori, que a trobar-se en Barcelona foren anats assistits dels officials de la casa
de la Deputació y del General y Bolla com és
acostumat en semblants casos, y si hagués hagut
temps se haurian convidat per esta funcció tots
los officials del General de esta vila són anats al
palacio de dit excel·lentíssim senyor, que ere la
casa del doctor Gener, per visitar-lo y donar-li la
benvinguda y enorabona. Foren rebuts per sa
excel·lència al mig de la segona pessa ab molt
agasajo. Y tots se assentaren en la tercera pessa
en cadiras. Y després de haver donat la benvinguda y norabona, per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per axí mateix a expressar lo viu sentiment tenia lo
consistori de la fatal pèrdua de la ciutat y plassa
de Barcelona, y seguidament a dir-li que gustaria saber la resolució de sa excel·lència en quant
al paratge alegiria per estar de assiento, perquè,
segons aquell, pogués passar tant // 514v // lo
consistori a elegir també lo de sa residència. Y
que desitjaria fos a gust de sa excel·lència. Y juntament que desitjaria saber si las llevas que se havian levantat en lo present Principat ab motiu de
socorro a Barcelona y de donar sols aquellas lo
temps que dita ciutat estaria en perill, y que havent ja cessat la causa y sent tant excessiu lo gasto que per aquella suportava lo país, si tenia gust
se licenciassen, a vista de la instància tenia de
molts pobles. Y finalment, que anhelant saber si
lo capítol nou de las capitulacions de Barcelona
comprenia lo restàs en llibertat lo senyor deputat militar, perquè pogués concórrer en las demés deliberacions y negocis del consistori. Sa
excel·lència demostrà restar ab molt agrahiment, fent-ne particular demostració ab la resposta tornà a sas senyorias, que durà un gran

rato, dient que estimava lo agasajo li feya lo consistori, a qui acompanyava en lo dolor de la pèrdua de Barcelona, que era estada poca fortuna
sua, y finalment sinistres successos de la guerra.
Que sempre que gustàs lo consistori podria elegir aquell paratge que fos més còmodo a sas senyorias. Que en quant a lo de las llevas, ho havia
de participar a sos companys, los generals en
Martorell, de a hont avisaria lo que·s deuria fer.
Y que queda per cert lo consistori que lo capítol
nou comprenia al senyor deputat militar, que
per ço se havia procurat estirar dit capítol y que
axí podria assistir a consistori y fer lo que li aparegués. Y després, sas senyorias se despediren ab
moltas cortesias, y sa excel·lència los acompanyà
fins al portal de la pessa segona, que se seguia a la
que estavan, y sas senyorias, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren a la present casa.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar per ser presoner de guerra, a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una representació feta per
sas senyorias a sa magestat, Déu lo guarde,
// 515r // enviada per extraordinari, ab la qual
suplican sas senyorias a sa magestat sie de son
real servey manar aplicar los remeys més convenients a tants imminents mals, y que per instants perilla la poca vida que queda a Cathalunya. Com més llargament és de véurer de dita
representació, que és assí cusida, signada de número CLXV, y del tenor següent:
Segueix-se dita representació.
«Señora.
El consistorio de los deputados y oÿdores de qüentas
del Principado de Catalunya, puesto a los reales
pies de vuestra magestad, cubierto el coraçón de
dolor y en lágrimas con que llora la fidelidad
cathalana su fatal desgracia, dize que se perdió
Barcelona, metrópoli y capital de Cathalunya,
antemural de Espanya y ciudad por quien gloriosamente ha heredado vuestra magestad el título de
conde de Barcelona, joya de las más preciosas de la
real corona de vuestra magestad, cuya rendición
ha sido con capitulación que se firmó en el día dies
del corriente mes de agosto, ejecutando su entrega
en el día quinse, con la qual infelicidad padece
Catalunya la más lamentable desdicha que le pudiesse suceder. Y más, viéndose tan de improviso
trocada su suerte, pues experimentó su mayor abatimiento al tiempo en que, perseverando en la gloriosa defensa, augmentava los méritos para coronarse de laureles, no sólo nunca bastamente e
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
514v i 515r del trienni 1695-1698.
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aplaudida guarnición, que con su gran valor resistía, sino también aquellos fidelíssimos naturales
que con impoderable ardor se mantenían en inexplicable constancia para continuar su sacrificio,
esperando todos de derramar gustosamente su sangre, haziendo gallarda ostentación de este empenyo a vos en grito, para que ni el motivo ni reflexa
de salvar sus vidas ni de librar a la ciudad de un
saco pudiesse intimidar ni inclinar el ánimo de los
generales a dar ohidos a la capitulación ni difficultar la deffensa, publicando prefferir el quedar
expuestos a ser su fidelidad víctima de la horrorosa
fuerza de las armas enemigas al quedar vivos para
llorar la desgracia de verse separados de la real corona y dominio de vuestra magestad, siendo asombro de valor ver esta animosa resolución // 515v //
aún en las mugeres, en quienes ha renacido aquel
esforçado coraje y antiguo esfuerço de las amazonas, como será notorio a vuestra magestad.
En medio de tan inopinado contratiempo y suceso
de tan perjudiciales conseqüencias, se ve el consistorio en indispensable obligación de representar a
vuestra magestad el miserable estado en que se halla Cathalunya, sin esperanza de poder conservarse lo poco que de ella queda bajo el real y amabilíssimo dominio de vuestra magestad, pues con
lo que ha contribuhido para socorrer aquella plassa, en multitud de gente convocada en levas y somatenes, assistida con quantiosas summas, se han
no solamente extenuado sino impossibilitado los
pueblos para hazer otro servicio, siendo ya muchos
los distritos y aún veguerías enteros que por dependientes de la plassa de Barcelona y descubiertos de otra fortificación quedarán luego previamente sujetos a la obediencia de Francia. Y no
pudiéndose del mismo país sacar refuerzo de gentes, queda el real exército de vuestra magestad
muy disminuído y reducido a la sola guarnición
que ha salido de Barcelona y a la poca cavallería
que se conservava a esta otra parte del río Llobregat, y aún han de faltar los cuerpos de los dos tercios viejos de la ciudad de Barcelona y el de la Deputación, aquel por causa de Francia y este por
falta de medios, pues la Deputación queda casi
totalmente despossehida de sus rentas, faltando
aún las precisas para la asistencia de los officiales
y de los reales ministros de vuestra magestad en el
corto salario que de ellas perciben, quando es tan
justo asistirles, hallándose fuera de sus casas y privados de sus haciendas.
Con esta notoria disminución de fuerzas, es impossible al real exército empenyarse en batalla
para impedir al enemigo la prosecución de su
conquista, con // 516r // que depende de su arbitrio campear por toda Cathalunya, obligando a
lo poco que ha quedado de las reales tropas a retirarse a las plassas de Tarragona y Lérida, para
guarnecerlas. Y si refugiados los soldados de vues-
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tra magestad en dichas plassas hallassen una fortificación regular bien dispuesta, abastecida de
víveres y pertrechada de artillería, morteros, armas y municiones, aún pudiera alentarse la esperanza de mantenerse aquel poco país que cubrirían estas plassas. Pero, en realidad, sin disimular
a vuestra magestad la verdad, deviendo el consistorio proferirla con toda ingenuidad, a más que
es casi imposible proveherlas para la defensa, por
lo mucho que se ha consumido y perdido en Barcelona, éstas, según el uso presente de la guerra, solamente son plassas en el nombre, sin aquella
substancia de fortificación que se requiere, assí
para la precaución de los estragos y bombas y otros
artificios fuegos que la industria ha inventado,
como para resistir a los achaques y avances con
que franceses acostumbran emprenderlo, de calidad que la summa y total desprevención de Tarragona y Lérida y lo reducido de su población no
admite la resistencia de tres días a indicio formal, haziendo de esto evidencia el haverse perdido
en pocos días quantas plaças el enemigo ha sitiado
en Catalunya, sin poder tomar exemplar de haverse defendido Barcelona en más de sinquenta
días de ataques y continuo fuego. Porque, a más
de ser plaça que dentro de sus muros coje gran
terreno, y hallarse prevenida de fortificación y
restablecida en mucha parte la de Monjuhí,
guarnecida de casi todo el exército de vuestra magestad y de los naturales que formaron una coronela de quatro mil hombres, y concurso de la nobleza y braço militar, no pudo, por su gran
circunvalación, sedirla el enemigo, quedando el
passo libre para introducirle gente, víveres y pertrechos. Que a no tener todas estas circunstancias,
según lo que se ha experimentado, muy // 516v //
antes se hubiera rendido. Y lo más ponderable es
la total falta de ingenieros con que se halla el real
exército de vuestra magestad, no haviendo viso de
la estabilidad e intelligencia que se requiere,
quando es bien cierto que los artificios e industrias de los ingenieros en contrafuegos, cortaduras
y otras operaciones de contraposición, son las que
principalmente defienden las plassas o las que
motivan su rendición, com assí lo llora la de Barcelona.
Ni parece que esta refferida falta de un todo necessario para la continuación de la guerra en
Cathalunya puede suplirse por que la precisión
del tiempo de estos tres meses de setiembre, octubre
y noviembre, aptos para perseverar en campanya
en aquel país, són más que bastantes para la expugnación de las plassas que quedan en Catalunya, sin dar lugar para reforzar el real exército
de vuestra magestad en la forma que se requiere
para oponerse del enemigo, que aunque oy sea
algo disminuhido con la expugnación de Barcelona, quede aun con gran excesso, mayor al de vuestra magestad, siendo también públicas las noti820

cias de que le va entrando gente. Y se debe creer
formará mayor gruesso con la misma del país que
forsará a tomar las armas con el motivo de haverlas tomado contra su exército.
Ni las más promptas y efficaces diligencias de los
ministros de vuestra magestad parece podrán ser
bastantes para que lleguen a tiempo los socorros
que se pudiessen idear, de que es calificado apoyo
lo que ha sucedido a Barcelona, que podiendo creerse que con más de dos mesos havía de comparecer
algun cuerpo de armada o de tropas veteranas
competentes para sacar al enemigo de su campo,
se ha perdido la plassa en medio de estas esperansas. Y assí, bien debe recelarse que con las mismas
puede en este anyo y tiempo que falta de la campanya acabar de perderse Cattalunya y conseguirlo el enemigo su salvo, por lo que acostumbran // 517r // franceses acelerar sus operaciones.
Ni quantas reclutas y nuevas levas se procurassen
effectuar servirían de provecho, por no ser tropas
expertas para las empresas militares. Y empeñarse con soldados (in)expertos es arriesgar sin probabilidad de vencer, siendo de esto buen desengaño
el infortunio que sucedió en la campanya de mil
seys cientos noventa y quatro sobre el río Ter, pues
la multitud de nuestras tropas, muy superior a
las del enemigo, se vio en total desorden y de muchos la fuga, por faltarles experiencia militar, siguiéndose de aquell mal suceso, inmediatamente,
la pérdida de las plassas de Palamós, Gerona,
Hostalrique y Castellfollit. Y esto mismo ha sido
motivo no dar batalla al exército de Francia sobre el campo de Barcelona, no obstante que de la
gente del país havía acudido con armas un número muy considerable.
De todas estas infallibles premissas se infiere por si
misma la possibilidad que se reconoce de poderse
recobrar Barcelona, ni menos esperar alguna gloriosa operación militar de defensa, con que se ve
estrechada la resolución a buscar un prompto expediente que necessariamente ataje lo restante de
la conquista de Cathalunya que queda en arbitrio de Catalunya, con inminente riesgo de que,
passando a Aragón o Valencia, arrastre mucha
parte de los reales dominios a vuestra magestad.
Y el consistorio no alcanza que pueda ser otro que
el de una pas o tregua logradas con velosidad.
El paternal carinyo con que vuestra magestad ha
amado siempre a estos fidelíssimos vassallos es
cierto tendrá en vivo sentimiento el coraçón de
vuestra magestad, viéndoles en tan imponderables trabajos y penosa esclavitud. Y que esto mismo
será el más efficás motivo para experimentar en
esta ocasión, más que nunca, los benignos influxos
y affectos de la real clemencia de vuestra magestad, porque ha llegado ya al último trance aquella desgraciada provincia y a los últimos ahogos

de su vital aliento, pues faltando Barcelona está
Catalunya sin cuerpo, sin cabeça, sin coraçón
// 517v // y sin espíritu, y es tan funesto su estado
que, si se le continua la guerra, haviendo de mantener aquel poco país dos numerosos exércitos en
sangrientas operaciones y crueles hostilidades, ha
de acabar de postrarse y niquilar, en tal extremo,
que jamás Catalunya, assí como Barcelona, será
lo que fue. Y se verificará en él todo lo que de Barcelona, con los horrorosos estragos y ruinas, de los
más lustrosos edificios desgraciadamente se experimenta.
Estas expressiones, señor, que con el más humilde y
respetuoso rendimiento haze el consistorio a vuestra magestad, nacen únicamente del zelo de attender al mayor real servicio de vuestra magestad, y tienen solamente su fin a no dissimular ni
ocultar a la noticia de vuestra magestad todas
quantas circunstancias concurren, para que, informado de ellas, tome vuestra magestad la más
acertada resolución, sin que en alguno de los consistoriales se intibie el fervor de continuar en el sacrificio de sus vidas y haciendas, perseverando
constantes en la resolución tienen echa de ir siguiendo con sus assessores, abogado fiscal y officiales más precissos, todo aquel país que se fuere
manteniendo en el real dominio de vuestra magestad, hasta el último que quedasse en Catalunya, conservando en el más mínimo la representación de todo el Principado, en conformidad de
las órdenes que sobre este particular punto esperan merced de vuestra magestad, sin que ni menos hayan soñado valerse del pacto del número de
quarenta y tres de las capitulaciones de Barcelona, en el qual se halla concedido que el gobierno y
consistorio de la Deputación, con sus oficiales, se
conserve en la misma conformidad, prerrogativas
y preheminencias concedidas per los condes de
Barcelona, reyes de Aragón y Castilla, y oy goza, y
que los insiculados en las bolsas sean conservados
en ellas. Porque en dicha capitulación // 518r //
no ha concurrido ni menos sabido cosa alguna el
consistorio, si sólo a la ciudad de Barcelona, de su
propio movimiento, con aprobación de los generales del real exército, le pareció prevenirle, rezelando quando próximo podía verse toda Catalunya
en dominio de Francia sino se ajustava la Paz. Y
para tan contingente fatalidad era muy cuerda
precaución que no pudiendo el consistorio fuera
del Principado ser cuerpo de representación quedarse comprehendido en la capitulación firmada
sobre Barcelona.
Por cuyos motivos, rendidamente suplica a vuestra magestad sea servido mandar aplicar el remedio conveniente a tan inminentes males en que
por instantes peligra la poca vida que le queda a
Cataluña, que lo recibirá a merced».
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Dilluns, a XVIIII de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador se ha restituhit al consistori per a continuar sa residència en ell, per
haver lograt sa prístina llibertat, en forsa del capítol nou de la capitulació del rendiment de
Barcelona.
Dimars, a XX de agost MDCLXXXXVII. En aquest
dia és tornat de la vila de Reus, Camp de Tarragona, a esta vila de Vilafranca del Panadès, lo
magnífich doctor micer Hierònim Martí, subrogat en advocat fiscal, del vuyt del mateix, a effecte de procurar carruatge per a la recàmera de
la Generalitat, per quant convinga mudar lo
consistori sa residència ab altra part //518v // per
ocasió de la pèrdua de Barcelona.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat
militar, havent obtinguda llicència de sas senyorias, se és partit per la ciutat de Tarragona per
affers seus propris, en virtut de deliberació per
sas senyories feta lo die present.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar de la present vila, a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuà en lo
present dietari una súplica donada per Jacinto y
Francisco Amat, pagesos, demanant a sas senyorias sie de son servey donar providència per a
què los suplicants queden satisfets, així dels lloguers de quinse dies com també del valor de
tres matxos, que lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar los havia llogat en Sant Feliu, los
quals matxos los prengueren los francesos, per
no haver, dit senyor deputat militar, volgut donar llicència als suplicants per escapar a la montanya, a hont se’n salvaren de altres, a la ocasió
que tingueren notícia que lo enemich anava a
invadir lo lloch de Sant Feliu. A la qual, sas senyorias decretaren que no entenien pagar cosa,
com és de véurer de dita súplica y decretació,
que és assí cusida, signada de número CLXVI, y
del tenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Jacinto y Francesch Amat, pagesos, diuhen y representan a vostra senyoria fidelíssima com, trobant-se lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Meca y de Cassador, deputat militar del
present Principat, en la vila de Molins de Rey,
seguint la campanya y assistint al excel·lentíssim
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
518v i 519r del trienni 1695-1698.
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senyor llochtinent y capità general del present
Principat, los llogà tres matxos y dos mossos per
las càrregas y carruatge de dit senyor deputat
militar, havent-lo anat servint y assistint, dits
dos mossos y tres // 519r // matxos, per lo temps
de quinse dies, que finiran als catorse del mes de
juliol pròxim passat. En lo qual dit, trobant-se
en lo terme de Sant Feliu de Llobregat, en una
torra anomenada la casa Blanca, pròpria de don
Joseph de Dusay y de Bru, a cosa de la punta del
sol, las tropas de França invadiren lo dit lloch y
terme de Sant Feliu. Y podent, los dits Amat, la
fortuna en salvar los matxos, fugint a la part de
la montanya, com se salvaren altres, se detingueren dins la dita torra de orde de dit deputat
militar y personas de sa família, disposant las càrregas per a carregar-las en dits matxos. Y ab esta
detenció sobrevingueren los francesos ab gran
multitut, sequejant la dita casa y prenent los dits
matxos. Y havent acudit, dits Jacinto y Francisco Amats, al dit deputat militar, per a què los
donàs satisfacció, no sols de trenta lliuras, que
importan los lloguers de dits quinse dies, a raó
de vuit sous per cap, sinó que també los fes reffecció del valor de dits matxos que anant en son
servey havian perdut, los respongué ésser molt
justa sa petició y que ell procuraria intercedir
per a què lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
los ne donés satisfacció. E com no necessita de
recomendació ni ponderació ninguna de què
dits Amats deuhen cobrar lo lloguer y tenir recompensa del valor de dits matxos, per ço, recorrent a vostra senyoria fidelíssima, suplican sie de
son servey donar providència per a què dits suplicants sien satisfets, o bé de diners de la Generalitat o de aquells que per vostra senyoria deuran librar-se al dit senyor deputat militar, y que
la present sie continuada en dietari, a effecte de
què, en quant menester sia, puga la present suplicació servir de ampara. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Rovira.
Oblata die
consistorio.

XX

mensis augusti

MDCLXXXXVII

in

En domini deputati, militari absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decretaverunt que no entenen ni
deuhen pagar cosa a dits Jacinto y Francisco
Amat, pagesos, tant per rahó del lloguer que
d’ells, junt ab tres matxos, féu lo senyor deputat
militar per espay de dits quinse dies, com ni
tampoch per la reffecció // 519v // del valor de
dits matxos que, anant en servey de dit senyor
deputat militar, havian perdut en Sant Feliu per
francesos, axís per no constar ni poder constar
que dit lloguer lo hagen fet sas senyorias, com y
també perquè sas senyorias, als vint-y-nou de
juliol pròxim passat, deliberaren sinc-centas sinquanta lliures a favor de dit senyor deputat mili822

tar per lo compliment de tots sos gastos que a
dit senyor se li han pogut offerir en la funció de
anar a assistir a sa excel·lència en campanya o al
paratge a hont se trobaria, y per tot lo temps y
gasto se li ha pogut offerir en lo temps que ha
estat prisioner en lo exèrcit de França, que·s
comprén tot dit temps, des de vint-y-tres de
juny pròxim passat fins als vint-y-dos de juliol
inclussive, que fou lo die se restituhí en la ciutat
de Tarragona. Las quals sinch-centas sinquanta
lliuras, dit senyor diputat militar ha cobrat per
son legítim procurador dit die, sens que per dita
funcció se li dega cosa. Y que dita súplica, junt
ab la present decretació, sie continuada en lo
present dietari. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis
Cathaloniae».
Divendres, a XXIII de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar, han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Madrid, als onse del corrent, en resposta de unaa
// 520r // que sas senyorias li’n escrigueren als
vint-y-sis del passat, en la qual és servit sa magestat dir que no se omitirà diligència que conduesca libertar a sas fidelíssims vassalls dels ahogos y calamitats que·ls oprimeixen. Com és de
véurer de dita real carta, que és assí cusida, signada de número CLXVII, y del tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Elb rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Con particular atención y ternura he visto, por
vuestra carta de veynte y seys del passado, el estado
en que quedava esta plassa, con los últimos assaltos que dio el enemigo en veynte y dos del mismo, y
todo lo demás que con esta ocasión representáis,
assí del riesgo en que se halla essa capital como de
la necesidad que tiene de ser socorrida con fuerzas
proporcionadas. Y en su respuesta devo deziros
que no se omitirá diligencia que quepa en lo possible que condusga a librar essos mis fidelíssimos
vassallos de los ahogos y calamidades que los oprimen, como lo avréys visto e iréis experimentando
en los socorros continuados y execución de todas las
providencias que han parecido más convenientes
para su consuelo y alivio, assí por lo mucho que los
amo y estimo como por merecerlo tanto de constancia en lo que obran y padecen por mi servicio y
a. a continuació tretze documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 1645-1650.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
519v i 520r del trienni 1695-1698.

por su propria defensa, reputación y lealtad. De
Madrid, a onse de agosto de mil seyscientos noventa y siete. Yo, el rey.
Crespín de Botello.»
Disapte, a XXIIII de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en
Madrid als dotse del corrent, en resposta de dos
que li’n escrigueren sas senyorias als deu de juliol passat y tres del corrent, ab las qual és servit
// 520v // sa magestat fer estimació del que sas
senyorias han acudit en tot lo que estava a son
càrrech, y que de sa part no se omiteix ni omitirà diligència que puga conduhir a uns fins tant
de sa obligació y carinyo y en què se troba tant
interessat lo real servey y tota la corona. Com
més llargament és de véurer de dita real carta,
que és assí cusida, signada de número CLXVIII,
y del tenor següent:
Segueix-se dita real carta.
«Ela rey.

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias al vint-y-hu del corrent per los magnífichs senyors diputats del nobilíssim regne de
Aragó, ab la qual envian còpia a sas senyorias de
una representació que per extraordinari enviaren a sa magestat, ab la qual carta ponderan a
sas senyorias lo viu dolor ab què restan de la
pèrdua de Barcelona. Com és de véurer de dita
carta y representació, que són assí cusidas, signadas de número CLXIX y CLXX.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta escrita a sas
senyorias per los molt il·lustres senyors jurats
de la nobilíssima ciutat de Çaragossa, de data de
vint-y-hu del corrent, responent a una que·ls escrigueren sas senyorias als catorse del corrent,
ab la qual expressan a sas senyorias lo viu sentiment se troban de la pèrdua de Barcelona. Y
que han acompanyat la representació de sas senyorias escrivint a sa magestat, Déu lo guarde,
per extraordinari, còpia de la qual carta envian a
sas senyorias. Com més llargament és de véurer
de ditas carta y còpia, que són assí cusidas, signadas de números CLXXI y CLXXII.

Ilustres y fidelíssimos diputados.
En cartas de diez del passado y tres del corriente
days qüenta de quanto han obrado los enemigos
contra la plaza de Barcelona y los buenos sucesos
que logró su guarnición en las salidas y otras facciones que se han ofrecido, y ponderáys el inminente riesgo en que al presente se halla, haviendo
los enemigos apoderádose de los dos baluartes, de
San Pedro y portal Nuevo, y trabajando en perfeccionar sus minas para lograr su designio. Y
instáis en que se den las promessas que tanto importan para su conservación, a que no havéys faltado de vuestra parte en todo lo que se ha ofrecido
en orden a esto. Y después de estimaros, como es
justo, el zelo y amor con que acudís a todo lo que
está a vuestro cargo y con que me representáis todo
lo que juzgáis es de mi servicio y puede conducir a
la deffensa y conservación de essa capital y Principado, devo deziros que de mi parte no se omite ni
se omitirá diligencia que pueda conducir a unos
fines tan de mi obligación y mi cariño y en que se
halla tan interessado mi servicio y toda la corona,
y por lo que han merecido y cada día merecen
// 521r // más tan fieles y valerosos vasallos. De
Madrid, a dose de agosto de mil seys cientos noventa y siete. Yo, el rey.
Crispín de Botelló».
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
519v i 520r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per los molt il·lustres senyors jurats, racional y síndich de la ciutat de València, de data
de vint-y-hu del corrent, ab la qual expressan a
sas senyorias lo molt dolor ab què·s troban de la
pèrdua de Barcelona, per lo // 521v // qual effecte han fet representació a sa magestat. Com és
de véurer de ditas y còpia, que són assí cusidas,
signadas de números CLXXIII y CLXXIIII.
Dilluns, a XXVI de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, ab sa insígnia y un verguer devant, ab sa
massa alta, aportant al costat a mà dreta lo advocat fiscal y a mà esquerra lo secretari, y acompanyat dels demés officials que han seguit lo
consistori, és anat a las deu de est matí, axint de
la pessa de consistori que és en la casa de la vila,
a despedir-se, en nom de sas senyorias, dels
magnífichs senyors jurats de esta vila de Vilafranca del Panadès, havent-se obtinguda primer
hora per medi de un verguer. Lo qual, trobats
als dits magnífichs jurats vestits consularment
ab los dos verguers ab sas massas, acompanyats
de alguns de consell, sortiren a rébrer-lo a la
porta de la sala de consell. Feren differents cortesias, emperò, entrà primer lo verguer de la
Deputació ab sa massa alta, després dits senyors
deputat, advocat fiscal, secretari y demés offi-
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cials. Després, dits magnífichs jurats y demés de
consell. Essent dins la sala, tots feren oració a
sant Ramon de Penyafort, estant, per est effecte, la capella que·s troba en dita sala molt ben
adornada. Després lo senyor deputat se assentà
en lo escon, a hont també se assentaren tots los
dits jurats, precehint lo senyor deputat en los
banchs que·y ha en dita sala. Donant la mà dreta de dit senyor deputat se assentaren lo advocat
// 522r // fiscal, secretari y demés officials que
havian acompanyat a dit senyor diputat, per son
orde, després los del consell de la universitat, y
també als banchs de la part esquerra. Després,
lo senyor deputat digué que lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori quedava ab summa gratitut, tant en lo comú com en lo particular, dels
agasajos havian experimentat, axís de sa magnificència com y també de la vila tota. Y que en
qualsevol part residís lo consistori, desitjaria tenir ocasions en que poder acreditar-ho que fos
del major agrado de sa magnificència. Al que
respongué lo jurat en cap, en nom dels altres,
que estimava la vila summament la ditxa li havia
cabut de que en sa casa se haguessen dignat sas
senyorias tenir lo consistori, sentint vivament
que no fos com sas senyorias merexian, y que si
bé la fortuna los havia accarreat la honra de tenir a sas senyorias en esta vila, los apesarava fos
estada la causa lo siti de Barcelona. Però que
podian assegurar a sas senyorias que en qualsevol part trobarian a sas voluntats promptes per
obehir los ordes del consistori, restant adolorits
que lo agasajo no fos estat com regonexian se
devia ser, suplicant-ho tot lo gran affecte tenien
al servey de sas senyorias. Ab què, després, se’n
tornà dit senyor diputat ab lo mateix acompanyament y del mateix modo que se ere anat,
anant lo associar dits senyors jurats y personas
de consell fins ser tots fora del portal de dita sala
de consell. Y arribant fins al mig de la altra pessa, donant la mà dreta y precedència a dit senyor
deputat, y no axint de dita sala los de consell
fins fossen fora lo advocat fiscal, secretari y demés officials de la Deputació. Y després, dit senyor deputat real se’n és tornat a la sala de consistori ab lo mateix acompanyament que al
venir.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, //522v // a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari dos cartas escritas a sas senyorias, una per lo excel·lentíssim senyor duch de Montalvo y altra per lo
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
dadas en Madrid, ço és, la del excel·lentíssim senyor duch de Montalvo a vint-y-tres del corrent, y la del duch de Medinasidònia a vint-yquatre del corrent, ab las quals, responent a sas
senyorias a las que escrigué lo die setse del cor824

rent, acompanyan ab viu dolor a sas senyorias
en tot lo que conduhesca al major alivio de tot
lo Principat. Com més llargament és de véurer
de ditas cartas, que són assí cusidas, signadas de
números CLXXV y CLXXVI.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta escrita a sas
senyorias per lo molt il·lustre senyor marquès
de Villanueva, dada en Madrid, a vint-y-quatre
del corrent. Ab la qual dona avís a sas senyorias
com sa magestat, Déu lo guarde, respon a la representació que sas senyorias, per la pèrdua de
Barcelona, assegurant a sas senyorias atténdrer
per sa part a tot lo que conduhesca al alivio de
aquest Principat. Com més llargament és de
véurer, de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CLXXVII.
Dimars, a XXVII de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un despaig en
francès y còpia de aquell traduhida per sas senyorias en espanyol, enviada a sas senyorias per
lo senyor René Desgrigni, conceller y intendent
de justícia del rey de França, dada en Barcelona,
als vint-y-quatre del corrent. La qual reben sas
senyorias per mans de don // 523r // Miquel de
Calderó, regent de sa magestat, Déu lo guarde,
en la audiència del present Principat, ab la qual
diu a sas senyorias que lo orde del duch de Vendosme és que fan a saber a sas senyorias que no
havent-hi ningun de sas senyorias en las parts
submesas del present Principat a la obediència
de França, és impossible lo dar ningun orde
acerca los negocis de la Deputació. Y que dins
de quatre dies, sens falta, envien sas senyories
algun consistorial, a effecte de que cada hu de
sas senyorias puga obrar en la part a hont se estarà. Altrament, dit duch de Vendosme establirà commissaris per a governar y administrar
las rendas y negocis de la Deputació. Com més
llargament és de véurer de dit despaig y còpia
de aquell, traduhida en espanyol per sas senyorias, las quals són assí cusidas, signadas de números CLXXVIII y CLXXVIIII.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una representació feta per sas senyorias al excel·lentíssim
senyor compte de la Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, ab
la qual suplica a sa excel·lència sie servit disposar
ab lo duch de Vendosme no execute la comminatòria que disposa ab lo despaig ha remès a sas
senyorias de data de vint-y-quatre del corrent,

pues entenen sas senyorias gozar del benefici
dels tres mesos se han concordat ab la capitulació del rendiment de Barcelona, o lo menos
que·s porrogue lo termini competent per a què
pugan sas senyorias acudir ab rendida representació, asserca de eix punt, als peus de sa magestat. Com més llargament és de véurer de dita
representació, que és assí cusida, signada de número CLXXX.
En aquest mateix die Francisco Fortuny, capità,
qui serveix en la companyia de Gabriel Julià, altre dels capitans del tèrcio del General, ha renunciat en mà de sas senyorias la plassa de capità
reformat que obtenia en // 523v // dita companyia, ab sou de alferes reformat. Lo que han acceptat sas senyorias si et in quantum. Essent
presents per testimonis Llorens March y Jacinto
Sitjar, verguers de sas senyorias.
Dimecres, als XXVIII de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y real y oÿdor ecclessiàstich y
real se han partit de la present vila de Vilafranca
de Panadès, bisbat de Barcelona, per a la ciutat de
Tortosa, a hont deliberà lo molt il·lustre y fidelíssim consistori lo die de ahir transferir sa residència, ausentant-se en la present vila lo senyor oÿdor militar, per affers seus propris per alguns dies.
Dijous, a XXVIIII de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y real y oÿdor ecclessiàstich
y real, a la nit, són arribats en la vila de Reus.
Los quals foren cumplimentats per dos síndichs
de dita vila una llegua antes de arribar a la vila,
donant-los la benvinguda de part del comú.
Divendres, als XXX de agost, MDCLXXXXVII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Meca y de Cassador, deputat militar, se
és restituhit en consistori, venint a la present
vila de Reus, des de la ciutat de Tarragona, a
hont ere anat ab llicència del consistori per affers seus propris, en virtut de deliberació feta als
vint del corrent.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent // 524r // lo senyor oÿdor militar, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas reals,
una de sa magestat, Déu lo guarde, dada en
Madrid, a vint-y-quatre del corrent mes de
agost, las quals ha remesas a sas senyorias los excel·lentíssim senyor compte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat, ab
carta escrita de Martorell als vint-y-vuyt del present y corrent mes de agost. En y ab la qual carta és servit lo rey, nostre senyor, respòndrer a
sas senyorias a las cartas y representacions que sas
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senyorias escrigueren a sa magestat a dicet del
corrent, dient y expressant que, havent vist ab
atenta reflexió lo memorial y carta de sas senyorias, y degut lo rencuar-se lo dolor que ha causat la desgràcia en la pèrdua de Barcelona, a vista de la més exemplar fidelitat y del més esforsat
valor ab que ningun altre capítol de esta importància se ha deffensat fins ara, y que és de
tota gratitut la nova manifestació que li fan sas
senyorias del lleal amor a sa real persona y servey. Y la reyna, nostra senyora, responent a sas
senyorias a la carta de dicet del corrent, que
queda molt agrahida de la fidelitat y bon zel ab
que proceheixen sas senyorias en servey del rey,
nostre senyor, y seu, offerint ab tota seguretat
que representarà a sa magestat quant se li deu.
Que tot és molt ben considerat y com se pot esperar de tant lleals consellers y consistorials. Y
que lo rey, nostre senyor, resol procurar tot lo
consuelo de sas senyorias y establir lo alívio
comú que desitjam. Com més llargament és de
véurer de ditas tres cartas, que són assí cusidas,
signadas de números CLXXXI, CLXXXII y
CLXXXIII, y del tenor següent:
Segueix-se la una de ditas tres cartas. Primer la
del rey, nostre senyor:
«Ela rey.
Diputados y oydores de qüentas del General del
Principado de Catalunya y condados de Rossellón
y Cerdanya.
Con vuestra carta de diezysiete de éste, remitís un
memorial en que, con motivo de la pérdida de Barcelona, hazéis vivas representaciones de vuesto
amor, zelo y lealtad a mi //524v // servicio, y representáis que si no se toma alguna providencia se
apoderará el enemigo del resto de este Principado,
no haviendo otro medio eficás para embasarlo que
la continuación de la tregua o suspensión de armas por el resto de esta campaña, sin por lo que expresáis pueda entenderse que se haya entiviado el
fervor de continuar en el sacrificio de vuestras vidas y haziendas, teniendo resuelto el seguir con los
assessores, abogado fiscal y officiales todo el país que
se fuere manteniendo. Y haviendo visto con attenta reflexión vuestro memorial y carta, y deviéndome revocarse el dolor que me ha causado de la desgracia en la pérdida de Barcelona, a vista de la
más exemplar fidelidad y del más esforçado valor
con que otra ninguna capital de esta importancia
se ha defendido hasta ahora, pero como quiera todas estas apreciables y singulares circunstancias no
suelen bastar a impedir las adversidades de la guerra, como últimamente se experimenta y siente, he
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
523v i 524r del trienni 1695-1698.
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querido deziros me ha sido de toda gratitud la
nueva manifestación que me hazéis de vuestro leal
amor a mi persona y servicio, y que desde el instante que tube la noticia de la capitulación de aquella
plassa discurrí en la conservación de las demás de
esse fidelíssimo Principado, a quien tanto he attendido y continuo en esta importancia. Para lo qual,
no omitiré nada de lo que pueda facilitar de los deseos que me asisten correspondientes a mi obligación y paternal cariño a tales vassallos, como experimentarán en esta principal ocasión en todas las
demás que se ofrezcan. De Madrid, a veynte y tres
de agosto de MDCLXXXXVII. Yo, el rey. Don Ignacio
Antonio López de Lara».
525r

largos años. Martorell y agosto veinte y ocho de
mil seys cientos noventa y siete. El conde de Corsana.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
525v

Segueix-se la carta de la reyna, nostra senyora:
«Laa reyna.

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
de sa excel·lència, feta en Martorell, a vint-yvuyt del corrent, ab la qual és servit sa excel·lència respòndrer a una de sas senyorias de vint-ysis del mateix, dient que se ha respost, en lo
tocant al munitori de Disgrigni, en la conformitat que sas senyorias insinuavan, sens que aparega que sas senyorias ho executan. Com és de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CLXXXV, y del tenor següent:

Ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas de la Generalidad del Principado de Catalunya en Villafranca residentes.
Reciví vuestra carta de diezysiete del corriente,
en que me escrivís desde Villafranca, haviéndome
condolido de las expressiones contenidas en ella.
Quedo muy agradecida a la fidelidad y buen zelo
con que procedéis en servicio de el rey, mi señor, y
mío. Lo que puedo ofreceros con seguridad es que
representaré a su magestad quanto me desís, que
todo es muy bien considerado y como se puede esperar de tan leales consejeros y consistoriales sobre
todo más indibidualmente por parte ho del rey,
mi señor, sabréys los extremos cuydadosos con que
resuelve procurar todo vuestro consuelo, y establecer el alivio común que deseamos, continuando yo
siempre de solicitud por el amor que me deven la
finesa de tan finos y leales vassallos. Madrid y
agosto veynte y qüatro de mil seys cientos noventa
y siete. Yo, la reyna».

Segueix-se dita carta.
«Reciboa la carta de vuestra señoría de veynte y
seis de este con la representación que expresa sobre
el emplazamiento del intendente de Francia,
Desgrigni. Y en su respuesta diré a vuestra señoría que se ha respondido en la conformidad que
insinuan, sin que parezca lo executa vuestra señoría, que puede estar cierto no perdonaré fatiga
ni desbelo por el logro de quanto condugere a la
satisfacción y consuelo de vuestra señoría, cuya
vida guarde Dios dilatados años. Martorell,
agosto 28 de 1692. El conde de Corsana.

Segueix-se la carta de sa excel·lència:
«Conb dos expressos que han llegado de la corte he
recivido los dos adjuntos reales despachos para
vuestra señoría. Y he dilatado el encaminárselos
a vuestra señoría con más anticipación, porque he
estado esperando aviso de unas diligencias. Conduzco de que produjessen algunas favorables noticias, en que no cesso. Y porque no se dilate más el
recibirlos vuestra señoría los remito ahora, quedando con el mayor cuydado y aplicación a lo que
más es del servicio de su magestad, satisfacción de
vuestra señoría y de mis fidelíssimos vassallos.
Vuestra señoría me avise el recibo de los refferidos
despachos. Y deseo guarde Dios a vuestra señoría

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias cusís en lo present dietari una còpia de un
real decret de sa magestat, de data de vint-y-hu
del corrent, ab lo que expressa sa magestat que
està en deliberació de passar a Çaragossa, per estar dende allí disposat a las providèncias y disposicions del exèrcit. Com és de véurer de la còpia
de dit decret, que·s assí cusida, signada de número CLXXXIIII.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».b
526r

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
523v i 524r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
523v i 524r del trienni 1695-1698.
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Dissabte, a XXXI de agost MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta escrita a sas senyorias
per los il·lustríssims senyors deputats del nobilíssim regne de Aragó, de data de vint-y-set del
corrent, ab la qual són servits expressar a sas senyorias com sa magestat, Déu lo guarde, y lo sea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
525v i 526r del trienni 1695-1698.
b. a continuació set documents transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1651-1652.

nyor duch de Montalto, aconsolan a aquell regne ab sas cartas, còpia de las quals envian junt ab
la dita. Com més llargament és de véurer, de dita
carta y dos còpias, que són assí cusidas, signadas
de números CLXXXVI y CLXXXVII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per los molt il·lustres senyors jurats de la
nobilíssima ciutat de Çaragossa, de data de vinty-set del corrent, ab la qual diuhen que remeten
sas senyorias còpia de una carta que·ls escriu sa
magestat, Déu lo guarde, de data de vint-y-set
del mateix, y altra còpia de una carta que lo mateix die los escriu lo senyor duch de Montalto.
Y així mateix, també còpia de un real decret ab
la qual resolgué sa magestat passar per estos
contratemps a Çaragossa, embiada també a sas
senyorias per dits senyors jurats de dita ciutat.
Com més llargament és de véurer de dita carta y
còpias, que són assí cusidas, signadas de números CLXXXVIII, CLXXXVIIII, CLXXXX y
CLXXXXI.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per lo noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, // 526v // feta en Vilafranca, de data de vint-y-nou del corrent, ab la
qual expressa a sas senyorias que com havia rebut una carta de sa excel·lència, approbant la
representació per sas senyorias fetas y son dictamen, tocant a què sa excel·lència sens parlar ab
sas senyorias, y com de offici se respongués a
Vendome traient nota del contengut en la representació. Com és de véurer de dita carta, que
és assí cusida, signada de número CLXXXXII.

Setembre
Diumenge, al primer de setembre MDCLXXXXVII.
En aquest mateix die Christòfol Bellver, negociant de la present vila de Reus, subrogat en lo
offici de sobrecullidor de la Generalitat de Catalunya, a effecte de cobrar tots los drets, així del
General com de bollas y plom y sagell de cera de
la taulas y col·lectas de Manresa, Vich, Camprodon y qualsevol que aparega a sas senyorias haver-se de enviar se és partit en virtut de deliberació per sas senyorias feta lo die de ahir, per las
ditas taulas y col·lectas per a cobrar.
En aquest mateix die, a las quatre de la tarde,
trobant-se los consistorials, menos lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, assentats ab sas
cadiras de vellut carmesí al cap de la sala gran de
la casa de la vila de Reus, a hont se troba de
trànsit lo consistori, en la qual sala acostumen
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de tenir lo consell los senyors jurats de dita vila
ab una taula gran cuberta ab un tapete de
domàs carmesí guarnit ab franjas de or, devant
de sas senyorias ab las insígnias de domàs carmesí y escuts de or ab las armas del General los
verguers ab las massas en lo portal de dita sala,
los senyors jurats de dita vila anant vestits consularment ab sos verguers, havent lo die present
per son síndich anomenat de tres a quatre personas de estimació de part de ells, demanant
hora, assistit cada hu de dos proms, aixínt del
aposento de la mateixa casa que està en la entrada, a hont foran rebuts per lo tauler y demés officials dela // 527r // General de dita vila pujaren
a donar al benvinguda a sas senyorias, rebentlos al cap de la escala lo secretari y demés officials que segueixen lo consistori, advertint que
també devian assistir-hi los magnífichs assessors
y advocat fiscal, com així ho executaren, als dos
de juny del corrent any, quant los jurats de Vilafranca anaren a visitar lo consistori, com és de
véurer en dietari corrent en dita jornada. Y si no
assistiren en dita funció fou perquè los assessors
eren absents de la present vila de Reus, y lo advocat fiscal absent de la funcció, posant-se quiscú de dits officials per son orde y graduació al
costat de un senyor jurat y demés proms que
portaven, y últimament anavan los officials del
General que havitan en dita vila. Al que foren
dits senyors jurats al cap de la escala se restaren
allí sos verguers, y los dits officials los anaren
acompanyant fins a la porta de la sala del consell, posant-se las massas del General devant de
ells. A mitja sala foren rebuts per dos senyors
consistorials. Després se assentaren a dits senyors jurats. Y seguidament, los sis proms, ab
cadiras de vaqueta de moscòvia, que ja estavan
disposadas a la part dreta del consistori a modo
de un círcol. Y assentats que foren tots, lo senyor jurat en cap, en veu dels demés, donà la
benvinguda a sas senyorias, alegrant-se summament de la ditxa los cabia de que lo consistori se
trobàs en esta vila, encara que fos de trànsit,
sentint sols que la causa fos la pèrdua de la ciutat de Barcelona, assegurant a sas senyorias que
de ella se trobaran ab un dolor inexplicable, axís
per lo que se interessava lo major real servey
com y també lo bé públich de tota la província,
per quant, perduda Barcelona, temian la total
ruhina del resto del Principat y de la monarquia,
causant-los particular compassió lo véurer lo
consistori fora de son sentro y a cada hu de sos
individuos fora de sas casas, offerint a sas senyorias totas las convenièncias de la present vila,
com y també en com y particular // 527v // servir
a sas senyorias y a cada hu dels senyors consistorials. Los fonch respost per lo molt il·lustre y fia. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1653.
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delíssim senyor deputat ecclessiàstich en veu de
sos companys, dient que lo consistori quedava
ab summa estimació del gran agasajo y aculliment tenian experimentat de la present vila, havent-se la magnificència tant singularment demostrat en esta ocasió de tantos aogos y
treballs, del que quedava lo consistori ab la deguda gratitut, desitjant, en manifestació de ella,
repetidas ocasions del agrado y servey de sa
magnificència, podent quedar assegurada esta
villa del gran aprècio feya lo consistori de que
los acompanyassen lo viu dolor se trobavan de
la pèrdua de Barcelona, per lo que tant se interessava lo real servey de sa magestat y per las
conseqüèncias que amanassava al restant del
Principat y en la monarquia. Y que si bé confessavan de que ere sensible lo trobar-se lo consistori fora de son sentro y a cada un dels senyors
consistorials privats de sas casas, però ho donava
per ben empleat lo consistori per tenir més que
sacrificar al real servey de sa magestat. Y alsantse dits senyors jurats, foren acompanyats de dos
senyors consistorials ab las massas altas devant
fins a la porta de la sala a hont estavan sas senyorias, y després fins al cap de la escala dels officials
que se segueixen lo consistori, anant-los acompanyant fins dit puesto devant las massas del
General, com al entrar fins al portal del carrer
dels meteixos officials que al venir los acompanyaren fins al cap de la escala.
Dilluns, a II de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las quatre horas de la tarde, quatre
senyors preveres, havent obtinguda primer hora
de sas senyorias, vingueren ab bonetes, en nom
de la reverent comunitat de preveres de la present vila de Reus, en la casa de la dita vila o lloch
a ont se troban de trànsit sas senyorias, estant en
consistori en la sala de consell. Los quals foren
rebuts al cap de la escala per los officials que seguexen lo consistori en la // 528r // qual havian
de asistir y trobar-se també los magnífichs assessors y advocat fiscal, lo que no executaren per
trobar-se absents, fins a la porta de la sala del
consell. Y al que foren a la porta de dita sala las
massas del General se posaran devant dits quatre senyors preveres. A mitja sala foren rebuts
per dos senyors consistorials. Després se assentaren dits quatre senyors preveres ab quatre cadiras de vaquetas de moscòvia que ja estavan
disposadas a la part dreta del consistori, fent a
modo de un círcol. Y assentats que foren tots, lo
senyor prevere més antich, en veu dels demés
sos companys, féu lo mateix arrahonament en
substància que lo die de ahir lo senyor jurat en
cap d’esta vila. Al que fou respost per lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, lo mateix en
substància que respongué lo die de ahir als senyors jurats de la present vila. Y alsant-se dits
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senyors preveres, foren acompanyats per dos senyors consistorials ab las massas altas del General devant fins a la porta de la sala, y després fins
al cap de la escala dels officials que han seguit lo
consistori com al entrar, acompanyant-los fins
al dit puesto las massas del General.
En aquest mateix die han partit per la ciutat de
Tarragona de la present vila de Reus, a hont se
troba lo consistori, lo noble don Joseph de
Càncer, subrogat en lo offici de assessor del General, los magnífichs doctor Hierònim Martí,
advocat fiscal, y Francisco Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona y procurador fiscal del
General, junt ab dos estimadors, per a la combinació y estima de las robas y mercaderias appresas a Joan Vendanent, sastre de la ciutat de Barcelona, en virtut de lletras despedidas en la
scrivania major.
Dimars, a III de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die és tornat a consistori lo il·lustre y
// 528v // fidelíssim senyor oÿdor militar, havent
arribat de la vila de Vilafranca de Panadès, a
hont se havia restat per affers seus propris, als
vint-y-vuyt del passat.
Dijous, a V de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, lo noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre dels assessors del General, y los
magnífichs doctor Hierònim Martí, advocat fiscal, y Francisco Monfar y Sors, ciutedà honrat
de Barcelona, procurador fiscal del General,
han tornat de la ciutat de Tarragona en la present vila de Reus, a hont se troba lo consistori
de trànsit, a hont ere anat junt ab los estimadors
als dos del corrent per la combinació y estima
de las robas y mercaderias appresas a Joan Vendament, sastre de la ciutat de Barcelona.
Divendres, a VI de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo
present dietari una carta de sa excel·lència feta
en Igualada als sinch del corrent, escrita per sas
senyorias, en resposta de la que li escrigueren
sas senyorias a tres del corrent, dient que no ha
tinguda ningun sobre lo punt de que tracta ni és
dessent solicitar-la. Com és més llargament de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CLXXXXIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Hállomea con la carta de vuestra señoría de tres
deste, // 529r // y en su respuesta diré que no he tenido ninguna sobre el punto que trata ni es dea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
528v i 529r del trienni 1695-1698.

cente solicitarla ni otra inteligencia hasta que,
assegurados de la resolución que tomaron franceses, entonces se recombenga con lo capitulado, no
deviendo adelantar diligencias, pues ay tanto
tiempo para este medio. Este es mi dictamen, si
vuestra señoría hallare combenirle otra cosa puede comunicarlo y a mí avisar, pues quanto sea de
consuelo a tales vassallos hallarán en mí afecto,
con deseos de que obtengan su mayor satisfacción.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Igualada, septiembre sinco de mil seys cientos noventa y siete. El conde de la Corsana.

de todos mis vassallos han de concurrir a este loable intento con las demostraciones y assistencia
conseqüentes a él, para cuyo effecto se hirán disponiendo, desde luego, las providencias necesarias
de que no alçaré la mano hasta su puntual logro.
De que haviendo avisaros para que lo tengáis entendido. Dada en Madrid, a treynta de agosto de
mil seys cientos noventa y siete. Yo, el rey. Don
Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

Segueix-se la carta de sa excel·lència:

Disapte, a VII de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor, que Déu guarde, feta en Madrid als
trenta del passat, despatxada per lo Consell Supremo de Aragó, ab la qual és servit sa magestat
expressar que lo estat de las cosas de est Principat, sens embargo per la poca salut que gosa,
està en deliberació de passar a Çaragossa, per a
des de allí estar prompte y disposat a las providèncias y disposicions del exèrcit. La qual real
carta han rebut sas senyorias baix de plech de
una de sa excel·lència, de data de sis del corrent.
Com més llargament és de véurer de ditas cartas, que són assí cusidas, de números CLXXXXIIII y CLXXXXV, y del tenor següent:
Segueix-se la carta del rey, nostre senyor, que
Déu guarde:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
El estado de las cosas // 529v // de esse Principado
de Catalunya y las aplicaciones que son la defensa
de él y de estos reynos, me ha obligado a pensar y
discurrir en todos los medios que más pueden conducir a ella, de que estoy tratando con todo el desvelo. Y porque se experimente lo que deseo no omito circunstancia que más puede desempeñar este
fin, sin embargo, del quebranto que ha padecido
mi salud ha embarassado hasta ahora la resolución que estava en ánimo de executar en conseqüencia de lo que el rey, mi señor y padre, que está
en gloria, aja a sus gloriosos progenitores y tomaron en ocasiones de género. Estoy en deliberación
de passar a Çaragoça, para, desde allí, estar
prompto y dispuesto a las provincias y disposiciones del exército, fiansado de la finesa y amor y çelo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
528v i 529r del trienni 1695-1698.
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Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Sardanya».

«Cona este correo me remiten de orden de su magestad, Dios le guarde, el despacho incluso para
vuestra señoría que passo a sus manos, deseando
siempre el logro de quanto mira a la satisfacción
de vuestra señoría muchos años. Campo de Igualada,b // 530r // y setiembre seys de mil seys cientos
noventa y siete. El conde de Corsana.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Diumenge, a VIII de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per
los molt il·lustres senyors elets dels tres estaments, ecclessiàstich y militar y real, del regne de
València, de data de quatre del corrent, escrita a
sas senyorias, ab la qual ponderan lo singular
desconsuelo ab que·s troban de la pèrdua de
Barcelona, infelís estat del Principat, los perills
que amenassa a tota la monarquia. Y que ab esta
fatal occurrència estavan fent diligèncias per enviar embaxador al rey, nostre senyor, acompanyant la súplica de sas senyorias. Y que en aqueix
mateix temps se ha tingut notícia del estat en
què·s pot ja trobar lo ajust de las paus, podent
confiar ser lo major medi del consuelo de sas senyorias. Com és de véurer de dita carta, que·s
assí cusida, signada de número CLXXXXVI.
Dilluns, a VIIII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias als
quatre del corrent per los molt il·lustres senyors
jurats, racional y síndich de la ciutat de València, ab la qual acompanyan la representació que
per part de sas senyorias se·ls significa ab carta
de setse del passat, remetent còpia de la reprea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
528v i 529r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1653.
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sentació fan a sa magestat, // 530v // la qual és
molt digna de ser llegida y attesa, ab desig de
que en lo real ànimo del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, fassa la impressió que de ella ne resulta lo reparo dels danys y consuelo de las
grans affliccions que patexen sas senyorias.
Com és de véurer de dita carta y còpia de la representació, que són assí cusidas, de números
CLXXXXVII y CLXXXXVII.
Diumenge, a XV de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die és tornat de las ciutats de Vich y
Manresa y vila de Camprodon y sas col·lectas
Christòphol Bellver, negociant de la present vila
de Reus, subrrogat en lo offici de sobrecullidor
de la Generalitat de Catalunya, a effecte de cobrar tots los drets, així del General com de bollas de plom y sagell de seraa //531r // de las taulas y col·lecta de Manresa, Vich, Camprodon y
qualsevols altras que aparega a sas senyorias haver-se de emviar a hont ere anat en virtut de deliberació per sas senyorias feta als trenta-hu de
agost proppassat a cobrar.
Dimars, a XVII de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die se és partit per las ciutats de Vich y
Manresa y vila de Camprodon y sas col·lectas altra vegada Christòfol Bellver, negociant de la
vila de Reus, subrogat en lo offici de sobrecullidor de la Generalitat de Catalunya, a effecte de
cobrar tots los drets, axís del General com de
bollas de plom y sagell de sera de las taulas y
col·lectas de Manresa, Vich, Camprodon y
qualsevols altres que aparega a sas senyorias haver-se de embiar per no haver pogut cobrar en
Vich, per certas difficultats se offeriren las peccúnias de dret de bolla en força de deliberació
feta per sas senyorias als setse del corrent.
Dijous, a XIX de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die s’és partit d’esta vila de Reus, per a la
de Vila-seca, del Camp y arcabisbat de Tarragona, Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, en virtut de deliberació per sas senyorias feta lo die present a effecte // 531v // de citar
differents personas de dita vila de Vila-seca per
testimonis a instància del magnífich procurador
fiscal del General de Catalunya, per a deposar
en la caucio de torp que dit procurador fiscal
aporta contra Batista Xetruch, de dita vila y altres particulars.
En aquest mateix die és tornat de dita vila de
Vila-seca dit Joseph Pelegrí, a hont ere anat per
lo effecte sobredit.
Divendres, a

XX

de setembre

MDCLXXXXVII.

En
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aquest die, havent-se tractat de nou en lo consistori lo continuar lo viatge per a situar-se en
part a hont puga tenir sa residència, segons la
disposició de capítols de Cort, lo molt il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich és de
sentir de què se pose en execució lo ja deliberat
en jornada de vint-y-set de agost proppassat, en
la qual deliberació uniformament se prengué
resolució de transferir-se lo consistori en la ciutat de Tortosa, havent escrit per dit effecte als
molt il·lustres senyors procuradors de aquella fidelíssima y exemplar ciutat per a què previngessen casas, axís per los consistorials com y també
per los officials. Y després, seguidament, trobant-se en lo consistori en esta vila de trànsit los
tornaren escríurer per lo mateix effecte. Y encara que en dita deliberació de vint-y-set de agost
se trobava ausent lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, però ans de ausentar-se,
convingué també en dita deliberació, donant la
paraula de ella al secretari. Y així, no troba inconvenient ningu en executar dit viatge, posant
en obra dita deliberació, //532r // estant prompte de executar-la vuy de present, regonexent
aquell paratge per lo més útil y convenient, axí
per al real servey com per las convenièncias de la
Generalitat y resguart del consistori y de tota sa
recàmera. Però no obstant lo sobredit, si a tots
los senyors consistorials uniformament los apar
ser tan o més a propòsit lo parage de la vila de
Cambrils per algunas rahons que son ponderadas, va bé dit senyor deputat ecclessiàstich en
que se transferesca dit consistori per interim en
dita vila de Cambrils per ser vila real, y segons
las disposicions de capítols de Cort que disposan de què lo consistori deu estar y fer sa residència en ciutat, lloch o vila real, com sie facultatiu consistori independent de ningú elegir
aquell paratge més a sa satisfacció, segons lo disposat en dits capítols. Per ço, elegeix, com té
dit, lo de Tortosa, per haver-se de estar al deliberat, comprenent que dita deliberació no·s pot
revocar mentres no·y vingan bé tots los consistorials uniformament o bé en la dita vila de
Cambrils si ý convenen tots sos companys, axí
per a guardar allí la retirada de la campanya y lo
paratge alegirà sa excel·lència després de ella per
a sa cort, per a què axí, per las operacions haurà
fet lo enemich, com y també lo saber lo paratge
elegit per sa excel·lència per a posar en ell sa
cort, puga lo consistori ab més assert tirar sas líneas en péndrer aquella resolució que li aparega
ser més del real servey de sa magestat, que Déu
guarde, com benefici públich de esta província.
Lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar és de sentir que, essent vingut lo die de ahir
lo magnífich doctor Joseph Alòs, altre dels assessors del General de Catalunya en consistori,
fent-li compèndrer que a vista de las operacions

del enemich que ab certesa se encaminava per la
montanya, tenint ja una porció de tropas en la
ciutat de Manresa, y sas operacions en assitiar a
Cardona y conquistar tota la montanya, no podia lo consistori estar de trànsit en la present vila
de Reus, // 532v // ab lo que havia adquirit y
consultat en la ciutat de Tarragona no encontrava en ningun capítol de Cort lo transferir-se
lo consistori en aquella ciutat. Y com vuy sie lo
antemural de Catalunya ab disposició de ser fortificada y ser en un paratge, a vista de las operacions del enemich tant stuto y segur, y per estar
prompte a qualsevol incurrència que lo temps
ocasionàs, y trobar-se en dita ciutat personas cabals per a poder consultar qualsevol cosa se pogués offerir lo consistori, y segons lo ja referit
apte dita ciutat per a transferir-se lo consistori,
és de sentir no sols pot en la ocasió corrent però
deu tranferir-se lo consistori en la dita ciutat de
Tarragona. Y encara que en virtut de la deliberació de vint-y-set de agost, la qual és ja finida y
no és de ningun valor, fos de tenir los motius de
què ab rahó se podia tenir lo enemich, no anàs a
sitiar la ciutat de Tarragona, y com vuy ne tinga
ple desengany y lo anar a la ciutat en los extrems
de Catalunya serie apartar-se y dilatar-se lo consistori de aquells paratges, que se’n deu estar axí
per lo real servey de sa magestat, que Déu guarde, com per lo de est Principat de Catalunya.
Lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
és de sentir que lo consistori se transferesca en
la ciutat de Tarragona, per ser lo major servey
de sa magestat y benefici públich de esta província, y per las rahons refferidas per lo senyor deputat militar, y per a poder-se més fàcilment cobrar los drets de la Generalitat, y per a poder
estar més cerca de sa excel·lència y Consell Real,
y poder adquirir las noticias més verdederas y
poder-se // 533r // més puntualment obrar lo
que sie més del real servey.
Lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich és de sentir que, attenent que la
principal obligació de son càrrech, és lo observar ad pedem litera y sens interpretació los capítols de Cort, prohibint expressament la habitació del consistori en qualsevol part que no sie
absolutament ciutat, lloch o vila real, lo que per
sa observansa és motiu no la fassa en esta vila de
Reus, a hont se troba de trànsit, y no haver-s’i
pogut dispensar per las mateixas rahons més
que de transit. Per ço, veyent que la ciutat de
Tarragona absolutament no és ciutat, lloch, ni
vila real, ans bé, mixta, y ser una plassa la més
contingent de ser sitiada del enemich en la retirada de la campanya, a hont se posaria lo consistori en contingència de circunstàncias molt perniciosas al major real servey y benefici públich,
que fou la principal mira de no quedar-se en
831

Barcelona, plassa capital de esta província, a
hont tenia sa principal habitació, y lo primer
motiu fou que quedant-se en lo siti no podia
des de allí donar las més promptas providèncias
al major real servey. Y la segona, que rendint-se
la plassa havia acabat lo consistori de una vegada, tot son poder, quedant a las contingencia
dels pactes hauria concedit lo enemich. La tercera, que causaria més irrissió que no consuelo
entrar a una plassa, havent-ne de axir per temor
de un siti, y com en consideració que la anada
de Tortosa dexaria molt país al detràs per a dar
més promptament providència al que se offerís,
per ço, havent-hi vilas reals en a drechura de Tarragona en las quals dona lo capítol de Cort la
elecció líbera al consistori, sens ser menester
consultar als assessors, és de vot y parer que se
transferesca lo consistori en la vila de Cambrils,
que encara que no sie vila a hont puga estar tant
còmmodo lo consistori com en la ciutat de Tortosa, preffereix sempre lo que sie del major real
servey //533v // a la pròpria conveniència, y estar
dita vila en paratge desde el qual pot lo consistori donar qualsevol providència al real servey y
benefici públich de esta província, com des de
Tarragona quedant il·lesos y sens interpretació
los capítols de Cort.
Lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
és de sentir que attès que, ab los vots dels senyors
deputats y oÿdor ecclessiàstich se han ponderadas las rahons que militan per transferir-se lo
consistori de esta vila a hont se troba de trànsit, y
las que obstava que se transferesca en altra part
que no sie la vila de Cambrils, se conforma en
dits vots, y specialment al del senyor oÿdor ecclessiàstich per las rahons en ell contengudas.
Lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
és de sentir que encara que en vint-y-set de
agost proppassat se ha fet deliberació de transferir-se lo consistori des de Vilafranca a Tortosa
per ocasió del temer-se que lo enemic no sitiàs a
la ciutat de Tarragona, però com vuy en dia se
tinga notícia de que lo enemich ha encaminat
sas tropas a la vila de Cardona y part de la muntanya, y per consegüent està libre per est any de
ningun contratemps y ser del real servey, lo que
lo consistori no·s transferesca en dita ciutat de
Tortosa, ja per ser en lo extrem de Catalunya y
per consegüent no poder-se donar las promptas
providèncias tant per lo real servey com de la
provincia, y per quant de paraula los nobles y
magnífichs assessors han dit que lo transferir lo
consistori a la ciutat de Tarragona no ere convenir a ningun capítol de Cort, per ço, és de vot y
sentir que dits noble y magnífich assessor voten
en escrits que lo anar dit consistori a la ciutat de
Tarragona no contravenir a ningun capítol de
Cort, y per quant se ha dit que dit consistori po-
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justicia com altrament, procure instar la cobransa del que fins vuy y en avant deurà Pere Pau Canals, veler, ciutedà de Barcelona, y de sas fiansas
y demés interessats del arrendament dels drets
de la Generalitat com arrendatari dels dits drets
lo corrent y present trienni. E com dit advocat
fiscal no entenga fins ara haver faltat ni omitit
complir a la obligació de son càrrech ni en lo
particular de què parle dita deliberació en quant
a ell li toque, per ço, que las execucions dels debitors de la Generalitat, majorment essent lo
deute que se fan y han fet sempre per lo exactor
del General del ministeri del advocat fiscal, per
no necessitar-se, tenint com té ja destinat per al
dit effecte lo offici de exactor, y sols entra lo advocat fiscal quant feta la execució per lo exactor
se sucita alguna difficultat, que sie prèvio terminar-se per justícia. Per lo que y altrament lo present cas de què parla dita deliberació lo comprenga dit advocat fiscal, per la qual se necessita
de operació alguna per ell fahedora, desitjant,
emperò, cumpla exactament a tot lo que toca a
la obligació de llur offici, suplica a vostra senyoria sie de son servey cerciorar-lo de la relació
tindrà vostra senyoria, del que haurà obrat lo
exactor y difficultat se li offeriran en la exacció
de sas cobransas, que estan // 535r // prompte
desitjós en cumplir a tot lo que a ell li toca, tant
per via de justícia com altrament, requirint al
scrivà major que en la forma acostumada com de
obligació continue la present súplica en dietari.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cataloniae».

dia anar // 534r // a Cambrils, diu que encara
que és veritat que dita vila de Cambrils és lloch
y vila real, però per estar en dita vila o lloch lo
consistori no és devent a la aucthoritat del consistori per ocasió de ser dita vila de poca habitació, y offerint-se al consistori cosas àrduas y de
consideració, no havent-hi en dita vila o lloch
per a aconsellar-se, com hi són en la ciutat de
Tarragona, a més que en carta escrita a vinty-set de agost, mil sis-cents noranta-set al excel·lentíssim senyor compte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en est Principat, demanant-li fos
servit donar llicència al senyor canceller y regent
per a què en cas convingués al consistori consultar algun negoci ab alguns ministres de la Real
Audiència tinguessen ja previnguda la llicència,
per a què dit consistori, en cas ho hagués menester, la tinguessen, lo que no·s podria fer estant lo consistori en la vila de Cambrils, lo que
podria redundar en deservey de sa magestat y de
la província. Y encara que se temés algun siti en
la ciutat de Tarragona però no podrie ser tant
prompte que si convenia al real servey podria
axir de dita ciutat y anar allí a hont serie del major real servey, y axís és de vot y parer que·s vaja
a la ciutat de Tarragona.
Disapte, a XXI de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada
a sas senyorias per lo doctor Hierònim Martí,
exercint lo offici de advocat fiscal del General,
ab la qual suplicat a sas senyorias sie de son servey cerciorar-lo de la relació tindrà del que haurà
obrat lo exactor del General en orde a instar la
cobransa del que fins vuy deu y en avant deuran
al General Pere Pau Canals, veler, ciutedà deBarcelona, y sas fiansas, // 534v // per a què ell a
vista de la relació li faran sas fiansas, y cumplir a
tot lo que li toque en las obligacions de dit senyor, y que sie continuada en dietari. Com més
llargament és de véurer de dita súplica, que és
assí cusida, signada de número CLXXXXVIIII,
y del tenor següent:

En aquest mateix die se és ausentat de la present
vila lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, havent-se’n anat a la ciutat de Tarragona, a hont,
com consta en lo present dietari als vint-y-sinch
del corrent, als vint-y-dos se desganà de una
flucció dels ulls y porció de flatos, tenint-se de
posar en remey.
Dimecres, a XXV de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die se és partit per la ciutat de Tortosa y
altras parts, per negocis y affers seus propris, lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, hospitaler y canonge de la
santa iglésia de Tortosa, deputat ecclessiàstich
lo corrent trienni, havent obtinguda llicència
del molt il·lustre y fidelíssim consistori ab deliberació lo die present feta.

Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En jornada de vint del corrent més de setembre
mil sis-cents noranta-set se ha notificat al doctor
Hierònim Martí, exercint lo offici de advocat fiscal del General de Catalunya, una ordinació feta
per vostra senyoria ordenant-li que, cumplint a
la obligació de son offici, per tots medis, axí de
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar per sa indisposició, a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una carta escrita a sas senyorias per dit
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y
de Cassador, deputat militar, dada en Tarrago-

na als vint-y-tres del corrent, ab la qual dona
avís a sas senyorias com està indispost per rahó
de què li ha vingut una flucció als ulls y de flatos, de tal manera que lo doctor li ha dit no dilatàs un instant en posar-se en remeys, lo que li
impedirà lo poder assistir al il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias. Com més llargament
és de véurer de dita carta, que·s cusida signada
de número CC.
Dijous, a XXVI de setembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absents
los il·lustre y fidelíssim senyors deputats ecclessiàstich y militar, aquell per ser anat a Tortosa y
aquest per sa indisposició, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias per lo noble don Joseph de Amigant, exactor del General, ab la qual representa a sas
senyorias, com, a vista de què Pau Casals, arrendatari dels drets del General, y sas fiansas se troban dins de la ciutat de Barcelona, y ell hage fetas las diligèncias per cobrar dit Canals y sas
fiansas los drets de las Generalitat, havent mirat
si trobaria béns de dit Canals y fiansas en terras
del domini del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, y no ne ha trobat, y que estimarà a sas
senyorias que si saben que dit Canals o sas fiansas tenen béns alguns en terras del domini del
rey, nostre senyor, lo participen, perquè ell puga
cumplir en la obligació de dit offici, demanant
que ditaa //536r // súplica sie continuada en dietari. Com més llargament és de véurer de dita
súplica, que és assí cusida, signada de número
CCI, y del tenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Moltb il·lustre senyor.
En jornada de vint-y-sinch del corrent mes de
setembre, mil sis-cents noranta-set, se ha noticiat a don Joseph de Amigant, exactor del General de Catalunya, una ordinació feta per vostra senyoria ordenant-li que cumplint a la
obligació de son offici, per tots medis axí executant al que deu y per avant deurà Pere Pau Canals, veler, ciutedà de Barcelona, y sas fiansas, y
demés interessats en lo arrendament dels drets
de la Generalitat com arrendatari dels dits drets
lo present y corrent trienni. E com dit exactor
consta ha vostra senyoria que té averigüats y li
és notori a vostra senyoria que dits Pau Canals,
arrendatari de dits drets, y sas fiansas se troban
dins de la ciutat de Barcelona, y també que ha
fetas diligèncias si trobaria béns del dit Canals y
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
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sas fianses en terras de la obediència del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, y no ha trobat
ni tingut intel·ligència alguna y dit exactor sempre ha complert en son offici. Y així estimarà a
vostra senyoria que si venia a notícia de vostra
senyoria que dit Canals o algú de dita fiansas té
bens en ditas terras, està prompte dit exactor de
posar-ho en execució lo que toca son offici com
sempre que se ha offert ab la major brevedat ha
cumplert. Requirint al scrivà major que en la
forma acostumada, com té obligació, continue
la present súplica en dietari. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Don Joseph de Amigant,
exactor del General de Catalunya».
Dissapte, a XXVIII de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absents
los il·lustres //536v // y fidelísisms senyors deputats eclessiàstich militar, aquell per ser a Tortosa
y aquest per sa indisposició, a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una relació aucthèntica y jurada
en mà y poder de Joseph Peris, deputat local de
la ciutat de Tortosa, per lo magnífich senyor
doctor en medicina Joseph Melich, en dita ciutat popular, de la qual apar com la indisposició
de mossèn Gregori Alaix ha continuat y continua ab la mateix conformitat contenguda en altras relacions per ell fetas acerca de dita indisposició, de tal manera que li ha impedit y impedeix
lo servir lo offici de scrivent ordinari de la casa
de la Deputació del General del present Principat. Com més llargament és de véurer de dita
relació, que és assí cusida, signada de número
CCII.
Diumenge, a XXVIIII de setembre MDCLXXXXVII.
En aquest die se és restituhit en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, per
trobar-se totalment convalescent de sa indisposició.
En aquest mateix die sas senyorias, absent lo senyor deputat ecclessiàstich per trobar-se en
Tortosa per affers seus propris, han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una carta escrita a sas senyorias
per los senyors deputats del nobilíssim regne de
Aragó als vint-y-quatre del corrent, en y ab la
qual responen una que·ls escrigueren sas senyorias als dotse del corrent, ab la qual carta expressava sas senyorias que lo que obran sas senyorias és un continuat y segur testimoni de la
finesa y constància ab què attenen al major servey de sa magestat, que Déu guarde, ab benefici
d’est Principat, mantenint-se fora de la obediència del exèrcit enemich, confiant del rey,
nostre senyor, se dignarà dispensar lo alívio de
la conclusió de la present. Com més llargament
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és de véurer de dita carta, que estàa // 537r // cusida, signada de número CCIII.
Dilluns, a XXX de setembre MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, per trobar-se en Tortosa per affers seus propris, han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
súplica presentada per Francisco Marí y Genovès, donzell, regent los comptes del General,
ab la qual representava a sas senyorias que des
dels últims de juliol proppassat se troba indispost y impedit de poder exercir la personal servitut de son offici, y que havent proposat a sas
senyorias differents personas que judicava ésser
aptes per a exercir-lo fins ara no havia aparegut
a sas senyorias condecendir a dita petició, suplicant a sas senyorias que per esta vegada tantsolament, salvant-se emperò lo dret que li competeix per a proposar subjectes per a subrrogats en
dit offici, aixís, per indisposició sua, com altrament, fossen servits anomenar persona en subrogat seu ab doble salari y adeales durant la indisposició; demanant que la dita súplica fos
continuada en dietari, a la qual per sas senyorias
lo die present fou feta decretació com més llargament és de véurer de dita súplica, que és assí
cusida, signada de número CCIIII, y del tenor
següent:
Segueix-se dita súplica:
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Francisco Marí y Genovès, regent los comptes
del General de Catalunya, diu a vostra senyoria
que des dels últims de juliol proppassat se troba
indispost e impedit de poder exercir personalment lo dit offici, com és notori a vostra senyoria y li consta de la relació del doctor en medicina que visita en Vilafranca; y usant de la facultat
que li donan y disposan los capítols de Cort ha
proposat a vostra senyoria differents personas
que judicava ésser aptes y idòneas per a exercir
dit offici, havent constat a vostra senyoria admetés alguna de ellas en subrogat en doble salari y adeales y encara alguns de dits proposats offeriren prestar caució segons està // 537v //
informat lo suplicant, encara que no creu ni concent que dits subrogats puguessen ésser obligats a prestar-la. E com vostra senyoria fns ara
no li haja aparegut condecendir a la petició de
dit suplicant, y se trobe encara indispost, e impedit de poder exercir lo dit offici, majorment
en las occurrèncias present que és molt major lo
a. a continuació una carta i relació transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1654.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
536v i 537r del trienni 1695-1698.
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treball y aplicació que aquell requereix y així bé
lo dit suplicant no puga ésser compel·lit a exercir mentres dure sa indisposició, ans bé, per capítols de Cort té concedit lo benefici de fer
exercir per subrogat ab doble salari y adeales y la
facultat de anomenar y proposar a vostra senyoria de subrogat al que creuen complet ab las
proposicions y nominacions refferidas. Per tant,
y altrament, dit Francisco Marí suplica a vostra
senyoria sie de son servey exonerar-lo del exercici de dit offici durant sa indisposició, nomenant vostra senyoria per esta vegada tantsolament la persona que ben vista li sie en subrogat
de dit ofici, ab doble salari y adeales a càrrech y
perill de vostra senyoria, offerint prompte lo suplicant de entregar-li dita administració y dependent de ella, ab expressa, emperò, declaració
y salvetat de què li reste salvo e il·lès lo dret per
a anomenar subrogat en qualsevol altra ocasió
que vinga lo cas permès segons disposició dels
capítols de Cort. Y que la present suplicació sie
continuada en lo dietari corrent per lo scrivà
major en la forma acostumada y té obligació per
capítols de Cort. Officio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Francisco Marí en caució pròpria.
Oblata trigessima septembris millessimo sexcentessimo nonagessimo septima in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que la dita suplicació sia
cusida en dietari lo die present ab la següent
resposta: que a sas senyorias, per la relació jurada // 538r // del doctor en medicina de la vila de
Vilafranca, quant lo consistori residia allí, feta
en mà y poder de sas senyorias als últims de juliol del corrent any, los consta que dit Francisco Marí y Genovès, regent los comptes, llavors
restava indispost y aixís impedit de servir dit offici, però que ara de present ho estiga no·ls
consta, saltim eo modo quo constare debet, ans
bé, tenen notícia que és axit de casa. Y los consta que des de la vila de Vilafranca fins a esta vingué sens anar ab litera, si sols ab un carro. Y que
si bé dit Marí, usant de la facultat que li donan
los capítols de Cort, los proposa tres subjectes
per a subrogats ab doble salari y adeales, may fa
la intenció de sas senyorias prejudicar-lo en son
dret, ans bé, sempre desitjaren admetre-li subrogat ab doble salari y adeales, y si no se afectuà fou la causa per que lo doctor micer ...
Amat, primer proposat, se trobava actualment
vehedor de las companyias de la vegueria de Vilafranca, y aixís no poder fer actual residència
en lo dit offici de regent los comptes, com se
requeria la fes sempre, majorment en aquella
ocasió de tant contínuos quefers y en la qual
totas las pecúnias de la Generalitat estavan y ha-

vian de estar en son poder. En quant als altres
dos proposats, que foren senyors micers ...
Fontdevila y ... Campderrós, si no tingué lloch
en ningú de ells no fonch per no agradar al
consistori ningú de ells dits subjectes, sinó perquè de paraula aconsellaren los assessors de
què, attès de que lo subrogat en lo offici de regent los comptes havia de tenir ara tots los diners de la Generalitat, havia de donar fiansas
idòneas. Y si bé cada hu dels dits las oferiren,
no foren trobadas compatents, com tot lo dit
consta en la deguda forma que està indispost
per servir dit offici. Y proposant al consistori
subjecte benemèrit per subrogat ab doble salario y adeales, estan sas senyorias promptes per
admètrer-lo ab lo modo y forma que los magnífichs assessors axí bé en scrits o de paraula
aconsellaren y no // 538v // altrament, requirint
al escrivà major que quant done còpia aucthèntica de dita súplica sie junt ab la present resposta. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretario et scriba maior Generalis Catalonia».

Octubre
Dimars, al primer de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las tres horas de la tarde, lo noble
don Ramon de Codina y Ferreras, y lo magnífich Joseph Nuri y de Lana y de Càncer, donsell, aportaren una embaxada de part de sas senyorias a la reverent comunitat de preveres de
la iglésia parroquial de la present vila de Reus a
effecte de tornar de part de sas senyorias a dita
comunitat, havent obtinguda hora per medi de
Joseph Pelegrí, verguer, a la porta principal
de la iglésia. Foren rebuts de tota la comunitat,
a la que foren a la porta del cor los feren estar
primer, y en dit cor los donaren lo millor assiento y prudència. Assentats que foran, los dits
Codina y de Lana expressaren a la comunitat
com lo molt il·lustre y fidelíssim consistori restave ab summa gratitut del agasajo havian experimentat de la comunitat y sos indivíduos, y
què lo consistori, en qualsevol part se trobàs,
estaria ab vius desigs de servir la comunitat. Al
que fou respost per lo president dient que podia quedar segur lo molt il·lustre consistori de
que lo major anhelo de la comunitat y sos individuos ere emplear-se en lo que fos del servey
de sas senyorias, axís ab los havers de la comunitat com altrament, y que se alegrarian poguessen donar a sas senyorias la enorabona de
véurer-los restituhits en la ciutat de Barcelona
per medi de unas paus. Los quals Codina y de
Lana, al tornar-se’n, foren acompanyats de la
dita comunitat fins a la porta de la iglésia. Y
després passaren a refferir al consistori lo que
havia passat en dita embaxada.
En aquest die, dits Codina y de Lana, a las qua835

tre // 539r // de la tarde, havent obtinguda hora
per medi de dit Pelegrí, aportaren una embaxada de part de sas senyorias als senyors jurats de
esta vila de Reus, a effecte de tornar-los la visita
de part de sas senyorias. Foren rebuts dels senyors jurats, sens anar vestits consularment, en
la porta de la pessa antecedent a la del magistrat, donant la mà dreta a la porta al entrar. Essent estats entrats en la pessa, tots los senyors
jurats se assentaren en los ascons on acostuman
que acostuman estar, havent donat als dits de
Codina y de Lana a la part dreta de dit ascon
assiento ab dos cadiras de vaqueta de moscòvia,
estant assentats a la part esquerra de dits senyors
jurats differents personas de consell, ab banchs.
Assentats que foren, los digueren lo mateix que
havian expressat a la reverent comunitat, encara
que ab differents rahons. Al que los fou respost
per lo senyor jurat en cap, en veu de sos companys, lo mateix en substància que fonch respost per lo reverent president de la reverent comunitat. Los quals Codina y de Lana, al
tornar-se’n, foren acompanyats per tots los dits
jurats fins al portal de la pessa. Y després passaren a referir al consistori lo que havia passat en
dita embaxada.
Dissapte, a V de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per trobar-se en Tortosa per affers seus propris, han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, // 539v // cusís y continuàs en lo present dietari una carta que han rebut per extraordinari
escrita a sas senyorias per lo excel·lentíssim
compte de la Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, feta
en Verdú, a quatre del corrent, ab la qual és servit sa excel·lència noticiar a sas senyorias de com
la pau estava conclosa, donant-los la enhorabona. Com més llargament és de véurer de dita
carta, que és assí cusida, signada de número CV,
y del thenor següent:
Segueix-se dita carta:
«Acavoa de recibir un extraordinario, despachado de su magestad, con copia de los artículos de la
paz y noticia de estar concluhida. Y siendo tan
gustosa y que no admite dilación, por las grandes
conseqüencias que encluye, se la participo a vuestra señoría con este expresso, y doy la enhorabuena
con el mayor alborosso, por lo que la celebrará
vuestra señoría, cuya vida guarde Dios largos
años. Campo de Verdú, octubre quatro de mil seys
cientos noventa y siete.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
539v i 540r del trienni 1695-1698.
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A esta otra orden no se puede hacer demostración
pública.

bolla, en força de deliberació per sas senyorias
feta als setse del mes de setembre pròxim passat.

El conde de la Corsana

Dimecres, a VIIII de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die se és partit per a la ciutat de Tarragona lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph
Meca y de Cassador, deputat militar, a hont té
sa casa y família, a effecte de poder-se curar de
sos etxaques que pateix, havent obtinguda
llicència del molt il·lustre y fidelíssim consistori
ab deliberació del die de ahir.

Señores ilustres y fidelíssimos diputados de la Generalidad de este Principado».
En aquest mateix die, havent obtinguda per extraordinari sas senyorias carta del excel·lentíssim
senyor compte de la Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat, en y ab la qual participa a sas senyorias de que la Pau està conclosa,
en demostració de celebrar esta notícia ab singular júbilo, fou participada esta notícia, embiantse còpia de dita carta per un official militar, ab
recado, al molt il·lustre y fidelíssim senyor bisbe
de Gerona, que·s troba en la present vila de
Reus, als senyors jurats de dita vila, y així mateix
també a la reverent comunitat de preveres de la
iglésia parroquial de dita vila de Reus.
540r

En aquest mateix die, de part de dit senyor bisbe de Gerona, vila de Reus y comunitat, fou donada la enhorabona a sas senyorias de dita notícia de estar la pau conclosa, ab recados, ço és,
per part del senyor bisbe de Gerona per medi de
un capellà de sa família, per part de la present
vila de Reus per medi del jurat en cap, no anant
vestit consularment, y per part de dita comunitat per medi de un prevere de ella.
Dilluns, als VII de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, per las rahons més llargament contengudes en una deliberació per sas senyorias
feta lo die present, se és partit de la present vila de
Reus per la de Vilaseca lo noble don Joseph de
Càncer, subrrogat en altre dels assessors del General, (al) port de Salou y altras parts, junt ab lo
doctor micer Hierònym Martí, fiscal, Francisco
de Monfar y Sorts, procurador fiscal, Joan Batista Clavaria, subrrogat en ajudant tercer de la scrivania major, y Joseph Pelegrí, altre dels verguers
de sas senyorias, ab assistència del official real o
de baró, que aparexerà a dit Càncer més convenient, per a fer inquisició sobre la demolició de la
barraca del port de Salou y altrament.
En aquest mateix die és arribat en la present vila
de Reus Christòphol Bellver, negociant de dita
vila y subrrogat en lo offici de sobrecullidor de
la Generalitat de Catalunya, a effecte de cobrar
tots los drets, axís del General com de bollas de
plom y sagell de sera de la taulas, col·lectas de
Manresa, Vich, Camprodon y qualsevols altras
que aparega a sas senyorias haver-se de embiar
de las ciutats de Vich y Manresa, y vila de Camprodon y sas col·lectas, a hont ere anat per no
// 540v // haver pogut cobrar en Vich, per certas
difficultats se offeriren, las peccúnias de dret de
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Divendres, a XI de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die és tornat de la vila de Vilafranca lo
noble don Joseph de Càncer, subrogat en altre
dels assessors del General, del port de Salou y en
altras parts, junt ab lo doctor micer Hierònim
Martí, advocat fiscal, Francisco de Monfar y
Sorts, procurador fiscal, Joan Batista Clavaria,
subrogat en ajudant tercer de la scrivania major,
y Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, a hont ere anat ab los dits als set del corrent per a fer inquisició sobre la demolició de la
barraca // 541r // del port de Salou, y altrament
en forsa de deliberació feta per sas senyorias dit
die set de octubre corrent.
Disapte, a XII de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present
dietari una carta de sa excel·lència escrita a sas
senyorias des de Verdú, als vuyt del corrent, ab
la qual és servit participar a sas senyorias que de
la conferència que havia tingut lo die de ahir en
Monmaneu ab lo duch de Vendosme, hauria
resultat avisar-lo que la orde que havia rebut de
son rey ab la notícia de la pau ere que luego repassar al Llobregat y posàs sas tropas a cubert,
fins que arribàs lo cas de haver-se’n de anar
ellas, havent pogut conseguir sa excel·lència lo
preservar per nosaltres lo Llusanès, Ripoll, la
vall de Ribas y lo país de Berga y Bagà y lo demés del Llobregat en ensà. Com més llargament és de véurer de dita carta, que és assí cusida, signada de número CCVI, y del tenor
següent:
Segueix-se dita carta.
«Aunquea la carta que he recivido de vuestra señoría, en fecha de cinco del corriente, es respuesta
a otra mía, y no contiene cosa particular, no
quiero omitir al participar a vuestra señoría
como de la conferencia que tube ayer en Monmaneu con el duque de Bandoma resultó el dezirme
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
540v i 541r del trienni 1695-1698.

que la orden que ha recivido del rey, su amo, con
la noticia de la paz, es que luego repase el Llobregat, como lo executará, y ponga las tropas a cubierto mientras llega el caso de la ebacuación de
ellas y de que se ratifiquen los tratados. Pudiendo
yo conseguir del duque, después de una larga conferencia, el preserbar para nosotros el Llussanés,
Ripoll, la valle de Ribas, el país de Verga y Bagá y
lo demás del Llobregat. De que me ha aparecido
prevenir a // 541v // vuestra señoría, a fin de que
se halle en esta intelligencia, como yo lo quedo, del
particular alborozo con que vuestra señoría habrá celebrado la noticia que le di de la conclusión
de las pazes, luego que se ratifiquen, que espero
será presto lo participaré a vuestra señoría, y en el
ínterin deseo se offrescan muchas ocasiones de su
agrado y mayor satisfacción en que acreditar mi
fina voluntad. Nuestro Señor guarde a vuestra
señoría largos años. Campo de Verdún y octubre
VIII de MDCLXXXXVII. El conde de Corsana.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Diumenge, a XIII de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors diputats ecclessiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari un
compte firmat per Christòfol Belvís, subrrogat
en lo offici de sobrecullidor del General, ab desliberació dels trenta-hu de agost passat, del que
tenia cobrat de orde de sas senyorias. Com és de
véurer de dit compte, que és assí cusit, signat de
número CCVII.
Dilluns, a XIIII de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors diputats ecclessiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present
dietari una súplica donà de part del il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, la qual conté que considerant a sas senyorias aplicats en la provisió de
mestre de camp del tèrcio del General representa a sas senyorias // 542r // que no obstant lo
molt que se ha empleat esta campanya en servey
de sa magestat y benefici públich de la província, considerava que eren motius bastants per a
que solicitàs la continuació de los empleos militars, emperò com se troba indispost no pot ser
lo poder offerir sa persona per lo càrrech de
mestre de camp demanant que la dita súplica sie
cusida en dietari. Com és de véurer de dita súplica, que és assí cusida, de número CCVIII, y
del tenor següent:
Segueix-se dita súplica.

«Molta il·lustre senyor.
Don Joseph de Meca y de Cassador, deputat
militar en lo corrent trienni, considerant a vostra senyoria fidelíssima aplicat en discórrer sobre la provisió del puesto de mestre de camp del
tèrcio amb que la Generalitat de Catalunya serveix al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, que
vaca per haver mort gloriosament, en lo siti de
Barcelona lo mestre de camp, fray don Joan de
Marimon, religiós profés del hàbit de Sant Joan,
representa a vostra senyoria que no obstant que
regoneix que en conseqüència y continuació del
que ha procurat aplicar-se en tota esta campanya en quantas operacions vostra senyoria li ha
empleats encarregat, així respecte de haver seguit las veguerias de Tarragona y Monblanch
per la solicitut de las numerosas llevas en que ditas veguerias se han effectuat, com respecte de
haver ab tota prestesa posat en exequució la deliberació de vostra senyoria assistint al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general del real exèrcit, concorrent
en los paratges de las cercanias del exèrcit de
França, aplicant no sols en acalorar en las empresas militants als naturals del Principat que ab
llevas y somantents se trobavan en la muntanya
a vista del enemich sino també en la pertinència
de la mateixa sort del país per què perseverassen
en sa valerosa constància sens reparar lo dit deputat militar a exposar-se en perills y contingèncias de la guerra restant prisoners de francesos
en lo lloch de Sant Feliu de // 542v // Llobregat
lo die catorse de juliol, que tots són motius per
a què ab major empenyo y esfors solicitàs la
continuació de estos empleos militars. Emperò,
com havent recaygut estos mateixos exercicis
sobre la poca salut que ordinariament gosa dit
don Joseph Meca li hagen augmentat ab més
violència los echasques, no·s troba ab actual disposició corporal per poder offerir a vostra senyoria sa persona per continuar las operacions
militars de la campanya en lo govern del tèrcio y
càrrech de mestre de camp, ans bé, suplica a
vostra senyoria que en attenció de sa poca salut,
que és notòria a vostra senyoria, sie de son servey tenir-lo per legítimament escusat del dit
empleo, sempre que vostra senyoria aparegués
que podent-se mantenir lo tèrcio ha de ser de
desempenyo de vostra senyoria que un dels mateixos consistorials sie mestre de camp puix en
eix cas cedint don Joseph de Meca de la pretensió de dit puesto per las justas rahons sobrereferidas podria vostra senyoria elegir subjecte de
tota satisfacció, suplicant també a vostra senyoria que ordene al secretari continue en dietari
esta representació.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
541v i 542r del trienni 1695-1698.
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Oblata die decima quarta octobris millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, in consistorio, et
cetera.
Et dominus deputatus regalis, absentibus domini
deputati ecclessiastico et militari, intervinientibus dominis auditoribus computorum, decreverunt quod fiat sicut petitur. Don Raymundus de
Codina et Ferreras, secretario et scriva maior Generalis Cataloniae».
Dimars, a XV de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Pere Rigolf, de la present vila de Reus, ha fet relació, mitjensant jurament, com lo magnífich
Francisco Marí y Genovès, donsell, regent los
comptes // 543r // del General, se troba indispost de calitat que li impideix la personal servitut de dit son offici.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias,
absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una relació en escrits feta y firmada
per lo doctor en medicina Joseph Gavaldà, y jurada en mà de sas senyorias, en orde a la indisposició del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, donzell, racional del General, la qual és assí
cusida, signada de número CCVIIII, y del tenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Molta il·lustre senyor.
Lo doctor en medicina baix firmat, en forsa del
jurament té prestat en mà y poder de vostra senyoria, fa relació com als primers de setembre
proppassat del corrent any mil sis-cents noranta-set lo magnífich senyor Erasme de Lana y
Fontanet, donzell, obtenint lo offici de racional
de la casa de la Deputació del General del present Principat, me cridà per trobar-se dit senyor
indispost, per ocasió de un gran incendi en lo
cap, ajustat ab una cansada vigília, ab gran y
molesta set, gran flaquesa en los nirvis y las urinas molt cruas, ocasionada dita cuesa de urinas
per día vigília, y las moltas obstruccions pateix
en un y altre hipocondri, com també per ser de
naturalesa biliosa y adusta; lo que, segons mon
sentir, assajat de una llarga experiència de trenta-hun anys, tot indica imminent perill de total
aniquilació de salut, com de sa vida ja manifesta
gran contingència de donar en deliri, per una
inveterada intempèrie té en lo fetge y recremaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
542v i 543r del trienni 1695-1698.
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das entranyas y en altres molts accidents, en particular una inflamació interna de fetge o altre
part vehina, segons la grave disposició de dita
part y la tenció de hipocondris demostran, carregats dits // 543v // echaques en edat tan avansada de més de sexanta-tres anys, se pot no sols
rezelar, però molt témer un desestrat y sinistre
effecte, que ab breu temps podria ocasionar-li la
mort. Per lo que me fou molt forçós receptar-li
vàrios remeys necessaris, segons en tal temps
demana dita enfermetat. Y entre altres differents begudas y altres remeys specificats a dit effecte y a no ser estat lo temps tant rigurós en los
molestos calors, hauria manat se sangràs algunas vegadas sens altras cosas mortal cas, segons
haguera necessitat, trobant-se de assiento y
quietut altra part, per no donar lloch a què se
remoguen alguns inconvenients majors. Y tenint plenament entès que lo exercici y operacions de dit offici de racional és molt penós y
atreballat, per consistir aquella còpia de escriptura y examen de comptes, lo que totalment és
molt nossiu y contrari als sobredits effectes pateix dit senyor, judico y cercioro que dit senyor
de Lana de mesos a esta part ha estat y vuy die
present se troba impedit de poder exercir dit
son offici, no podrà trobar-se apte per dita servitut, lo que affirmo en virtut del dit jurament
tinch prestat. Y ho firmo en la vila de Reus, octubre y quinse mil sis-cents noranta-set. Doctor
Joseph Gavaldà».
Dimecres, a XVI de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias, absents los il·lustre y fidelíssim senyors deputats
ecclessiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari un
compte dels diners ha col·lectat Christòphol
Belver, de la present vila de Reus, subrogat en
lo offici de // 544r // sobrecullidor de la Generalitat, ab deliberació de trenta-hu de agost passat
en las col·lectas de Vich y Camprodon, de orde
de sas senyorias. Com és de véurer de dit
compte, que és assí cusit, signat de número
CCX.
Diumenge, a XX de octubre MDCLXXXXVII. En
aquest die han ordenat sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y militar, a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta que han rebut de sa excel·lència,
dada en Vilafranca del Panadès, als dinou del
corrent, escrit a sas senyorias, ab la qual és servit
participar-los de que luego escriuria a Barcelona
sobre la evacuació de las milícias francesas de la
casa de la Deputació y exacció dels drets del General y bolla, y que la ratificació de la Pau havia
firmat sa magestat, Déu lo guarde, y que partí
de Madrid lo die de vuyt del corrent. Com més

llargament és de véurer de dita carta, que és assí
cusida, signada de número CCXI, y del tenor
següent:
Segueix-se dita carta // 544v // de sa excel·lència:
«Laa carta de vuestra señoría de dose del corriente me ha entregado el doctor Joseph Alós y Ferrer.
Y en intelligencia de lo que vuestra señoría expressa en ella y él me ha referido a boca en su
nombre, escriviré luego a Barcelona sobre la ebacuación de las milicias francesas de la casa de la
Deputación y exacción de los drechos del General y
Bolla, assegurándose vuestra señoría que para
quanto sea de su alivio y mayor satisfacción me
hallará siempre con igual effecto. Dios guarde a
vuestra señoría felices años. Vilafranca, y octubre
diesysiete.
La ratificación de paz firmó su magestad y partió
de la corte el día ocho de este, con que ya la considero ratificada también del christianíssimo. Y
muy luego espero que se evacuará el país de franceses y que gozarán estos pueblos del consuelo que
tanto merecen. Y más lo deseo. El conde de la Corsana.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias de data de setse del corrent per los molt
il·lustres senyors jurats, racional y síndich de la
ciutat de València, ab la qual significan a sas senyories tenen rebut dos cartas suas, la una de
tres y la altra de nou del corrent. Y encara que lo
contengut en la primera lo havia contristat
molt, però no havian respost a dita carta per tenir notícias de estar firmadas las paus, emperò,
haventb // 545r // tingut per la segona notícia de
la conclusió de las paus se congratulavan ab sas
senyorias donant-los la enorabona. Com és de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CCXII.
En aquest mateix die se és partit de la present
vila de Reus, a hont se trobava de trànsit, lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya, per a la vila de Vilafranca del Panadès, bisbat de Barcelona, a hont tindrà sa residència fins que la puga tenir en Barcelona per
ocasió de la pau.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
543v i 544r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1655.
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Dilluns, a XXI de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die és arribat a la present vila de Vilafranca del Panadès, bisbat de Barcelona, lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, per a tenir sa residència fins y a tant que
puga tenir-la en la ciutat de Barcelona, per ocasió de la Pau.
Dijous, a XXIIII de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las quatre de la tarde, havent
// 545v // obtinguda primer hora per medi de
Francisco Monfar y Sorts, ciutedà honrat de
Barcelona, fent lo offici de síndich los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors militars y real, ab sas
insígnias, los tres verguers ab massas altas y
acompanyats dels officials que segueixen lo
consistori y dels demés que són del General en
la present vila han aportat una embaxada al excel·lentíssim senyor compte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat en
est Principat, qui ja se trobava en esta vila antes
que arribés lo consistori, contenint de què lo
consistori tenia entès de què en Barcelona, per
part dels ministres de Fransa, havent fet posar a
dos ab la presó se havia cobrat dels drets del General y bolla més de mil doblas, y que se temia
que voldrian cobrar de las taulas, tant de la
col·lecta de Barcelona com altrament, que·s trobavan en sa obediència, quant no·y havia rahó
de que se col·lectàs lo que espectava al consistori, axís per la capitulació de Barcelona que donava tres mesos, lo que finirian als setse de nohembre primer vinent, com y també per rahó de
estar la pau conclosa y firmada per lo rey, nostre
senyor, que Déu guarde. Y que així mateix lo
governador de Tarragona feya pagar certas
quantitats a las embarcacions que volian embarcar en Salou mercaderias, lo que encontraba ab
constitucions, capítols y actes de Cort. Lo que
posavan en gran comprehensió per a què fos
servit, en quant al primer punt escríurer al duch
de Vandoma, per a què no cobràs cosa ninguna
ni sos ministres, ans bé, retornassen en lo cobrat. Y que en quant al segon punt també se
dignàs donar la providència que li aparegués
més proporcionada, per a què se conegués de
que dit governador de Tarragona no molestàs a
las embarcacions, quedant esperansat lo consistori de què havia de véurer a sa excel·lència la
honra de lograr tot felís succés en estas dependèncias. Al que fou sa excel·lència servit
respòndrer //546r // de què en quant a la primera dependència ja tenia escrita al duch de Vandome y que continuaria las diligèncias per a què
se logràs, lo que desitjava sa senyoria que així
mateix passaria en la segona a donar aquella
providència que convindria per a què quedàs lo
consistori aconsolat y tot lo Camp de Tarragona, podent-lo assegurar de que son únich desig
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consistia en poder-se manifestar en moltas ocasions de la major satisfacció del consistori, per
lo que sempre lo trobaria molt propici. Los
quals senyors oÿdors militar y real, tornats a
consistori, feren relació del sobredit.
Disapte, a XXVI de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las quatre de la tarda, havent obtinguda per medi de tres síndichs, hora, los
magnífichs senyors jurats de esta vila de Vilafranca del Panadès, vestits consularment ab sos
dos verguers, ab sas massas, y acompanyats de
proms y personas de consell, són vinguts a visitar al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors diputats y ohidors de comptes del General de est Principat en esta vila residints, tenint
lo consistori en la mateixa casa de la vila, los
quals senyors jurats, per ocasió de haver-se vestit consularment en una pessa de dita casa, que
és en la entrada, foren rebuts per tots los officials del General de la present vila a la porta de
dita pessa, al cap de la escala per los magnífichs
assessors y advocat fiscal y demés officials que
segueixen lo consistori, posant-se al costat del
senyor jurat en cap un assessor, // 546v // del segon altre assessor, del ters lo advocat fiscal y del
quart lo secretari, seguint los demés en la porta
de la pessa a hont està lo consistori. Los tres verguers del General ab massas altas se posaren
precehint a las de la vila, immediats als dits senyors jurats, los quals, al mig de dita pessa, foren rebuts per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real. Després, estant sas senyorias assentats en sas cadiras de vellut, los magnífichs assessors, advocat fiscal y secretari y demés
officials y militars, assentats que foren tots lo
magnífich senyor jurat en cap en veu de sos
companys, donà la enorabona a sas senyorias de
bon arribo a esta vila, alegrant-se de lograr esta
ocasió per a poder més a menut y a totas horas
solicitar nous empleos del major servey y agrado
de sas senyorias, donant-se repetits parabiens de
que la ocasió de estar la pau conclosa y firmada
fos lo únich motius de sa tornada per a poder-se
transferir en Barcelona son sentro. Al que fou
respost per sas senyorias, ço és, per lo senyor deputat real, president, en veu de sos companys,
que restava agrahidissim lo consistori de las finesas que de sa magnificència havia experimentat en la altra y present ocasió. Y que podia affigurarse la vila que lo únich desig del consistori
consistia en la aplicació de molts empleos, en lo
del major servey y agrado de sa magnificència, y
que donavan la enorabona a sa magestat de ser
la pau conclosa y firmada per sa magestat, que
Déu guarde, prenent-se molts parabiens de que
la ocasió de tornar-se a véurer fos esta, quant
tant se interessa en ella lo major real servey, bé
públich de sa magestat y del consistori, província y de tota la monarquia. Després, fent las de840

gudas cortesias los senyors jurats se despediren
de sas senyorias acompanyant-los fins a la porta
dela pessa los senyors oÿdors militara // 547r // y
real, y seguidament fins al cap de la escala los
mateixos que·ls acompanyaren al entrar, anyadint-se que los tres verguers de la Deputació los
acompanyaren fins passada la porta de la segona
pessa, ab massas altas, precehint sempre las massas de la vila, y des del cap de la escala fins baix al
aposento, a hont se vestien los senyors jurats,
foren acompanyats per los mateixos que·ls
acompanyaren al entres des de dit aposento fins
al cap de la escala.
Diumenge, a XXVII de octubre, MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absents los il·lustre
y fidelíssim senyors deputats ecclessiàstich y militar, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una carta
escrita a sas senyorias per los molt il·lustres senyors elets dels tres estaments ecclessiàstich, militar y real del regne de València, en jornada de
vint-y-tres del corrent, en resposta de una que·ls
escrigueren sas senyorias als tres del mateix ab la
qual carta expressan que quant reberen dita carta ja tenian notícia de las paus, alegrant-se summament de la conclusió de ellas. Com és de
véurer de dita carta, que és assí cusida, signada
de número CCXIII.
Dimars, a XXVIIII de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die a las deu del matí, havent-se obtinguda // 547v // hora per un official militar en lloch
del síndich, és anat lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar sens insígnia ni verguer, ans bé,
dissimuladament, per sas senyorias al excel·lentíssim senyor comte de Corsana, llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, a representar-li que, havent-se servit sa excel·lència participar a sas senyorias una còpia de un capítol de una carta que
li escriu don Miquel Gascó, mestre de camp, de
infanteria espanyola, de vint-y-sinch del corrent, lo qual és cusit en la mà de deliberacions
del trienni corrent en la present jornada, contenint que respecte de la pretensió del consistori,
no vol cedir lo duch de Vandosme ni enténdrer
que lo comú de la Deputació sie comprès en la
capitulació de Barcelona, però que per a servir a
sa excel·lència procurarà hi hage alguna ajust rahonable, aparexent-li que serie convenient que
sa excel·lència enviàs a Barcelona algun deputat
per a trasladar-ho o en tot cas algun official de la
Deputació en son nom. Y que desitjant lo consistori tenir un felís assert en esta dependència, y
no faltan a un mateix temps en lo que sie del
servey del rey, nostre senyor, bé públich de esta
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1655.

que de Bandosme los motivos que assisten al consistorio para que se restituya todo lo que los ministros de Francia han tomado de los drechos del General y bolla que se han cobrado en dicha ciudad y
tablas de la colecta, des del día quince de agosto
que se hizo entrega de la plaza a las armas de
Francia, fundándose en los capítulos XXIX,
XXX y XXXXIII de las capitulaciones echas a su
rendición, y en lo demás comunicará a vuestra
merced a boca y veras de la instrucción que lleva.
Y porque deseo quanto pueda ser del mayor alivio
y satisfacción del consistorio, encargo a vuesta
merced solicite con el duque de Bandosme mande
se restituya el producto de essos derechos o a lo menos alguna porción conciderable, advirtiendo
vuestra merced a dicho don Joseph de todo aquello
que pueda facilitar y conducir al logro de lo que se
desea, asegurando a vuestra merced que además
de ser tan justa esta instancia, me deverá particular gratitud según lo experimentará vuestra
merced, cuya vida guarde Dios largos años. Vilafranca y octubre veynte y nueve de mil seys cientos
noventa y siete.

provincia estimaria qual ere lo gust de sa
excel·lència, dexant en sa mà la total resolució
de est negoci, la qual executaria a ciegas lo consistori. Al que és estat servit sa excel·lència
respòndrer que estimaria summament lo gran
zel ab que lo consistori obrava en sas incumbèncias que a ell li apareixia no anàs consistorial, si
emperò, que ere convenient de que lo consistori enviàs algun official de supposició y de sa confiansa, al qual acompanyarà ab molt gust ab carta, assegurant al consistori que lo major desig
tenia ere de poder-se manifestar en quant fos
del major satisfacció. Del que tornat dit senyor
oÿdor militar en consistori ha fet relació del sobredit.
548r

En aquest mateix die, a la nit, és vingut en la
present vila de Vilafranca del Panadès, de la ciutat de Tarragona, lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, a hont ere anat per tenir allí sa casa y família,
a effecte de poder-se curar de sos echaques que
patia, havent obtinguda llicència del molt il·lustre y fidelíssim consistori als quinse del corrent,
trobant-se cabalment convalescent de sos echaques.
Dimecres, a XXX de octubre, MDCLXXXXVII. En
aquest die se és partit de la present vila de Vilafranca del Panadès per a la ciutat de Barcelona,
lo noble don Joseph de Càncer y de Prat-Sanjulià en nom del molt il·lustre y fidelíssim consistori, en virtut de deliberació per sas senyorias
feta lo die de ahir per a que allí tracte y conferesca en nom y veus de sas senyorias que los ministres de Fransa restituhescan las pecunias y diners
que han extorquit dels exactors y altres officials
del General resultants dels drets del General y
Bolla que se ha cobrat en dita ciutat y taulas de
sa col·lecta, que·s troban en la obediència de
França; y que en avant se abstingan de cobrarne; que ajuste esta dependència de aquell modo
que més li aparega convenir per la Generalitat.
Lo qual don Joseph de Càncer se partí acompanyat de una carta escrita per sa excel·lència a
don Miguel Gavo, còpia de la qual és assí cusida, signada de número CCXIIII la qual còpia
han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, a mi, secretari y scrivà major del General, continue en
lo present dietari y és del tenor següent:

548v

El conde de Corsana.
Teniedo sobre esto prevenido a vuestra merced, en
mis antecedentes, fiando de su actividad, no tengo que añadir».
549r

Nohembre

549v

Divendres, a VIII de nohembre, MDCLXXXXVII.
En aquest die, a las tres horas de la tarde, havent-se obtinguda hora per un official militar,
en lloch del síndich, és anat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, sens insígnia, ni verguer, ans bé, dissimuladament, per sas senyorias, al excel·lentíssim compte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat a donar-li
molt singulars gràcias de la especial honra havia
fet al consistori. Y aixís, a la Generalitat, de haver procurat ab totas veras de que don Joseph
de Càncer, subrrogat en lo offici de assessor del
General de est Principat, qui ere anat de sa excel·lència a Barcelona, als trenta del passat per
est effecte, per medi de don Miquel Gascó,
mestre de camp de infanteria espanyola, recobràs totas las pecúnias y diners de la Generalitat, que lo duch de Vandome y ministres del rey
christianíssim des de la entrega de la ciutat de
Barcelona havian cobrat o per lo menos se abstinguessen de cobrar las quantitats vensudas,
havent-se alcansat per son poderós medi de què
als quinse del corrent alsarian lo segrest, y no
menos de haver diligenciat per exprés saber de
dit duch de Vandome, que ere sa intenció en
orde a passar a confiscar los béns dels qui no se
trobarian en la obediència de França passat lo

Segueix-se dita carta.
«Laa deputación de este Principado ha nombrado
a don Joseph de Càncer y de Prat Sanjuliá, para
que passe a essa ciudad a representar al señor dua. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
547v i 548r del trienni 1695-1698.
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die deu y quinse del corrent, per ésser acabats
los tres mesos de la capitulació de Barcelona,
que corria valgut, ho executarian, logrant la resposta de dit duch de Vandome de què may sa
intenció ere estada tal, però que, desitjant lo
consistori cumplir ab sas obligacions, li suplicava fos servit cerciorar-lo si ab dita resposta restarian salvats los nobles de la casa de la Deputació
de la ciutat de Barcelona. Al que és estat servit
respóndrer sa excel·lència de què en lo tocant al
primer punt podia assigurar al consistori que
havia aplicat quantas diligèncias havia pogut per
a que la Generalitat recobràs y tingués salvas las
pecúnias de sos drets, però que sols se havia pogut conseguir de Vandome que als quinse del
corrent se alsàs lo segrest. Y que ja veia lo consistori // 550r // que esta dependència no havia
pogut córrer a solas per sa mà. Que en quant al
segon, podia y devia dir que la resposta de Vandome ere molt favorable. Y que creia y se persuadia que ab ella venian compresos los mobles
de la dita casa de la Deputació, puix que las mateixas rahons considerava militavan per la salvetat de estos, que dels particulars, y que axís le
apareixia se podia omitir fer diligència ninguna
per ara, del que tornat dit senyor oÿdor militar
en consistori ha fet relació del sobredit.
Dissapte, a VIII de nohembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, cerca del migdie, és vingut en la present vila de Vilafranca del Panadès, de la ciutat
de Tortosa y altras parts lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Rafel de Pinyana y Galvany, deputat ecclessiàstich, a hont ere anat per negocis
y affers seus propris, als vint-y-sinch de setembre passat, havent obtinguda llicència del molt
il·lustre y fidelíssim consistori ab deliberació del
mateix die. Y en aquest mateix die se ha restituhit en consistori.
Dilluns, a XI de nohembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las tres de la tarde, havent obtinguda llicència per medi de un official militar en
lloch del síndich, lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, sens insígnia, per ser del
gust de sa excel·lència, ni verguer ab massa, és
anat de part de sas senyorias al excel·lentíssim senyor compte de la Corsana, llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat,
qui li ha representat de que tenia entès //550v //
lo consistori de què lo die de ahir havia vingut
un correu de Madrid, y que·s deya que aportava
orde de sa magestat per a sa excel·lència per a
què quant antes procuràs de què en ninguna
manera passàs los duch de Vandoma a confiscar
los béns dels qui se trobavan ausents de la obediència de França, no obstant de ser conclós o
conclòurer-se los tres mesos de la capitulació de
Barcelona, per ser ja conclosa la pau. Y que esta
petició la·y havia feta la Deputació, de la qual
842

notícia estava ab viu sentiment lo consistori, per
ser cert que no havia escrit al agent ni a altra persona per a què fes consemblant súplica a sa magestat, assigurant a sa excel·lència que lo consistori, lo que tot al menos anhelava eren moltes
occasions del major servey y agrado de sa
excel·lència. A què fou servit respóndrer sa excel·lència que del acertat procehir del consistori
sempre havia cregut lo que li expressava. Y que
no necessitava d’eixa demonstració per a persuadir-lo, lo que li significava que ere veritat lo que
sa senyoria li havia ponderat, que alguna persona en la cort com a official de la Deputació deuria haver passat com a particular a donar memorial al rey, nostre senyor, que Déu guarde. Y que
sempre lo trobaria lo consistori molt gustós per
tot quant fos de son agrado. Del que, tornat dit
senyor deputat ecclessiàstich a consistori, à fet
relació del sobredit.
Dimars, a XII de nohembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, per un official militar,
per no ésser-hi lo síndich, han enviat a sa
excel·lència la proposició de subjectes o terna
per lo interim en sa magestat, Déu lo guarde,
pren resolució en la provisió del offici de receptor de fraus y pecúnias del General de laa
// 551r // ciutat de Tortosa y sa col·lecta, per ser
un dels compresos en la real reserva. Lo qual offici vacca per mort de mossèn Hierònim de Gassia, donzell, com és de véurer de dita proposició
que és assí cusida, signada de número CCXV.
Dimecres, a XIII de nohembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las dotse horas del migdie, haventse obtinguda primer hora per medi de un official militar en lloch del síndich, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
ecclessiàstich, sens insígnias ni verguers, per ser
eix lo gust de sa excel·lència, anaren a una embaxada al excel·lentíssim senyor compte de Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, de part de sas senyorias,
dient-li de què, havent tingut lo consistori carta
per lo extraordinari que és arribat avuy, contenint de com als set del corrent havia tornat lo
exprés de la Haya ab la ratificació de la pau, no
podia deixar de obsequiar-lo en donar-li la enorabona de tan felís notícia, en què tant se interessava lo major real servey y benefici públich.
Al que fou servit respóndrer sa excel·lència que
estimava al consistori esta demostració, però
que no podia acceptar la enorabona, per quant
esta notícia sols la sabia en lo consistori. Però
que judicava que demà o després de demà arribaria correu ab notícia tant alegra. Y que en tenir-la, luego participaria aquella a sas senyorias.
a. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1656.

De tot lo que, tornats dits senyors deputat militar y oÿdor ecclessiàstich en consistori, han fet
relació del sobredit.
Divendres, a XV de nohembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las deu horas del matí, de part
// 551v // del excel·lentíssim senyor comte de la
Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, és vingut a consistori un gentil hom seu, cavaller de hàbit, que al
entrar y axir fou acompanyat per los officials que
segueixen lo consistori. Y assentat ab cadira de vaqueta de moscòvia, a la part dreta del consistori,
ha significat a sas senyorias de com sa excel·lència
per extrahordinari havia sabut est matí que la pau
estava ratificada, que passava per ell a donar la
enorabona a sas senyorias de notícia tant alegra,
tenint per cert que la celebraria ab lo júbilo que
merexia. Al que fou respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos
companys, de què lo consistori restava ab summa
estimació de la mercè li feya sa excel·lència ab la
deguda gratitud de ella y que en major demonstració de alegria passaria luego a complimentar a
sa excel·lència. Y havent fet dit gentil hom las degudas cortesias a sas senyorias se és despedit.
En aquest mateix die, a las dotse horas del migdia, havent obtinguda hora per medi de un official militar en lloch del síndich, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
ecclessiàstich, sens insígnias y verguers ab massas, per ser estat del gust de sa excel·lència, són
anats al excel·lentíssim senyor comte de Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, a aportar-li una embaxada de part de sas senyorias, contenint de què
lo consistori restava tant banyat de júbilo y contento ab lo recado que ere estat servit sa
excel·lència lo die present honrar-lo que li faltavan hipèrboles, veus y clàusulas per a expressarho. Que demana a sa excel·lència milions de parabienes de tant alegre notícia, y que sent de
tanta conseqüència per lo real servey y benefici
públich de esta província y de tota la monarquia
estava molt assigurat la celebraria ab la alegria
que corresponia a tanta felicitat. Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que la demostració del consistori ere molt digna del gran zel
// 552r // y innata fidelitat ab què proporsionadament sempre se havia aplicat al major real servey, que ere molt just se los donassen recíprocament. Y singularment se prenia la enorabona
per a poder véurer que vassalls tant fidelíssims y
constants sens iguals gosassen de la tranquilitat
que tan merescuda tenian. De tot lo que, tornat
en consistori dits senyors deputat militar y oÿdor ecclessiàstich, han fet relació del sobredit.
En aquest mateix die, a la tarda, se ha publicat la
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pau en la present vila de Vilafranca de Panadès
entre las coronas de Espanya y Fransa, ab so de
trompetas y timbalas, ab diffarents catafals que
per est effecte estavan disposats, y singularment
davant lo palàcio de sa excel·lència, davant la casa
de la vila, a hont sas senyorias tenen lo consistori,
devant la casa a hont està lo noble don Francisco
de Portell, del Consell de sa magestat, en lo de
Catalunya, y advocat fiscal qui per no estar en la
present vila lo regent substituhí en son lloch y
devant la casa a hont habita lo thesorer.
Disabte, a XVI de nohembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, havent obtinguda primer hora de sa
excel·lència per medi de un official militar, en
lloch del síndich, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor militar han aportat
una embaxada a las dotse horas del migdia al excel·lentíssim senyor compte de la Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en est Principat, sens insígnias ni massas,
sinó com a particulars, per ésser estat del gust de
sa excel·lència, de part de sas senyorias, contenint de què en consideració de que sa excel·lència lo die de ahir los havia participat de que la pau
entre las dos coronas de Espanya y Fransa estava
ratificada, y que esta se havia publicat lo mateix
die de ahir en la present vila, no podia lo consistori sustentar més lo tèrcio de la Generalitat, per
contravenir a capítols de Cort. Y que axís passava
a licenciar-lo, confiant de que·s donaria //552v //
per servit d’esta resolució, y que li estimarian escrigués al governador de Berga a hont estava la
guarnició lo tèrcio, per a què no fes impediment
algun a la extincció de ell. A lo que fou servit respóndrer sa excel·lència que ningun de sos antecessors li aportava avantatja en los desigs de donar gust al consistori en tot quant pogués. Y que
així estimaria fer en scrits se li participàs lo estil
que havian observat los antecessors. Del que,
tornats en consistori los dits senyors deputats y
oÿdor militar, han fet relació de lo sobredit.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major, que continue en lo
present dietari una representació feta en scrits
per sas senyorias a sa excel·lència, y enviada per
un official militar, en lloch del síndich, que conté la forma que han observat los antecessors de
sa excel·lència en cas de extinció de tèrcio de
la Deputació. Com més llargament és de véurer
de dita representació, que és assí cusida, signada de número CCXVI, y del tenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Excelentíssimoa señor.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
552v i 553r del trienni 1695-1698.
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servey del rey, nostre senyor, y deffensa del
present Principat, de quatre-cents hòmens en
temps de un any si tant durava la guerra. Y
com la pau sie publicada en la present vila de
Vilafranca del Penadès als quinse del corrent y
per consegüent, segons disposicions dels capítols de Cort, no poden-se gastar pecúnies del
General sinó en cas de invasió del enemich en
lo present Principat, y no havent-hi guerra en
ell, reste finida y extinch lo tercio de dit General, no podent-se continuar aquell, ab tot, sas
senyorias, antes de notificar-ho als officials y
soldats de dit tèrcio, ho representavan a sa excel·lència, confiant se dignaria dar las providèncias necessàrias per a que no·s fassa lo impediment. Al qual, dits officials y soldats, per
axir líberament de la guarnició de Berga, que
és en la conformitat que sempre los antecessors
de sa excel·lència havian estilat observar-ho, y
singularment en vint-y-quatre de nohembre de
mil sis-cents vuytanta y quatre, com ho podria
véurer de la deliberació en est die feta. Y així
mateix, de la representació al senyor duch de
Bournonville, que·s posavan en sa mà, com
més llargament és de véurer de dita representació y deliberació y altra representació, que són
assí cusidas y signadas de números CCXVII,
CCXVIII y CCXVIIII, y la deliberació de sa
excel·lència de número CCXVII y del tenor següent:

Obedeciendo el consistorio a lo que vuestra excelencia se ha servido insinuar al diputado y oydor
militar en la embaxada que en nombre de consistorio han hecho a vuestra excelencia esta mañana, de que se le diesse en scrito el estilo que se tenía
en licenciar el tercio, dize que todas las vezes que
ha formado el tercio haviendo guerra con el rey
christianíssimo ha sido con deliberación de permanecer aquel durante aquella guerra tansolamente, quedando ya extinguido dende entonces
para quando se effectue la pas, como en effecto se
ha estilado en esta conformidad siempre que se
haya publicado aquella, y en particular en los
años mil seiscientos ochenta y quatro, sin que los
antecesores de vuestra señoría hayan tenido ningun reparo en dar las órdenes necessarias
// 553r // para que los governadores de aquellas
plassas en donde se hallaba dicho tercio permitiesen de que se licenciasse allí, por lo que espera el
consistorio de vuestra excelencia le favorezca en
dar semejantes órdenes en esta ocasión con toda
brevedad, para que quede licenciado dicho tercio,
que ésta es la obligación indispensable del consistorio, quedando como siempre a las órdenes de
vuestra excelencia».
En aquest mateix die lo magnífich Francisco de
Marí y Genovès, donzell y regent los comptes
del General del present Principat, ha fet relació
a mi, scrivà major, de que havia noticiat a sas senyorias com gràcias al Senyor se trobava comvalasent de sa indisposició, y que axís ja podia
exercir dit offici. Emperò, que per ocasió de
convalèxer totalment, com y també per què se
trobava ab algunas ocupacions molt precisas
que no li permetian exercir-lo, havia suplicat a
sas senyorias continuassen la subrrogació de dit
offici ab un sol, emperò, salari y adeales del die
de avuy en avant, a favor del magnífich Joan de
Torrell, donzell. Y que lo sobredit ho continuàs
en dietari, lo que he execuutat per haver-m·o
aixó ordenat sas senyorias.

Segueix-se la deliberació de número CCXVIIa:
554r

Dimars, a XIX de nohembre, MDCLXXXXVII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y escrivà major del General, que continue en lo present dietari una embaxada en
scrits que a las deu horas de la nit, havent obtinguda hora per medi de un official militar en
lloch del síndich, que a peu per sas senyorias
han feta // 553v // los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real, sens insígnias ni verguers, ab massas, sinó com a particulars, per ser estat del gust de sa excel·lència, del
excel·lentíssim senyor comte de la Corsana,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en est Principat, contenint de què
als dos de maig mil sis-cents vuytanta-nou deliberen sos antecessors, en consideració del rompiment de la pau a Fransa, formar un tèrcio en
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«Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del Principat de Catalunya, ab deliberació presa en jornada de 2 de maig, 1689, en consideració del rompiment de la pau ab Fransa,
deliberaren formar un tèrcio en servey de sa
magestat, que Déu guarde, y deffensa del present Principat, de 400 hòmens per temps de
un any, si tant durava la guerra. Y com ab lo
recado que reberen de vostra excel·lència de
boca de un ajudant real lo die de divendres, als
15 del corrent, de restar ya ratificada la Pau, y
seguidament publicada aquella en la present
vila de Vilafranca del Panadès, lo mateix dia, y
per consegüent, segons disposicions de capítols
de Cort, no poder-se gastar pecúnias del General sinó en cas de invasió de enemichs en lo
present Principat y avent-hi guerra en ell, reste
finit y extinct lo dit tèrcio y no puga continuar-se aquell, ab tot, dits deputats y oÿdors,
antes de notificar-ho als officials y soldats de
dit tèrcio, ó representan a vostra excel·lència,
a. a continuació dos deliberacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1656.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
553v i 554r del trienni 1695-1698.

esperant que donant-se per servit del que ha
obrat lo consistori se dignarà disposar y dar las
providèncias necessàrias per a què no·s fasse
impediment algú als dits officials y soldats per
aixir librement de la guarnició de Berga, a
hont de present se troban, que·s en la conformitat que sempre los antecessors de vostra excel·lència han estilant observar-ho en totas las
ocasions de extincció de tèrcios, y molt en particular en la última que·s feu en 24 de novembre de 1684, com més llargament veurà vostra
excel·lència ab las certificatòrias aucthènticas,
axí de la deliberació feta per lo consistori y de
la representació que dit die se féu al excel·lentíssim senyor duch de Bournonville, llochtinent y capità general que aleshores ere, que se
posan en mà de vostra excel·lència, que se celebra a particular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència».
554v

Al que fou servit respòndrer sa excel·lència que
me han donat part a sa magestat per un correu
de ida y buelta, y que ya sabia que lo consistori
no podia gastar las pecúnias de la Generalitat, y
que feya molt bé en ahorrar tot quant pogués,
que sa magestat també licenciava tropas per
ahorrar gastos, y que també feya molt bé lo
consistori en enviar los officials per a passar la
nostra y pagar a tots, del que tornats en consistori han fet relació del sobredit.
Dijous, a XXI de nohembre MDCLXXXXVII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Hierònim Desvalls, ardiaca y canonge de la santa iglésia de Lleyda, y oÿdor ecclessiàstich, se és
partit per la ciutat de Lleyda y altras parts per
negocis y affers seus propris en virtut de la
llicència concedida per sas senyorias ab deliberació de dinou del corrent.

555r

Dilluns, a XXV de nohembre MDCLXXXXVII. En
aquest die lo noble don Joseph de Càncer y de
Prat-Senjulià se és restituït a esta vila de Vilafranca del Panadès de la ciutat de Barcelona a
hont als trenta de octubre passat ere anat en
nom del molt il·lustre y fidelíssim consitori, en
forsa de deliberació per sas senyorias feta als
vint-y-nou de dit mes de octubre, acompanyat
de carta del excel·lentíssim senyor compte de la
Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat en est Principat, per a don Miquel Gascó, mestre de camp de infanteria expanyola, còpia de la qual és en dietari en jornada de trenta
de dit mes de octubre, per a tractar allí en nom
y veus de sas senyorias, de què los ministres de
Fransa restituïssen las pecúnias y diners que havian extorguit dels exactors y altres officials del
General, resultants del drets de General y bolla
que se ha cobrats en dita ciutat y taulas de sa
col·lecta que·s trobavan en la obediència de
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Fransa. Y que en anant-se obtinguessen de cobrar-ne. Lo qual don Joseph de Càncer, essent
avuy en consistori, ha fet relació que, havent-se
partit lo die trenta del passat de la present vila
per la ciutat de Barcelona, inseguint lo orde y
ynstrucció de sas senyorias y las insinuacions de
sa excel·lència, luego de haver arribat en dita
ciutat, se conferí ab lo mestre de cap de infanteria espanyola don Miquel Gascó per a el qual
era la carta de sa excel·lència. Y havent platicat
ab ell la matèria de sa commissió acordaren de
anar a parlar al duch de Vandome, general del
exèrcit francès, com axí se executà lo die dos
del corrent. Y després de haver-li esforsat ab las
rahons necessàrias la justificació que assistia a
sas senyorias y la vexació se ha feta en haver
francesos usurpat los drets del General y bolla,
a més de las representacions que en audièncias
particulars // 555v // hi havia fet dit don Miquel
Gascó, segons axí la·y assegurà, no se pogué recobrar altra cosa més que lo consentir lo duch
de Vandome en alsar lo segrest del die setse de
dit mes corrent en avant inclusiva, per lo qual
effecte offerí donar los ordes convenients antes
de arribar al die quinse de dit mes. Y per ço se
és mantingut en Barcelona fins a tenir firma de
mà del dit duch de Vandome lo decret y orde
sobredit, manant als intendents lo posen en
execució. Y dexant encarregada la solicitació
del intendent al magnífich Pau Lladó y Dalmau, deffenedor del General, entenent haver
complert a sa commissió, se ha restituhit a assistir a sas senyorias ab los desigs de haver assertat
a donar compliment a la confiansa que foren
servits fer sas senyorias. Al que fou respost per
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sas senyorias, de què lo consistori li donava molt particulars y singulars gràcias de la finesa y singular cuydado ab què se
havia aplicat en esta dependència, quedant ab la
gratitud deguda y com corresponia a la gran activitat y zel ab què se havia demostrat en esta
incumbència que és tant del interès de la Generalitat.
En aquest mateix die sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari tres cartas a
sas senyorias escritas en resposta de las que per
propri sas senyorias ne havian escrit als quinse
del corrent per los excel·lentíssims senyors concellers de la ciutat de Barcelona, de data de setse
del corrent per lo molt il·lustre y fidelíssim senyor protector y bras militar de Catalunya, de
data de divuyt del mateix, y per lo molt il·lustre
capítol de canonges de la Santa Iglésia de Barcelona de data de vint-y-dos del mateix, ab las
quals los tres comuns, fent summa, estimant de
las notícias los donan sas senyorias de la publica-
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cióa // 556r // de la pau, passarà congratular-se
ab sas senyorias, retornant los mil parabiens.
Com és de véurer de ditas cartas, que són assí
cusidas, signadas de números CCXX, CCXXI y
CCXXII.

se devan las gracias por todos Y os encargo que por
vuestra parte los hagáis a su Divina Magestad,
como es justo. Dada en Madrid, a XXIX de noviembre de MDCLXXXXVII. Yo, el rey. Don Francisco Dalmao et Cassanate.

Divendres, a XXVIIII de nohembre MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, per medi
de un official militar, per no ésser-hi lo síndich,
enviaren a sa excel·lència senyor compte de la
Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
la proposició de subjectes eo terna per a lo rey,
nostre senyor, per a la provisió del offici de receptor dels fraus del General de la ciutat de Tortosa y sa col·lecta, per ser un dels compresos en
la real reserva vacat per mort de Hierònim de
Gacia, donzell. Com és de véurer de dita proposició e o terna, que·s assí cusida, signada de número CCXXIII.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit marchio de Sardanyola. Vidit, marchio de Tamarit».
558r

Desembre
Diumenge, a VII de dezembre MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, han ordenat a mi, // 557r // secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, dada en Madrid, als vint-y-nou de nohembre pròxim passat, ab la qual és servit sa
magestat participar a sas senyorias com la pau
entre las dos coronas de Espanya y de Fransa
està feta, ratificada y publicada en Madrid, encarregant sas senyorias donen gràcies a Déu, nostre senyor, com és just. Com més llargament és
de véurer de dita real carta, que és assí cusida,
signada de número CCXXIIII y del tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Elb rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviéndose combenido, a Dios gracias, en el congresso de el Aya,
por los dos embaxadores plenipotenciarios, los capítulos de la paz general entre esta corona y la de
Francia, que se ha confirmado por una y otra parte, y publicándose en esta corte, confiando en
Nuestro Señor, que será para mayor servicio suyo y
bien de mis reynos y vassallos, he querido daros noticia dello, por lo que de extraordinario devemos
esperar los buenos effectos para la quietud de la
Christiandad, mediante Nuestro Señor, a quien
a. a continuació tres cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
1657-1658.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
556v i 557r del trienni 1695-1698.
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Dimars, a XVII de dezembre MDCLXXXXVII. En
aquest die se és ausentat de la present vila de
Vilafranca del Panadès y se és partit per la de
Martorell y altras parts, per negocis y affers seus
propris, lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar del
General de Catalunya, havent obtinguda llicència de sas senyorias ab deliberació del sinch del
corrent.
Dimecres, als XVIII de dezembre MDCLXXXXVII.
En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, trobant-se en consistori, junt ab los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y oÿdors militars y real només, per ser
ausents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor ecclessiàstich, ha ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari com ere de sentir de
que se deliberàs a tots los senyors del Real
Consell la tersa que vingué a terme als vint-ysis de octubre del corrent any. Però que en
quant als officials reals, per ara y fins a tant que
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General aconcellen altra cosa, sols se pague la dita
tersa a aquells que faran combat que han seguit al Real Consell, o bé que després de la
pèrdua de Barcelona han estat en paratge de la
obediència del rey, nostre senyor, que Déu
guarde.
Divendres, a XX de dezembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, a las onse del matí, havent obtinguda // 558v // hora per un official militar en lloch
del síndich, sens insignia ni verguer, ans bé, dissimiladament, és anat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per sas senyorias, al
excel·lentíssim senyor comte de Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, a representar-li
de què, havent volgut lo consistori passar a deliberar la terça al canceller y demés ministres de la
Real Audiència, junt ab los officials y reals, que
vingué a terme als vint-y-sis de octubre del corrent any en la forma estilada, se havia suscitada
la dificultat en si se deliberaria com se havia
acostumat o bé ab què no s·i quedassen compresos per ara los officials reals que havian quedat en Barcelona, després de la pèrdua de dita
plassa. Y que desitjant lo consistori lo total as-

sert en esta dependència, ho pasavan en sa comprehensió per a què fos servit péndrer aquella
resolució que millor li aparegués, y sempre serie
la més acertada. Al que sa excel·lència fou servit
respòndrer de què li aparexia que per ara podria
passar lo consistori a deliberar la tersa de dits
ministres, y que en quant als officials reals que
havian restat en Barcelona, podria lo consistori
en scrits participar-li los que se han restat, que
ell ho representarà a sa magestat, per què se digne péndrer resolució sobre est fet, de tot quan
ha tornat dit senyor oÿdor militar en consistori
ha fet relació del sobredit.
Dissabte, a XXI de desembre MDCLXXXXVII. En
aquest die sas senyorias, absents los // 559r //
il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y
oÿdor ecclessiàstich, han ordenat a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una relació aucthèntica feta
per lo doctor en medicina Francisco Fontllarga,
en orde de la indisposició del magnífich Erasma
de Lana y Fontanet, donzell, racional del General, als onse de octubre mil sis-cents norantaset, en poder de Bernat Forès, notari real col·legiat, advertint-se que dit Fontllonga prestà lo
jurament en mà y poder de dit Bernat Forés.
Com és de véurer de dita relació, que és assí cusida, signada de número CCXXV, y del tenor
següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, die vero undecima mensis octobris eiusdem
anni intitulata, presente et in hiis vocato, requisito atque vocato me, Bernardo Fores, apostolica
regiaque auctoritatibus nottario publico regio collegiato Barchinone, infrascripto, presentibus
eciam testibus infrascriptis magnificus Franciscus Fontllonga, medicine doctor, Barchinone populatus, constitutus personaliter coram et ante
presenciam mei, dicti et infrascripti nottario,
personaliter reperti, et ad inventi intus domos
mea propria habitacionis sita in presenti civitate
Barchinone, in vico dicto lo carrer de’n Padritxol, me, dictum nottarium, in predictorum testium presencia, instavit et requisivit quattenus
instrumentum confiscerem de quadam relacionem quam dictus magnificus doctor Franciscus
Fontllarga, medio iuramento, per ipsum in
manu et posse meis, extrajudiciali iuramento per
ipsum in manu et posse meis extrajudicialiter
prestando facere, desiderabat pro ut dicto extrajudiciali iuramento mediante prehabitam relacionem fecit in modum sequentem: Que troa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
558v i 559r del trienni 1695-1698.
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bant-se ell, dit magnífich doctor Fontllonga en
la vila de Vilafranca del Panadès, del present bisbat de Barcelona, en la que habita desde vuyt y
vuyt // 559v // de maig fins als divuyt del mes de
agost, tots proppassats del corrent any mil siscents noranta-set, lo magnífich senyor Erasme
de Lana y Fontanet, donzell, en dita ciutat domiciliat, y obtenint lo offici de racional del General y casa de la Deputació del present Principat, lo aniria a cercar per rahó de un gran
debilitament y destrampament de ventrell en
que·s trobava patir, originat de una gran intempèria de fetge y incendi de cap, ocasionant
aquells vàrios affectes. Y entre altres, una contínua y perniciosa vigília y turbullència en lo poch
temps duraria, temblor en las mans y la memòria molt flaca y debilitada, seguint de aquí una
disposició y tenció en los hipocondris, flatos,
malas uccions del ventrell y entranyas dissecadas, profundas malencolias, ja per sa natural
complexió, adusta y malencolia, com també per
la edat avansada, de passat del seixanta-y-tres
anys, causas que, ajustadas ab los cuydados ocurrents, són més que bastants per poder-se témer
algun sinistre y llastimós effecte, com són parasismes y altres accidents, no sols en tota disminució de sa salut, però ab provables perills de sa
vida. Y a bé que ell, dit doctor Fontllarga, lo
dexà aliviat de dits atxaques de vantrell, algunas
medianas y altres remeys, li aplicà en lo temple,
no emperò lo pogués alcansar lo fi del únich remey se necessita en los demés accidents de sos
axaques, per ésser aquells tant arreygats y inveterats, y acompanyat de la edat. Y sols lo únich
medi y remey per evitar ab los danys que semblants causas amanassan, segons conforme ell,
dit magnifich doctor Fontllonga, prengué y li
aconsellà, segons la perícia de sa facultat, que en
tot temps cuyde de avitar tot gènero de ocupació de treball de cap que li puga ocasionar lo
cansament, y treballar las potèncias, ans bé, procure, per tots camins de descans y alívio de ellas
y tot gènero de divertiment. Sentint y declarant
ell, dit magnífich doctor Fontllonga per las rahons attesas y causas alt refferidas // 560r // y explicadas, com també per haver-se refferit ab lo
magnífich senyor don Joseph Forés, qui visitava
antes a dit senyor Erasma de Lana, que dit senyor Erasme de Lana y Fontanet no sols necessita de la continuació de remeys, però encara
que en tot lo sobredit temps ell, dit doctor
Fontllonga, y visità y tractà y molts anys y després no ha estat ni estarà ab la salut abte per a
poder exercir dit son offici de racional, majorment essent aquell conforme ell, dit Fontllonga, te bén entès és de tant pondres y escriptura,
ans bé, impedit de poder fer dita servitut. Lo
que affirma en virtut del jurament que té prestat. De quibus, et cetera. Asserens dicta relacionem facere, instavit et requisitus per dictum
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«Heaentendido que Joseph Fontanillas y Miquel
Gimbert, ajudantes de veador y pagador de el
tercio de la Diputación, han solicitado la deserción de los soldados, publicando lo executan de
orden de vuestra señoría. Respeto de no correr
por su cuenta la satisfacción desdel día veinte de
noviembre, que deliberó se extinguiesse el tercio,
exortando a los soldados a que no exhibiesen un
punto, en el añadido que vuestra señoría les pagaría en villa lo que les devía, y seguídose a estos
oficios tan prejudiciales conseqüencias haver desertado, no sólo todos los soldados, muchos de ellos
dexando los puestos que se les habían entregado,
pero también algunos de los officiales reformados, con el pretexto de haver concluido el sevicio
quando la Diputación no les pagava. Y haviendo asimismo que a los officiales se les estan deviendo a quatro y a sinco pagas y a los soldados
gran parte de el importe de el vesturario, devo
dezir a vuestra señoría he extrañado que, haviendo quedado vuestra señoría conmigo en que
yo diesse qüenta al rey, como lo executé, y seguir
su resolución, haya innobado sin expresar la por
questión de tan cortos intereses y medio de términos tan agenos de la innata fidelidad de vuestra
señoría, como lo que llevo refferidos, y tan prejudiciales al servicio de su magestat, que me precisan a darle qüenta y, averiguándose los officiales
y soldados que han faltado a su obligación, entrar al castigo correspondiente. En cuya inteligencia dispondrá vuestra señoría que luego se dé
satisfacción de lo que se estubiere deviendo a officiales y soldados, respondiéndome por escrito lo
que en orden a esta dependencia se le ofreciere,
para que pueda más exactamente tomarlo todo
en la real noticia, entendido vuestra señoría, es
preciso proceder contra los ayudantes de veador y
pagador que han instado a los soldados a que hizieren fuga, para escarmientos de semejante desorden. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Vilafranca, diciembre veynte de 1697. El
conde de Corsana.

magnificus Erasma de Lana et Fontanet, cum
quadam epistola per ipsum scripta data cuius
fuit in villa de Reus, campi et archidiocesi Tarragonensis, octava die mensis septembris proxime
dimissi. Quod fuerunt acta Barchinone, et cetera. Presente me, dicto et infrascripto nottario, et
presentibus eciam pro testibus Raymundo Miquel, sartore cive et Ignacio Texeda, scriptore
Barchinone, a dicta voccatis specialiter et assumptis.
Sig+num Bernardi Fores, appostolica regiaque
auctoritatibus nottarius publici regii collegiati
Barchinone, qui predicta recepit et aliena manu
scripta in fidem clausit».
Dilluns, a XXIII de desembre MDCLXXXXVII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Jaume Vila, de esta vila de Vilafranca del Panadès, ha fet relació, mitjansant jurament, de
que attès en lo dietari corrent, als quinse de octubre del corrent any, per relació en consistori
// 560v // feta mitjensant jurament en la vila de
Reus per lo doctor en medicina Pere Rigols,
consta de que dit die lo magnífich Francisco
Marí y Genovès, regent los comptes del General de aquest Principat y present casa, se trobava indispost de calitat que li impedia llavors lo
exercici personal de son offici. Y que per lo
molt que·l ha tractat en la present vila des de
què és tornat en ella, que fou als últims de octubre del corrent any, creu que dita indisposició li ha durat fins a setse del mes de nohembre
del corrent any, de calitat que li impedia lo
exercici personal de dit son offici, puix de present li continua encara de calitat que no està
per servir-lo.
Divendres, a XXVII de dezembre MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclessiàstich, han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari dos bitllets de sa excel·lència,
de data de vint y vint-y-dos del corrent, lo primer dels quals és servit sa excel·lència ponderar
algunas cosas a sas senyorias en orde a la extinció del tèrcio. Y en lo segon, diu a sas senyorias
com sa magestat li ha ordenat se suspenga la
llicència del tèrcio de la Deputació fins que ab
effecte se execute la restitució de las plassas, y
que després puga concedir-la // 561r // sens
nou orde. Com més llargament és de véurer de
dits dos bitllets, que són assí cusits, signats de
números CCXXVI y CCXXVII, y del tenor següent:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de Catalunya».
561v

Segueix-se lo un de dits dos bitllets de sa
excel·lència.
848

Segueix-se lo altre bitllet de sa excel·lència.
«Enb despacho de onse del corriente, que ha recibido este correo, se sirve su magestad dezirme que,
en vista de lo que representásteis en diez y seis de
noviembre antecedente, den qüenta de haver diferido despedir el tercio con que ha servido vuestra
señoría a su magestad, ha resuelto ordenarme
que, respeto de estar tan próxima la entrega de las
plazas que han de restituir franceses, se suspenda
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
560v i 561r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
560v i 561r del trienni 1695-1698.

la licencia que solicita este cuerpo hasta que con
afecto se execute la restitución de las plazas, y que
después podré concederla, sin esperar nueva. Todo
de que me ha parecido prevenir a vuestra señoría,
a fin de que se halle en intelligencia de la real deliveración. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Vilafranca y deziembre veynte y dos de mil
seyscientos noventa y siete. El conde de Corsana.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de Catalunya».

videncia combeniente para que quanto antes ebaqüen la de Barcelona. Y no apartándose mi real
aplicación de quanto conduce a este fin y al consuelo de los naturales de esse Principado, he querido participároslo y daros las gracias por vuestro
celo a mi real servicio, lo que tendré presente para
favoreceros en las ocasiones que se offrecieren.
Dada en Madrid a veynte y uno de deziembre,
mil seys cientos noventa y siete. Yo, el rey. Don
Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Tamarit, regens. Vidit marchio de Sardanyola.
Vidit Comes y Torro, regens».

En aquest mateix die, per un official militar, per
no ser-hi lo síndich del General, han enviat sas
senyorias al excel·lentíssim senyor compte de
Corsana, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, la resposta en
scrits per sas senyorias feta sobre lo contengut en
los dits dos bitllets de sa excel·lència. Junts ab sis
certificatòrias aucthènticas, que comprovan lo
que narra dita resposta, contenint que de haver
lo consistori extinguit lo tèrcio del General ha
complet lo que devia a sa obligació, y inseguint
de altras vegadas, y han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General, que tant
dita resposta com sis còpias de ditas certificatòrias las cusís y continuàs en lo present dietari.
Com és de véurer, que són assí cusidas, signadas
de números CCXXVIII, CCXXVIIII, CCXXX,
CCXXXI, CCXXXII, CCXXXIII, CCXXVIIII.

Diumenge, a XXVIIII de desembre MDCLXXXXVII.
En aquest die sas senyorias, absents los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclessiàstich, han ordenat a mi, // 562v // secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari un bitllet de sa excel·lència del
die present ab lo qual és servit sa excel·lència expressar a sas senyorias donen son sentir luego
sobre si concederà a franceses cubert al Empurdà, a fi y affecte de què luego dexar a Barcelona y Gerona. Y així mateix per què los contorns de Barcelona los subministren la palla
necessària durant sa detenció. Com és de véurer
de dit bitllet, que és assí cusit, signat de número
CCXXXVI, y del tenor següent:

Disapte, a

Segueix-se dit bitllet de sa excel·lència.

XXVIII de
MDCLXXXXVII. En aquest

desembre // 562r //
die han ordenat sas senyorias, absents los senyors il·lustres y fidelíssims deputat militar y oÿdor ecclessiàstich, han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta del rey, nostre senyor, dada en Madrid
a vint-y-hu del corrent, en resposta de una que
li escrigueren sas senyorias als vint-y-tres (de
noembre) del corrent any, manifestan(t) quant
de son gust ere esta de que se donàs la providència convenient per a què quant antes francesos dexassen Barcelona, donant-los las gràcias
de esta representació. Com és de véurer de dita
real carta, que és assí cusida, signada de número
CCXXX, y del tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«El rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Hace recivido vuestra carta de vint y tres del passado en que manifestáis el alborozo que hos ha
causado la publicacion de la paz que se hizo en
una provincia el día quinse del mismo, viendo
que de ella ha de resultar la restitución de las plazas que ocupan franceses, suplicándome de la pro849

«Respetoa de haver tenido noticia del marqués de
la Florida sobre la orden que de su rey ha llegado
al conde de Coygni, governador de Barcelona,
para sacar las tropas que se hallan assí en esta
plassa, como en la de Gerona y Rosas, haviendo
propuesto el que respecto de que la refferida orden
se dé a decir no saque de ninguna manera la
guarnición, passando todas las tropas a los dominios del rey christianíssimo, según los capítulos de
la paz, sin que primero haya ebacuado hasta el
último todos los pertrechos, víveres y municiones
que havía y puede haver en las referidas plazas; y
que para que no se dilatasse el desocupar luego a
Barcelona y Gerona lo executaría al punto como
se conveniesse en que estas guarniciones se pussiessen al cubierto en el Empurdán mientras se acabasse de abacuar Rosas, a donde había despachado el conde de Coygni expresso, para saber en que
estado estava, creyendo habría habido algun
atrasso ocasionado de contrarios tiempos de ella a
Colibre; y para la vuelta de las embarcaciones
descargadas y habiendo hallado muchos incomvenientes para concederles el cubierto en el Ampurdán, como el reparo de haverles subministrado caa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
562v i 563r del trienni 1695-1698.
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rruage por mar y tierra; y dicho Coygni muchas
veces ya estaba desembarazado, como manifestava el haver buelto diciendo ya no le hacía falta, y
que solo esperava la orden, no obstante ser de tan
grande importancia el que las armas de su magestad entren quanto antes en la capital barcelonesa; se le respondió el marqués de la Florida que
aunque se esperaba el aviso que tendría // 563r //
Coigni de su expresso a Rosas despachava otro al
sargento don Gerónimo Ferro para que diesse
qüenta del estado que tenía de aquella evacuación, para que en vista de este aviso y el que diesse
Coygni tomar resolución con la madurez que corresponde a tal importancia.

què sa excel·lència concedesca als francesos cubert en lo Ampurdan los dies que durarà la evacuació de Rosas. Y que, considerant lo que han
patit los pobles circunvehints de Barcelona, si
apareixia a sa excel·lència se·ls poria fer compéndrer als que subministrarien la palla y que si la
Deputació cobrava de alguns particulars lo que
estavan condemnats per sentència de visita en lo
tocant al donatiu voluntari de palla, se·ls donaria y pagarian de dit diner lo valor de la que haurian donat als francesos durant sa detenció en
Barcelona. Com és de véurer de resposta, que·s
assí cusida, signada de número CCXXXVII, y
del tenor següent:

La respuesta del marqués de la Florida no da razón de haver vuelto el expresso de Rosas y carga su
consideración sobre lo que importa quanto antes
ocupar a Barcelona, reffiriendo también el que
insistiendo Coigni sobre que se les subministre
paja para los cavallos de los dragones y equipajes
que han salido de Gerona para acompañar la
guarnición de Barcelona, habiéndoles respondido
no combenir yo en dar las órdenes, remitiéndome
a la última respuesta que de la misma por razón
de que, haviendo los ministros de Francia expremido tanto a los naturales de la veguería de Barcelona, sacándoles gruessa contribución en dinero, con motivo de leña, paja y carbón para la
guarnición de aquella plassa, no había razón
para que yo les recargasse nuevamente, pues causaría notables clamor en los naturales y cargo a
mi grande y respeto. De las consideraciones que
deven hazerse sobre los refferidos puntos vuestra
señoría luego medirá su parecer, tocante a conceder o no el cubierto del Ampurdan para facilitar
desocupen franceses quanto antes Barcelona y Gerona, y assimismo sobre el dar la orden para que
los contornos de Barcelona les subministren las
pajas necessarias durante su detención, teniendo
vuestra señoría presentes las resultas del uno y
otro y ganando las otras para que no se pierda alguna, en la execución de lo que parescan combenir más. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Vilafranca y deziembre veynte y nueve de
mil seys cientos noventa y siete. El conde la Corsana.

Segueix-se dit vot y parer:

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
En aquest die me han ordenat sas senyorias a
mi, // 563v // secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo vot
y parer en scrits donat per sas senyorias a sa
excel·lència sobre lo contengut en lo sobredit
bitllet, lo qual és enviat lo die present a sa excel·lència per medi de un official militar, per no
ésser-hi lo síndich, ab lo qual són de vot y parer
sas senyorias que ay motius molt rellevants per
850

«Excelentíssimo señor.
El consistorio de diputados y oydores de qüentas de
este Principado ha visto con toda atención el billete con que vuestra excelencia ha sido servido favorecerle, de fecha de oy, día veynte y nueve de deziembre, en la qual le notifica de tener ya la
orden al señor Cuigni de su rey para evacuar las
plazas de Barcelona, Gerona y Rosas, haviendo
prevenido que dicha orden se ciñe a decir no saque
de ninguna manera la guarnición, passando todas las tropas a los dominios del rey christianíssimo, según los capítulos de la paz, sin que primero
haya evacuado todos los pertrechos, víveres y municiones que havía y podría haver en las refferidas plazas; y para que no se dilatasse el desocupar
Barcelona y Gerona, lo execute al punto, como se
conviniese en que dicha guarnición se pussiesse en
el cubierto del Empurdán mientras se acabasse de
evacuar Rosas, en donde havía de despachar el
conde de Cuigni expresso para saber en estado estaba, // 564r // creyendo habría havido alguna
atrasso ocasionado de los contratiempos para las
embarcaciones; y que haviendo llegado vuestra
excelencia muchos incomvenientes para concedérseles el cubierto en el Ampurdán, como el reparo
de havérselo subministrado carruages por mar y
tierra, y dicho Cuigni muchas veces ya estaba desembarazado, como manifestava el haverlo vuelto, diziendo ya no le hazía falta, y que solo esperaba la orden; no obstante ser de tan grande
importancia el que las armas de su magestad, que
Dios guarde, entren qüanto antes en la capital de
Barcelona, respondió vuestra excelencia al marqués de la Florida que, aunque se esperaba el aviso que tendría Coigni de su expresso a Rossas, despacharse otro al sargento mayor don Gerónimo
Ferro para que diesse cuenta del estado que tenía
aquella evacuación, para que en vista de este aviso y el que diesse Coygni se tomasse la resolución
con la madurez que corresponde a tal importancia.

Que haviendo respondido a vuestra excelencia el
marqués de la Florida no le da razón de la buelta
del expresso de Rosas; y fue larga la consideración sobre lo que importan quanto antes ocupar a
Barcelona, manifestando, en comparación, ser
poco recuperable al concederles dicho cubierto,
refferiendo también el que insistiendo digan sobre que se les subministre paja para los dragones y
equipajes que han venido desde Gerona a acompañar la guarnición de Barcelona, que no haviendo convenido vuestra excelencia en dar las
órdenes, remitiéndose a la última respuesta que
fue por razón de haver los ministros de Francia
exprimiendo tanto a los naturales de la vegaría
de Barcelona, sacándoles gruessa contribución de
dinero, con motivo de leña paja y carbón para la
guarnición de aquella plassa, no havía razón
para que vuestra excelencia los recargasse, pues
causaría notable clamor a los naturales y grande
cargo a vuestra excelencia; y que en consisderación de los referidos puntos, passe el consistorio
luego a dezir a vuestra excelencia su parecer
//564v // que ha sido la mayor desgracia, perdiéndose aquella, con que, pudiéndose recuperar muy
en breve parece que era faltar al real servicio,
aunque sea con pención de que las tropas de Francia en el Ampurdán por algunos días; y que por
joya de tanto precio algo se debe aventurar por recobrarla el rey, nuestro señor, y bolverla engastar
en la real corona, mayormente cuando esto sólo
redunda en la dilación de algunos días en que se
han menester para evacuar a Rosas; y recuperando luego a Barcelona y Gerona quedará lo alivio
todo lo restante de Catalunya que está de esa otra
parte de Llobregat, donde oy en día estan aquarteladas todas las tropas de su magestad, por no
perder extender en otros parages por ocupar aún
los franceses dichas plassas; y con la recuperación
de ellas se podran aliviar en gran parte lo restante de Catalunya y espera el consistorio que también este motivo tendrá aprobación en el agrado
de vuestra excelencia.
De lo que parece al consistorio que, en quanto al
primer punto, se permitiese a los franceses el cubierto en el Ampurdán los días que durare la
evacuación de Rosas, que motivos muy relevantes
para que vuestra excelencia se les conceda. Y no
duda el consistorio será muy del real agrado de su
magestad. Y en quanto al segundo punto dé vuestra excelencia la orden para que los contornos de
Barcelona subministren a los franceses la paja necesaria durante la detención que tienen que representar al consistorio de vuestra excelencia, que
si esto havía de ser también motivo para que los
franceses no evacuasen las plazas de Barcelona y
Gerona, que parece se les deve administrar mayormente, no siendo de dársela sino durante las
detenciones en Barcelona, que ésta considera el
consistorio será muy poca si se les concede lo que pi851

den. Y por quanto reconoce que aquellos pueblos
del contorno de Barcelona han padecido también
de contribuciones en dinero con motivo de leña
// 566r // y carbón, como por haverlas saqueado
diferentes vezes por las incomodidades, si le parece
a vuestra excelencia se las podrá hazer comprehender a los pueblos que subministrarán paja que
si la Deputación cobra de algunos particulares
que estan condonados por sentencia de visita confirmada con sentencia real y orden de su magestad de que se cobre de aquellos que se embollaron
diversas cantidades del donativo de la paja que
esta provincia hizo a su magestad en el triennio
mil seys cientos ochenta y nueve, que se las pagaría
de dicho dinero el valor de la paja que constaría
se havría entregado a franceses durante su detención en Barcelona, que con este se aconsolava dichos pueblos que tanto han padecido. Y por su
tiempo no dude el consistorio lo vendrían cobrar,
dexándolo todo a la gran dirección de vuestra excelencia, para que execute assí un punto como en
otro lo que le parezca ser más del real servicio de
su magestad, quedando como siempre el consistorio a los órdenes de vuestra excelencia.

Gener
Dimecres, al primer de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, a las quatre horas de la tarde, lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, ab insígnia y verguer ab sa massa alta, acompanyat dels
officials que segueixen lo consistori, se ha despedit, de part de sas senyorias, de los magnífichs
assessors de esta vila, axint de la sala o hont residia lo consistori, que és la mateixa casa //566v //
de la vila. Y fonch rebut per dits jurats, consularment vestits, ab sos verguers ab las massas
baixas, y los que·ls enviavan, antes de la porta a
hont tenen lo consell, donant la dreta sa senyoria y demés officials que·l acompanyavan, y no
entrant en dita sala que dit senyor oÿdor real y
officials no fossan entrats. Quant foren en dita
sala lo senyor oÿdor real se assentà a mà dreta de
dits, junt en lo ascon a hont acostan estar assentats, y dits officials per son degut orde al banch
de mà dreta del ascon y los que assistian als dits
jurats al banch que està a la mà esquerra de dit
ascon, en la dita sala del consell. Assentats que
foren, dit senyor oÿdor real fou servit dir als dits
senyors jurats que lo consistori estava de partida
per a Barcelona, per ser cert que en breu las armas del rey, nostre senyor, que Déu guarde, estarian allí. Que en dita ciutat y qualsevol part
trobaria esta vila ab suma gratitut al consistori,
dels agasajos y finesas que tenia experimentat de
sa magnificència, y singularment dels temps que
havia habitat en esta vila, y que sempre estaria
prest per a quant se offerís de son agrado. Al
que fou dit per lo jurat en cap, en veu de sos
companys, que li donava a sa senyoria la enora-
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bona que la causa de sa anada fos la anada a Barcelona; que quant havia obrat ere tot de sa obligació y que sols sentia no haver alcansat motius
per complir a sa atenció, però que podia estar
cert que aquesta vila sempre estaria rendida a sa
obediència. Y després, dit senyor oÿdor real, al
axir, féu cumpliment als jurats y demés refferits
del mateix modo que al entrar y fins al mateix
puerto.
En aquest mateix die los il·lustres y fidelíssims
senyor deputat real y oÿdor militar, a las nou de
la nit, havent obtinguda hora per medi de un
official militar en lloch del síndich, aportaren
una embaxada a sa excel·lència lo senyor virrey,
sens insígnias ni verguers ab massas, per ser estat del gust de sa excel·lència, contenint de
què, sabent lo consistori de que luego las reals
armas del rey, nostre senyor, // 567r // Déu lo
guarde, entrarian en Barcelona, passava a donar
la enorabona de tan gososa notícia, y que prest
se trasnferiria allí, y que en qualsevol part lo
major gust tindria lo consistori serie tenir moltas ocasions del real servey y del agrado de sa
excel·lència. Al que fou servit respòndrer que,
en nom de sa magestat, donava moltas gràcias
al consistori del bé que havia obrat en est
temps, que de tants lleals y fiels vassalls com
eren los que componian lo consistori no se devia esperar ni promètrer menos, de què sa part
la donava molt singulars gràcias per lo molt
que·l havian affavorit, del que restava agrahidíssim. Y tornats en consistori dits senyors deputats real y oÿdor militar han fet relació del sobredit.
Disapte, a IIII de janer MDCLXXXXVIII. En aquest
die los il·lustres y fidelíssims deputats ecclessiàstich y real y oÿdors militars y real, divididament,
se han partit per la present ciutat de Barcelona
per haver entrat lo die present en ella las armas
del rey, nostre senyor, que Déu guarde.
En aquest mateix die entraren las armas del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en la ciutat de
Barcelona, y lo mateix die isqueren de aquella
las armas francesas.
567v

Diumenge, a VIII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die se començà a tenir lo consistori en la
present ciutat de Barcelona, en la present casa
de la Deputació.
En aquest mateix dia, tocadas las deu horas de
la matinada, per ser lo primer die de encant després dels Reys, sas senyorias, y essent absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y
oÿdor ecclessiàstich, lo deputat militar de consistori y lo oÿdor ecclessiàstich de la present ciutat, anaren a peu, ab los verguers devant, ab
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massas altas, acompanyats dels officials de la
present casa a casa del General y Bolla de la present ciutat, no sols per effecte que baix se dirà,
sino també per fer comensar a encantar los drets
del General, bolla de Barcelona, bollas foranas
de monedas y de çafrans. Y en ningú de ells se
ha trobat dita alguna.
Mes per quant Gabriel Vila, flassader, com a
procurador de Pere Pau Canals, veler, arrendatari dels drets de la Generalitat, en jornada de
vuyt de juny proppassat de mil sis-cents noranta-set, renuncià en mà y poder de sas senyorias
lo dret de la bolla de Barcelona, per trobar-se la
present ciutat aleshores sitiada per mar y terra,
com apar de dita renuncia en lo dietari corrent
sots dita jornada; y encara que per les hores sas
senyorias ja admeteren dita renunciació, si et in
quantum, et cetera, com també és de véurer en
la mateixa diada, emperó, a uberta cauthela y
quatenus opus sit, de consell dels magnífichs assessors y advocat fiscal, han volgut péndrer,
// 568r // com en efecte la han presa, de dit dret
de bolla de Barcelona y dels encunys y demés
arreus per la ministeri de aquella, que són los següents:
Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny nomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny nomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny nomenat pich de guarda, ab
dos famellas, una per picar rams y altra per picar
manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarde per picar a las
botigas, ab la famella un pich y un martell.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
texidors de llana ab son martell.
Ítem, dos tanallas per posar cera y altra tanalla
per arrencar los ploms.
Ítem, duas llumaneras de coure posadas damunt del tambor per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
velluts.
Ítem, altre encuny de paga mascle y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de fora.
Ítem, un encuny sense famella per la roba de
deffora.
Ítem, un pilo de fusta ab lo encuny de la famella
per lo maniffest de defora.
Ítem, un piló de fusta ab duas famellas del manifest de guarda.
Ítem, un encuny de manifests.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, dos encunys mascle y famella per plom de
paga.
Ítem, un encuny la famella sola.

Ítem, duas tenallas per posar cera y altre per posar ploms.
Totas las quals cosas foren posadas en mans dels
officials destinats per la administració de dit
dret de bolla per compte de ditas senyorias. Essent presents per testimonis // 568v // lo doctor
micer Aleix Fornaguera y Pau Lluscà, mercaders. Y fet tot lo sobredit, se’n són tornats sas
senyorias a la casa de la Deputació, ab lo mateix
acompanyament.
En aquest mateix die és tornat a consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Meca
y de Cassador, deputat militar, de la vila de
Martorell y altras parts a hont ere anat per negocis y affers seus propris, en virtut de llicència
per sas senyorias concedida a deliberació de
sinch de desembre mil sis-cents noranta-set.
Dijous, a VIIII de janer MDCLXXXXVIII. En aquest
die, entre sinch y sis horas de la tarde, havent
obtinguda primer hora, los senyors Honofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, y Balthesar de Riba, cavaller, han aportat a sas senyorias una embaxada de parts dels excel·lentíssims
senyors concellers de esta ciutat. Foren rebuts
per los officials de la present casa en lo cap de la
escala, y acompanyats fins a la porta de la pessa
antecedent a la de consistori, havent entrat per
lo corredor de devant la escrivania major, expressant a sas senyorias quant gososos estavan
dits senyors concellers de que sas senyorias se
trobassen restituhits en la present ciutat, passant a donar-los la enorabona que uniformament se trobasen baix lo suau y amabilíssim domini de sa magestat, Déu lo guarde, y que de
nou se offerien a son servey en la conformitat de
la antiga correspondència que sempre havian
professat. Al que fou respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, que estimant summament lo
consistori lo agasajo que de nou experimentava
de esta excel·lentíssima ciutat, que se congratulava de véurer a una joya tan preciosa y tant del
real carinyo de sa magestat baix dita obediència,
majorment havent merescut tant y tant en lo
real servey, y senyaladament en lo siti passat,
que podian assigurar a sa excel·lència que eran
tan grans los desigs que tenien de emplear-se en
lo de son major agrado que per modo // 569r //
freqüent fossen las ocasions no podrian bastar a
assistir-los, que se donavan repetits parabiens de
véurer-se gozar la major felicitat que podian desitjar, qual ere la pau y en companyia del
excel·lentíssim consistori dels senyors concellers. Y després, dits senyors Monsalvo y Riba,
foran acompanyats de dits officials desde dita
porta fins al cap de la escala, anant per lo terraplè dels tarongers.
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Divendres, a X de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, tocadas las deu horas de la matinada,
sas senyorias, essent absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar de consistori y
oÿdor ecclessiàstich de la present ciutat, anaren
ab cotxes, ab los verguers devant, ab massas altas y acompanyats dels officials de la present
casa, en la casa del General y Bolla de la present
ciutat, no sols per fer continuar encantar los
drets de General y bolla de Barcelona, Bollas foranas, de monedas y de çafrans, en ningú de ells
se ha trobat dita alguna, sino també per començar a fer encantar los drets de bolla de la
present ciutat y sa col·lecta, de Gerona y sa
col·lecta, de Castelló de Empúrias y sa col·lecta
y altres, que eran invadidas per francesos en lo
principi de est trienni. Ço és, per sis mesos,
comptadors des del primer de janer fins als trenta-hu de juny del corrent any. En lo dret de la
bolla de la present ciutat y sa col·lecta se ha trobat dita de deu mil lliuras, segons relació que ha
fet a sas senyorias Joseph Iglésias, corredor de
coll y ministre de la present casa.
Dissapte, a XI de janer MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo doctor en medicina Jaume Solà ha fet relació a sas senyorias, mitjensant jurament, de
com lo doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla de la present ciutat, se troba ab molts atxaques y indispost de realitat, que està inhàbil y
impedit per poder servir personalment dit son
offici.
En aquest mateix die, a las onse del matí, havent
obtinguda primer hora per medi del andador,
los magnífichs Joan Bonaventura // 569v // de
Gualbes y Copons y lo noble don Francisco
Sans y de Peguera han aportat a sa senyoria una
embaxada de part del molt il·lustre bras militar.
Los quals foren rebuts per los officials de la present casa en lo cap de la escala, y acompanyats
fins a la porta de la pessa antecedent a la del
consistori, havent entrat per lo corredor devant
la escrivania major, expressant a sas senyorias
quan gosós estava lo molt il·lustre y fidelíssim
bras militar de què sas senyorias se trobassen
restituhits en la present ciutat, passant a donarlos la enorabona de que uniformament se trobassen baix lo suau y amabilíssim domini de sa
magestat, Déu lo guarde, que de nou se offeria
a son servey en conformitat de la antigua correspondència que sempre havian professat. Al que
fou respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys,
que estimava summament lo consistori lo agasajo que de nou experimentava de llur il·lustre y
fidelíssim bras militar, que se congratulava recíprocament y que·s donavan molts parabiens de
véurer-se junt ab sa senyoria, baix lo suau y
amabilíssim domini de sa magestat, que podian
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assigurar a sa senyoria que eren tant grans los
desigs que tenian de servir-lo que ningunas ocasions, per grans que fossen, podrian ser bastants
per agotar-los. Y després, dits Gualbes y Sans,
foren acompanyats de dits officials des de la dita
porta fins al cap de la escala, passant per lo terraplè dels tarongers.
En aquest mateix die, a las dotse horas del migdia, havent-se obtinguda primer hora per medi
de un verguer, de part de sas senyorias, lo noble
don Ramon de Codina y Ferreras y lo magnífich
Joseph Costa, ciutedà honrrat de Barcelona,
aportaren una embaxada al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de esta ciutat. Los
quals, arribats que foren en casa de la ciutat, foran rebuts per los officials de dita casa a la porta
que ix al pati. Y altrament y acompanyats fins la
porta del // 570r // consistori. Assentats que foren inmmediatament a mà dreta del dosser a
hont estavan assentats dits senyors concellers,
expressaren a sa excel·lència com lo molt il·lustre y fidelíssims consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de est Principat restava ab degut aprècio de la mercè que li
havia fet sa excel·lència en enviar-los la benvinguda, donant-los la enorabona de haver restituhit a esta ciutat. Y axís, ab singular gratitut de
esta finesa, desitjant meréxer repetidas ocasions
en què poder acreditar-ho, donant a sa
excel·lència la enorabona de la major felicitat
que gozava, que ere de haver tornat a lograr de
las dulsuras del sempre amabilíssim domini de
sa magestat, que Déu guarde, en la qual se regonexia tant interessat que no lo excedia sa excel·lència en lo contento tant singular que havia
cabut al consistori. Al que fonch respost per lo
excel·lentíssim senyor conceller en cap, en veu
de sos companys, dient que estimavan infinit
esta demostració ab que los afavorian sas senyorias, que no havian esperat menos de sa bissarria,
que no dubtavan que al pas que sas senyorias
eran estats verdeders socis en los treballs ho serien ara en lo júbilo, que podian assigurar a sas
senyorias que lo que més anhelaven eran moltas
ocasions de son servey. Després foran acompanyats per los mateixos officials fins a la dita porta del pati. Y altrament, en tornats en consistori
dits Codina y Costa, feren relació del sobredit.
Dilluns, a XIII de janer MDCLXXXXVIII. En aquest
die, tocadas las deu horas de la matinada, sas senyorias, essent absents los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats militar y real de consistori,
// 570v // anaren ab cotxes, ab los verguers devant, ab sas massas, y companyats dels officials
de la present casa, en la casa del General y Bolla
de la present ciutat per a fer continuar en encantar los drets de General y bollas de Barcelona,
bollas foranas, de monedas y de safrans. Y en
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ningú de ells se ha trobat dita alguna. Y així mateix, per a fer continuar a fer encantar los drets
de bolla de la present ciutat y sa col·lecta, de
Gerona y sa col·lecta, de Castelló de Empúries y
sa col·lecta y demés que eren invadidas per francesos en lo principi de est trienni, ço és, per sis
mesos comptadors des del primer del mes de janer fins als trenta de juny, tots del corrent any.
Y en lo dret de bolla de la present ciutat y sa
col·lecta se ha trobat dita de quinse mil lliures,
segons relació que ha fet a sas senyorias Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre de la present
casa.
En aquest mateix dia, se és partit per la vila de
Granollers lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Antoni Grató Perpinyà, deputat real, per negocis y affers seus propris, havent obtinguda
llicència de sas senyorias ab deliberació de onse
del corrent.
En aquest mateix die és tornat en consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Hierònim
de Valls, ardiaca y canonge de la santa iglésia de
Lleyda y oÿdor ecclessiàstich, de la ciutat
de Lleyda y altras parts, a hont ere anat per negocis y affers seus propris, havent obtinguda
llicència per sas senyorias ab deliberació de dinou de nohembre mil sis-cents noranta-set.
Dimecres, a XIIII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo
//571r // consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Joseph Iglésias ha fet relació, mitjansant jurament, com Jacinto Alabau, guarda del
General, pateix unas convulsions als nirvis de
tota sa persona, patint mal de orina, trobant-se
molt vexat del dolor de poagre. Y ara, per rahó
de un tros de bomba que·l ferí en la mà dreta
durant el siti de Barcelona, se troba tenir dita
mà y dits de aquells pariliticats, de tal manera
que per dit effecte se veu impossibilitat de poder servir personalment dit son offici de guarda.
Dimecres, a XV de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, tocadas las deu horas de la matinada,
sas senyorias anaren ab cotxes, essent absents
los il·lustes y fidelíssims senyors deputats militar
y real, ço és, lo militar de consistori y lo real de
la present ciutat, ab los verguers devant ab las
massas y acompanyats dels officials de la present
casa, a la casa del General y Bolla de la present
ciutat, per a fer continuar encantar los drets de
general y bollas de Barcelona y bollas foranas de
monedas y safrans. Y en ningú de ells se ha trobat dita alguna. Y aixís, per a fer continuar a fer
encantar los drets de bolla de la present ciutat y
sa col·lecta, de Gerona y sa col·lecta, de Castelló
de Empúries y sa col·lecta, y demés que eren invadidas per francesos en lo principi de est trien-

ni, ço és, per sis mesos comptadors des del primer de janer fns als trenta de juny tots del corrent;
y en lo dret de bolla de la present ciutat y sa
col·lecta, no se ha trobat la dita de vint-y-dos
mil lliuras ab sinch-centas lliuras de axaus per
los sis mesos per una vegada tantsolament, segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General.
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Y semblantment ha fet relació a sas senyorias dit
Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del
General, com a receptor del dret de bolla de la
vila de Puigcerdà y sa col·lecta, hi havia la dita
de sinch-centas lliuras ab sinquanta lliuras de
axaus per los sis mesos una vegada tantsolament, per lo que sas senyorias porrogaren per
altre diada.
Disapte, a XVIII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias cusís y
continuàs en lo present dietari una carta escrita
a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor Jordi, landgrave de Hassa, príncep Darmestad, de
data de onse del corrent, ab la qual avisa a sas
senyorias de com sa magestat, Déu lo guarde, se
ha servit anomenar-lo per son llochtinent en est
Principat y capità general en son real exèrcit de
dit Principat. Com més llargament és de véurer
de dita carta, que és assí cusida, signada de número CCXXXVIII, la qual és del tenor següent:
«Muya ilustre y fidelíssimo señor.
Participo a vuestra señoría como el rey, nuestro
señor, Dios le guarde, ha sido servido nombrarme
por su lugarteniente y capitán general de esse
Principado y exército. Y siendo tan grandes los
deseos que he tenido siempre en emplearme en las
dependencias de la mayor satisfacción de vuestra
señoría y de toda la provincia, como lo tienen bien
experimentado, no duda vuestra señoría quan
apreciable y gustosa ha sido para mí la // 572r //
merced de su magestad, pues me facilita el cumplimiento de mi buen ánimo en mirar y atender
quanto sea de la conveniencia y servicio de vuestra señoría, a que me aplicaré con singular desvelo y puntualidad. Guarde Dios a vuestra señoría
muchos años, como dezeo. Madrid, a onse de henero de mil seys cientos noventa y ocho. Muy ilustre y
fidelíssimo señor. Besa las manos de vuestra señoría su mayor servidor Jorge, landgrave de Hassa.
Muy ilustres y fidelíssimos señores diputados y oydores de qüentas del General».
En aquest mateix die, a las dotse del migdia, havent obtinguda hora per medi de un verguer, de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
571v i 572r del trienni 1695-1698.
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part de lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, y los magnífich Joseph Costa, ciutedà honrat de Barcelona, aportaren una embaxada al
molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Y arribats
que foren al portal de la sala de Sant Jordi foren
rebuts per los officials de dit bras militar y
acompanyats fins a la porta de la sala a hont se
ajunta dit bras. Y assentats que foren sota lo
dosser, ço és, dit Codina a mà del molt il·lustre
senyor protector y dit Costa a la mà esquerra,
estant al mig dit senyor protector, y no precehint altre sinó sols ell, expressaren a dit molt
il·lustre y fidelíssim bras militar com los molt
il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General d’aquest Principat restaven ab summa gratitut del singular favor havian
experimentat de sa senyoria, havent-los donat la
benvinguda, que se alegraven de trobar-se restablerts en sa prístina y amada residència per
medi de la pau, de la qual donaven a sa senyoria
la enorabona, puix, a més de las grans conseqüèncias que té la dicha en si, acarreava al major
real servey públich de tota la monarquia, appreciavan summament // 572v // una y en haver-los
franquejat la ocasió pròximament, com meréxen
més ocasions, de cerca, de servir a sas senyoria, y
se dedicarian ab molt singular finesa. Al que per
part de dit senyor protector (fou contestat) de
què lo bras militar al alborossava de nou de poder tenir tant cerca lo il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, que ere lo que sempre més havian anhelat lo
bras, que repetia a sas senyorias los parabiens a
mil que recíprocament se·ls donava, ere tant singular la felicitat que ni se podia tenir major ni
bastavan expressions per explicar-la, que tots
dos comuns eran tant interessats que ninguna
demostració ere sufficient per fer lo just contento tenien, y ni ningú podria donar per la deguda
alegria se devia tenir, lo bras sempre estava a la
obediència de sas senyories. Després foren
acompanyats dits Codina y Costa per los officials fins a la porta de la sala que és al claustro. E
tornats a consistori feren relació del sobredit.
Dimecres, a XXII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, tocadas las deu horas de la matinada,
// 573r // sas senyorias anaren ab cotxes, essent
absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, lo militar absent del consistori
y lo real de la present ciutat, ab los verguers devant ab las massas y acompanyats dels officials
de la present casa, a la casa del General y Bolla
de la present ciutat per a fer continuar encantar
los drets del General y Bollas de Barcelona, foranas, de moneda y çafrans. Y en ningú de ells se
ha trobat dita alguna. Y així mateix, per a fer
continuar a fer encantar los drets de la present
ciutat y sa col·lecta, de Gerona y sa col·lecta, de
Castelló de Empurias y sa col·lecta y demés que
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eren invadidas per francesos en lo principi de est
trienni, ço és, per los mesos comptadors des del
primer de janer fins als trenta de juny inclusive,
tots del corrent any. Y en la Bolla de Puigcerdà
y sa col·lecta no s·i ha trobat més donant de la
que ja ere antes, que ere sinch-centas lliuras ab
sinquanta lliures de axaus, segons relació feta a
sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de
coll y ministre del General. Y han fet arrendament de dita Bolla de Puigcerdà y sa col·lecta
per dits sis mesos, comptadors dels del primer
de janer fins als trenta de juny inclusive del corrent any per no aver estada compresa dita
col·lecta per invadidas de francesos ab lo arrendament del present trienni feta per la pau, haver
tornat en la deguda obediència de sa magestat,
ab lo modo y pactes contenguts en la tabba, per
Claudi Rigada, barrater de agulla, ciutadà de la
present ciutat, abonat per Francisco Renter, negociant, també ciutedà de dita ciutat, per preu
de sinch-centas lliuras per dits sis mesos, ab sinquanta lliures de axaus per una vegada tantsolament, com a més donant en lo encant públich.
Segons relació ne ha fet Joseph Iglessias, corredor de coll públich y jurat, ministre del General.
Lo qual Claudi Rigada ha acceptat lo dit arrendament. Y jurant en la forma acostumada y ha
prestat sagrament y homenatge en mà y poder
de Llorens March, subrrogat en altre dels verguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias, y essent presents per // 573v // testimonis Joseph Pelegrí, y Jacinto Morató, verguers de sas senyorias.

de Empúries y sa col·lecta, de Figueres, ço és,
per los mesos comptadors des del primer de janer fins trenta de juny tots del corrent any. Y en
lo dret de bolla de Barcelona y sa col·lecta no s·i
ha trobat més dita de la que hi havia antes, que
ere de vint-y-dos mil lliures, ab sinch-centas
lliuras de axaus, segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General. Y han fet arrendament
// 574r // del dit dret de bolla de Barcelona y sa
col·lecta per dits senyors, comptadors des del
primer de janer fins als trenta de juny inclusive,
del corrent any, per haver los arrendataris renunciat lo dit dret en juny de mil sis-cents noranta-set per ocasió del siti que francesos posaren sobre esta ciutat, y no haver-la dexada
francesos fins als quatre del corrent mes de janer, ab lo modo y pactes contenguts en la tabba
a Bernat Miró, passamaner de la present ciutat,
abonat per Pere Guix, barrater de agulla de dita
ciutat, per preu de vint-y-dos mil lliures, ab
sinch-centas lliuras de axaus per dits sis mesos
per una vegada tantsolament, com a més donant en encant públic; segons relació ne ha fet
Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat,
ministre del General. Lo qual Bernat Miró ha
acceptat lo dit arrendament y jurat en la forma
acostumada, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Llorens March, subrrogat
en altre dels verguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias. Essent presents
per testimonis Joseph Pelegrí y Jacinto Morató,
verguers de sas senyorias.

Y semblantment ha fet relació a sas senyorias dit
Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del
General, com en lo dret de bolla de Barcelona,
Castelló de Empúrias y Figueras y sas col·lectas
hi havia la dita de set mil lliures, ab sinch-centas
lliuras de axaus una vegada tantsolament. Y que
en la bolla de Barcelona y sa col·lecta no·y ha
ningú ab més dita de la que hi havia antes, que
ere vint-y-dos mil lliures, ab sinch-centas lliuras
de axaus, lo que sas senyorias porrogaren per altre die.

Y semblantment, ha fet relació a sas senyorias
dit Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre
del General, com en lo dret de bolla de Gerona,
Castelló de Empúrias y Figueras y sas col·lectas,
no·y havia altra dita més de la que hi havia antes, que ere de set mil lliures, ab sinch-centas
lliuras de axaus per una vegada tantsolament,
per lo que sas senyories porrogaren per la tarde
del mateix die.

Divendres, a XXIIII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, tocadas las deu horas del matí, sas
senyorias anaren ab cotxes, essent absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y
real, ço és, lo militar del consistori y lo real de la
present ciutat, ab los verguers devant, ab sas
massas, y acompanyats dels officials de la present casa del General y Bolla de la present ciutat, per a fer continuar encantar los drets del
General de Barcelona, foranas, de monedas y de
çafrans. Y ab ningú de ells se ha trobat dita alguna. Y així mateix, per fer continuar en encantar
los drets de bolla de la present ciutat y sa
col·lecta, de Gerona y sa col·lecta, de Castelló

En aquest mateix die, absent de consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, entre
quatre y sinch horas de la tarde, sas senyorias són
baxats, anant consistorialment a peu, ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels
officials de la present casa, dels del General y dels
de la Bolla en la casa del General de la present
ciutat, a effecte de donar pocessió del dret de
Bolla de la present ciutat y sa col·lecta a Bernat
Miró, passamaner de dita ciutat, com a arrendatari que és de dit dret de Bolla per dits sis mesos.
Y en primer lloch, per los officials destinats per
lo General per la administració de dit dret de
Bolla se ha entregat a dit Miró lo següent:
574v
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Primo, una enclusa per picar lo manifest.

Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny nomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny nomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny nomenat pich de guarda ab
dos famellas, una per picar rams y altra per picar
manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarde per picar a las
botigas ab la famella un pich y un martell.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
bexadors de llana ab son martell.
Ítem, dos tanallas per posar cera y altra tanalla
per arrencar los ploms.
Ítem, duas llumaneras de coure posadas damunt del tambor per Bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
velluts.
Ítem, altre encuny de paga mascle y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de fora.
Ítem, un encuny sense famella per la roba de
deffora.
Ítem, un pilo de fusta ab lo encuny de la famella
per lo maniffest de defora.
Ítem, un piló de fusta ab duas famellas del manifest de guarda.
Ítem, un encuny de manifests.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, dos encunys mascle y famella per plom de
paga.
Ítem, un encuny la famella sola.
Ítem, duas tenallas per posar cera y altre per posar ploms.
Totas las quals cosas, axí com està dit, tretas de
mà y poder del magnífich doctor micer Hierònim Martí, advocat fiscal del General, foran entregadas a dit Bernat Miró, arrendatari sobredit,
en senyal de possessió. Y dit Bernat Miró acceptà aquelles y prometé al predit // 575r //
arrendament restituhir aquellas totas y senglas,
obligant-ne per ço, sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals llargament, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder de Llorens
March, subrogat en altre dels verguers de sas senyorias. Essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Jacinto Morató, verguers del molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias.
Y semblantment, ha fet relació a sas senyorias,
Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del
General, com en lo dret de bolla de Gerona,
Castelló de Empúrias y Figueres y sas col·lectas
no hi havia altra dita més de la que hi havia antes, que ere de set mil lliuras, ab sinch centas
lliuras de axaus per una vegada tantsolament,
per lo que sas senyorias porrogaren per altra
diada.
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Diumenge, a XXVI de janer, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, a las sis horas de la tarde, és vingut
en lo consistori de sas senyorias don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província, la qual ha presentat a sas senyorias un
real privilegi de llochtinent y capità general en
lo present Principat per sa magestat concedit a
favor del excel·lentíssim senyor Jordi, landgrave
de Hassa, príncep Darmestad, la data del qual
privilegi és en Madrid, als dotse del corrent, a
effecte que en vista de ell se asistesca al jurament
prestador per dit excel·lentíssim príncep. E ses
senyorias digueren farian mirar dit real privilegi
si venia despatxat en deguda forma.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari las // 575v // protestas feta y disposadas per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del dit
General y present casa per lo jurament del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, novament elegit en llochtinent y capità general de sa
magestat, Déu lo guarde. Las quals protestas
són assí cusidas, signadas de números CCXXXVIIII y CCXXXX, y del tenor següent:
Segueix-se una de ditas protestas:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya en Barcelona residints e o per
ells lo síndich de aquell diuhen que com la universal justícia en lo Principat de Catalunya y
comptats sie sempre estada regida y administrada per los sereníssims senyors reys de Aragó, de
immortal memòria, en pròpria persona o per
llur primogènit governador, y en llur absència
per lo portantveus de general governador; y en
assò los sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat, se són obligats en forma dispositiva de
constitucions y capítols de Cort; e com la sacra,
cathòlica y real magestat del sereníssim rey don
Carlos Segon, nostre senyor, que Déu guarde,
hage de present provehit la persona de vostra
excel·lència, senyor don Jordi ‹de Landgrave›
de Hassia, príncep Darmestad, per llochtinent y
capità general, e per processos de regalia, en virtut dels usatges, ab poder de convocar, celebrar,
tenir y finir Corts y parlaments generals en dit
Principat y comptats, e fer processos de regalia
en virtut dels usatges de Barcelona, auctoritate
et rogatu, camini et tractamenta, moneta et
nunch modo, y ab poder de convocar aquell, e
fer altres processos de regalia de altras cosas de
la real persona affixas, si y segons en lo privilegi
a vostra excel·lència està expressat, los quals actes són de tant preheminència y affixos a la real
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
576v i 577r del trienni 1695-1698.
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magestat que són de suprema regalia y són tantsolament atorgats a la persona real e no a altra
persona, com // 576r // segons està disposat per
generals constitucions, capítols y actes de Cort,
privilegis, usatges, usos, pràcticas y observansa
de aquells, los quals, obstant tal poder no pot
ser a altre persona tribuhit. E més, que en nostra provisió està feta expressa menció que en la
administració de la justícia, axí en lo civil com
en lo crimininal, dega observar las constitucions
de Catalunya fetas en lo monestir de Santa
Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los doctors del Real Consell, com sie a
observació de las ditas y altras constitucions
obligat, jatsia los diputats tingan y reputen a
vostra excel·lència en singular reputació, emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona,
constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats,
usos y observansas de aquells, per los predecessors de la real magestat, loadas, confirmadas,
aprobadas y juradas, los deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya e o per ells lo
síndich de aquell, ab lo honor que·s pertany,
parlant protesta que per la dita llochtinència general y poder a vostra excel·lència atorgat no
puga ésser fet o engendrat, ara o en lo esdevenidor, prejudici algú, lezió o derogació, tanta o
expressament en altra qualsevol forsa y manera
als dits y demés usatges, constitucions, capítols
y actes de Cort, privilegis, llibertats y observàncias de aquells o altres qualsevols drets, ans
aquells o aquellas, en tot cas, romangan salvos e
il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut e
integritat e sens prejudici, lezió o derogació de
aquells, los dits deputats y ohidors de comptes
del General de Catalunya acceptants lo jurament per vostra excel·lència prestat, tant, emperò, com no sie vist derogar ni prejudicar dits
usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de Cort y observansa de aquell y altras
// 576v // cosas ditas et alias, si en tot quant sie
vist derogat y prejudicat en aquells no·y consenten, ans expressament dissentan; e que per lo esdevenidor no puga ésser tret en conseqüència,
suplican e instan que la sentència de excomunicació que per disposició de las ditas constitucions ha ohida y à de ohir vostra excel·lència sie
continuada al peu de dit jurament, requirint notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. Don
Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Don Ignacius de Rius, assessor subrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cataloniae subrogatus».
Segueix-se la altra de ditas protestas:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del Genea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
576v i 577r del trienni 1695-1698.
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ral de Cattalunya en Barcelona residints han rebut una real carta dada en Madrit, als 10 del corrent mes de janer, ab la qual han entès de sa magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
que és estat servit anomenar a vostra excel·lència per llochtinent y capità general en lo Principat y comptats. Y bé las antecedents nostres, per
la obligació de sos officis, suplicaren antes a sa
magestat, ab differents cartas, fes de son real
servey venir honrar y alegrar a aquest son Principat ab sa real presència y jurar constitucions,
capítols y actes de Cort, usos y consuetuts de
aquell y demés drets de la pàtria, a immitació
dels sereníssims senyors reys progenitors de sa
magestat, de gloriosa memòria, que han acostumat permétrer córrer ab lo interim la vice-règia
per la administració de la justícia, si y segons
disposan las generals constitucions y privilegis
del present Principat y ciutat de Barcelona, per
quant lo fer-se en consistori fóra contra constitucions, usatges y privilegis y comuns y particulars a altres drets del Principat y comptats, per
no haver encara sa magestat prestat en la ciutat
de Barcelona lo jurament en lo principi de son
nou domini y nova successió y regimén
//577r // de sos regnes y estats que en est Principat té obligació de prestar, com és estat sempre
observat per sos sereníssims progenitors. Emperò, per quant sa real magestat, ab dita real
carta de deu de janer corrent, diu ésser son real
ànimo honrar est Principat ab sa real presència
quant antes, y com axí també desitja venir a jurar los privilegis, usos y costums, com ho disposan las constitucions, del que se infereix que la
intenció de sa magestat no és perjudicar la observància de las constitucions y privilegis de est
Principat ni voler-se eximir de la dita obligació,
y considerant los dits diputats lo sobredit y que
és de molta conveniència tenir un llochtinent y
capità general de las prendas y perícia com és
vostra excel·lència, confiats de la seguretat y
promesa fa sa magestat a aquest Principat y per
lo molt amor que tenen a sa magestat com a llur
rey y senyor natural; per las quals causas y rahons y altres, segons occurrència del temps, se
ha considerat per esta vegada tantsolament, y
no puga ésser tret en conseqüència, la concessió
de dita gràcia y nominació de llochtinent general, ans bé, haver de jurar sa magestat, com està
dit, volent reste francha y libera la facultat de
dits deputats de poder representar, suplicar y
tractar a sa magestat quant antes sie de son real
servey venir a honrrar a aquest son Principat ab
sa real presència, y cumplir a la obligació de
prestar lo dit real jurament durant lo present
trienni, com altrament y sens prejudici també ni
derogació del capítol 27, comensant «Nosaltres successors» del rey don Jaume Segon, fet en
la segona Cort de Barcelona, en lo any 1299,
que és la Constitució 2, títol «De jurament»,

del privilegi del rey don Pere», concedit a la ciutat de Barcelona, datat en Barcelona, als 14 de
las calendas de noembre 1399, y del capítol 22,
comensant «Poch valdria», del rey don Fernando Segon, fet en la primera Cort de Barcelona
en lo any 1481, Constitució 1, títol «De prothonotari», y sens prejudici de la Constitució 4,
títol «De offici de canceller», y sens prejudici
dels demés usatges y constitucions, capítols y
actes de Cort, drets de aquest Principat y comptats, als quals no entenen prejudicar-se, ans bé,
volen y entenen que en tot los romanguen salvos e il·lesos y en llur forsa y valor y ab tota plenitut e integritat. E més, ab exprés dissentiment
que en temps algú no sie procehit ni admès
qualsevol altre llochtinent general en lo present
Principat // 577v // y comptats que primer no sia
prestat en la dita ciutat de Barcelona dit real jurament, axí per sa magestat com per sos sereníssims successors respectivament, volent haver
per repetidas en la present presentació y presentadas totas y qualsevols protestacions que en
semblants casos són estats fetas per part de dit
Principat de Catalunya y comptats de Rosselló y
Cerdanya per los semblants effectes y en quant
al present acte són aplicables per la conservació
y observança de la Generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usos y costums
de aquells, y las reservas sobrefetas y tants altres
qualsevols que per la conservació dels drets de la
pàtria fer se poguessen, y del millor modo y manera que dir y pensar se puga, los diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya consentan al jurament que vostra excel·lència vol
prestar, ab tal, emperò, que per dit consentiment no sie vist derogar ni prejudicar a las ditas
constitucions, usatges y actes de Cort, y a sa observansa y valor y a dits privilegis, axí generals
com particulars. Don Josephus de Cancer, assessor
subrogatus.

cesarias, a fin de que lo pueda prestar el juramento en la forma que se acostumbra, deseando en el
ínterim ocasiones que manifestar mi buen affecto
a quanto fuera de la mayor satisfacción de vuestra
señoría. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. En Madrid, a 18 de henero de 1698. Besa las
manos de vuestra señoría su mayor servidor, Jorge,
landgrave de Hassa.
Muy ilustres señores diputados y oydores de qüentas del General de Catalunya».
578r

Don Ignacius de Rius, assessor subrogatus. Marti, advocatus fiscali Generalis Cataloni subrogatus».
Segueix-se la carta de dit príncep Darmestad:
«Muy ilustre y fidelíssimo señor.
Haviendoa dado la qüenta a vuestra señoría de
haverme honrado su magestad, Dios le guarde,
con los cargos de sus lugarteniente y capitán general de esse Principado, sólo servirán estos ringlones
para participar a vuestra señoría como estoy
prompto para ir a exercerlos, y assí estimaré a vuestra señoría diga que quanto antes pase su síndico a
la ciudad de Lérida, con todas las prevenciones nea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
577v i 578r del trienni 1695-1698.
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Dilluns, a XXVII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, lo magnífich racional de la present
casa, per causa de estar ocupats sas senyorias en
diversos negocis, és baxat a la casa del General
per fer continuar lo encantar los arrendaments
dels drets del General, Bolla de Barcelona y foranas, de monedas y de çafrans, y així mateix lo
resíduo del dret de bolla de Gerona, Castelló de
Empúrias y Figueras y sas col·lectas, que comensà al primer de janer y finirà al últim de
juny, tots del corrent any mil sis-cents norantavuyt.
Dimars, a XXVIII de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, se és partit de la present ciutat de
Barcelona lo doctor micer Balthasar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General, per la
de Lleyda a effecte de assistir al jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, novament elegit en llochtinent y capità
general del present Principat.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joseph Romanyà, corredor de orella de la present ciutat,
anomenat per servir lo offici de credenser de
draps de la bolla de la present ciutat, per Bernat
Miró, passamaner, arrendatari del dret de bolla
de la present ciutat y sa col·lecta, per lo resíduo
de est trienni, que comensà al primer del corrent y finirà als trenta de juny, tots inclusive,
del present any, usant de la facultat a ell, dit
arrendatari, donada y concedida ab un capítol
de la tabba de dit arrendament, prestà jurament
a Nostre Senyor Déu y a sos quatre sants Evangelis per ell, dit Joseph Romanyà, corporalment
tocats, en mà y poder de sas senyories, de haverse bé y llealment en la servitut de dit offici de
credençer de draps y tenir y servar las ordinacions y disposicions de dit consistori, subjectant-se al judici de la visita del General, obligant-se, per dit effecte, a sa persona y béns com
a deutes fiscals y reals, prestant-ne sagrat jurament y homenatge en mà y poder de // 578v //
Jacintho Morató, subrogat en altre dels verguers del consistori de sas senyorias. Essent presents per testimonis Joseph Pelagrí y Llorens
March, verguers de sas senyorias.
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Dimecres, a XXIX de janer, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, lo magnífich racional del General y
present casa és baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subastar los drets del
General y de totas las bollas de çafrans y monedas, així mateix lo dret de bolla de la ciutat de
Gerona y Castelló de Empúrias y Figueras y sas
col·lectas, per lo resíduo del trienni que comensà al primer de janer y finirà als trenta de
juny, tots inclusive, del corrent any, per estar
occupats sas senyorias.
Divendres, a XXXI de janer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real, junt ab mi, scrivà major y racional,
és baixat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa la residència lo receptor de sas senyorias y a effecte de continuar
en inventari los fraus trobats y apresos en lo present mes de janer. Y no fou trobat frau algú.
En aquest mateix die, tocadas las deu horas de
la matinada, ses senyories anaren ab cotxes, essent absents los molt il·lustres y fidelíssims deputats militar y real, ço és, lo militar de consistori y lo real de la present ciutat, ab los verguers
devant, ab sas massas, acompanyats dels officials
de la present casa, a la casa del General // 579r //
y Bolla de la present ciutat, per a fer continuar
encantar los drets del General, bolla de Barcelona, forana de moneda y çafrans. Y en ningú
d’ells se ha trobat dita alguna.
Y així mateix, per a fer continuar en encantar los
drets de bolla de la ciutat de Gerona, Castelló
de Empúrias, Figueras y sas respective col·lectas, ço és, per sis mesos comptadors des del primer fins al trenta de juny tots inclusive, del present any. Y no s’i ha trobat més dita de la que ja
hi era antes, són set mília lliuras ab sinch-centas
lliuras de axaus. Segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General. Y han fet arrendament del
dit dret de Bolla de la ciutat de Gerona, Castelló de Empúries y Figueras y sas col·lectas per
dits sis mesos, comptadors des de lo primer de
janer fins als trenta de juny, tots inclusive, del
corrent any, que per no haver anat compresas
ditas col·lectas ab lo arrendament del present
trienni, per estar en la obediència de França, y
ara per medi de la pau haver tornat a la deguda
obediència de sa magestat, Déu lo guarde, ab lo
modo y pactes contenguts en la tabba a Joan
Jaume, ortolà del portal Nou de la present ciutat, abonat per Joseph Boquer, mercader de
Gerona, per preu de set mil lliuras, ab sinc-centas lliuras de axaus per dits sis mesos per una vegada tantsolament, com a més donant en lo encant públich y jurat ministre del General. Lo
qual Joan Jaume ha acceptat lo dit arrendament
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y jurat en la forma acostumada, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho Morató, subrrogat en altre dels verguers del
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, essent presents per testimonis Joseph
Pelagrí y Llorens March, verguers de sas senyorias.
Y semblantment, ha fet relació a sas senyorias
dit Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre
del General, com en los drets del General y bolla de Barcelona y foranas de monedas y çafrans
per lo trienni vinent no·y havia dita alguna, per
lo que sas senyorias porrogaren per altre diada.

Febrer
Disapta, a I de febrer MDCLXXXXVIII. En aquest
die és tornat en consistori lo il·lustre y fidelíssim
// 579v // don Anthoni Prató Perpinyà, ciutedà
honrrat de Barcelona, deputat local, de la vila
de Granollers y altres parts, a hont ere anat per
negocis y affers seus propris, havent obtinguda
llicència de sas senyorias, ab deliberació de onse
de janer pròxim passat.
Dilluns, a III de febrer MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo magnífich racional del General y present
casa ha baixat a la casa del General a fer continuar encantar y subhastar los drets del General
y de totas las bollas de çafrans y monedas, per
estar ocupats sas senyorias.
Dimencras, a V de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baixat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats ses senyorias.
Divendres, a VII de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, a las onsa horas del matí, havent obtinguda // 580r // hora per medi de un verguer,
los magnífichs Balthazar de Riba, cavaller, y
Joan Baptista Reverter, ciutedà honrrat de Barcelona, aportaren a ses senyories una embaxada
de part dels excel·lentíssims senyors concellers
de esta ciutat, participant a ses senyories de com
havien pres resolució, per ocasió de la pau, fer
tres dias de alimàrias, los diumenges, dilluns y
dimars primers vinents, que comptarem als
nou, deu y onsa del corrent mes. Y que dit dia
de diumenge, en la iglésia cathedral de esta ciutat, cantàs un Te Deum Laudamus. Y que per a
què ditas alimàrias fosen més lúsidas, estimarian
a sas senyorias fossan servits deliberar se fessen
en esta causa y demés estiladas los mateixos
dias, com se prometian de la mútua correspondència que entre si los dos comuns sempre
havian professat. Al que per lo molt il·lustre y fi-

Diumenge, a VIIII de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, havent tingut notícia ses senyories
per medi del molt reverent senyor canceller que
lo excel·lentíssim senyor príncep de Harmestad,
novament ellegit en los càrrechs de llochtinent
y capità general en lo Principat per sa magestat,
Déu lo guarde, se trobava en Sant Feliu, enviaren la benvinguda per medi de embaxada, la
qual anaren lo noble don Francisco de Sans y
Puig y lo magnífich Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, los quals acompanyaren un del verguers de sas senyorias, com és
costum, se conferiren en Sant Feliu, a hont de
part de sas senyorias donaren a dit excel·lentíssim senyor la benvinguda.

delíssim senyor diputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, fou respost de què sas senyorias
se alegravan de tant asertada deliberació, y que
lo consistori premeditaria lo que se li havia intimat per part de dita excel·lentíssima ciutat, y
que sa resolució la participaria per medi de embaxada a dits excel·lentíssims senyors concellers.
Los quals Riba y Reverter, tant en lo entrar com
en lo eixir, foren cumplimentats y rebuts per los
officials de la present casa del mateix modo que
se observà als nou del mes janer.
En aquest mateix die, cerca las dotse del migdie, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, lo noble don Ramon de Codina y Ferrerras, y magnífich Francisco de Monfar y
Çorts, ciutedà honrrat de Barcelona, aportaren,
de part de sas senyorias, una embaxada als excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, contenint de què lo consistori de sas senyorias, ab grandíssim gust, luego havia passat a
deliberar que las alimàrias de la present y demés
casas del General y consistorials y officials se fassen los mateixos dias que havia resolt sa
excel·lència fer-los. Al que fou respost per lo excel·lentíssim senyor conceller en cap, en veu de
sos companys, de què restavan ab lo degut
aprobament de tant fina demostració. Del que,
tornats en consistori dits Codina y Monfar, han
fet relació del sobredit, los quals, tant en lo entrar com en lo eixir en la casa de la ciutat, foren
complimentats y rebuts per los officials de aquella casa del mateix modo que·s de véurer en jornada de onse de janer proppassat.
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Disapte, a VIII de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo senyor Balthasar
Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com, obtemperant en la deliberació per sas senyorias
feta als vint-y-sis de jener pròxim passat, se era
conferit en la ciutat de Lleyda a effecte de asistir
al jurament del excel·lentíssim senyor príncep
de Darmestad en los càrrechs de llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat de Cathalunya, si y conforme per ses senyories li era estat ordenat en
dita deliberació. Y que dit excel·lentíssim senyor
havia prestat dit jurament en dita ciutat de Lleyda en jornada de quatra del corrent. Al qual jurament acistí ell, dit síndich, fent las protestas
ordinàrias y extraordinàrias, que·s troban cusidas y continuadas en lo present dietari, sots dit
dia de vint-y-sis de janer pròxim passat, requirint aquellas ésser continuadas en lo acte de dit
jurament. Lo qual acte rebé y prengué don Joan
Batista de Aloy, scrivà de manament y secretari
de província.
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En aquest mateix die, lo magnífich Francisco
Marí y Genovès, donzell, regent los comptes
del General y present casa de la Deputació,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, antes de eixir de ell sas senyorias per
anar a la entrada del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, novament elegit en los càrrechs
de lochtinent y capità general en lo present
Principat per sa magestat, Déu lo guarde, havent obtinguda llicència de sas senyorias, à requirit a mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General y present
casa de la Deputació, llevàs acte y continuàs de
com no obstant que ell, com a regent los comptes, dega precehir al racional de la present casa
en lo consistori com fora d’ell en qualsevols actes y funcions, no duptà de preténdrer Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donzell, subrogat en
lo dit offici de racional, precehir ab lo pretext de
haver, segons diu, presehit a altres regents los
comptes. Y com lo indagar y averiguar a qual
toque dita precedència requiresca llarga discusió, axí per haver de mirar en lo archiu diffarents
dietaris y altres llibras, com altrament, a què no
dóna lloch per al present la brevedat del temps,
per la qual rahó y per haver-se trobat que en últim acte precehí dit racional, per ço, sens prejudici del dret y acció li competeix, se acontenta y
consent que per aquesta vegada tantsolament lo
precehesca dit racional, ab expressa, emperò,
protesta que per rahó de la dita precedència
tindrà ell, dit racional, esta vegada, y fòrsan per
avant no sie adquirit dret algú ell, dit racional,
ni puga ésser tret en conseqüència lo haver precehit dit racional a dit regent los comptes, tant
en esta funcció com en qualsevols altras funccions y actes, tant públichs com privats, se subseguiran, volent ell, dit regent los comptes, tenir per repetida la present protesta en qualsevol
cas que en avant se offeresca com si novament
ell, dit regent los comptes, la fes, reservant-se
expressament dit Marí y Genovès tot lo dret y acció li competeix vers y contra dit racional, tant
per lo judici de petitori com altrament del mi-
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llor modo y forma y manera que dir y pensar se
puga. Essent presents a ditas cosas per // 581v //
testimonis Francisco Monfar y Sors, ciutedà
honrat de Barcelona, y lo doctor micer Hierònim Martí.
E semblant protesta encontinent fou feta per lo
noble don Joseph de Amigant, exactor del General y present casa, per ell haver de precehir als
dits racional y regent los comptes, protestant
que per ser precehit per ells en la funció d’esta
entrada y altres qualsevols funcions en esdevenidor no sie tret en exemplar ni li sie fet prejudici,
reservant-se tot dret y acció li competeix, volent
tenir per repetida la present protesta en los esdevenidor en qualsevol funció y acte, així públich com privat, que se offereix. Essent presents per testimonis al sobredit Jacinto Morató
y Llorens March, subrogats en verguers de sas
senyorias.
En aquest mateix die, havent participat lo molt
reverent senyor canceller a sas senyorias que lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, novament elegit en llochtinent y capità general de
sa magestat, Déu lo guarde, en lo Principat de
Catalunya, entrant en lo die present en la present ciutat per a jurar com a llochtinent predit,
feren convidar als magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials del General, tant de la
present casa de la Deputació com y també dels
de la casa del General y Bolla de la present ciutat, y així mateix a tots los officials mecànichs de
la present casa, per assistir al acompanyament de
la entrada de dit excel·lentíssim senyor, com és
acostumat. Y a las dos horas passat mig die han
tingut notícia sas senyorias que ja eren fora de la
present ciutat lo molt reverent senyor canceller
y senyors del Real Consell per las assistència de
la Deputació, consistorialment, sas senyorias ab
los tres verguers davant ab massas altas, acompanyats dels magnífics assessors y advocat fiscal
y // 582/r // demés officials de la present casa de
la Deputació, dels de la casa del General y Bolla
de la present ciutat, menos lo deffenedor, que
no assistí, y dels officials menarien los de la present casa de la Deputació, anant los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich
y oÿdor ecclessiàstich ab sas robas de seda y en
lo cap un barret de teulada, anant a cavall quiscun ab una mula ab sa gualdrapa negra. Y los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real y oÿdors militar y real ab molt bons
cavalls, adornats ab molts y vàrios flochs de differents colors. Aixint de la present casa anaren
los senyor deputats, tots tres de filera, com
acostuman, immediatament dels tres verguers.
Després los senyors tres oÿdors també de filera,
com acostuman. Després los magnífichs assessors y advocat fiscal ab altra filera. Després lo se862

cretari, racional, regent los comptes y exactor
ab altra filera, en esta forma, ço és, secretari y racional al mig, però est a mà esquerra del secretari, y lo regent los comptes a mà dreta del secretari, a la part forana, y lo exactor a la mà
esquerra del racional, a la part forana. Y consequutivament los demés oficials de la present
casa y de la de General y Bolla, ab fileras segons
la preheminència de llurs respective oficis. Y últimament los officials mecànics de la present
casa de la Deputació. Al anar, passaren per la
plassa Nova, carrers dels Boters, Portaferrissa y
Carme. Isqueren per lo portal de Sant Antoni,
arribant fins prop de Sants, ahont trobaren dit
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, assistit del Real Consell. En arribar acerca de dit excel·lentíssim senyor los senyors deputat militar y
real y oÿdors militar y real se llevaren lo sombrero, y dits senyors deputat y oÿdor ecclessiàstich
no se llevaren lo sombrero o teulada del cap,
sinó que saludaren a sa excel·lència, fent una
profunda inclinació. Y per orga del senyor deputat ecclessiàstich li donaren la benvinguda ab
moltas demostracions de alegria, //582v // per la
esperansa tenia esta província estaria molt ben
governada, a glòria de Déu, servey del rey y benefici universal de tot lo Principat, per extensió
de la fama de sa excel·lència. Y lo dit excel·lentíssim senyor respongué ab paraulas de moltas
demostracions, y offerint-se obrar en benefici
de la Generalitat y de tot lo Principat. Y encontinent, dits senyors deputats ecclessiàstich y militar, posaren al mig a dit excel·lentíssim senyor,
anant a mà dreta de ell lo dit senyor deputat ecclessiàstich, y lo senyor deputat militar a la mà
esquerra; lo senyor deputat real y oÿdor ecclessiàstich davant, anant a mà dreta del senyor oÿdor ecclessiàstich lo senyor deputat real. Devant
de estos los senyors oÿdors militar y real, anant
lo senyor oÿdor militar a mà dreta del senyor
oÿdor real. Després las massas del Real Consell,
los verguers de sas senyorias davant dels verguers de sas senyorias. Se posaren los dits magnífichs assessors y advocat fiscal de filera, devant
de estos los secretari y scrivà major, lo racional,
lo regent los comptes y lo exactor. Tots quatre
de filera. En esta forma, que lo secretari precehia al racional, est al regent los comptes, y lo
regent los comptes al exactor, anat lo secretari y
racional al mig. Y consecutivament fileras fent
camí a poch a poch fins cerca la Creu Cuberta, a
hont extavan los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat. Y lo senyor deputat ecclessiàstich y sas senyorias se despediren de sa
excel·lència y se’n tornaren tots ab la mateixa
graduació que havian tingut al exir de la present
casa de la Deputació, per lo camí fondo que és a
la part esquerra de la Creu Coberta, venint de
Sants, tornant aixir luego al camí real mateix
que va de esta ciutat a la //583r // Creu Cuberta,

de la mateixa manera acompanyats que quant
isqueren de la present casa de la Deputació, entrant per dit portal de Sant Antoni y anant per
los carrers del Carme, Portaferrissa, Boters y
Plassa Nova, fins a la Deputació, a hont sas senyorias, per paraula de dit senyor, deputat ecclessiàstich, des de cavall, feu estimació a tots
los sobredits. Y se donà per molt servit haguessen acudit en dit acompanyament com tenien
obligació y tots se despediren.
E sa excel·lència, acompanyat de dits excel·lèntíssims senyors concellers, continuà son camí y
entrà en la present ciutat anant a la Seu, ahont
en la forma acostumada prestà son jurament. Y
lo síndich del General, de orde de sas senyorias,
assistí a dit jurament y feu las protestas ordinàrias y extraordinàrias acostumadas, las quals se
troban cusidas y continuadas en lo dietari corrent, sots jornada de vint-y-sis de janer pròxim
passat, rebent lo acte de dit jurament de ditas
protestas don Joan Batista Aloy, escrivà de manament y secretari de província.
En aquest mateix die, en la iglésia cathedral de
la present ciutat, immediatament de haver jurat
en ella lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad en los càrrechs de llochtinent y capità
general de sa magestat en est Principat, y antes
de continuar lo camí de sa extrada fins a palàcio
ab gran solemnitat y a obs y gastos de esta excel·lentíssima ciutat, se cantà lo Te Deum, donant-se gràcias a Déu, Nostre Senyor, de la effectuació de la pau entre las coronas de Fransa y
Espanya, assistint en ell sa excel·lència, acompanyat dels dits excel·lentíssims senyors concellers y sos proms, y així mateix del Real Consell.
En aquest mateix die se comensarien las alimàrias per la pau conclosa y ajustada entre las dos
coronas de Espanya y Fransa. Feren-se en lo palàcio de sa excel·lència, en la present casa, en la
de la ciutat y finalment por tots los // 583v // habitants de la present ciutat en la present casa, se
feren continuant en posar-se en las llanternas,
candelas de seu de deu per lliura, per haver-se
experimentat en altra ocasió era molt més fàcil
la encesa més lustrosa y ab menos gasto per lo
General que quant se feya ab lo oli, per despedissen molt y més difficultosa y ab més gasto la
dita encesa.
Dilluns, a X de febrer MDCLXXXXVIII. En aquest
die, obtinguda primer hora per medi del síndich
y present casa del excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat de Catalunya,
per las quatre horas de la tarde, sas senyorias
anaren en susdita hora consistorialment, a peu,
ab lo acompanyament acostumat dels officials
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del General, tant de la present casa com de la
del General y Bolla de la present ciutat, en la
qual funció no assistí lo deffenedor, ab massas
altas com en semblants ocasions és acostumat,
en lo palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, per a visitar-lo. A hont foren rebuts per sa excel·lència ab molta demostració de agasajo, rebent-los a la porta de la
pessa antecedent a la que sa excel·lència tenia las
visitas dels comuns. Y després de ser assentats
tots ab set cadiras, sa excel·lència al mig, y ab
tres cadiras a cada costat de la de sa excel·lència,
estant a la mà dreta de sa excel·lència los senyors
deputats ecclessiàstich y real y oÿdor militar, y a
la mà esquerra lo senyor deputat militar y oÿdors ecclessiàstich y real, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, li exposà de com lo consistori se
donava la enorabona de sa vinguda de haver jurat en lo càrrech de llochtinent del present Principat, esperant esta província que, posan-se-li
govern, haurà de quedar molt lustrosa y benefiaciada. Al que fou servit respòndrer //584r // sa
excel·lència que son primer cuydado y atenció
fora lo total compliment de tots los privilegis y
prerrogativas d’est Principat, y que quedava ab
suma gratitut dels particulars agasajos que havia
experimentat, tant dels comuns com dels individuos de esta província, no havent esperat menos de vassalls que tant finament se havian demostrat sempre en totas las ocasions que se han
offert al major real servey de sa magestat, Déu
lo guarde. E després se despediren sas senyorias
de sa excel·lència, lo qual los acompanyà fins a
la porta de dos penas antecedents a la que estavan. Y ab la mateixa conformitat que eren anats
tornaren en la present casa de la Deputació.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta de la reyna, nuestra señora, de data de
trenta-hu de janer pròxim passat, en resposta
de altra que li escrigueren sas senyorias als onse de
dit mes de janer, ab la qual s’és servida sa magestat
explicar com havia rebut ab molt bona voluntat lo
bon effecte de sas senyorias en haver-li participat
lo haver-se restituhit sas senyorias en esta ciudad,
que té experimentat y és estat sempre molt de sa
real gratitut. Com més llargament és de véurer de
dita real carta, que és assí cusida, signada de número CCXXXXII, y del tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Laa reyna.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
583v i 584r del trienni 1695-1698.
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Ilustres y fidelísimos diputados y oydores de qüentas de la Generalidad del Principado de Catalunya en Barcelona residentes.
Gustosísima ha sido para mi vuestra carta de
once en que me participáis haver restituhido en
Barcelona en el lugar de Villafranca donde residisteis hasta ahora. Y el rey, mi señor y mi
// 584v // primo y yo quedamos dando gracias a
Dios por que se han logrado nuestros desbelos, por
parte de su magestad con providencias, y de la
mía con oraciones al Divino con muy buena voluntad, vuestro bien. Y que tengo experimentado
y ha sido siempre motivo de mi gratitud. Madrid,
y henero treinta y uno de mil seyscientos noventa y
ocho. Yo, la reyna.
Don García de Villagrán y Marbán».
En aquest mateix die són estadas continuadas
las alimàrias.
Dimars, a XI de febrer, MDCLXXXXVIII. En aquest
die se continuaren las lluminàrias.
Dimecres, a XII de febrer, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, en lo qual se fa festa de la gloriosa
verge y màrtir prothomàrtir de la Espanya Tarrachonense, filla y patrona de esta excel·lentíssima ciutat, santa Eulàlia, se féu en ella, en las
parts acostumadas y ab la solemnitat stilada, la
publicació de la pau entre las dos coronas de Espanya y França. Com és de véurer del edicte
imprès de dita Pau, que és assí cusit, signat de
número CCXXXXIII.
Dijous, a XIII de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, de part de sas senyorias, és anat lo
// 585r // síndich del General y present casa al
molt reverent canceller a effecte de participarlo com diumenge qui ve, per ocasió de la pau,
se celebraria en la present casa la festa del gloriós màrtir y cavaller sant Jordi, patró de est
Principat, comensant disapte qui ve ab un solemne y gloriós Te Deum Laudamus y completat a quatre cors. Y que així mateix dilluns qui
ve, en la present casa, se celebrarian las funeràrias en suffragi de las ànimas dels qui gloriosament moriren en la deffensa de esta capital lo
any pròxim passat de mil sis-cents noranta-set
en lo siti que posaren francesos. Y que així estimaria lo consistori fos servit sa senyorias que lo
Real Consell porrogàs lo negoci per dits dias
de disapte y dilluns primer vinent. Al que fou
respost dit molt reverent senyor canceller de
que ja lo Real Consell havia passat y porrogat
dits dies y que lo die de demà se passaria a publicar dita pòrroga.
Divendres, a

XIIII

de febrer

MDCLXXXXVIII.

En
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aquest die lo magnífich racional és baxat a la
casa del General per causa de estar ocupats sas
senyorias en consistori a fer continuar lo
subhast de tots los arrendaments de la Generalitat.
En aquest mateix die, inseguint la deliberació
per sas senyorias presa en jornada de nou del
present y corrent mes de febrer, de què se celebràs en la present casa de la Deputació la festa
del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró del
Principat, ab la major ostentació possible, en
acció de gracias de haver-se effectuat pau entre
las dos coronas de Espanya y Fransa, tornant
los francesos al rey, nostre senyor, que Déu
guarde, // 585v // la present ciutat de Barcelona,
antemural de tota Espanya, a la ciutat de Barcelona, y tot lo demés del Principat, ocupavan sas
armas y funeràrias per las ànimas de Espanya,
gloriosament moriren en la deffensa de esta
ciutat en lo siti del any passat, obtinguda primer hora per medi del síndich del General y
present casa a las quatre horas de la tarde, lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor don Thomàs
Francisco Martí y de Vilanova, oÿdor militar,
de part de sas senyorias, acompanyat sols del
síndich, perquè encara que hi assistiren los oficials mestres, fou voluntàriament y de galanteria per déurer acompanyar a dit excel·lentíssim
senyor oÿdor militar en esta funcció, sinó sols
lo síndich, per haver-se axí observat, com ho
digué dit síndich, en lo octubre o novembre de
mil sis-cents noranta-sis, quant se féu la festa
de sant Jordi, y voler sas senyorias sols que se
observe lo últim estat, sens voler perjudicar los
quatre officials mestres, y sens ànimo per estos
de que se servesca en exemplar, ans bé, ab expressa protesta que se’ls hi faran de pròpria galanteria, anant dit senyor oÿdor militar ab un
cotxe y lo síndich a la portalera, y és anat a convidar a sa excel·lència, lo excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent de sa magestat
en lo present Principat, per la assistència demà a
las quatre horas de la tarde al Te Deum y completa, celebrada en la present casa per ocasió de
la pau, y diumenge qui ve, a las deu horas del
matí, per lo offici de dita festa. Pujà dit senyor
oÿdor militar, acompanyat de dit síndich fins a
la antecàmara, y restants dit síndich en ella, dit
senyor oÿdor, essent rebut per sa excel·lència
fora la porta de la sala a hont estava, estant los
dos assessors assentats ab cadiras y cuberts, qui
respongué hi assistiria ab gran regozijo. Luego
isqueren junts, sa excel·lència y dit senyor oÿdor, acompanyant-lo sa excel·lència fins a mitja
pessa de la antecàmera, a hont sa excel·lència
havia estat assentat, junt ab dit senyor oÿdor, y
dit senyor oÿdor ab dit síndich, y en la mateixa
forma que ere anat vacant tornà en la present
casa de la Diputació.

En aquest mateix die, per medi del síndich
//586r // del General y present casa, han enviat a
convidar sas senyorias per la dita festa al il·lustre
y molt reverent senyor fra don Bernat Sala, abat
del real convent de Nostra Senyora de Gerri, y
per no haver-hi bisbe en esta iglésia de Barcelona, per ser la silla episcopal vacant, expressant-li
de què serie de suma estimació del consistori se
servís venir a dir de pontifical, axí a la vigília en
la celebració del Te Deum Laudamus com lo
endemà en lo offici. Y axí mateix als excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, axí
per la vigília com per lo die de la festa, demanant-los fossen servits que los dies de dissabte
y dilluns primer vinent fos feriat en la taula y
banch y universitat literària. Al molt il·lustre
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, tant al Te Deum Laudamus com al offici, y
al aniversari çelebrador lo endemà del die de la
festa per las ànimas dels qui gloriosament moriren en la defensa de esta capital en lo siti de mil
sis-cents noranta-set. Y al molt il·lustre capítol
y canonges de esta santa iglésia de Barcelona,
per a que fossen servits anomenar capitulars per
la celebració de dit aniversari. Y essent tornat lo
dit síndich, ha fet relació en lo consistori que dit
senyor abbat, ab gran gust, celebraria de pontifical en ditas dos funcions per lograr eixa ocasió
que ere tant del agrado de sas senyorias, que los
concellers acudirian gustosos si no si innovant
alguna dependència que·ls ho impedís. Y que
passarian luego a ordenar fos feriats en dits dies,
axí en la taula y banch com y també en la universitat literària. Lo senyor protector del bras
militar que ajuntaria bras per est effecte. Y que
lo molt il·lustre capítol premeditaria est fet, assigurant a sas senyorias de què en los individuos
que·l componen residian grans desigs de servir a
sas senyorias en tot quant poguessen.
En aquest mateix die, de part del molt il·lustre
capítol // 586v // y canonges de la santa iglesia
cathedral de esta ciutat, son síndich ha aportat
un recado al molt il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, contenint de què per ser
die de Quaresma y tenir moltas ocupacions dit
capítol se podria passar a anomenar capitulars
per celebració de aniversaris, que axí lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori podria passar a
anomenar-los. Al que fou respost per dit senyor
deputat ecclessiàstich de què lo consistori havia
seguit en esta funció los exemplars de la casa y
que axís estimaria ho fes lo capítol tornant-se
resposta.
Disapte, a XV de febrer MDCLXXXXVIII. En aquest
die, inseguint la deliberació per sas senyorias
presa als nou del present y corrent mes de febrer, de fer una festa solemne en la present casa
ab la grandesa y pompa acostuma a fer y cele865

brar la del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi,
patró del present Principat, en acció de gràcias y
demostració de alegria de haver-se efectuat la
pau entre les dos corones de Espanya y Fransa,
tornant los francesos al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, la present ciutat de Barcelona, antemural de tota Espanya, a la ciutat de Gerona y
tot lo demés del Principat que ocupavan sas armas, estant ja adornadas totas las salas de la present casa ab las millors colgaduras y tapisseria ab
los salamons y aranyas de la mateixa manera se à
adornat quant se acostuma celebrar dita festa,
anarbolant en lo pati de la present casa, ab molta música de timbales, trompetas y menestrils,
lo estendart de domàs carmesí ab las // 587r //
armas del General en ell, rodant després tota la
present casa los trompetas sonans ab molta pausa. E estant a las tres horas de la tarda vingueren
en la present casa de la Deputació los magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y scrivà
major, racional, regent los comptes y exactor,
officials mestres. Y se’n entraren en la capella
gran a hont se havia y és acostumat celebrar la
dita festa. Y al cap de un rato vingué lo senyor
oÿdor real, anant en forma de bras, ço és, al mig
de un ecclessiàstich y militar acompanyats de
moltas personas, axí ecclessiàstichas, militars y
reals y també de officials del General, aportant
dit senyor oÿdor, posada en los pits la insígnia
de domàs carmesí ab lo escut de or ab las armas
del General, sens, emperò, massa devant.
Fonch-lo rebut per los dits magnífichs assessors,
advocat fiscal y demunt dits officials mestres en
lo cap de la escala de la present casa. Y essent-se
despedit del acompanyament aportava, ab molta cortesia, se posà al mig de dits magnífichs assessors, anant després lo advocat fiscal. Y dits
quatre officials mestres, precehint sempre lo secretari al racional, est al regent los comptes, y
aquest al exactor, encaminant-se a la dita sala
gran, anant los verguers devant ab las massas
posadas al coll. Y feta oració al altar, se assentaren en los banchs de vellut carmesí que estavan
posats a la dita sala a la part de la epístola de dit
altar. Poch després, vingué lo il·lustre senyor
oÿdor militar sens, emperò, massa devant, anant
també ab dita insígnia, acompanyat en forma de
bras al mig de un ecclessiàstich y ciutedà y de
moltas personas ecclessiàsticas militars y reals y
també de officials del General. Fonch rebut per
dit senyor oÿdor real al dit cap de la escala,
anant dit senyor oÿdor real, des de lo banch a
hont seya fins al cap de la escala ab las massas
devant, acompanyat // 587v // de dits assessors,
anant al mig de ells. Y després lo advocat fiscal y
dits quatre officials mestres. Y fetas las cortesias
a las personas lo acompanyavan se posà a la mà
dreta de dit senyor oÿdor real y se encaminaren
a la dita capella, anant també los verguers ab las
massas al coll devant. Després de dits senyors
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oÿdors, assessors y advocat fiscal, y després de
estos dits quatre officials mestres. Lo que se
done, aixís al recibo dels demés senyors consistorials. Y feta oració se saludaren lo un al altre,
se assentaren en dits banchs colxats de vellut
carmesí, y al cap de un rato vingué lo senyor oÿdor ecclessiàstich ab insígnia posada, sens, emperò, massa davant, anant tant en forma de bras
al mig de un militar y real y ab molt acompanyament en la mateixa forma que eren vinguts los
senyors oÿdors militar y real, y ab molt acompanyament, en la mateixa forma que eren vinguts los senyors oÿdors militars y real. Y fonch
rebut per dits senyors oÿdors militar y real al dit
cap de la escala, anant dits senyors oÿdors militar y real ab las massas devant, anant després
dels senyors oÿdors los assessors y advocat fiscal,
després de estos los dits quatre officials mestres.
Se obervarà al axir a rébrer a tots los demés consistorials y fer stas las mateixas cerimònias se despedí del acompanyament, se posà al mig de dits
companys y ab los verguers devant, ab massas, se
encaminà a la dita capella, fent lo mateix s’és fet
per los altres senyors oÿdors. Vingueren després
los senyors deputats real, militar y ecclessiàstich
en la mateixa forma de bras que eren vinguts los
dits senyors oÿdors ab semblant acompanyament y ab lo mateix orde, lo real primer y lo militar segon, // 588r // últimament lo ecclessiàstich, ab esta, emperò, differència, que quiscun
de dits senyors deputats aportava devant lo verguer de son estament ab la massa alta al coll des
de sa casa fins a la present de la Deputació. En
esta funció no assistí lo molt il·lustre senyor
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, advertint-se de què lo die de avuy lo síndich
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar és tingut en esta casa a las dos horas y mitja de la tarde
a sas senyorias, participant-los com dit bras condecendia en assistir avuy a completas, demà al
offici y després devia al aniversari, ab què fos
mantingut dit bras en las mateixas prerrogativas
que se li observaren en lo trienni que ere deputat don Bernat Aymerich. Al que li fou respost
per lo senyor deputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, que lo temps no donava lloch
per a mirar lo archiu, suposat que luego havian
de anar sas senyorias a la funció, y que sas senyorias no faltarien en donar el molt il·lustre y
fidelíssim bras militar lo tractament y compliment que se acostumava. Y a las sinch horas de
la tarde del die present, dit síndich del bras militar donà un recado al senyor deputat eclesiàstich, dient-li de què lo voler assistir lo dit bras
en ditas funcions ere condicionalment, ço és, si
se li observava lo mateix que en lo trienni que
ere deputat don Bernat Aymerich y no altrament. Al qual fou respost per dit senyor deputat
ecclessiàstich que ell assoles no podia resòldrer
cosa ni podia ajuntar sos companys, per trobar866

se part de ells ja en la capella gran de Sant Jordi,
y que ere impracticable ab la brevedat de temps
poder mirar lo modo se havia observat en dit
trienni, que si lo bras gustava de asistir-los faria
molta mercè, que quant no assentirian molt sas
senyorias; lo qual, si hagués assistit, devia venir
després del senyor deputat ecclessiàstich,
// 588v // acompanyat de molts cavallers, ha de
ser rebut per los senyors oÿdors militar y real
anant ab verguers ab massas altas assessors fiscal
y dits quatre officials mestres al cap de la escala,
posant-se dit senyor protector al mig de dits senyors dos oÿdors, los magnífichs assessors, advocat discal y dits officials mestres se havian de
posar devant dels verguers, ço és, aquells immediadament antes de las massas y estos antes dels
assessors y advocat fiscal, per no poder-se agraduar després de dits senyors oÿdors y protector
y per evitar diputats ab los cavallers acompanyarian a dit protector. Y ab dita forma, junts, se
deuhen encaminar y entrar en la dita capella
gran; y feta oració al altar, fent-se los uns als
altres las degudas cortesias, se han de dividir
dits senyors oÿdors y protector, tornant-se’n
los dits senyors oÿdors en son lloch y dit senyor
protector se ha de encaminar y assentà en son
lloch, en un banch de domàs vert, propri del
aposento de dit bras militar, lo qual ha de estar
posat arrimat de cara al altar al primer pilar de
dita sala o capella en la part del evangeli; y los
cavallers de son acompanyament se han de assentar en uns banchs vanovats de vaqueta, també propris de dit aposento de dit bras militar,
que han de estar posats a la dita part del evangeli, al enfront dels banchs de vellut a hont seyan
los consistorials. Y per no haver assistit lo dit senyor protector en esta funció en est puesto no·s
en banchs ninguns, com se estila. Y en observar
no assistint-hi vingueren després los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat,
foren rebuts en esta forma, ço és, per los magnífichs assessors, advocat fiscal y dits quatre officials // 589r // mestres baix en lo pati del capdevall de la escala, agraduant-se, ço és, lo conceller
en cap ab un de dits assessors, lo conceller segon ab altre assessor, lo conceller ters ab lo advocat fiscal, lo quart ab lo secretari y scrivà major, lo quint ab lo racional y lo sisè ab lo regent
los comptes. Y ab eixa forma muntaren en la escala, al cap de la qual dits senyors concellers foran rebuts per tots los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, ab los verguers
ab massas altas, agraduant-se dits senyors concellers, ço és, lo en cap a la dreta del senyor deputat militar, lo ters a la dreta del senyor deputat real, y los demés a la mà dreta dels restants
consistorials, ço és, lo quart a la mà dreta del senyor oÿdor militar y lo sisè a la dreta dels senyors oÿdor real, encaminant-se en dita forma a
la dita capella, antes de la porta de la qual per

un sacerdot ab sobrepellís ab un salpecer de plata fou donada aygua beneÿta a quiscú de dits senyors concellers, axí com passavan. Y després de
dita oració se alsaren, y si dit senyor protector
de dit bras militar hi hagués assistit lo haurian
saludat, y als cavallers que serien anats en sa
companyia. Y fetas entre si las acostumadas cortesias se assentaren en los banchs colxats de vellut carmesí en esta forma, és assaber, dits senyors concellers a la mà dreta de dits senyors
deputats, estant assentats los senyors deputat
ecclessiàstich y conceller en cap lo un al costat
del altre. Y los demés senyors concellers per son
orde, estant assentats més cerca del altar. Lo sisè
y los demés senyors consistorials servant son
orde, estant assentat lo senyor oÿdor real lo últim més prop de la porta de dita capella, després
ab banch de vaqueta los magnífichs assessors,
advocat fiscal, secretari y scrivà major, racional,
regent los comptes y exactor, no assistint-hi ni
havent comparegut lo deffenedor. Després
arribà en la present casa lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat.
// 589v // Fonch rebut baix mig pati per los dits
quatre officials mestres y altres de la present
casa, per los magnífichs assessors y advocat fiscal
al replà de la escala, y per tots los senyors consistorials ab los verguers y massas altas al coll dalt
al capdemunt de dita escala, pasant-se dit excel·lentíssim senyor a la mà dreta de dit senyor
deputat ecclessiàstich, anant després de las massas los tres senyors oÿdors, després los senyors
deputat militar y real y últimament sa excel·lència, y lo senyor deputat ecclessiàstich. Després
de estos últims venien los assessors y advocat fiscal, y després dits quatre officials mestres. Ab
esta graduació se encaminaren a la capella y al
portal de ella lo senyor deputat ecclessiàstich
prengué de sacerdot que estava allí lo salpecer, y
ab ell donà aygua beneÿta a sa excel·lència. Immediatament se’n entraren en la dita capella. Y
després de haver feta oració y assent assentats,
ço és, dit excel·lentíssim senyor en son estrado,
que estava part a la part del evangeli, y dits senyors concellers, deputats, assessors, advocat
fiscal y quatre officials mestres en dits banchs a
la part de la epístola. Al cap de poch rato arribà,
per no haver-hi bisbe en la present ciutat per estar la sede vacant, lo il·lustre y reverent senyor
fra don Benet de Sala, abat del real monestir de
Nostra Senyora de Gerri, qui havia de officiar
pontifical lo Te Deum Laudamus. Fonch rebut
per los senyors oÿdors militar y real ab los deputats ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y dits quatre officials mestres, arribant al claustro del qui va des
de dita capella gran de Sant Jordi al cap de la escala, advertint-se que quant lo senyor bisbe de
Barcelona celebra se deu y ha de rébrer en lo
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cap de la escala per tots los qui isqueren a rébrer
a dit senyor abat. Y posant-se dit senyor abat al
mig de dits senyors oÿdors seguiren després los
assessors y advocat fiscal, y després // 590r // de
estos dits quatre oficials mestres. Se encaminaren en la dita capella, a la porta de la qual ab un
salpecer de plata que tenia ab sa bassina un sacerdot ab sobrepellís li donà aigua beneÿta. Y
anant fins al altar y fetas las degudas cortesias a
sa excel·lència, concellers, deputats, y al protector del bras militar si hagués assistit, se assentà
en sa cadira de vellut carmesí, que tenia posada
a la part de la epístola, acerca la terima o redòs,
tras del dit altar, a hont arribaren revestit los senyors fra don Joseph de Palau, prior del real
monestir de Sant Salvador de Breda, diaca, y fra
Joan Batista Descallar, dispenser major del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès, subdiaca, ab los acòlits, mestres de cerimònias de la
Seu, que isqueren del aposento que serveix de
sacristia, anant los verguers de la present casa
devant ab las massas altas al coll. Y feta la genuflexió al altar y las cortesias al senyor abat, virrey
y demés se ajuntaren al costat de dit senyor abat
en un tamboret de vellut carmesí y consecutivament vingueren de dita sagristia ab dits verguers
devant ab las massas altas al coll, y mestre de cerimònias de la cathedral y dos acòlits los dos assistents, revestits ab capas pluvials, qui foren los
senyors fra Rafael de Padellàs y Casamitjana, pabordre de Palautordera del imperial monestir
de Sant Cugat del Vallès, y doctor fra Anton de
Padellàs y Casamitjana, almoyner del real convent de Nostra Senyora de Ripoll. Y així mateix,
feta la genuflexió al altar y las cortesias al senyor
abat virey y demés, se assentaren al costat de dit
senyor abat ab tamborets de vellut carmesí. Estant ja revestit lo senyor abat de pontifical ab
capa pluvial, mitra y costra, assossiat de dits assaltants, diaca, subdiaca, mestre de cerimònias y
dos acòlits, havent feta genuflexió al altar
// 590v // y cortesias a sa excel·lència y deputats
tots junts, y també la hauria feta al protector y
bras militar si hagués assistit, entonà lo Te
Deum Laudamus, lo qual se cantà ab molta melodia y cantòria. Se adverteix que si lo que celebrava ere lo senyor bisbe de Barcelona finit dit
Te Deum hauria concedit quaranta dies de perdó a totas las personas que·y haurian assistit.
Acabat lo qual, dit senyor abat, havent fet genuflexió al altar y cortesia a sa excel·lència y demés,
se’n tornà al puesto a hont se ere revestit, assentant-se en sa cadira, anant-se’n a despullar en la
dita sagristia dits assessors. Y després, dits diaca
y subdiaca, ab la mateixa forma y cerimonial y
cortesias que quant anaren a la sagristia a vestirse, ab los verguers devant, acòlits y mestre de
cerimònies. Y en ésser tornats dits assistents y
diaca y subdiaca dit senyor abat se alsà, y feta
oració al altar y las degudas cortesias a sa
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excel·lència y demés serian, acompanyant-lo
fins al dit mig claustro, a hont lo reveren al venir
los dits senyors militar y real ab dits assessors,
advocat fiscal y quatre oficials mestres ab los
verguers y massas devant, advertint de que si lo
qui celebrava fos estat lo senyor bisbe de esta
ciutat fora estat acompanyat per los sobredits
fins al cap de la escala, a hont, com està dit, se
devia rébrer. Y encontinent de ésser tornats dits
senyors oÿdors y demés en son puesto isqué de
dita sagristia revestit al mig de dos beneficiats
de la Seu, tots tres ab capas, lo dit senyor doctor
fra Anton de Padellàs, a qui de part de sas senyorias, per medi del síndich, se li demanà fer-la
demà en esta funció, y demà també a las completas, ab acòlits ab los verguers ab massas devant al coll. Y feta genuflexió al altar y las cortesias acostumadas a sa excel·lència als senyors
concellers y deputats tots junts, y al protector
de bras militar si hagués assistit, se comensaren
completas // 591r // solemnes, cantant-se aquellas ab molta música y cants, estant assentats
mentres cantavan aquellas dit doctor fra Anton
de Padellàs y sos assistents ab un banch cubert
de domàs carmesí a la part de la Epistola arrimats a las colgaduras del presbiteri. Acabadas
ditas completas dit senyor doctor fra Anton de
Padellàs ab sos assistents y dos acòlits, haven-se
feta genuflexió al altar y las cortesias acostumadas ab sa excel·lència, als senyors concellers y
deputats, tots junts, y al protector del bras militar, si hagués assistit, ab los verguers ab massas
altas se’n anà a despullar a dita sagristia. Després
sa excel·lència, fen oració al altar y cortesia als
senyors concellers, y també la hauria feta al protector del bras militar si hagués assistit, se’n anà
acompanyat de tots los consistorials en la mateixa forma que al venir. Visità las salas de la present casa, anant devant moltas atxas, havent-hi
en cada una de ditas salas molt bona música, havent-se entrat a la dels reys per la porta primera
que ix als tarongers. Y havent-se axit de la sala
de consistori per la segona porta que ix als tarongers, que és més vehina a la porta de la escala de fusta, y havent-se passat per devant dels
surtidors, se arribà al cap de la escala, hont sas
senyorias se despediren de sa excel·lència ab
moltas cortesias, acompanyant-lo los assessors,
advocat fiscal, officials mestres de la present casa
fins baix al replà de dita escala, los dits officials
mestres y altres fins a la porta que ix al carrer,
aguardant que fos encotxat, a qui acompanyaren dotse atxas de la present casa fins a palàcio
per ser de nits. Y tornats dits senyors consistorials, los excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat se alsaren y despediren, los quals
foren acompanyats de la mateixa manera que al
venir, ço és, cada hu ab son consistorial.
// 591v // Visitaren també las salas, anant atxas
de la present casa devant. Y entrant-se per ditas
868

salas del mateix modo que poch havia se havia
observat ab sa excel·lència despedint-se de sas
senyorias al cap de la escala acompanyant després a dits senyors concellers los dits assessors,
advocat fiscal y dits quatre officials mestres fins
al peu de la escala, als quals senyors concellers,
per ser nit, los acompanyaren ab atxas de la present casa fins a la de la ciutat; y si lo senyor protector del bras militar hagués assistit, sas senyorias foren tornats en dita sala y capella y se
hauria alsat encontinent dit senyor protector
del bras militar, y havent fet cortesia a sas senyorias en senyals de despedir-se fore estat acompanyat per los senyors oÿdors militar y real, assessor, advocat fiscal y officials mestres en la
mateixa forma y fins al lloch a hont fou rebut al
venir. Y tornats dits senyors oÿdors en la capella
se haurian alsat sas senyorias havent fet oració. Y
consistorialment se’n foren anats al aposento
dit consistori vell, a hont fan sa residència los
magnífichs assessors. Emperò, com en la present funció no assistí dit protector del bras militar, luego que sas senyorias foren despedits de
dits senyors concellers en lo cap de la escala desde allí consistorialment se’n anaren a dit consistori vell, y quiscú sens insígnia ni acompanyament en sa casa.
Fa notar que en present festa los cantors de la
Seu no vingueren ab hàbits de cor, però sempre
y quant sa ilustríssima celebra o bé capitulars de
la iglésia cathedral de Barcelona celebran venen
ab hàbits de cor acompanyant als capitulars que
celebran, que també venian en la present casa ab
hàbits de cor y que no celebravan a sa il·lustríssima o algun senyor bisbe o abbat o bé capítol,
tant de la Seu de Barcelona com de altras
// 592r // cathedrals, no asisteix lo mestre de cerimònias de la Seu.
En aquest mateix die, com no se tingués resposta
del molt il·lustre capítol y canonges de la santa
iglésia cathedral de la present ciutat en orde al
que fou respost per lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich lo die de ahir sobre
un recado que de part de sa senyoria li aportà
dient-li de què digués a dit capítol de que lo consistori no passaria a anomenar capitulars per la celebració del aniversari y que axí li estimaria ho fes
dit capítol, tornant la resposta enviaren sas senyorias lo síndich del General y present casa al senyor
don Luís de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar
y canonge de la Seu de Barcelona, vicari general y
episcopal vacant, per a què sabés de ell si vindrian
capitulars per la celebració de dit aniversari. Al
que li fou respost no podrian venir, del que dit
síndich constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias féu relació del sobredit.
Diumenge, a

XVI

de febrer

MDCLXXXXVIII.

En

aquest die se celebrà la festa del glorioso cavaller
y màrtir sant Jordi, patró del present Principat,
en demostració de alegria y acció de gràcias de
haver-se effectuat la pau entre las dos coronas de
Espanya y Frància y havent-se restituhit per francesos al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, la present ciutat de Barcelona, antemural de tota la
monarquia, la ciutat de Gerona y de tot lo restant
del Principat que ocupavan las armas francesas y
moltas altras plaças y províncias en los paÿsos de
Flandes. Hague·y solemne offici de música y
cantòria de la Seu en la mateixa conformitat que
lo die de ahir. Se digueren lo Te Deum Laudamus y completas. Celebrà lo offici de pontifical lo
reverent //592v // fra don Benet de Sala, abat del
real monestir de Nostra Senyora de Gerri, ab assistents que foren los senyors fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, pabordre de Palautordera
del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès, y
don fra Anton de Padellàs y Casamitjana, almoyner del real monestir de Nostra Senyora de Ripoll, diaca y subdiaca don fra Joseph Despalau,
prior del real monestir de Sant Salvador de Breda, y fra Joan Batista Descallar, dispenser major
del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès,
ab lo mestre de cerimònias de la cathedral de la
present ciutat. Al comensar-se lo offici lo síndich
de General y present casa donà primerament a sa
excel·lència villancicos impressos prenent-los de
una fuente de plata que aportava lo llibreter de la
present casa; y després los excel·lentíssims senyors concellers y després als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General; y lo mateix hauria fet ab lo molt
il·lustre senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar si hagués assistit y ab los cavallers de dit bras; quant als magnífichs assessors,
advocat fiscal y quatre officials mestres cavallers y
demés que·s trobaven assistir a dita festa donà los
villancicos dit llibreter. En dit offici hi hagué
també sermó, lo qual predicà lo molt reverent
pare Antoni Rius, de la sagrada Companyia de
Jesús la qual fou acompanyat al púlpit dels quatre
officials mestres de la present casa, no essent-hi
emperò lo deffenedor, des de lo aposento dels
assessors ab los verguers ab massas devant y lo
mateix al tornar-se’n; vingueren sas senyorias a
dita festa ab la mateixa forma y acompanyament
que lo die de ahir al Te Deum y completas; hauria
vingut després lo protector del bras militar si hagués assistit, després los excel·lentíssims senyors
concellers, després sa excel·lència y últimament
dit senyor abat; y feren las mateixas cerimònias y
estigueren en la mateixa conformitat que lo de
die de ahir. Acabat lo offici //593r // se’n anà primerament lo dit senyor abat; si fos estat lo senyor
bisbe de Barcelona antes de anar-se’n hauria
concedit quaranta dias de perdó a tots los que hi
hagueren assistit; després sa excel·lència, després
dits senyors concellers, després lo protector del
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bras militar, si hi fos estat y hagués assistit, y últimament sas senyorias, despullant-se y llevant-se
las insignias en lo aposento dels magnífichs assessors, des de ahont quiscun se’n anà en sa casa
sens acompanyament. Y després a las sis horas
de la tarda sas senyorias se ajuntaren en lo dit
aposento dels magnífichs assessors, a hont se posaren las insígnias, y consistorialment ab los verguers devant acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal, quatre officials mestres y
demés officials de la present casa, anaren en la capella gran a hont ohiren solemnes completas. En
las quals féu la [...] com lo die de ahir lo dit senyor doctor fra Anton de Padellàs y Casamitjana;
é·s estat assentat ab sos assistents ab un banch de
vellut colxat arrimat a las colgaduras del presbiteri de dita capella, a la part de la epítola y estant
assentats sols sas senyorias ab banchs de vellut,
los assessors, advocat fiscal, quatre oficials mestres y demés ab banchs de vaqueta de moscòvia, y
villancicos que cantaren los cantors de la Seu acabadas las quals sas senyorias ab lo mateix acompanyament se’n tornaren a dit aposento dels assessors y de allí quiscú se’n anà a sa casa.
Dilluns a XVI de febrer MDCLXXXXVIII. En aquest
die és estada la celebració del aniversari per las
ànimas dels qui gloriosament moriren en la deffensa de esta capital en lo any pròxim passat de
mil sis-cents noranta-set, en lo siti que francesos
posaren en esta capital, ab la mateixa ostentació
que se acostuma fer-se lo endemà de la festa del
gloriós sant Jordi, // 593v // patró de est Principat, que consisteix en haver-hi en la capella petita sis ciris de sera groga en lo altar, dos atxas de
sera groga en los blandons y dir-se tota la matinada missa de rèquiem, advertint-se que lo die
de ahir en dita capella petita tota la matinada se
digueren també missas en la sala gran de Sant
Jordi, en lo altar hi havia un dosser negre, sis ciris de sera groga, en los blandons dos atxes de
cera groga, y en lo claustro devant del portal de
dita sala gran un túmol cubert ab un drap de vellut negre ab vint-y-quatre axes de cera groga, lo
púlpit també estava cubert de un panyo de vellut
negre. No és vingut a dita funció lo molt il·lustre
protector del bras militar, lo qual, si hagués assistit, ab ell se hauria observat lo mateix cumpliment que·s narra als quinse del corrent. A las
onse de est matí sas senyorias, aportant quiscú la
insígnia de domàs carmesí ab lo escut de or ab
las armas del General, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de
la present casa, anant los verguers devant vestits
ab las gramallas de dol ab caperons y gorras de
vellut, ab las massas cubertas de bayeta negra al
coll, se’n anaren en dita sala gran de Sant Jordi
per devant de la porta del aposento del regent
los comptes, y feta primerament oració al altar se
assentaren en los banchs vanovats de vellut car-
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mesí que per dit effecte estavan allí posats a la
part de la epístola, y consecutivament en altres
banchs de vaqueta se assentaran los magnífichs
assessors, advocat fiscal, quatre oficials, mestres
y demés officials; lo senyor oÿdor acclessiàstich
féu oració al altar, feta la qual se alsà y feta genuflexió al altar y las acostumadas cortesias als senyors consistorials sos companys, després dels
quals las hauria fetas al molt il·lustre senyor protector del bras militar si hagués assistit, acompanyat dels quatre officials mestres, anant devant los verguers ab las massas al coll, se’n anà a
la sagristia, //594r // a hont se revestí per axir a la
celebració del aniversari, axint de dita sagristia
ab lo mateix acompanyament ab dits quatre officials mestres, anant devant los verguers ab las
massas al coll, y ab los assistents de diaca y subdiaca que foren los senyors Francisco Sabater y
doctor Gil Narbona, canonges de la Santa Iglésia de Lleyda, mestre de cerimònias lo doctor
Francisco Torner, de la cathedral de la present
ciutat, y dos acòlits; se comensà a celebrar dit
aniversari fent dit senyor oÿdor ecclessiàstich ab
lo diaca, subdiaca, mestre de cerimònias y acòlits
genuflexió al altar y després a sas senyorias la
cortesia acostumada, y després la hauria feta al
dit senyor protector del bras militar si hagués assistit, lo qual fou cantat per la cantoria de la Seu
de la present ciutat a quatre cors, ço és, dos en la
sala en sos catafals y dos dalt en lo cor .Feta tal
cantòria lo celebrant, diaca y subdiaca, quant
havian de séurer se assentaven ab un banch de
vellut carmesí vanovat que estava posat arrimat a
las colgaduras del presbiterat de dita capella, a la
part de la epístola; no·y hagué offertori, predicà
ab molta erudició doctrina després del evangeli
lo molt reverent prevere Francisco Bru, de la Sagrada Compañía de Jesús, lo qual al anar al púlpit y al baixar de ell fou acompanyat dels dits
quatre officials mestres ab los verguers davant
aportant las massas al coll, ço és, al anar des del
aposento dels assessors fins al púlpit y desde el
púlpit fins a dit aposento; al evangeli nos tragueren atxes al altar deu se’n tragueren quatre per
quatre patges que per dit effecte estavan previngudas; acabat dit aniversari se féu una absolta
general cantada ab moltas solemnitats acabada
la qual dit senyor oÿdor ecclessiàstich y assistents, després de haver fet genuflexió al altar y la
deguda cortesia a sas senyorias, y després la hauria feta a dit senyor protector si hagués assistit,
se’n anaren acompanyats de dits quatre officials
mestres, anant los verguers davant ab las massas
altas al coll tonant-se’n en la sacristia a hont se
despullà, y tornà aportant la insígnia, y acompanyat de dits quatre officials mestres ab los verguers devant ab las massas altas // 594v // al coll
tornà a assentar-se en son lloc. Y al cap de un
rato, si lo protector del bras militar hi fos estat,
fóra estat cumplimentat com lo die de ahir. Sas

senyorias, ab lo mateix acompanyament, eren
anats en dita sala antes de comensar-se dit aniversari; se’n tornaren a la sala del consistori per
devant del aposento del ajudant tercer de la scrivania major, a hont se depullaren. Fidelium animam per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.
Dimecres, a XVIIII de febrer, MDCLXXXXVII. En
aquest die, lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las bollas de safrans y monedas, per estar occupats sas senyorias.
Divendres, a XXI de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las bollas de çafrans y moneda, per estar ocupats sas senyorias.
595r
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Agustí Fatjó, ha fet relació, mitjansant
jurament, com lo noble don Diego Martínez y
Folcràs, ajudant primer de la escrivania major,
pateix de un dolor de cap y altres més que està
en remeys, de manera que per dit effecte se troba des de lo die tretse del corrent impossibilitat
de poder servir personalment dit son offici de
ajudant primer de escrivà major.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor micer
Balthesar Prous, subrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació com lo
die present se ere conferit en casa lo molt reverent senyor canceller a effecte de solicitar-li lo
despaig de las causas de contrafaccions estan
pendents. Y que dit molt reverent senyor canceller li ha respost que arreglaria los processos y
procurarian a despatxar-ho.
En aquest mateix die, per medi del magnífich
doctor micer Balthesar Prous, subrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, fonc
entregada a sa excel·lència còpia de la terna de
proposicions de subjectes per la proprietat de lo
offici de receptor dels fraus del General de la
ciutat de Tortosa y sa col·lecta, que vaca per
mort de Hierònim Gassia, donzell, per ser dit
offici altre dels compresos en la real reserva. La
qual terna fou posada en mà del excel·lentíssim
senyor compte de la Corsana als vint-y-nou de
nohembre mil sis-cents noranta-dos, llavors
llochtinent de sa magestat, com apar en dietari
corrent en dita jornada. Y per no ésser encara
provehit dit offici ni saber-se cosa de dita terna
en Madrid, havent // 595v // vingut de nou a

ocupar los càrrechs de llochtinent del rey, nostre senyor, que Déu guarde, lo excel·lentíssim
príncep Darmestad, se ha enviat a sa excel·lència
còpia de terna, còpia també de la qual és assí cusida, signada de número CCXXXXIIII.
Dimars, a XXV de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich, y en dit nom, commissari delegat
apostòlich, elegit y nomenat per la Sanctedat de
Climent Setè, ab butlla especial dada en Roma,
a disset de las calendas de maig mil sis-cents
vint-y-quatre, y ab facultat en dita butlla tribuhida, ha subdelegat al reverent Ramon Falcó,
prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de la
vila de Castelló de Empúries, a effecte de regonéxer qualsevols casas ecclessiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiososa // 596r // com de religiosas, regulars y
seculars. Al que al subdelegat lo die present són
estadas despedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada, ab ple poder de bon mirar y
publicar sensuras, tant contra qualsevols personas ecclessiàsticas com seculars.
Dimecres, a XXVI de febrer, MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baixat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las Bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Dijous, a XXVII de febrer MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Joseph Fornés ha fet relació, mitjansant jurament, de com lo noble don Anton de Potau,
advocat fiscal del General y present casa, des de
set del corrent, en consideració de la relació feta
a ell per dit don Anton de las desganas havia tingut en Tàrrega, a més que no se havia purgat
per ellas, continuant-li una disposició hipocòndrica y altras echaques, per los quals està actualment ab remeys, que per dit effecte se troba des
del dit die set del corrent impossibilitat per poder acudir personalment lo dit offici de dit fiscal.
Divendres, a XXVIII de febrer, MDCLXXXXVIII.
En aquest die lo magnífich racional del General y present casa ha baixat a la casa del General
a fer continuar // 596v // lo encantar y subhastar los drets del General y de totas las bollas de
çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
En aquest mateix die, lo il·lustre y fidelíssim sea. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
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nyor oÿdor real, junt ab mi, secretari y scrivà
major del General y de la present casa y magnífich racional, és baxat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventariar los fraus trobats y appresos
en lo present mes de febrer. Y no fou trobat haver-hi frau algú.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor micer
Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació
com en lo die present se ere conferit en casa del
molt reverent senyor canceller a effecte de solicitar-li lo despaig de las causas de contrafacció
estan pendents. Y que dit molt reverent senyor
canceller li ha respost que se trobava ab una
ocupació de molta importància y que finida esta
procuraria despachar-lo.

Març
Disapte, a I de mars MDCLXXXXVIII. En aquest
die se és partit per la vila de Granollers y altres
parts lo il·lustre y fidelíssim senyor don Anton
Grató Perpinyà, ciutedà honrrat de Barcelona,
deputat real, per negocis y afers seus propris,
havent obtinguda llicència de sas senyorias ab
deliberació del die de ahir.
En aquest mateix die lo doctor micer Balthesar
Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, de orde de sas senyorias, ha
entregat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
dos thomos // 597r // de la segona part de «Decisions Criminals» fetas per lo noble don Pedro
de Amigant, del Real Consell del present Principat, ab cubertas doradas, estampats a costas de
la Generalitat. Los quals dos thomos foren
aportats per un verguer de sas senyorias.
Dilluns, a II. En aquest die lo magnífich racional
del General y present casa, si bé devie baxar a la
casa del General a fer continuar lo encantar los
drets del General y de totas las bollas de çafrans
y monedas, per estar ocupats sas senyorias, no li
és estat possible per haver plogut molt. Y per
consegüent no haver-hi hagut encant.
Dimecres, a V. En aquest die, lo magnífich racional del General y present casa ha baxat a la
casa del General a fer continuar de encantar y
subhastar los drets del General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar occupats sas
senyorias.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
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// 597v // per medi del síndich del General, a las
quatre de la tarde, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor ecclessiàstich,
són anats de part del molt il·lustre y fidelíssim
consistori al excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general, acompanyats sols de síndich
per no anar ab insígnias ni massas al cotxe, a
reportar-li una embaxada suplicant-li sie servit
acompanyar ab carta per lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, la representació que desitja
dir-li lo consistori en orde de què tots los officials de dit tèrcio gosen de la reforma, còpia de
la qual posaren en sa mà. Al que fou servit
respòndrer a sa excel·lència que ho faria ab
grandíssim gust en deliberació dels molts y rellevants serveys en quant en esta última guerra
se havia empleat del tèrcio. Del que, tornats a
consistori, han fet relació del sobredit. Y la representació que per part de sas senyorias se vol
fer a sa magestat és assí cusida, continuada y
signada de número CCXXXXV, la qual és del
tenor següent:

hombres con su maestre de campo, su sargento
mayor, dos capitanes, haviendo sido de gran conseqüencia el tener aquellos días a franceses en
aquella empresa. Y fue tal el calor de los defensores que se dio por muy servido el lugarteniente de
vuestra magestad. Y lo expresó así con carta al
consistori con honrosa mención del valor e intrepidez de dichos cabos y soldados.
Estuvo de guarnición el dicho tercio en la plaza
de Rosas cuando la cercaron franceses en el año
de 1693, portándose con gran constancia y sufrimiento en el horroroso fuego que dieron a dicha
plassa.
En el año 1694, quando el francés desguassó el río
Ter por hallarse dicho tercio al retirarse de la retroguardia, lo // 598v // executó con mucha ordenansa y disciplina militar, formándose y deteniendo el ímpetu de los franceses que les iva
cargando. Y estuvo el mismo año en la plassa de
Gerona, durante el sitio que pusieron franceses a
ella.

Segueix-se dita representació:
«Señora
El consistorio de los diputados y oydores de cuentas del Principado de Catalunya dise que en el
anyo de 1689 que se publicó la guerra, deliberó
servir a vuestra magestad con un tercio de 400
hombres, pagados y mantenidos de dineros de la
Generalidad por tiempo de un anyo si tanto durasse la guerra. Y aviéndose aquella continuado
hasta el passado de 1697, se continuó también
este servicio, que en las urgencias de las campañas fue mayor, augmentando el número de soldados, // 598r // con excessivos gastos de la Generalidad y más de lo que alcansan sus fuerças,
importando cada un anyo su manutención más
de 45.000 libras, siendo el primer cuidado de el
consistorio el que dicho tercio fuesse numeroso, effectivo y apto para el desempeño en las funciones
que le tocarían. Y assí, fue empleado en casi todas las que se ofrecieron, pues ya en dicho año
1689 executó la presa de los migueletes de Francia en la plaza de Serdanya, en el día primero de
agosto; y concurrió inmediatamente en la expugnación de la villa y castillo de Camprodón que
ocupavan franceses.
En el año de mil seys cientos noventa, una parte
considerable de tercio fue atacada en la villa de
Sant Joan de Abadesas por franceses. Y después de
haver-se restituido muchos días con gran denuedo
y bizarría sobre ser una villa incapaz de deffensa,
fueron prisioneros de guerra ciento y sinquenta
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
597v i 598r del trienni 1695-1698.
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También en el año 1695 se halló el dicho tercio en
el sitio que pusieron las reales armas de vuestra
magestad a la plassa de Palamós y en el bloqueo
de Castellfollit, impidiendo el socorro que por el
puesto que ocupava intentaron introducirse
franceses.
En el año pasado de 1697 estuvo dicho tercio dividido por orden de los generales del exército, parte
con su sargento mayor, en la muntanya de San
Gerónimo de Vall Debrón, en vista de Barcelona,
a las órdenes del teniente general don Miguel de
Otaza, y parte dentro de Barcelona, con su maesse de campo, don Juan de Marimón, que se halló
comandado en los puestos más arriesgados, executando con gran valor y gallardía las funciones
que se le encargaron, y en particular el día 22 de
julio, en que fue comandado a desalojar franceses
del ángulo del baluarte de la puerta Nueva, lo
que lograron con felicidad. Y haviéndole, por la
tarde, cargado en extremo el enemigo sin ser socorridos de los de la real casa, con la fatalidad de
pegarse fuego a las municiones, se vio el maesse de
campo prisionero y mal herido, muriendo a pocos
días de este accidente. Contestando todos los cabos
de la plassa que no se vio en los lances del sitio más
gallarda resistencia ni más gloriosa función que
la que // 599r // executó dicho maesse de campo
con aquella parte de su tercio, en desempeño de su
gran valor y calidad y nobleza, como de todo lo referido son testigos los generales y cabos del real
exército de vuestra magestad.
Liberal siempre el real ánimo de vuestra magestad, ha acostumbrado premiar a los que le han
servido en este tercio, siguiéndose su extinción por

medio de la paz, concediendo a todos sus cabos y
officiales el sueldo de reformados en el exército de
aquel Principado en el puesto de la graduación
que gozaron, como se experimentó en el año de
mil seis cientos ochenta y quatro, en atención de
que se halló en la defensa de Gerona. Y esta real
munificencia lograron tambien los tercios, con
que han servido a vuestra magestad los reynos de
Aragón y Valencia. Y aunque el de este solo fuesse
por una campaña, circunstancias que sobre las
demás que se han referido, alientan la confianza
del consistorio a prometerse esa honra para los cabos y oficiales de dicho tercio.

«Remitoa a vuestra señoría las dos reales cartas de
su magestad adjuntas que he recivido con este correo, y repito a vuestra señoría con este motivo mi
seguro afecto para quanto sea de su satisfacción.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y março ocho de mil seys cientos noventa y
ocho. Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Segueix-se la una de ditas dos cartas reals:
«Elb rey.

Por lo que suplican a vuestra magestad con el más
obsequioso rendimiento sea de su real dignación
hazer merced a todos los cabos mayores, capitanes
y demás officiales de dicho tercio, que con el feliz
logro de la deseada paz extinguido, concediéndoles al honor y sueldo de reformados en el puesto que
en aquel ocuparon, para que puedan con él continuar el real servicio de vuestra magestad y alentar con la operación del premio a los que en las
ocasiones que se ofreciessen se alistarían en semejante tercio, como lo espera de la real mano de
vuestra magestad. Y recibirá a particular merced».
599v

Dilluns, a X de mars MDCLXXXXVIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, de data de vuyt
del corrent, ab la qual és servit dir-lo que remet
a sas senyorias dos reals cartas de sa magestat. Y
que, axí mateix, cusís y continuàs en lo present
dietari dos reals cartas de sa magestat, ço és, una
de data de vint-y-sinch de janer pròxim passat,
en resposta de una que li escrigué lo consistori
per extraordinari als nou de dit mes de janer, ab
la qual sa magestat és servit manifestar queda ab
gratitut de la constància ab què sas senyorias
han sobrellevat los treballs que han patit des de
què isqueren de la present ciutat. Y altra carta
de data de vint-y-quatre de febrer passat, ab la
qual se digna sa magestat donar gràcias a sas senyorias, responent a la que escrigueren als catorse de dit mes de febrer, participant-li com
avian deliberat admètrer al //600r // senyor príncep Darmestad los juraments en lo càrrech de
llochtinent de est Principat. Com més llargament és de véurer de dit bitllet y reals cartas,
que són assí cusides, signades de números
CCXXXXVI, CCXXXXVII y CCXXXXVIII, y
del tenor següent:
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:

873

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Hase recibido vuestra carta con extraordinario
de onse del corriente, en que days qüenta de que
luego que franceses restituyeron esta ciudad de
Barcelona, volvisteis a entrar en ella, prossiguiendo vuestra innata fidelidad y celo de mi real servicio. Y expressáis al particular alborozo con que
me days noticia de este suceso y el que con él havéis
tenido, esperando me daré por servido de la constancia con que havéis sobrellevado los trabajos que
havéis padecido des de que salisteis de aquella capital plaza. Y siendo estas expressiones y las demás
que refferís muy proprias de tan buenos y leales
vassallos, y correspondientes al paternal amor con
que siempre hos he mirado, he querido // 600v //
manifestaros la gratitud con que por ellas quedo.
Presentes las tendré para favoreceros en quanto os
tocan. Dada en Madrid, a veynte y sinco de Henero de mil seys cientos noventa y ocho. Yo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit marchio de Sardanola. Vidit don Sigimundus Monter, regens. Vidit marchio de Tamarit».
Segueix-se la altra de ditas cartas reals.
«Ilustresc y fidelíssimos diputados.
Haviendo recivido vuestra carta de catorse del corriente, en que me days qüenta de la conformidad
con que deliberasteis admitir al príncipe Darmestad al juramento de los cargos de mi lugarteniente y capitán general de esse Principado y condados,
he querido deziros que vuestra deliberación ha
sido muy conforme a la confianza con que estoy del
amor y fineza que manisfestáis en todas ocasiones,
por lo que os doy muchas gracias, assegurándoos
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
599v i 600r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
599v i 600r del trienni 1695-1698.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
599v i 600r del trienni 1695-1698.
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del dezeo con que siempre me hallo de favoreceros y
consolaros con mi real presencia, en permitiéndome las justas causas y ocupaciones que oy se dilatan. Dada en Madrid, a veynte y quatro de febrero mil seys-cientos noventa y ocho. Yo, el rey.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.
Vidit marchio de Sardanola. Vidit don Sigimundus Monter, regens. Vidit marchio de Tamarit».
601r

En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa ha baxat a la casa del General a fet continuar lo encantar y subhastar los
drets del General y de totas las bollas de çafrans
y moneda, per estar ocupats sas senyorias.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor micer
Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació
com lo die present se ere conferit en casa lo
molt reverent senyor canceller a effecte de solicitar-li lo despaig de las causas de contrafacció
estan pendents, y que dit molt reverent senyor
canceller li ha respost que posaria en orde los
processos, y que veuen sas senyorias quina gustavan se declaràs primer. Al que se li digué per
sas senyorias a dit síndich expressà al senyor
canceller fos la del çello.
Dimars, a XI de mars MDCLXXXXVIII. En aquest
die, Martí Simon, torner, síndich de la vila de
Mataró, són vinguts al consistori de sas senyorias, posant en llur mà una carta de fe y crehensa
escrita a sas senyorias per los magnífichs jurats y
consell de dita vila, de data de deu del corrent,
la qual és assí cusida, signada de número
CCXXXXIX. Los quals síndichs se assentaren
ab dos cadiras de vaqueta de moscòvia, que estavan previngudas a la mà dreta del dotser, y se
cubriren, lo que se observa per ser síndich de
vila real, com se estila, y participaren de part de
dita vila com havian rebut //601v // una carta del
thesorer en dies passats en que los deia que per
negocis del servey de sa magestat, Déu lo guarde, fessen venir un jurat en la present ciutat. Lo
que executaren. Y havent-se vist ab dit thesorer
li havia fet comprèndrer que serie molt del gust
de sa excel·lència se compareguessen ab don Julio Pignatelli, mestre de camp de un tèrcio de
napolitans que estava allotjat en dita vila, de havent tornat aquella dit jurat ho havia representat. Y que ell determinà embiar dos síndichs a sa
excel·lència per saber si ere de son gust se ajustassen, per què quant ho fos procurarian executar-ho. Y que sa excel·lència los havia respost
que si ere millor se componguessen. Y havent
reportat esta resposta dits síndich a dita vila y
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consell, havian resolt no voler-se offerir cosa a
dit mestre de camp, y que totas aquellas vilas de
aquells encontorns estavan a la mira del que faria la dita vila de Mataró. Y axís, que acudian al
consistori perquè, a vista del referit, los aconsellàs lo que devian fer en est cas. Als quals, per
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, per orga
del senyor deputat ecclessiàstich, se·ls fou respost que lo consistori premeditaria esta matèria,
consultant-la ab los assessors. Y que lo que resoldria se·ls participarà luego de presa la resolució, per lo que podrian tornar al endemà de
matí per la resposta.
Dijous, a XIII. En aquest die ses senyories, exceptat lo il·lustre y fidelíssim // 602r // senyor
deputat real, per ser fora de la present ciutat,
despres de haver ben premeditada la dependència del die de ahir y consultada ab los magnífichs assessors y advocat fiscal, foren cridats los
síndichs de Mataró en consistori. Y per lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, los digue de què
no ere de la obligació del consistori ni may estillat lo donar concell a las universitats del present Principat del modo y manera se devian governar aquellas, y molt menos en est cas que
voluntariament se havia offert la vila de Mataró
en condecendir al gust de sa excel·lència, y que
apareixia que esta ere matèria que ere més pròpria de conferir-la ab lo llochtinent de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
que no ab lo consistori, tenint per cert trobarian
tot consuelo ab sa excel·lència. Però que en tot
lo demés que fos de alívio de aquella universitat
y de totas las demés de Catalunya estava prompte lo consistori per emplear-se a est fi que és la
obligació li incumbia.
En aquest mateix die, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat ecclessiàstich y oÿdor militar
anaren a sa excel·lència en nom y per part del
consistori, encara que no en forma de embaxada ni ab insígnias ni verguers, si tantsolament
los dos assolas, sens precehir lo demanar hora,
per aparéxer convenia axís per la gravedat y calitat de negocis. Los quals representaren a sa excel·lència la molta càrrega que suportava tota la
província per los grans allotjaments y contribucions que tenian, axí per la cavalleria com per la
infanteria, després de tants treballs com havian
tingut y eren ben notoris a sa excel·lència. Y que
tenia lo consistori notícia de que molts nobles
no volian pagar tant grans // 602v // contribucions per no poder suportar aquellas. Y que assò
anava conduint de tal calitat que sinó se done
prompte remey que quisás després no fóra tan
fàcil de apagar esta llama. Y que la vila de Mataró havia embiat síndichs al consistori per demanar-li consell de què devia fer acerca de haver

offert a sa excel·lència que si ere de son gust lo
ajustar-se ab don Julio Pignatelli, mestre de
camp, un tèrcio de napolitans que estava allotjat
en dita vila. Y no havent volgut després lo concell de dita vila si bé en ajustar-se demanavan
per dit effecte los aconselle lo consistori, representant-li també que las vila de Argentona, Granollers y demés de aquells encontinent estarian
totas a la mira del que faria la vila de Mataró en
ajustar-se o no. Y que totas estas y moltas altras
rahons, que se li digueren en lo temps de tres
quarts que durà la pràctica, se posavan ab la
gran comprehensió de sa excel·lència, per a què
ves de pensar-hi lo prompte remey de que se necessitava, com perquè lo consistori havia de encontrar en sa excel·lència lo participat gran part
de alívio en la excessivas contribucions que estava pagant. Y que la infanteria no estava allotjada, no presumint per ço la província que resta
ociosa en lo servey del rey, nostre senyor, qui
Déu guarde, que, ans bé, se offeria de nou ferlo en tot que sas senyorias y possibilitat abastassen sols que la forma com se havia de fer se dexava a la idea de sa excel·lència, per què estavan
en comprehensió la major part dels naturals de
esta província, que lo pagar contribució no ere
fer lo servey del rey, sinó fer-lo del particular
que se embolsava aquella cantitat que cada dia
se li dava lo més sensible, que tot redundava en
offensa de la Magestat Divina. // 603r // Al que
lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent de sa magestat, en lo present Principat, fou servit respòndrer que estimava molt al
consistori la attenció y bon zel havia tingut en
participar-li lo que ell no estava noticiós y restava molt gustós de no haver-ho fet ab embaxada
pública, sinó ab la forma sobredita, donant-li’n
las gràcias. Y que ell procuraria posar-hi remey y
buscar lo medi com podria aliviar la província
en tot lo que li fos possible, y que en breu pensava poder passar la mostra y que alashoras veuria se podria fer en aliviar-la. Y que si en lo interim anassen algunas queixas al consistori, així de
universitats com particulars, que estimaria los
diguessen anassen a ell, que procuraria aconsolar-los ab tota finesa y bona voluntat conforme
del sobredit. Tornats a consistori los senyors
deputats ecclessiàstich y oÿdor militar han fet
relació a sas senyorias.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias,
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica a sas senyorias presentada per part
del molt reverent fra don Anton de Planella,
abat de Besalú, don Joseph Terré y Granollachs,
doctor micer Esteve Serra y Vileta, ciutedà honrat de Barcelona, Jaume Burgués, canonge de
Gerona, y Narcís Boffill, deputats y oÿdors del
trienni passat, suplicant a sas senyorias fossen
875

servits suspèndrer lo curs del litigi sobre la querela de número sexanta en orde al donatiu voluntari de la palla, fins que consta a sas senyorias
ab lo real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, sa real intenció, junt ab la decretació al peu
de aquella feta per sas senyorias y còpia de una
real carta del rey, nostre senyor, de data de divuyt de agost, mil sis-cents noranta-sis. La qual
súplica y còpia de dita real carta són assí cusidas,
signadas de números // 603v // CCL y CCLI, y
del tenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Si bé en la sentència de visita proferida sobre la
querela de número 60 fulminada contra los diputats y ohidors de comptes del General de Catalunya del trieni proppassat de 1692 fossen
condempnats per rahó de la administració del
donatiu voluntari al que lo Principat, per espay
de sinch anys serví a sa magestat, Déu lo guarde, per sustento de la cavalleria del real exèrcit
en donar y pagar a vostra senyoria en compte de
donatiu voluntari 3.565 lliures, 17 sous, és a saber, 2.385 lliures 13 sous per tantes ne deliberaren de remuneracions a diferents personas que
havian treballat a obs de dit donatiu y 2.280
lliures per lo valor de 6.744 quarteres de palla
que abonaren y passaren en compte a Domingo Rodríguez de Carmona, que la repertia a la
cavalleria, més de la que esffectiva havia entrat
en los magatzems y fou moderada en la sentència de recors de la Real Audiència ex eisdem cutis
en la quantitat de 977 lliures de forma que sols
quedaren condemnats en 2.588 lliures, 17 sous,
és a saber, per las renunciacions en 1.758 lliures, 13 sous y per lo de palla en 830 lliures 4
sous. Y havent acudit los dits tunch diputats y
oÿdors als reals peus de sa magestat representant-li lo descuyt havian tingut en la defensa de
dita querela, aparexent-los que los visitadors
// 604r // ex officio havian de recurrir y examinar
tots los papers, actes y certificats que podian
conduhir sobre la matèria, puix tots estavan en
son poder en la casa de la Diputació y fent constar ab diferents certificats que no·s troban en
procés de sa enteresa y justificació, suplicant-li
fos de son real servey absoldre’ls per visa de la
gràcia del que sens haver delinquit foren impedits y sens haver cooperat foren condemnats en
lo rigurós judici de la visita, fou servit sa magestat ab sa real carta dada en Madrid als 18 de
agost de 1696 manar informàs la Real Audiència sobre esta matèria, com consta de la còpia de
dita real carta y executà la Real Audiència en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
603v i 604r del trienni 1695-1698.
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conformitat de dit real orde, de tal manera que
encara està vuy pendent la consultà sens que
haje vist real orde ni despaig algun y viuhen la
esperança los suplicants que·ls farà mercè sa magestat a vista de sa justificació y del que han patit en lo siti y passats contratemps.
És innegable que esta quantitat condemnada
no és generalitat alguna sino effectiu real patrimoni, y axí bé que sa magestat ne deu disposar
y si li apar ésser de son real servey fer-ne gràcia
y per consegüent pendent la consulta; y antes
de axir lo real orde y despaig apar no deu vostra
senyoria fidelíssima y en son nom lo procurador fiscal instar los déurer de execució de ditas
sentèncias sino supèndrer los actitat fins conste
a vostra senyoria fidelíssima ab real despaig la
real resolució. Per lo que havent tingut noticia
fra fon Anton de Planella, abat de Besalú, don
Joseph de Terré y Granollachs, doctor Esteve
Serra y Vileta, ciutedà honrrat de Barcelona,
Jaume Burgués, canonge de la Santa Iglésia de
Girona y Narcís Boffill, deputats y oÿdors del
dit trienni mil sis-cents noranta-dos, que lo
procurador fiscal en nom de vostra senyoria fidelíssima voldria instar lo decret de execució
per dita quantitat condemnada, suplicam sie
vostra senyoria fidelíssima // 604v // suspèndrer
lo curs del litigi fins y a tant li conste del real
orde y despaig sa real intenció y no ab dita facultat que té lo rey, nostre senyor, de fer-se
gràcia y absolta als suplicants si li apar ésser de
son real servey; y manar cusir en dietari esta súplica y còpia de la real carta assí referida y calendada, que a més de ser de justícia rebran mercè
de vostra senyoria fidelíssima. Altissimus, et cetera. Serra y Vileta.

tio inseratur et continuetur in dietario et notificetur presens decretatio dictis fiscali don Antonio
de Planella, domno Josepho Terre, domno Stephano Serra et Vileta, Jacobo Burgues, canonico
sancte ecclesia Gerunde, et Narcisso Boffill. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba maior Generalis Catalonia».
605r

Oblata die XIII marcii MDCLXXXXVIII in consistorio.
Et domini deputati intervinientibus dominis
auditor computorum, deputato regali absenti a
presenti civitate, dixerunt et decreverunt non esse
suplicatis quia in dietario currenti sub die septima mensis maii proxime si continuata invenitur
quedam relacio sindici Generalis principatus
Cathalonie et presentis domus facta suis dominacionibus asserendo admodum reverendum dominum cancellarium sibi dixisse quod pro parte sue
excelencia participatum sibi fuit quod dominus
noster real que Deus incolum suus observet, resolverat non assentire gracia petite per consistoriales
trienni proxime elapsi de absolicione et remisisone
quantitatis contenta in condemnacione visita
dicti trienni preteriti super querelam numeri sexagessimi, et quod hanc resolucionem participaret suis dominacionibus ad effectum ut debitas
agerent diligencias pro exaccione quantitatis
condemnate, et quod presens suplicatio et decreta876

Segueix-se dita real carta:
«Ela rey.
Espectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi
lugarteniente y capitán general, venerables, nobles, magníficos y amados consejeros.
Por parte de los diputados del triennio passado de
mil seyscientos noventa y dos de esse Principado se
me ha representado que por parte razón de dicho
officio les cupe el continuar la administración del
donativo voluntario que ofreció el Principado en
el año de ochenta y nueve para el sustento de la
cavallería del exército, a que se dedicaron con el
zelo y cuydado que pedía negocio de tanta importancia. Sin embargo, de las muchas ocupaciones
que se le offecían, por causa de la guerra y exercicio de sus cargos, y que acabado el término de la
dicha administración, en vista de la justificación
de las datas y recibos de los officiales que intervinieron en ella, passaron los suplicantes a otorgar
la diffinición de las qüentas y reconocidas militancias del procurador fiscal, en la junta que forma la Generalidad. Passado el término de los diputados, se hizo querela con differentes motivos, y
fueron condenados a pagar quatro mil ochocientas veynte y siete libras, diesysiete sueldos y un dinero, moneda barcelonesa, que por vía de recurso
mandó moderar essa Real Audiencia a la cantidad de dos mil nueve cientas treynta y ocho libras,
diesysiete sueldos, un dinero. Y que, reconociendo
los suplicantes quán notorio es el gravamen que
padecen con la condenación refferida, obligándoles a pagar lo que no deven, y ser sus operaciones
minucias de la menor consideración, de lo refferido y demás motivo que expressan en su memorial,
de que se os remite copia, sea servido absolverlos de
la condenación por vía de gracia, pues no han delinquido en los cargos que les han hecho sobre esta
dependencia. Y haviéndose visto en este mi Consejo Supremo, ha parecido ordenar y mandaros,
como lo mando, me informéis y digáys // 605v //
con toda indubiedad lo que se os offreciere y pareciere sobre esta materia, expressando a quien, por
tenerse assí caudal, y remitiréis juntamente las
sentencias que se hubieren pronunciado, para que
en vista de ella y de lo demás que repitaréis acerca
de ella, resuelva yo lo que más combenga. Dada
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
603v i 604r del trienni 1695-1698.

en Madrid, a dies y ocho de agosto mil seys cientos
noventa y seys. Yo, el rey. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius.

en lo present Principat, las ternas o proposicions
de subjectes per la proprietat com per lo interim
de lo offici de deputat local de la vila de Puigcerdà y sa col·lecta per lo resíduo del trienni corrent, per ser dit offici altre dels compresos en la
real reserva. Las quals ternas són assí cusidas,
signadas de números CCLIIII y CCLV.

Al virrey y Real Audiencia de Catalunya».
La qual decretació lo mateix die fonch intimada
y notificada a dits fra don Anton de Planella,
don Joseph Terré, doctor micer Esteve Serra y
Vileta, Jaume Burgués y Narcís Boffill, mitjansant intimas en escrits ab inserta de dita decretació a ells dirigidas, ço és, als dits Serra y Boffill
personalment entregades, a dit Planella a sa casa
y per sa abstenció entregada ab un criat, a dit
Terré en sa casa y per sa absència entregada a
una criada, y a dit Burgués per no estar en Barcelona intimada in valvis en la porta de la escrivania major de la present casa, per Joseph Pelegrí, verguer del consistori de sas senyorias, així
refferint y fent relació a mi, scrivà major del General de Catalunya.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
Emmanuel Desvall y Escura, donzell, com a
procurador de Pere Thió, prevere y beneficiat
de la iglésia col·legiata de Sant Feliu de la ciutat
de Girona, consta de sa procura en poder de
Roch Albareda, notari públich de dita ciutat, als
dinou de febrer mil sis-cents noranta-vuyt, del
qual apar en lo llibre de caucions dels officis en
la caució per dit Thió donada als vuit de mars
del corrent any, en dit nom, ha jurat en mà y
poder de sas senyorias que dit Thió, son principal, se haurà bé y llealment en la subrogació del
offici de receptor dels drets de la Generalitat de
dita ciutat de Gerona y sa col·lecta, per sas senyorias feta als onse de janer pròxim passat, en
lo exercici del offici dita subrogació, jurant lo
qual jurament per dit son principal ha prestat
dit Desvall en lo consistori de sas senyorias en
dit nom, per no haver-lo pogut prestar dit Thió
en la deputació local de Gerona per no haver-hi
deputat local.a

Divendres, a XIIII de mars MDCLXXXXVIII. En
aquest die los magnífich racional dela // 606r //
General y present casa ha baxat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subhastar los
drets del General y de totas las bollas de çafrans
y moneda, per estar occupats sas senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos relacions authènticas y juradas fetas devant del deputat local de la ciutat de Tortosa
per lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, de las quals apar que la indisposició de
Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari de racional de la present casa, ha continuat y continua en la mateixa conformitat se conté en altras
relacions per ell fetas, també continuadas en lo
present dietari, de modo que li ha impedit la
personal servitut y exercici de son offici. Com de
ditas relacions és de véurer, que són assí cusidas,
signadas de números CCLII y CCLIII.

607r

Dijous, a XX de mars MDCLXXXXVIII. En aquest
die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una relació
aucthèntica y jurada per lo magnífich Ramon
Barba, doctor en medicina, en Vilafranca del
Panadès domiciliat, de la qual apar que lo magnífich Erasma de Lana y Fontanet, donzell, racional del General y present casa, no ha estat
apte per a poder exercir dit son offici. Com és
de véurer de dita relació, que és assí cusida, signada de número CCLVI.

En aquest mateix die, per medi del magnífich
micer Balthesar Proms, subrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, foren entregadas al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde,

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Joseph Fornés, ha fet relació, mitjensant jurament, de què, havent vist las relacions
que han fet differents doctors en medicina, ço
és, lo doctor Francisco Fontllonga, als onse de
octubre mil sis-cents noranta-set, lo doctor Joseph Gavaldà, de la vila de Reus, als quinse de
octubre de mil sis-cents noranta-set, y lo doctor
Ramon Barba, de la vila de Vilafranca, als quatre
de janer, mil sis-cents noranta-vuyt, dels mals o
affectes que patia lo magnífich Erasma de Lana
y Fontanet, donzell, racional del General y pre-

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1658-1659.

a. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 1659-1660.

Dilluns, a XVII de mars MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo magnífich racional del General y present
casa ha baxat a la casa del General a fer // 606v //
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las bollas de çafrans y monedas per estar ocupats sas senyorias.
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sent casa, en differents temps // 607v // que·l visitaren, afirma que per las mateixas causas en ditas relacions expressadas, haver dit de Lana estar
impedit des del primer de juny mil sis-cents noranta-set inclusive fins lo dia primer de mars del
corrent any mil sis-cents noranta-vuyt, per a servir en semblant dit son offici. Y com de present
li permanexen més opilacions, grans en los hipocondris, de las que naixen vàrios sínthomas o
accidents, especialment una vigília considerable, vèrtigos y algun gènero de tremolor en las
mans, los quals són indici de estar leziat lo temperament del cerebro, y que axí, present per lo
sobredit, se troba també impedit dit Erasma de
Lana de servir personalment dit offici de racional.

En aquest mateix die Jacinto Morató, verguer
de sas senyorias, de orde seu, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació del dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar a effecte de saber de sa desgana. A qui se ha respost que dit
senyor deputat militar restava ab la deguda gratitut de la mercè li feyen sas senyorias, que ho
passava millor. Del que dit Morató ha fet relació
a sas senyorias.
608v

Disapte, a XXII de mars MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Agustí Fatjó ha fet relació, mitjensant jurament, de com lo magnífich Gismundo Boffill,
ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant tercer de
la scrivania major del General y present casa,
axís per occasió de la gravedat y indisposicions
considerables que de aquí a esta part pateix, no
sols ha estat des de primer de juny mil sis-cents
noranta-set inclusive fins ara impedit per a
exercir personalment dit son offici, sinó que de
present ho està, y de aquí al devant estarà impossibilitat de poder exercir personalment dit
son offici de ajudant tercer de la escrivania major.
608r

Dilluns, a xxiiii de mars, MDCLXXXXVIII. En
aquest die ha faltat de consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hierònym de Valls, ardiaca y canonge de la santa iglésia de Lleyda,
oÿdor ecclessiàstich, per sa indisposició.
En aquest mateix die Joseph Pelegrí, verguer de
sas senyorias, de orde seu, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, a effecte de saber de sa desgana. A qui se ha respost que dit
senyor oÿdor ecclessiàstich restava ab la deguda
gratitut de la mercè li feyan sas senyorias, que
ho passava millor. Del que dit Pelegrí ha fet relació a sas senyorias.
Dimecres, a XXVI de mars, MDCLXXXXVIII. En
aquest die ha assistit en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, per trobar-se ja convalescent de sa indisposició.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y Cassador, deputat militar, per causa de estar indispost en lo llit.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una certificatòria y fe aucthèntica en la qual
consta com se ha donat lo preu fet de mestre de
cases de fer la meytat de la aduana en la platja de
Salou a Isidro Torrell, mestre de cases, per doscentas noranta-sinch lliures; y lo preu fet de fuster per la meytat de dita duana al dit Torrell, per
cent sexanta lliures. Com més llargament és de
véurer de dita certificatòria, que és assí cusida,
signada de número CCLVII, y del tenor següent:
Segueix-se dita certificatòria:
«Certificoa y fas fe jo, don Joan Pau Salines, per
las aucthoritats apostòlica y real notari públich
de la ciutat de Tarragona y escribà del consistori de la Generalitat de dita ciutat y sa col·lecta,
devall escrit, com ab acte rebut y certificat en
poder meu als setse dies del mes de mars mil
sis-cents noranta-vuyt, en dita ciutat, lo magnífich Pau Boffarull, en drets doctor, en dita ciutat populat, deputat local de dita Generalitat en
dita ciutat y col·lecta, tenint exprés orde y commissió del molt il·lustre y fidelíssim consistori
dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
Principat de Catalunya, ha donat insegüent legítima subhastació lo preu fet de mestre de casas de fer la meytat de una botiga o duana en la
platja o port de Salou, ab los pactes y condicions posats en la tabba per est effecte remesa
per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori, remesa y enviada a dit deputat local per dit effecte. Y ab lo anyadit y ajustat en dita tabba per dit
deputat local, segons lo orde a ell, donat a mestre Isidro Torrell, mestre de cases de dita ciutat,
com a més donant en lo encant públich, per lo
preu de dos-centes // 609r // noranta-sinch lliuras, moneda de Barcelona, pagadoras ab las pagas contengudas en dita tabba, lo qual ha donat
en fiansas y principals pagadors a Joseph Permini y Pere Pau Corder, mestres de casas, y Joseph
Gomilla, fuster, tots de dita ciutat. Los quals,
presents, acceptaren lo càrrech de dita fiansa y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
608v i 609r del trienni 1695-1698.

principal y fiansas, obligaren sas personas y béns
com a deutes fiscals y reals y de quiscú de ells assolas. Com de tot és de véurer en lo dit y precalendat acte, al qual me refferesch».
Y semblantment, dits die, mes y any, dit magnífich deputat local, inseguint lo mateix orde y
commissió y pública subhastació, ha donat lo
preu fet de fustes de cobrir la meitat de una barraca o duana en la platja o port de Salou, ab los
pactes y condicions posats en la tabba per est effecte remesa a dit deputat local per lo dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori y ab lo anyadit
per dit deputat local, segons lo orde se li ha donat al sobredit Isidro Torrell, com a més donant
en lo encant públich, per lo preu de cent sexanta lliures, a mestre Christòfol Morcillo, fuster de
dita ciutat, per aixaus tingué y tragué en lo dit
preu fet pagadoras ab las pagas que mensiona
dita tabba. Lo qual ha donat en fiansas los retroscrits Joseph Permini, Pere Joan Corder y
Joseph Gomilla. Los quals, presents, acceptaren
lo càrrech de dita fiansa. Y de la mateixa manera
obligaren sos béns y personas com a deutes fiscals y reals y de quiscú de ells assolas. Com de
totes és de véurer en lo dit y precalendat acte, al
qual me refferesch.
De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego, dictus Joannes Paulus Salines, nottarius et
scriba predictus, cum impressione sigilli dicti consistorii hec propria escribens manu».
609v

Disapte, a XXVIIII de mars, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, per ser demà y després demà festa de
precepte, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, secretari y scrivà major del
General y racional, és baxat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa
sa residència lo receptor dels fraus y a effecte de
continuar en inventari los fraus trets y apresos
en lo present mes de mars. Se han trobat los infrascrits següents:
Primo, al primer de mars, apprehensió feta a
Salvador Bosch, passamaner de la vila de Canet,
bisbat de Gerona, dels partits següents:
Primo, quatre canas, set palms, tela alcamanya
sobratina.
Ítem, una pessa cap y cua de tela, duas grans.
Ítem, altra peça de tela cap y cua, tela dita Gerra.
Dit die, apprehensió feta a una dona en la vila
de Canet de una pessa de tela cap y cua dita de
tela lacernal, que tira divuyt canas, tres palms,
de tres palms, dos quarts de amplària.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim don
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Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, per
causa de continuar-li la indisposició.
En aquest mateix die, Jacinto Morató, verguer
de sas senyorias, de orde seu, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputata // 610r // militar a effecte
de sa desgana. A qui se ha respost que dit senyor
deputat militar restava ab la deguda gratitut de
la mercè li feyen sas senyorias, però que li continuava la desgana. Del que dit Morató ha fet relació a sas senyorias.
Dilluns, a XXXI de mars MDCLXXXXVIII. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, per
ocasió de continuar-li la indisposició.
En aquest mateix die Jacinto Morató, verguer
de sas senyorias, de orde seu, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar a effecte de saber
de sa desgana, a qui se ha respost que dit senyor
deputat militar restava ab la deguda gratitut de
la mercè li feyen sas senyorias, però que li continuava la desgana. Del que dit Morató ha fet relació a sas senyorias.

Abril
Dijous, a III. En aquest die sas senyorias, acompanyats dels // 610v // officials de la present casa
de la del General, són anats a fer la regonexensa
general per las botigas de la present ciutat, conforme se acostuma fer quiscun any, per no haver
poguda fer sas senyorias antes de Nadal pròxim
passat per ocasió de trobar-se la present ciutat
ocupada per francesos.
En aquest mateix die no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat
militar, per causa de continuar sa indisposició. Y
no·s notarà fins que dit senyor deputat militar
torna a consistori.
En aquest mateix die, Jacinto Morató, verguer
de sas senyorias, de orde seu, se és conferit en la
casa de la pròpria habitació de dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar a effecte de saber
de sa desgana. A qui se ha respost que dit senyor
deputat militar restava ab la deguda gratitut de
la mercè li feyen sas senyorias però que li continuava la desgana. Del que dit Morató ha fet relació a sas senyorias.

a. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1660.
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Disapte, a V de abril MDCLXXXXVIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo doctor en medicina Agustí
Fatjó ha fet relació, mitjensant jurament, de
com lo magnífich doctor micer Joseph Alós y
Serra, ciutadà honrrat de Barcelona, assessor del
General y present casa, des del trenta del passat
y de present se troba indispost de calentura y
distilació de calitat, que ha estat y resta impedit
de present per a servir personalment dit son
// 611r // offici de assessor.

en lo llit. Y no·s notarà fins que dit senyor oÿdor
real torne en consistori.

En aquest mateix die, a vespres, en la santa
iglésia cathedral de la present ciutat, se ha principiat la festa que fa esta ciutat per ocasió de la
pau, ab molt solemnes vespres, completas y
matines, ab gran exquisita música de quatre
cecs. D’ellas han assistit, com la vigília del Corpus, los excel·lentíssims senyors concellers,
quiscun ab son bordó de cavallers, ab assistència del molt reverent senyors concellers y magnífichs cònsols de la llotja de mar. Totas las capellas de dins de dita iglésia estavan molt
adornadas y ab gran lluminària. La capella de la
Immaculada Concepció de Maria Santíssima y
claustros estavan ab los mateixos adornos que
quant se celebra la Octava de la Concepció, la
qual, per no haver-se fet en lo desembre passat,
per ocasió de estar ocupada esta ciutat per
francesos, se fa ara. Tocadas las oracions se ha
disparat del campanar de las campanas de la
Seu molts cuets y differents invencions de
foch.

Dijous, a X de abril MDCLXXXXVIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo doctor micer Balthesar Prous,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa, ha fet relació de com per diversas
vegadas se ere conferit en casa lo noble don Jordi Móra y de Pasqual, scrivà de manament reial,
// 612r // de la causa de contrafacció del çello,
per a què recobràs lo procés de dita causa y lo
aportàs al molt reverent senyor canceller. Y havent-li dit que havia fet differents diligèncias per
a recobrar lo del noble don Balthesar de Oriol,
no havia pogut conseguir-ho, ab pretext de dir
dit don Balthesar que treballava en dit procés,
ell, dit síndich, havia acudit a dit senyor canciller, y sa senyoria, en presència d’ell, havia ordenat a dit Móra recobràs dit procés y la·y fes
aportar.

Diumenge, a VI de juliol, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, per occasió de la pau, en la santa
iglésia cathedral de la present ciutat se continuà
la festa que se principià ahir per esta ciutat, ab la
mateixa pompa que lo die de ahir. Estant lo
Santíssim Sagrament patent, tant en lo offici
com tot lo die al matí. Al offici assistí lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent de sa magestat, que Déu guarde,
junt ab lo Real Consell y excel·lentíssims senyors consellers d’esta ciutat, ab sos proms, havent-hi sermó en dit offici. Per la tarda se féu
professó general, aportant lo Santíssim Sagrament, que per a sempre sie alabat, com la del
Corpus. En ella també assistiren sa excel·lència,
Real Consell y Ciutat, com se estila. Y per quant
dita professó passà per davant // 611v // de la
present casa, com se acostuma, se entoldà dels
domasos. Y se féu lo mateix que tots anys se fa
per semblant professó del Corpus.
Dimecres, a VIII de abril, MDCLXXXXVIII. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Jacinto Blanch, ciutedà honrrat de Barcelona,
ohidor real, per occassió de trobar-se impedit
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En aquest mateix die, lo magnífich racional del
General y present casa ha baixat a la casa del General per fer continuar lo encantar y subhastar
los drets del General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per no haver pogut sas senyorias baxar a dita casa per occassió de trobar-se
indispost lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real y no poder haver-hi consistori.

Divendres, a XI de abril, MDCLXXXXVIII. En
aquest die ha assistit en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor real, per trobar-se ja
convalescent de sa indisposició.
En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa ha baxat a la casa del
General a fer continuar lo encantar y subhastar
los drets del General y de totas las Bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica a sas senyorias presentada per part
del magnífichs Barthomeu Esperabé, doctor en
drets, legítim procurador del magnífich Anton
de Prat Vila y Saleta, donzell en las ciutats de
Barcelona y Vich populat, com consta de la procura en poder de Pere Pau Ribes, notari real
col·legiat de Barcelona, als quinse de mars mil
sis-cents noranta-vuyt, suplicant a sas senyorias
dit Antoni de Prat manen al segrestador dels
béns de Joan de Prat, donen compte, junt ab la
decretació al peu de aquella feta per sas senyorias y de la sobredita procura. Las quals súplica y
procura són assí cusidas, signadas de números
CCLVIII y CCLVIIII y del tenor següent:

612v

Oblata XI apprilis
et cetera.

Segueix-se dita súplica.

MDCLXXXXVIII

in consistorio,

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En forsa de concert fet als dinou de desembre
mil sis-cents noranta-nou, entre lo molt il·lustre
y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, don
Anton de Prat Vila y Saleta, ab la obligació y
pactes en dita de concert llargament contengudas, y en especial, de haver de pagar dos mil y
quatre-centas lliuras en esta forma, ço és, dos
mil y dos-centas encontinent, y las restants ab las
pagas y terminis en dit acte de concert expressadas, y ab altre pacte exprés que en cas lo vincle
pretès per dit de Prat en los béns de dit Joan de
Prat tingués lloch haurian y se obligavan en restituhir totas aquellas quantitats que se trobarà
haver cobrat dit General dels béns que de dit de
Prat tenia segrestats, en forsa de què, havent ja
complert dita esta part de Anton de Prat ab la
primera paga, fonch alsat lo segrest y restitució a
esta part en la petició dels béns segrestats, com
eren de una casa y heretat dita lo mas Gemmir, y
quatre casas al carrer de la Bocaria de la present
ciutat, y, molt il·lustre senyor, ab moltas y differents súplicas, se haja suplicat a vostra senyoria
fidelíssima de que Joseph Pelegrí, segrestador y
verguer de vostra senyoria, donàs compte de dit
segrest, y vostra senyoria haja diferents vegadas
manat que ja may se haja pogut alcansar asert
tant útilós a vostra senyoria com ha dit de Prat,
per a què, havent donat compte los segrestadors
si falta a pagar dit de Prat pagarà, y si cobrador
cobrarà. E com, als quatre de juny mil sis-cents
sexanta-nou foren segrestats los béns de Prat, y
dits segrestadors de dit any mil sis-cents sexantanou fins al de mil sis-cents noranta-sis, que fou
alsat dit segrest, hajan cobrat dels bens segrestats la quantitat de tres mil cent noranta-tres
lliures, sis sous, // 613r // y lo per ell deposat no
munta la quantitat de sis-centas lliuras, veja vostra senyorias si és rahó que a dit de Prat se li dona
compte. Consta en procés en la causa vertent de
Anton de Prat y Vila contra Joseph Pelegrí, exibit un llibre de rebudas, com Pere Figueras, masover del mas Genovès, donà a dit segrestador la
quantitat de sinch-centas lliuras, sens que dit
Pelegrí haja deposat cera ni haja donat compte y
carta de differents quantitats, que ell y demés segrestadors han cobradas y no deposadas, com de
dit procés és de véurer. Dit Anton Prat suplica a
vostra senyoria sie de son servei manar als segrestadors ne done compte, que ho rebrà a particular mercè de la grandesa de vostra senyoria, y
que la present sie manat cusir en dietari. Altissimus, et cetera. Solanes.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
611v i 612r del trienni 1695-1698.
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Et domini deputatus ecclessiasticus intervenientibus dominis auditoribus computorum, deputatis
militari et regali absentibus, dixerunt et decreverunt locum novelle suplicatis, pro parte magnifici Antoniii de Prat, Vila et Salita, domicelli, eo
quia super reddicione computorum sequestri bonorum Joannis de Prat pendet his onter prenominatum Antonium de Prat, ex una, et Josephum
Pelegri, et alios, quod ad instanciam presbiteri
Antonii de Prat fuit introducta in consistorio
nostro, et ibi potest et debet dictus Antonius de
Prat recurrere ubi iustitia complementum ministrabitur et allio reddito dictorum computorum sequesti nihil comune nec connexum habet
cum quantitatibus quas preffatus Antonius de
Prat debet solvere vigore transaccionis in supplicacione chalendate, non potest impedire exaccionem, imo non obstantibus presentis potest procurator fiscalis Generalis Catalonie procedere
contra predictum Antonium de Prat et eius
bona, tam pro quantitatibus solitis quam debentis dicta transaccionis via executiva quam salvam et illesam remanere, intendit quin ei aliquod fiat prejudicium, et quod presentis //613v //
supplicatio et decretatcio inseratur et continuatur in dietario et notificatur presenti decretatio
dictor Esperabe dicto nomine. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretario et scriva maioris
Generalis Cataloniae».
Segueix-se dita procura:
«Diea decima quinta mensis marcii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo octavo.
Ego Antonius de Prat Vila et Saleta, domicellus,
in civitatibus Barchinone et Vici populatus, citra
revocacionem, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos, manificum Bartholomeum
Esperabe, utriusque iuris doctor, civem Barchinene, licet absentem, et nottario, et cetera. Ad omnes
littes sive causas, tam activasque passivas, principalles et appellatorias, et tan motam quam movendas, latissime cum amplissimo solito et assueto
litius et causarum cursu, et cum facultatibus expossitis iurandi et calumnia, et cetera, cauciones
quacumque, tan iuratorias quam fideiussorias
prestandis, et clama et retroclama quod exponendi, et cetera, exequciones quascumque instandi et
cum possitis substituendi, et cetera. Et demum et
cetera. Promito iudicio habere ratum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
611v i 612r del trienni 1695-1698.
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medio iuramento per ipsum extrajudicialiter ad
Dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia, manibus suis corporaliter tacta, predicto, in
manu et posse dicti Josephi Peris, deputatis localis,
retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la
indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha
continuat y continua ab la mateixa conformitat
contenguda en altras relacions per mi fetas, en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impideix al dit Alaix lo servir dit
son offici de escrivent ordinari de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Catalunya. De las quals relacions llargament
consta, ab acte rebut en poder de Pau Rossés,
notari públich de la ciutat de Tortosa». De quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit
instrumentum confici sibique et aliis cuya intersit dari, tradi et liberari, per dictum et infrascriptum notarium et scribam ad habendum de
presentis memoriam in futurum. Qua fuerunt
acta Dertusa, sub anno die et mense presentis.
Ante me, dicto Jacobo Revull, nottarius, vice et
loco dicti Pauli de Rosses, nottarius et scriba infrascripti. Et presentibus eciam reverendo Francisco Pallas, presbitero, in Sede Dertuse beneficiato, et Baptista Olivera, magistro domorum
Dertuse, civibus, pro testibus ad premissa vocatis
et specialiter assumptis.

Testes sunt Petrus Joannes Castell, botiguerius ville Aqualate, diocesis Vicus, Barchinone repertus,
et Michale Bousque, agricola, Barchinone habitator.
De premissis propria manu scriptis fidem facio
ego, Petrus Ribes, auctoritatibus appostolica et
regia nottarius publicus regius collegiatus Barchinone, hec eciam propria scribens manu».
La qual decretació, als dotse de abril // 614r //
corrent, fonch intimada y notificada al dit Barthomeu Esperabé en dit nom de procurador de
dit Antoni de Prat, mitjensant intima en scrits lo
die present feta ab inserta de dita decretació a ell
dirigida, en dit nom, y entregada personalment
en sa casa, al un quart per la una del migdie, per
Llorens March, subrrogat en lo offici de verguer del consistori de sas senyorias, així refferint. Y relació feu a mi, secretari y scrivà major
del General de Catalunya.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una relació aucthèntica y jurada feta devant
del deputat local de la ciutat de Tortosa per lo
magnífich Joseph Melich, doctor en medicina,
de la qual apar que la indisposició de Joseph
Gregori Alaix, escrivent ordinari de racional de
la present casa, ha continuat y continua en la
mateixa conformitat se conté en altras deliberacions y relacions per ell fetas, també continuadas en lo present dietari, de modo que li ha impedit la personal servitut y exercici de son offici.
Com de dita relació és de véurer, la qual és assí
cusida, signada de número CCLX, y del thenor
següent:

Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis Dertuse,
apostolica at regia autoritatibus ac eiusdem civitatis auctoritatibus nottarius publicus et scriba
consistorii magnifici deputati localis iamdicta
civitatis Dertusse, premissis modo et forma contenui inter fuit eaque aliena manu scribere, feci et
rogatus et requisitus clausi».
615r

Segueix-se dita relació:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo octavo, die vero primo mensis marcii intitulato, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me,
Jacobo Revull, cive Dertuse, apostolica et regia
aucthoritatibus nottarius publicus, vice et loco
discreti Pauli de Rossas, apostolica et regia ac
eiusdem civitatis auctoritatibus nottarius publici
et scriba magnifici consistorii domus Generalis
dicte civitatis et eius col·lecte, // 614v // et presentibus eciam testibus infrascriptis, constitutus pesonaliter magnificus Josephus Melich, medicine
doctor, in dicta civitate Barchinone populatus,
coram et ante presenciam magnifici Josephi Peris, mercatoris Dertusa, civis, deputatis localis
dicta domus Generalis Dertuse et eius collecta,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
613v i 614r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos certificatòrias, ço és, una de llicència
concedida per lo reverent vicari general, sede
vacant, al doctor Dionís Alofre, prevere y domer de la Seu de Barcelona, per a poder benehir
la sala grande de Sant Jordi de la present casa, y
de haver-la benehida dit Alofre, en virtut de dita
llicència, com de dita llicència y certificatòria de
haver-se benehit és de véurer. Las quals són assí
cusidas, signadas de números CCLXI y CCLXII, y del tenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Nosa, Felix de Taverner et de Rubi, presbiter,
canonicus Sedis Barchinone, spiritualibus et temporalibus vicarius Generalis et officialis pro ada. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
624v i 625r del trienni 1695-1698.

modum illustri capitulo canonicorum dicte ecclessie sede episcopali vaccante, dilecto nobis in
Christo doctori Dionisio Alofre, presbitero, hebdomadario Sedis Barchinone, salutem in Domino.
Ut aulam magnam Sancti Georgii domus Deputacionis presentis civitatis Barchinone et principatus Cattalonia, que per relacionem admodum
illustris et fidelissimi consistorii dicta Deputationis nobis construit, esse pollutam iuxta ritus et cerimonias in pontificali romano aut ordinario
Barchinone appossitos benedicere et reconciliare,
et postquam fuerit bene dicta et reconciliata ut in
illa sacrificium missa celebrari possit et valeat tenore presenciam licenciam, concedimus et facultatem impartimus in quorum fidem, et cetera.
Dattus Barchinone, die decima quarta mensis februarii, anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo nonagessimo octavo. Taverner, vicarius generalis et officialis.

aquest die ha assistit en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar, per trobar-se
ja convalescent de sa indisposició.
616r

De mandato dicti domini vicarii Generalis et officialis.
Doctor Franciscus Rifos, presbiter, nottarius et
curiam vicariatus ecclessiastici Barchinone scriba».
615v

Segueix-se dita certificatòria:
«Egoa Dionisius Alofre, doctor et presbiter, hebdomadarius Sedis Barchinone, fidem facio me benedixisse et reconciliasse iuxta ritus et cerimonias in
ordinarie Barchinone appossitos aulam magnam
Sancti Georgii domus Deputacionis presentis civitatis et principatus Cattalonie, virtute retroscripta licencia mihi concessa ab admodum illustri domino Felice de Taverner et Rubi, presbitero,
canonice Sedis Barchinone, in spiritualibus et
temporalibus vicarius generalis et officiali pro
admodum illustri capitulo canonices dictam ecclessia Sedis episcopali vaccante. Barchinone, die
decima quarta mensis februarii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo octavo. Doctor Dionisius Alofre, presbiter et
hebdomadarius Sedis Barchinone».
Dissapte, a dotse del mes de abril MDCLXXXXVIII.
En aquest die és tornat a consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor don Anthon Grató Perpinyà,
ciutedà honrat de Barcelona y Gerona, deputat
real, de la vila de Granollers y altres parts, a hont
ere anat per negocis y affers seus propris, essent
arribat lo die de ahir cerca del migdia, havent
obtinguda llicència de sas senyorias ab deliberació de vint-y-vuyt de febrer del corrent any.
Dilluns, a

XIIII

de abril de

MDCLXXXXVIII.

En

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
624v i 625r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa ha baxat a la casa del General a fer continuar los encants y subhastar los
drets del General y de totas las bollas de çafrans
y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Dimars, a XV de abril, MDCLXXXXVIII. En aquest
die, en la iglésia cathedral de Barcelona, per la
present ciutat, ab gran pompa, se ha celebrat la
funerària per sufragi de las ànimas dels qui gloriosament moriren en deffensa de esta capital en
lo horrorós siti que francesos posaren en esta
capital lo any mil sis-cents noranta-set. Casi en
totas las capellas de dita iglésia, tota la matinada, se han dit missas de rèquiem, axí per sacerdots de las comunitats de las iglésias parroquials
de esta ciutat com y també per religiosos de totas ordes. Devant de la capella de Santa Eulària
hi havia construhit un gran túmol, fet ab gran
art y ab grandíssima còpia de atxes y siris. Lo offici se ha celebrat ab gran y axquisita música, havent-hi sermó. Després del offertori en ell han
assistit lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent de sa magestat, Déu lo guarde, en est Principat, junt ab lo Real Consell y
excel·lentíssims senyors consellers, des de ahir al
mig die fins vuy. Al acabar-se dit offici han tocat
differents tochs las campanas de la Seu, menos
la vadada.
Dimecres, a XVI de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar occupats sas senyorias.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Solà ha fet relació, mitjensant
jurament, de com al doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla de la present ciutat, // 616v // li
han continuat y continuave de present molts
echaques y la seva indisposició, que té refferit ab
altra relació als onse de janer del corrent any, de
calitat que ha estat y de present està inhàbil y
impedit per a poder personalment servir dit offici.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor micer
Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com, havent fet vàrias diligèncias per a que se
cobràs lo procés de la causa de la contrafacció
del çello de don Balthesar Oriol, y que, experi-
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mentant, no se conseguia, ha acudit al molt reverent senyor conceller que, en presència sua,
havia ordenat a Ventura Jubert, altra dels veguers del Real Consell, anàs a recobrar dit procés, y que se lo aportàs.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica a sas senyorias presentada per part
de Jaume Raffart, axí en nom propri, com y
també com a procurador de altres officials, ço
és, de Salvador Baró, doctor en drets, sobrecullidor de ponent, Francisco Cardenyas, doctor
en drets, guarda ordinària, y Joseph Ferran, sobrecullidor de llevant, com apar de dita procura
als deu de mars mil sis-cents noranta-vuyt, en
poder de Joseph Fontana, notari públich de
Barcelona; de Pere Vilaseca, guarda ordinària
del portal Nou, Pacià Vazià, receptor dels drets
del General, y Joan Costa, guarda ordinària,
com apar de la procura dit die deu de mars mil
sis-cents noranta-vuyt, en poder de dit Joseph
Ferran; de Francesch Cortès, albaraner, Fèlix
Torres, doctor en drets, guarda ordinària del
portal de Sant Anthoni, y Jacinto Alabau, guarda ordinària de dits drets, com apar de dita procura als onse de mars mil sis-cents norantavuyt, en poder de dit Joseph Ferran; del doctor
Joan Soler y Sorts, guarda ordinària, Pau Lledó
y Dalmau, ciutedà honrrat de Barcelona, deffenedor, y Joseph Dalmau, receptor dels fraus,
com apar de sa procura als vint de mars mil siscents noranta-vuyt, en poder de dit Joseph Ferran, notari. Totas las // 617r // quals quatre procuras són assí cusidas, signadas de número
CCLXIII, CCLXIIII, CCLXV y CCLXVI. Suplicant a sas senyorias que, si bé entenen cobrar
dos tersas y mitga deliberadas per sas senyorias,
que entenen cobrar-las sens prejudicar-se en
cosa. Y que sie dita súplica incertada en dietari,
junt ab la decretació al peu de aquella feta per
sas senyorias. La qual súplica és assí cusida, signada de número CCLXVII y del thenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Aa notícia dels officials de la casa del General
de la present ciutat ha pervingut que vostra senyoria hauria deliberat se fes mandato als arrendataris del General de què pagassen als dits officials dos tersas y mitja que se·ls deuhen de sos
respective officis, dexant y reservant dret a dits
officials per la mitja tersa de sos respective officis
cayguda al primer de octubre de mil sis-cents
noranta-set. Y si bé dits officials podria·s dexar
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
622v i 623r del trienni 1695-1698.
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de admètrer y de cobrar lo que se ha deliberat, a
vista de què no se’ls paga la dita mitja tersa, perque sempre dits officials han cobrat las tersas
enteras, segons capítols de Cort y observància
antiquíssima, ab tot, per quant los officials, estant manesterossos y necessitats de cobrar los
salaris de sos officis per poder víurer, en particular, després de tant temps no han cobrat cosa, y
han passat per los gastos y infortunis de la guerra y siti de esta ciutat, y per salvar sos drets y sos
officis, ab tots sos dependents, pugan y degan
fer tot lo que conduheix en son benefici. Per ço,
Juseph Raffart, axí, en nom propri, com y també com hà procurador dels demés officials, que
fa ocular ostensió de son poder, diu y expressa a
vostra senyoria que, si bé entenen cobrar ditas
dos tersas y mitja deliberada per vostra senyoria,
emperò, que, explicant son ànimo, sols entenen
cobrar-las sens prejudicar-se en cosa, y en particular als capítols de Cort. Y observant-se de què
las tersas se han cobrat y cobran per enter sens
prejudicar al capítol quaranta-vuit de las Corts
// 617v // mil sinch-cents noranta-nou del nou
redrés, y sens que lo que ara faran los officials se
puga tràurer in futurum, salvant-se axí mateix,
expressament, lo dret y acció que tenen, axí
contra lo procurador fiscal com contra los
arrendataris del General y demés personas obligadas, lo dret y acció que tenen per a cobrar
dita mitja terça, y en particular la via executiva
que·ls competeix vuy contra ditas personas, suplicant dits officials que la present sie insertada
en lo dietari per y en tot temps conste de las refferidas protestas y salvetats. Officio, et cetera.
Altissimus et cetera. Casanovas.
Oblata die XVI apprilis
torio.

MDCLXXXXVIII

in consis-

Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum, deputato militari absenti, dixerunt et decretaverunt quod memorata deliberacionis fuit facta sine prejudicio iurium
officialium et non cum animo contraviniendi
capitulis Curiae, pro ut penam minime contrafuit illis, tante particulare racione et causa occupacionis iurium Generalitatis in presenti civitati
facta per ministros regni Franciae, a quibus videlicet quod debebant satisfieri officiales qui ipsis
interviniebant in salariis, pro eo tempore correspondentibus. Et quod presenti suplicacio et decretacio insertatur et continuatur in dietario, et notificetur ut presenti decretatio dicto Josepho
Refart, tam nomine proprio quam uti procuratori aliorum officialium.
Don Raymundus de Codina et Ferreres, secretarius et scriba maioris Generalis Cataloniae».
La qual decretació lo die present fonch intima-

da y notificada al dit Joseph Raffart, en dits
noms, mitjensant intima en scrits lo die present
feta, ab inserta de dita decretació a ell dirigida,
en dits noms, y entregada personalment en sa
casa, // 618r // entre sis y set hores de la tarda,
per Llorens March, subrrogat en lo offici de
verguer de sas senyorias, axí refferint y fent relació a mi, secretari y scrivà major del General de
Catalunya.
Dijous, a XVII de abril MDCLXXXXVIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, fecha en
Madrit, a vint-y-nou de mars, mil sis-cents noranta-set, remesa a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, ab son
bitllet de data de tretse de maig del corrent any,
en aquella ocasió llochtinent de sa magestat en
lo present Principat. Ab la qual real carta és servit sa magestat encarregar a sas senyorias disposen que per qualsevols parts y ports del present
Principat pugan passar, sens embaràs ningun,
los trenta fardos de roba del excel·lentíssim senyor comte de Harach, qui venia per embaxada,
extraordinari del senyor emperador. Y ab dit
bitllet dit senyor don Francisco de Velasco insinua a sas senyories disposen de que se exequute
la real voluntat. Com més llargament és de véurer de dits real carta y bitllet, que són assí cusits,
signats de números CCLXVIII y CCLXIX, y
del tenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Sardanyola. Vidit marchio de Tamarit».
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«Remitoa a vuestra señoría el despacho adjunto
de su magestad, que recibo con otro para mí, en
que se me previene atienda que no se ponga embarazo en la ropa de fardos del señor conde de Harac, embajador de su magestad cesárea, a fin de
que vuestra señoría disponga se ajuste la real voluntad. Dios guarde a vuestra señoría largos
años. Barcelona y mayo trece de mil seys cientos
noventa y siete. Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
Divendres, a XVIII de abril, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Jaume Vaquer ha fet relació, mitjensant jurament, com la indisposició de Joseph Moya, llibrater, andador de la confraria de Sant Jordi, ha
continuat y persevera encara des de onse de
mars, mil sis-cents noranta-set, en lo qual die se
féu relació a sas senyorias per lo doctor en medicina Honofre Monsalvo, de com perseverava en
dit Moya a la indisposició, com té dit a sas senyorias en altras relacions, de manera que li ha
impedit y impedeix lo poder servir personalment // 619r // dit son offici.
En aquest mateix die sas senyorias, exceptat los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y
oydor ecclessiàstich, anant consistorialment ab
cotxes ab los verguers devant, ab massas altas,
acompanyats dels assessors y advocat fiscal y officials de la present casa, són baxats a la casa del
General per a fer continuar lo subhast del arrendament dels drets de la Generalitat. Y no se ha
trobat per encara dita alguna, per lo que sas senyorias porrogaren per altre die.

El conde de Harach, que viene por embaxador extraordinario del emperador, mi tío, trae para su
servicio treinta fardos de ropa, y me ha suplicado
sea servido mandar los dexen passar líberamente
por essa ciudad de Barcelona y demás partes y
puertos de esa provincia. Y porque lo he tenido por
bien, he querido encargaros, como lo hago, que en
conformidad de lo que entenderéis de don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general // 618v // en esse Principado, dispongáis que
por qualquier parte y puertos de él que se necessitare puedan entrepassar y conducir sin embarazo
alguno los refferidos treinta fardos de ropa para
el dicho conde de Harac, en que me serviréis.
Dada en Madrid, a XXI de marzo de MDCLXXXXVII. Yo, el rey. Don Franciscus de Dalmau et Cassanate, secretarius.

Dissapte, a XIX de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die, a les onse horas del matí, són vinguts
al consistori de sas senyorias los nobles don Joseph Emanuel de Terré y Paguera y don Joan de
Josa, de part del il·lustre fra don Benet Sala,
abat del real monestir de Nostra Senyora de Gerri, participant a sas senyorias, de part de dit senyor abat, de com havia baxat al Consell Supremo de Aragó la gràcia se havia que se havia
dignat concedir-li la real munificència del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, elegint-lo bisbe
de esta ciutat de Barcelona. La qual notícia comunicava a sas senyorias per a què, ab est mo-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
617v i 618r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
617v i 618r del trienni 1695-1698.
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tiu, pogués lograr més repetidas ocasions de son
servey. Al que fou respost per lo senyor deputat
ecclessiàstich, en veu de sos companys, que lo
consistori restava summamment alborotat de
eixa notícia, que desitjava tenir repetidas ocasions de son major servey y agrado y que passaria a cumplir a sa deguda obligació.
Diumenge, a XX de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die, obtinguda primer hora per medi
// 619v // del síndich del General y present casa,
a las nou horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstichs y militar són
anats ab embaxada, de part del consistori, al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat, ab un cotxe,
sens insígnias, anant a la portalera de dit cotxe,
lo dit síndich, a effecte de representar-li com lo
consistori se trobava ab una carta de Jaume
Amer, escrita en Marsella, als tres de abril corrent, qui ere estat capità de micalets, ab la qual
notícia de què ell, junt ab altres, se trobavan
presos en las galeras de Fransa. Y que axís, en
virtut del tractat de la pau, fossen medianers per
a què alcansassen llibertat. Y que sent esta causa
tant pròpria y del servey de totas magestats, suplicavan a sa excel·lència fos servit obrar de què
los ministres de Fransa traguessen de ditas galeras als sobredits, esperant de son gran zel se dignaria affavorir al consistori ab esta honra. Al que
fou servit respòndrer sa excel·lència que regoneixia ser molt propri del consistori la representació li feya, que sempre havia procurat la llibertat dels sobredits. Y que sabia se havia donat lo
orde per lo rey christianissim, que·s persuadia
que si no se havia posat en execució ere la causa
la mort del intendent, però que no·u dexaria de
la mà fins conseguir-se, si y conforme dits il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y
militar han dit y refferit en consistori.
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
la sobredita carta refferida en la dalt dita embaxada, la qual és assí cusida y insertada, signada
de número CCLXX.
En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi de un verguer de sas senyorias, als dos
quarts de las quatre horas de la tarde, lo noble
don Ramon de Codina // 620r // y Ferreres y lo
magnífich doctor micer Joseph Costa, ciutedà
honrrat de Barcelona, són anats ab ambaixada,
de part del consistori, al il·lustre fra don Benet
Sala, abbat del real monestir de Nostra Senyora
de Gerri, elet bisbe de Barcelona, ab cotxe,
anant los verguers a la portalera. Foren rebuts
per quatre sacerdots a la porta del carrer, y al
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cap de la escala per dit senyor abat, a effecte de
donar-li la enorabona de haver-lo sa magestat,
Déu lo guarde, elegit en bisbe de la present ciutat, segons la notícia que lo die de ahir sa senyoria havia participat al consistori, assigurant-lo de
que lo consistori, axí en lo comú o individuós,
estava summament alegre de est avís. Y que estimaria tenir freqüents ocasions de son major servey y agrado. Al que fou respost per dit senyor
abat que apreciava lo singular agasajo ab què sas
senyorias lo affavoririan, que en sa estimació no
podia tenir lloch major ninguna altra gràcia de
sa magestat com esta. Y que folgaria que ella li
accarreàs la contínua felicitat de moltas ocasions
del major gust de sas senyorias. Y al tornar-se’n
foren acompanyats per dit senyor abat al cap de
la escala, baxant un graó, y per dits quatre sacerdots fins a la porta del carrer, no movent-se fins
va partir lo cotxe, si y conforme dits Codina y
Costa han dit y refferit al consistori.
Dilluns, a XXI de abril MDCLXXXXVIII. En aquest
die són anats sas senyorias consistorialment, ab
las insígnias de domàs carmesí, aportant sobre
ellas los escuts de or ab las armas del General, ab
cotxes, ab los verguers devant, ab massas altas,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal, secretari y demés officials de la present casa,
a la mare de las fonts del General en la mateixa
conformitat se féu lo any mil sis-cents noranta-sis
y se acostuma tots anys, havent anat ara per no
aver-hi poguts anar a la primavera //620v // y ivern
del any mil sis-cents noranta-set, per ocasió de
estar esta ciutat ocupada pels francesos.
En aquest mateix die, lo magnífich racional del
General y present casa, ha baixat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subhastar los
drets del General de totas las bollas de çafrans y
monedas, per no haver-hi pogut baxar sas senyorias, per quant lo matí del present die eren
anats consistorialment a la mare de las fonts.
Dimars, a XXII de abril, MDCLXXXXVIII. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Jaume Fontana, ha fet relació, mitjensant jurament, de com lo noble don Miquel de Pallarès,
ajudant segon de racional del General y present
casa, anys ha que pateix una debilitat de la vista
que li ha impedit y impedeix la personal servitut
de son offici.
Dimecres, a XXIII de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die del gloriós sant Jordi, se ha celebrat
sa festivitat en la capella xica de la present casa
en la forma acostumada, a las deu horas del
matí. Se ajuntaren sas senyorias en lo aposento
dels magnífichs assessors ab las insígnias posadas, ab los verguers devant ab massas altas,

acompanyats dels officials de la present casa,
anaren a la capella, ohiren una missa y se’n tornaren a despullar-se en dit aposento ab lo mateix acompanyament.
Dijous, a XXIIII de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die se féu la funerària acostumada fer
// 621r // en la capella xica de la casa de la Deputació a las deu hores del matí. Sas senyorias,
acompanyats dels officials de la present casa,
anant ab las insígnias posadas, ab los verguers
ab massas altas, isqueren del consistori y anaren
en dita capella a ohir missa. Y després, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren a consistori.
Dilluns, a XXVIII de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die, trobant-se en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyors don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, ha participat a sas senyorias
de com per rahó de sos echaques y indisposicions lo doctor en medicina Jaume Pujades li
havia aconsellat ser necessari mudar de ayres, y
aixís haver-se de ausentar de la present ciutat
per fer-se remeys.
En aquest mateix die, lo magnífich racional del
General y present casa ha baxat a la casa del General a fer continuar lo encantar y subhastar los
drets del General y de totas las bollas, de çafrans
y monedas, per no haver-hi pogut baixar sas senyorias per sas ocupacions.
En aquest mateix die, constituhit personalment
//621v // en lo consistori de sas senyorias, lo doc-

tor Pere Joan Riu, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat, obtenint lo offici de receptor dels
salaris que reben en la Diputació los senyors del
Real Consell de est Principat, ha renunciat lo dit
offici de receptor dels salaris menors que reben
en la Deputació los senyors del Real Consell de
est Principat a favor y en cap de Joseph Soler y
Mollet, sastre de la present ciutat, suplicant a sas
senyorias sian servits admètrer-li dita renunciació, attès dit offici és altre dels antichs y que·s
poden alienar. Y sas senyorias han admès dita renúncia si y en quant per capítols de Cort és lícit y
permès. Presents en ditas cosas don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General y present casa, y per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers del molt
il·lustre y fidelíssim consistori.
Dimars, a XXVIIII de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General y present casa, a las quatre
horas y mitja de la tarde, los il·lustres y fidelíssims deputat real y ohidor real són anats ab embaxada de part del consistori al excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
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general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat, ab un cotxe, sens insígnias,
anant a la portalera de dit cotxe dit síndich, a effecte de representar-li de com lo consistori tenia
notícia de què en la plassa de Rosas se trobava
una botiga parada ab tot gènero de mercaderias, oberta públicament, se veu sens pagar drets
alguns per menos donar manifest de aquellas.
Lo que no sols redundaria en considerable detriment dels arrendataris del dret de bolla, sinó
que encontrava // 622r // ab lo disposat ab los
capítols de Cort. Y si bé los arrendataris han
procurat axí conseguir lo manifest de aquellas,
com també lo dret de las mercaderias, jamay
han pogut logra-ho, per trobar-se lo francès
que administra dita botiga apadrinat del governador de la plassa. Y que los arrendataris estan
instant al consistori done providència per a reparar lo dany tant considerable se’n segueix,
procurant ordenar se done lo manifest y se paguen los drets se deuran, o bé fer apprehensió
de ditas mercaderias com a fraudulentas. Per lo
que suplicavan a sa excel·lència fos servit donar-li la providència que convenia, respecte de
que no fer-se se’n seguirà que se disminuhirien
las rendas de la Generalitat, en conservació de las
quals era sa primera obligació atténdrer, y en
deffensa de totas las prerrogativas de la Generalitat, confiant lo consistori de que encontraria
en sa excel·lència tot consuelo y alívio. Al que
fou servit sa excel·lència respòndrer de què no
estava informat, que se informaria y donaria la
deguda providència, si y conforme dits il·lustres
y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor real
han dit y refferit en consistori.
Dimecres, a XXX de abril MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias, exceptat lo senyor deputat militar, anant consistorialment, ab cotxes,
ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels assessors, advocat fiscal y officials
de la present casa, són baixats a las deu horas del
matí a la casa del General per a fer continuar lo
subhast del arrendament dels drets de la Generalitat. Y se ha trobat dita de vuytanta-sinch mil
lliures per quiscun any sobre los drets de bolla
de Barcelona, bollas foranas y de General de tot
lo Principat. Y per ésser //622v // la dita tant baixa, sas senyorias porrogaren per altra diada.
En aquest mateix die, entre sis y set horas de la
nit, ab professó, en la qual assistia sa excel·lència, ab lo Real Consell, los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat qui habitavan lo tàlam, lo il·lustre marquès de la Florida,
mestre de camp general del real exèrcit, acompanyat dels generals y cabos de dit exèrcit, qui
aportava el bendó, anant en dita professó las comunitats de preveres de la iglésia parroquial de
Nostra Senyora del Pi, de religiosos trinitaris
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calsats, y de religiosos trinitaris descalsos de la
present ciutat, a la nova, aportant-la en las mans
lo rector de dita parròquia del Pi, la qual professió ha passat per davant de la present casa de la
Deputació, per lo que se faran en dita iglésia
Novena alguns dies de solemníssimes festas, la
primera de las quals, que serà demà, farà lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent de capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, havent continuat esta tarde ab dita professó.
En aquest mateix die, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, secretari y
scrivà major del General, y magnífich racional,
és baxat a la casa del General de la present ciutat
y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus ab objecte de continuar en inventari los fraus trobats y appresos en lo present
mes de abril. Y no fou trobata // 623r // haver-hi
trobat algu.
En aquest die, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat
militar, se és partit de la present ciutat per la vila
de Sabadell per a mudar de ayres y fer-se remeys
per las rahons més llargament per ell expressades al molt il·lustre y fidelíssim, com és de véurer en lo dietari corrent, als vint-y-vuyt del corrent.

Maig
Divendres, a II. En aquest die, no obstant lo
trobar-se sas senyorias ocupats, lo magnífich racional del General y present casa no ha pogut
baxar a la casa del General per a fer continuar lo
encantar y subhastar los drets del General y de
totas las Bollas de çafrans y monedas per occasió
de la pluja.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un real despaig de cancellaria en deguda
forma despedit, de data de vint-y-nou de abril
proppassat, ab lo qual és servit sa magestat avisar se proposen subjectes per al lloch de deputat
militar, vacant per renúncia feta per Francisco
Brossa y de Boxadós. Com de dit real despaig és
de véurer, que és assí cusit, signat de número
CCLXXI.
623v

Dilluns, a v de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo doctor en medicina Agustí
Fatjó ha fet relació mitjensant jurament de com
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1660.
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lo doctor micer Diego Martínez y Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant primer de la
scrivania major, ha patit de un dolor de cap y altres mals en que ha estat en remeys de calitat,
que des de vint-y-hu de febrer pròxim passat,
que féu altre relació, ha estat impedit per a la
personal servitut de dit son offici, fins al vint-ysinch de abril pròxim passat inclusive.
En aquest mateix die sas senyorias, absent lo senyor deputat militar, per ser fora ciutat, anant
consistorialment ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa, són baixats a las deu horas del matí a
la casa del General per a fer continuar lo subhast
dels arrendaments dels drets de la Generalitat. Y
per no haver-hi altra dita que la de vuytantasinch mil lliuras per quiscun any sobre los drets
de la Bolla de Barcelona, Bollas foranas y dret
de General y de tot lo Principat, que ja fou donada als trenta de abril passat, segons relació
feta per lo corredor de sas senyorias, porrogaren
per altra diada.
Dimars, a VI de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die és tornat en consistori lo il·lustre y fidelíssim
// 624r // senyor don Joseph Meca y de Cassador, deputat militar, de la vila de Sabadell, a
hont ere anat als vint-y-nou de abril pròxim passat per las rahons expressadas en lo dietari corrent, en dita jornada de vint-y-nou de abril.
Dimecres, a VI de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Divendres, a IX de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baixat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Dissapte, a X de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, fecha en
Madrid als trenta de abril // 624v // del corrent
any, remesa a sas senyorias per lo excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat en lo present Principat
de Catalunya, ab son bitllet, de data de nou del
corrent. Ab la qual real carta és servit sa magestat respòndrer a una que li escrigueren ses senyories als dotse de setembre pròxim passat,

manifestant resta ab servitut de la representació
li feren dit die sas senyories en orde al monitori
y requiriment que per lo intendent de França se
féu, a fi de que alguns consistorials anassen a
Barcelona. Havent-li suplicat fos servit disposar
de forma que lo duch de Vandosme no executàs
sa carta comminatòria. Y que no·s respongués a
sa proposició ab resolució en aquella ocasió,
puix no parexia interessar cap cosa son real servey de què francesos entenguessen lo ànimo ab
què se trobava lo consistori de no assentar-se
sens exprés orde seu. Y ab dit bitllet, sa
excel·lència expressà a sas senyorias de què los
remet dit real despaig. Com més llargament és
de véurer, de dits real carta y billet, que són assí
cusits, signats de números CCLXXII y CCLXXIII, y del tenor següent:

Don Franciscus Dalmao et Cassanate. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit Comes y Torro, regens. Vidit marchio de Sardanyola. Vidit marchio de Tamarit».
Segueix-se lo bitllet de sa excel·lència:
«Remitoa a vuestra señoría la adjunta real carta
que he recibido por el ordinario de Castilla. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Barcelona y
mayo nueve de mil seys cientos noventa y ocho. Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
625v

Segueix-se dita real carta:
«Ela rey.

Dilluns, a XII de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo magnífich racional del General y present
casa ha baxat a la casa del General per a fer continuar lo encantar y subhastar los drets del General y de totas las bollas de çafrans y monedas,
per estar ocupats sas senyorias.

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Hasse visto lo que me representáis en vuestro memorial y carta de dosse de setiembre próximo passado, acerca del monitorio y requirimiento que
por el intendente de Francia se hizo, a fin de que
algunos consistoriales de essa Deputación en la
corte, en término de quatro días, fuessen a Barcelona, para administrar las rentas y negocios de
aquel consistorio en los distritos ocupados de las
armas de Francia, diziendo que parte de los diputados quedassen a mi obediencia, y que si dentro del término prefijado no lo // 625r // cumplían, nombraría el duque de Bandome comisarios
para esta administración. Con cuyo motivo ponderásteis ser lo referido contra las capitulaciones
de Barcelona, y me suplicásteis fuesse servido disponerlo de forma que el duque de Bandome no
executasse su comminatoria, y que no se le respondiesse a su propuesta con resolución por entonces,
pues no parecía interessar en algo mi real servicio
lo que franceses entendiessen el ánimo en que se
hallava esse consistorio de no acentir a ello sin expressa orden mía, sino que solamente se pussiesse
la fuerza en que se observasse lo capitulado. Y
siendo vuestras expressiones y todo lo demás que
referís en vuestra carta y memorial muy proprio
del celo y amor a mi real servicio, que siempre he
hallado en tan buenos y fidelíssimos vassallos, he
resuelto manifestaros, como lo hago, la gratitud
con que quedo por vuestra representación, asegurando os la tendré muy presente, para favoreceros
en lo que os tocare. Dada en Madrid a treynta de
abril mil seis cientos noventa y ocho. Yo, el rey.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
624v i 625r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor micer
Balthasar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació
de com se havia conferit en casa del molt reverent senyor canceller per no haver pogut conseguir que se recobràs lo procés de la contrafacció del çello de don Balthesar de Oriol fos
servit donar orde per lo recobro de ell. Al que
dit senyor canceller havia dit que ordenaria a
don Joan de Móra y Pasqual de què lo recobràs
y se li apostàs.
Dimars, a XIII de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo doctor micer Balthesar
Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com se ere
conferit ab lo magnífich senyor micer Joseph
Claver, doctor de la Real Audiència, a effecte
que fos servit suspèndrer la causa que se aporta
en dita Real Audiència a relació sua contra la
nobla senyora dona Isabel Meca y de Cardona,
muller del il·lustre y fidelíssim senyor don Gaspar Meca y de Cassador, deputat militar, instant
lo il·lustre marquès de Besora ab lo motiu de
què las mullers de deputats y ohidors no poder
ser convingudas en judici durant dit càrrech en
sos marits, per lo que posava en sa mà una deliberació aucthèntica, de vuyt del mes de abril,
mil quatre-cents setanta-set, còpia de la qual és
assí cusida, signada de número CCLXXIIII y
del tenor següent:

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
624v i 625r del trienni 1695-1698.
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626r

Segueix-se dita deliberació:
«Diea martis, octava aprilis millessimo quatuor
centessimo septuagessimo septimo.
Quoniam magnificus dominus Michael de Gualbes, miles, in civitate Barchinone domiciliatus,
instavit et requisivit litteras munitorias sub excomunicacionis poena ad honorabili domino officiali reverendissimi domini Barchinonensis episcopi adversus, nobilem dominum Matheum de
Moncada, deputatum Generalis Cathalonia, et
nobilem dominum Euphrasinam de Moncada,
eius uxorem, et aliis teneat et facere contra eos
execucionem, virtute retroclamo in curia honorabile vicarii, et racione certarum presentarum
penciorum debitarum, nunch censuali mortui,
quod dicti nobilies coniuges ut asseritur faciunt
et prestant dicto domino Michaeli de Gualbes et
dictus dominus Matheus de Moncada, deputatus,
opposuerit in consistorio dominorum condeputatorum suorum, quod ipse et dicta nobilis uxor sua
volebant gaudere prerrogativi et preheminenciis
racione dicti officii deputati et eo durante quibus
alii deputati predecessor et sui dicti fuerunt, in
similibus casibus propterea reverendus dominus
fratres Michael Delgado, magister in Sacra Pagina, Franciscus Ramis, civis Barchinone, unacum dicto nobili domino Matheo de Moncada,
deputati Generalis principatus Cathalonie et
multum honorabilis viri domini Marcus Artado,
canonicum Urgellius, et Joannes Çaportella, domicellus, auditores computorum dicti Generalis,
unacum honorabile Joanne Rossell, dictorum
dicte absente ad presenti civitate Barchinone, de
concilio honorabilium Arnaldi de Masso, Anthonius Mitjans, Petri de Clariana et Geraldi
Guardiola, legum doctores, ac eciam honorabilit
Petri Boquet, alterius ex assessoribus dicti Generalis, quia omnes fuerunt concordes subti et infrascripti cum quadam deliberacione facta per
reverendum dominum archiepiscopum Tarrachonus et alios condeputatos, nona decembris,
anno domini millessimo quadringentessimo sexto, et sito //626v // quodam actu tempore reverendi domini patris Antonius Betri, abbatis monasterii, et aliorum condeputatorum, facto decimo
nona iulii anno millessimo quadrigentessimo
quinquagessimo nono. Vissa eciam quaddam litera per reverendum fratrem Poncium Andream, abbatum Rivipulli, et alios condeputatos
suos emanat, nona setembris anni millessimi
quadrigentessimi septuagessimi. Visa in quam
alia deliberacione per reverendum fratrem Michaelem Samso, abbatem Sancti Salvatoris de
Breda, et aliis condeputatos suos, facta vigessima
secunda die agusti anno millessimo quadringena. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
625v i 626r del trienni 1695-1698.
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tessimo septuagessimo secundo. Visisque capitulorum deliberacionibus et informacionibus practiciis in similibus deliberarunt in sequentes instruccionem dictorum iuriis penitorum, quod
assenso quod domini deputati et auditoribus computorum eorum triennio durante desserviunt officio et tuitioni publica intus principatus Cathalonie, non possunt aut debent in his aliquo
turbari et actu impediri propterea dictus nobilis
dominus Matheus de Moncada. Visis ex dictis dominis deputatis a quocumque eius triennio, durante et in tali servicio et vacacioni, rei publica
exisens non posset impeti, aut convenire, neque
eciam dicta nobilis uxor et bona qui ambo sunt
unum corpus et una caro et eius coruscat et gauderadiis honore, prerrogativa et privilegio, que
dicta nobilis uxor sua deserviendo persona dicti
nobilis mariti sui present est, in hec civitate ubi
ad est consistorium dominorum deputatorum et
quod in observancia earum prerrogativas et preheminencias, si ab aliquo seu aliquibus impetantur aut conveniantur fiat solita provissio per dominos deputatos // 627r // contra impetentes et
intunbantes officium dominorum deputatorum
et auditorum computorum. Vidit Mitjans. Petrus Roquet, assessor. Vidit Guardiola. Vidit Annaldus de Masso.
Ita approbat scriba major infrascriptus manu
propria. De praemissis propria manu scripsis abstractis a libro Deliberationum triennii millessimi quadrigentecimi septuagecimi sexti in Archivo domus Deputationis Generalis Cathaloniae
recondito fidem facio ego don Raymundus de Codina et Ferreras secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae de licentia mihi impensa per
admodum illustres et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum dicti Generalis
Cathaloniae haec etiam propria scribens manu
cum impressione sigilli communis dicti Generalis
Cathaloniae».
Lo qual doctor Claver respongué que desitjava
servir al consistori però que no havia de donar
part a la sala.
En aquest mateix die dit síndich és anat de part
de sas senyorias a representar al excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat de com se trobavan ab una
carta de Josep Gil de data de vint-y-dos de abril
mil sis-cents noranta-vuyt ab la qual los expressava de que ell, Galdarich Bijou y Jaume Laguirre eren soldats del tèrcio del General que foren
fets presoners per lo exèrcit francès en Sant Joan
las Abadessas y que de present se trobavan forsats, ço és, dit Gil ‹en la› galera nomenada la
Marade en Burdeus, dit Jaume en Marcella y se
ignorava lo nom de la galera, y dit Galdarich Vi-

gou en la // 627v // en la galera anomenada la
Triumfant en Trues. Y com en virtut del capítol
catorse del tractat de la Pau consta de què los
presoners de guerra deuhen ser restituhits, havent escrit a la cort de França per la llibertat, se
li havia repost convenia fer-se reclamar, y que
axís estimarian a sas senyorias fosssen servits reclamar-los, com podria vèurer sa excel·lència de
la carta de dit Gil, que·s posava en sa mà, còpia
de la que han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en
lo present dietari, com de ella és de vèurer, que
és assí cusida, signada de número CCLXXV, per
lo que suplicavan sas senyorias a sa excel·lència
se dignàs reclamar-los, al que sa excel·lència ha
respost a dit síndich ho faria ab gran gust, y que
segons li havia escrit mussur de Chinson ja se
havia donat orde perquè Jaume Amer y los altres per qui sas senyorias havian intercedit ab
embaxada als vint de abril del corrent any lograven llibertat, y que creya que a estas horas ja la
tenian, segons del refferit dit síndich se ha fet
relació al concistori de sas senyorias.
Dimecres, a XIIII de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çaffrans y
monedas per estar ocupats sas senyorias.
628r

Divendres, a XVI de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa, ha baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çaffrans y
monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Disapte, a XVII de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die Pere Nogués y Pere Jessalí, proms en
cap y segon de la confraria dels pallers de la present ciutat, han prestat en mà y poder de sas senyorias jurament a Déu Nostre Senyor y a sos
quatre sants Evangelis per ells y lo altre de ells
corporalment tocats, de haver-se bé y llealment
en la visura per ells fahedora de noranta-y-dos
vestits, concistint quiscú en un gambeto, camisola y balans que de orde de sas senyorias féu
Francisco Martí, abaxador de la present ciutat
en lo maig de mil sis-cents noranta-set, a raó de
sis lliures, diset sous quiscun vestit per lo augment del tèrcio ab què lo General la campanya
passada havia de servir a sa magestat, Déu lo
guarde, del diner procehidor del donatiu voluntari havian offert differents ciutats de est Principat, inseguint-se lo acte rebut en la scrivania
major als diset de abril mil sis-cents noranta-set,
havent de fer relació de sas senyorias si serà de
mes útil y convenient al General lo rèbrer dits
noranta-dos vestits a raó sis lliures, diset sous
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quiscun, per no haver-se pogut emplear, respecte de no haver-se pogut effectuar dit augment
per rahó de haver sobrevingut luego lo siti de
esta ciutat, y després vèndrer-los sas senyorias o
bé donar-li una lliura, vuyt sous per quiscun
vestit, aturant-se dits vestits dit Martí.
En aquest mateix die los refferits Pere Nogués y
Pere Jessalí, proms de dita confraria dels pallers
de la present ciutat, constituhits personalment
en lo // 628v // consistori de sas senyorias, mitjansant jurament, han fet relació a sas senyorias
de què havent-se conferit en casa de dit Francisco Martí, abaxador, y havent-se vistos dits vestits, tenien per més útil y de major conveniència
del General de què a dit Martí se li donàs per
quiscun vestit una lliura, vuyt sous, aturant-se
dit Martí los vestits, que lo pagar a dit Martí per
quiscun vestit sis lliures, diset sous, venent després dits vestits a lo General, per quant tot
quant no podria tratar y conseguir lo General
de quiscun vestit venut sols serian quatre lliures,
deu sous.
Dimecres, a XXI de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias, exceptat lo senyor deputat militar absent del concistori, anant concistorialment, ab cotxes ab los verguers devant
ab massas altas, acompanyats dels magnífichs
assessors y advocat fiscal y officials de la present
casa, són baxats a las deu horas del matí a la casa
del General per a fer continuar lo subhast del
arrendament dels drets de la Generalitat, y per
no haver-hi altra dita que la de vuytanta-sinch
mil lliuras per quiscun any, sobre los drets de
bolla de Barcelonaa, // 629r // bollas foranas y
dret de General de tot lo Principat, que·y fou
donada als trenta de abril passat, segons relació
feta per lo corredor, sas senyorias porrogan per
altra diada.
Divendres, a XIII de mars MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa ha baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General, y de totas las bollas de çafrans y
monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Dilluns, a XXVI de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias, exceptat los senyors deputats militar y real absents de consistori, anant
concistorialment ab cotxes, ab los verguers devant, ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors y advocat fiscal y officials de la
present casa, són baxats a las deu horas del matí
a la casa del General per a fer continuar lo subhast del arrendament dels drets de la Generalia. a continuació un informe transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1661.
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tat. Y per no haver-hi altra dita que la de vuytanta-sinch mil lliuras per quiscun any sobre
// 629v // los drets de bolla de Barcelona, bollas
foranas y dret de General de tot lo Principat,
que·y fou donada als trenta de abril passat, segons relació feta per lo corredor, sas senyorias
porrogaren per altra diada.
Dimars, a XXVII de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die per medi del magnífich doctor misser
Balthesar Prous, subrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, foren entregadas a saber las ternas de provisions de subjectes, tant per
la proprietat com per lo interim del offici de altre
de las guàrdias ordinàrias de la ciutat de Gerona y
sa col·lecta, que vaca per mort de Antoni Amalrich, per ser dit offici altre dels compresos en la
real reserva. Las quals ternas són assí cusidas, signadas de números CCLXXVI y CCLXXVII.
En aquest mateix die, entre las deu y onse horas
del matí, lo excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, per medi de son secretari, ha participat a
sas senyorias de com la excel·lentíssima senyoria
la marquesa, sa esposa, havent tingut felís part,
havian los dos lograt un fill primogènit, en lo qual
encontrarian sas senyorias las obligacions heredadas de servir-los. Y que encara que lo contentó tenia ere gran, però se li augmentava posant-lo des
de luego a la obediència de sas senyorias. Al qual
per sas senyorias, per orga del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich, fou respost de què
quedava summament lo concistori alborossat de
esta notícia, que la celebraria ab el júbilo que corresponia a la deguda estimació feyan sa excel·lència y de son fill primogènit, y que lo concistori cumplint a sa obligació, no faltaria al que
incumbia a sa attenció.
630r

En aquest mateix die als dos quarts per a las tres
horas de la tarde, havent obtinguda hora per
medi de un verguer, y ab cotxe, lo noble don
Ramon de Codina y Ferreras y magnífich Francisco Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, han aportat de part de sas senyorias una embaxada al excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, donant-li la enorabona del felís naxament de son fill primogènit, assegurant a sa excel·lència de què lo concistori se donava lo parabién de la dicha lograva en què fos nat en esta
província, en qui esperavan havia de encontrar
lo Principat tot asilo y amparo. Al que fou servit
respòndrer dit senyor marquès de què li faltavan
clàusulas per a articular quant se li augmentava
lo contentó ab esta singular demostració de júbilo ab què lo concistori lo affavoria, alegrant-se
de què vingués companyero que lo pogués coadjuvar en la gran, encara que sempre suau obligació, se trobava de servir a sas senyorias y a tot
lo Principat. Havent agasajat dit senyor marquès
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a dits de Codina y Monfar, ja fent-los rèbrer en
lo cap de la escala ab tota la família, axint ell a la
primera sala, al tornar-se’n acompanyant-los fins
al primer replà de la escala y tota sa família fins al
últim replà de dita escala, segons del que los sobredits han fet relació a sas senyorias.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
concistori de sas senyorias lo privilegi de una
plassa civil de la Real Audiència de est Principat
de la sala del molt reverent senyor canceller, a
favor del doctor Domingo Aguirre, jutge de
cort de dita Real Audiència. Y vist, mirat y regonegut aquell per los magnífichs assessors y noble advocat fiscal de la present casa, és estat trobat estar ben despatxat y en deguda forma, per
lo que sas senyorias han ordenat a mi secretari y
scrivà major registràs aquell en son degut lloch.
En aquest mateix die és estat presentat en lo
concistori // 630v // de sas senyorias lo privilegi
de un dels officis de advocat dels pobres de est
Principat, a favor del doctor Lluís Garriga per
interim. Y vist, mirat y regonegut aquell per los
magnífichs assessors y noble advocat fiscal de la
present casa, és estat trobat estar ben despatxat
y en deguda forma, per lo que sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y scrivà major, registràs
aquell en son degut lloch.
Dimecres, a XXVIII de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
real despaig de cancellaria, en deguda forma
despedit, de data de vint-y-sis del corrent, ab lo
qual és servit sa magestat, Déu lo guarde, avisar
se proposen subjectes per lo lloch de oÿdor militar, vacant per renúncia feta per don Joseph
Curto. Com de dit real despaig és de vèurer,
que és assí cusit, signat de número CCLXXVIII.
En aquest mateix die lo magnífich racional del
General y present casa és baixat a la casa del General per a fer continuar lo encantar y subhastar
los drets del General de totas las bollas de çafrans y monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Dijous, a XXIX de maig MDCLXXXXVIII. En aquest
die se ha colgat de domassos la present casa per
deffora, com se estila per ser la festivitat de Corpus, y singularment per ocasió de passar pera
// 631r // devant de esta casa a la tarde la professó general del Corpus.
Divendres, a XXX de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
a. a continuació dos reials despatxos transcrits a l’Apèndix 3,
pàg. 1661.

present casa és baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çaffrans y
monedas, per estar ocupats sas senyorias.
Disapte, a XXXI de maig MDCLXXXXVIII. En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
real despaig de cancellaria en deguda forma despedit, de data del die present, ab lo qual és servit sa magestat, Déu lo guarde, avisar se proposen subjectes per al lloch de oÿdor, vaccant per
renúncia feta per Joan de Torrell. Com de dit
real despaig és de vèurer, que·s assí cusit, signat
de número CCLXXIX.
En aquest mateix die lo ilustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich junt ab lo doctor misser Aleix Fornaguera, subrogat en lo offici de
scrivent extraordinari de la scrivania major, assistit per mi, secretari y scrivà major, per trobarme ab la ocupació precisa de disposar los memorials de la insiculació, y magnífich racional,
és baxat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa residència lo receptor dels fraus, y a effecte de continuar en inventari los fraus trobats y appresos en lo present
mes de maig se han trobat los infrascrits y següents: // 631v // Primo, a sis de dit mes de
maig, apprehenció feta en casa de Joan Batista
Martí, negociant en lo carrer dels Carders dels
partits següents: Primo, de dotse plechs de agullas grossas; ítem, de sinch plechs de agullas xicas; ítem, de sinch plechs de vetas estretas de fil;
ítem, de un parell de mitjas de seda; ítem, de
onse rosaris de fusta.
En aquest mateix die, per medi del síndich del
General y present casa de la Deputació, han enviat a sas senyorias al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat, las proposicions dels subjectes per als llochs vacants de deputats y oÿdors y officis de la present casa fins lo
die present, los memorials de las quals proposicions són assí cusits, signats de números
CCLXXX y CCLXXXI.
Diumenge, al primer de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest die, en lo port de la present ciutat, han arribat dos galeras de Espanya, una de las quals era la
capitana, venint en ella lo excel·lentíssim duch de
Nàjara, general de ditas galeras, al qual no visitaran sas senyorias, no obstant ser grande de Espanya, per constar-los que no habitarà fora del aygua.
Dilluns, a II de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo magnífich racional del General y present
casa és baxat a la casa del General per a fer con893

tinuar lo encantar y subhastar los drets del General y de totas las bollas de çaffrans y monedasa, // 632r // per estar ocupats sas senyorias.
Dimecres, a IIII de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo magnífich racional del General y
present casa és baxat a la casa del General per a
fer continuar lo encantar y subhastar los drets
del General y de totas las bollas de çaffrans y
monedas, per estar ocupats sas senyorias.
En aquest mateix die lo magnífich doctor misser Balthesar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com lo molt reverent senyor canceller lo havia enviat a cercar. Y li havia dit de
què participàs a sas senyorias fossen servits ab la
brevedat possible, enviar-li la nòmina dels officis del General que sa magestat, Déu lo guarde,
provehia ab la conformitat que havia expressat.
Divendres, a VI de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias, exceptat lo senyor deputat militar per ser absent de concistori en esta
funcció, anant concistorialment ab los verguers
devant, ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors y advocat fiscal y officials de la
present casa, són baxats a las deu horas del matí
a la casa del General per a fer continuar lo subhast del arrendament dels drets de la Generalitat. Y per no haver-hi altra dita que la de vuytanta-sinch mil lliuras per quiscun any sobre los
// 632v // drets de la bolla de Barcelona, bollas
foranas y dret de General de tot lo Principat,
que·y fou donada als trenta de mes passat, segons relació feta per lo corredor, sas senyorias
porrogaren per altra diada.
Dilluns, a VIIII de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
die lo magnífich racional del General y present
casa és baxat a la casa del General per a fer continuar lo encantar y subhastar los drets del General y de totas las bollas de çaffrans y monedas,
per estar ocupats sas senyorias.
Dimars, a X de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
die, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias lo doctor en medicina Agustí
Fetjó, ha fet relació mitjansant jurament de com
al doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà
honrat de Barcelona, assessor del General y present casa, li ha continuat la indisposició de què
féu relació als sinch de abril del corrent any fins
als nou de maig inclusive // 633r // de mateix
any, de tal calitat que des de dit die sinch de
abril del corrent any fins als nou de maig del
a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
1490-1493.
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mateix any tots inclusive, ha estat impedit de
poder servir personalment dit son offici de assessor.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Joseph Fornés, ha fet relació mitjansant jurament de com al magnífich Arasme de
Lana y Fontanet, donzell, racional del General y
present casa, li han continuat y de present li
continuan las mateixas indisposicions de què
féu relació als vint de mars del corrent any, de
calitat que des de dita relació fins ara li han impedit y de present li impedexen la personal servitut de dit son offici de racional.
En aquest mateix die són anats los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real ab
los verguers, ab las massas altas, acompanyats de
officials de la present casa ab cotxes a las sinch
horas de la tarde a visitar y donar la benvinguda
al excel·lentíssim senyor comte de Lamos, grande de Espanya y general de las galeras de Nàpols, havent antecendentment obtinguda hora
per medi del síndich del General y present casa,
lo qual posa en casa de don Gregorio Malla. Foren rebuts los dits il·lustres senyors oÿdors ecclesiàstich y real de sa excel·lència a la porta de
la primera pessa, y al despedir-se los acompanyà
fins passada la porta de la dita primera pessa ab
moltas cortesias y compliments, acompanyant a
sas senyorias al tornar-se per la escala avall alguns de la família de dit senyor comte.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un real decret despedit per cancellaria de
data de sis del corrent, contenint un real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, dat en Toledo // 633v // als vint-y-vuyt de maig mil siscents noranta-vuyt, ab lo qual sa magestat gusta
de què a don Francisco Junyent y de Vergós se
li restituhesca lo exercici del càrrech de oÿdor
militar. Lo qual decret és signat de número
CCLXXXII, y assí cusit del tenor següent. Segueix-se dit real decret:

te y capitán general, por los buenos informes con
que me hallo del zelo y méritos de don Francisco
Junyent y de Vergós, y attendiendo también a los
servicios de sus pasados, he venido en que se le restituya al exercicio del cargo de oydor militar de
esse Principado, con los gaxes que devía haver percibido durante el tiempo de su deposición, y que
sea insiculado en las bolsas de la Diputación como
antes lo estava, de que he querido avisaros para
que lo tengáis entendido y deis las órdenes necessarias para su observancia y puntual execución, que
así es mi voluntad. Datum en Toledo, a XXVIII de
mayo MDCXCVIII. Yo el rey. Vidit Comes et Torro,
regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit don
Balthazar Villalpando. Vidit don Sigismundus
Monter, regens. Don Franciscus Dalmao y Cassanate, secretarius». Per lo que vos diem y manam
doneu puntual execució a son contengut, aplicant y contribuhint ab totes las diligènciasa
// 634r // que sien necessàrias per a què se effectue y obeesca en la conformitat se serveix manar-ho y prosseheix de sa determinada voluntat.
Datum en Barcelona als sis de juny de mil siscents noranta-vuyt. Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Vidit don
Joan Batista de Aloy. In curiae locumtenentiae
XV, foleo CCLX. Vuestra excelencia manda a los
ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathalunya pongan en execución la real orden de su magestad arriba expressada. Registrata. Locus si+gilli».
En aquest mateix die es tornat en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Francisco de Junyent y de Vergós, oÿdor militar.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una relació aucthèntica y jurada feta devant
del deputat local de la ciutat de Tortosa per lo
magnífich Joseph Melich, doctor en medicina,
de la qual apar que la indisposició de Joseph
Gregori Alaix, escrivent ordinari de racional de
la present casa, ha continuat y continua en la
mateixa conformitat se conté en altras relacions
per ell fetas, també continuadas en lo present
dietari, de modo que li ha impedit la personal
scrivent y exercici de son offici. Com de dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida, signada
de número CCLXXXIII.

«Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità
general. Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors
de comtes del General de Cathalunya, lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà,
despachat en deguda forma de cancellaria del
Consell Supremo de Aragó que és del thenor
següent: «El rey. Ilustre príncipe Darmestat, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugartenien-

Divendres, a XI de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
die a las quatre horas de la //634v // tarde, haventse obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, aportant

a. l’original d’aquest reial decret es troba intercalat entre els
folis 633v-634r del trienni 1695-1698.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1665.
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insígnias ab los tres verguers ab massas altas,
acompanyats de alguns officials de la present casa
y anant ab cotxes, aportaren de part de sas senyorias una embaxada al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, contenint
de com lo concistori luego havia posat en execució lo real decret que lo die de ahir ab despaig de
cancellaria era estat servit sa excel·lència enviarli, en orde a la reintegració en lo càrrech de oÿdor
militar del General del present Principat de don
Francisco Junyent y de Vergós, y que conciderant lo concistori que lo únich medi de la consecució de esta gràcia del rey, nostre senyor, ere estada la interposició de sa excel·lència, y que est
favor ere de tanta estimació no sols per lo concistori sinó per tot lo Principat, donavan en nom de
ell molt obsequiosas gràcias a sa excel·lència, lo
qual fou servit respòndrer de què no havia sperat
menos demostració del concistori que quedava
ab summa gratitud, podèn assegurar a sas senyorias que son únich desig ere de aplicar-se en tot
quant conduhís al major lustre y consuelo del
concistori y de tot lo Principat, conforme dits senyors deputats ecclesiàstich y real han fet relació
en lo concistori de sas senyorias.
En aquest mateix die, cerca las sis horas de la
tarda, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, lo noble senyor don Ramon de Codina
y Ferreras y magnífich senyor Joseph Costa, ciutedà honrat de Barcelona, de part de sas senyorias, assistint-los un verguer, aportaren una embaxada al excel·lentíssim concistori dels senyors
concellers de la present ciutat. Los quals foren
tractats com se estilà y se observà als cinc de janer del corrent any, com és de vèurer de dita
diada en lo dietari corrent, contenint de lo que
// 635r // lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General del present Principat participava a sa
excel·lència gososíssim de què se trobava ab un
real decret de sa magestat, que Déu guarde, ab
lo qual ere servit ordenar-li fos reintegrat lo senyor don Francisco de Junyent y de Vergós en
lo càrrech de oÿdor militar, ab los mateixos gages que si hagués continuat dit exercici, y que
fos insiculat en tots los llochs que·s trobava antes; que d’esta gràcia estava lo consistori ab lo
degut alborosso corresponent a las felices conseqüèncias que en si aportava, que sent sa excel·lència cap del bras real, que era un dels tres
estaments que componian dit molt il·lustre y fidelíssim concistori, no dubtava que lo acompanyaria en celebrar est júbilo a la medida de la
antigua correspondència, que los dos comuns
sempre han tingut uniformament; que lo die
present lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
per medi de dos concistorials havia passat a noticiar al excel·lentíssim senyor príncep Dar895

mestad, llochtinent de sa magestat, com dit decret estava posat en execució, y a dar-li las degudas gràcias de ésser estat lo únich medi ab sas
magestats per a la conservació de tant soberana
mercè; y que per lo estafeta las escriuria ab tot
rendiment al rey y reyna nostres senyors, esperant dèurer a sa excel·lència, com a tant interessat en esta dependència, iguals demostracions.
Al que fou respost per lo excel·lentíssim senyor
conceller president, en veu de sos companys,
que estimava la ciutat la notícia se li participava,
que se donava la enorabona y que premeditaria
dit fet de la resolució del qual ho participaria ab
embaxada, podent assigurar al molt il·lustre y fidelíssim concistori que los desigs que tenia la
ciutat eren molt grans de servir a dit concistori;
conforme del dit, tornats que són estats dit Codina y Costa al concistori de sas senyorias, ne
han fet relació.
Dijous, a XII. En aquest die me han ordenat sas
senyorias a mi, // 635v // secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari un vot fet per lo magnífich advocat fiscal del General y present casa doctors
don Lluís de València, Pere de Cardona y Joseph Arcidet, consulents, al primer de abril del
corrent any, en lo qual foren de sentir no donarse lloch a la suplicació del decret de execució
pretesa per los consistorials del trienni passat de
la sentència feta per los molt il·lustres senyors
visitadors de dit trienni. Lo qual és assí cussit,
signat de número CCLXXXIII, y del tenor següent. Segueix-se dit vot:
«Ena lo fet proposat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
proppassat de mil sis-cents noranta-dos, han
pogut suplicar de la provisió de decret de execució fet als divuyt de mars del corrent any mil siscents noranta-vuyt per vostra senyoria, de concell de sos magnífichs assessors, a favor del
procurador fiscal del General de Cathalunya
contra los dits deputats y oÿdors de la sentència
publicada a trenta de maig mil sis-cents noranta-sis, feta per los molt il·lustres senyors visitadors de dit trienni mil sis-cents noranta-dos, en
la querela número sexanta. Vista la dita sentència de visita en y ab la qual foren condemnats
dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit trienni mil sis-cents noranta-dos
en haver de restituhir a la Generalitat, en compte de donatiu voluntari que feyen las universitats del present Principat de la palla, la quantitat
de dos mil tres-centas vuytanta-sinch lliuras,
tretse sous y un diner. Y axí mateix mulctats dits
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
635v-636r del trienni 1695-1698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

deputats y oÿdors, exceptat dit oÿdor militar per
las causas // 636r // en dita sentència expressadas, com en dita sentència està llargament contingut. Vista la provisió de decret de execució
de dita sentència de visita feta als divuyt de dit
mes de mars mil sis-cents noranta-vuyt per vostra senyoria, de concell de sos magnífichs assessors. Vista una súplica donada per lo procurador
fiscal de la present casa dit die de divuyt, ab la
qual fonch demanat fos procehit contra los hereus y successors de don Pau Aquiles, per las
quantitats en què restava condemnat simul et
insolidum ab los demés companys, la qual suplicació fou per vostra senyoria provehida o decretada, cometent aquella a sos magnífichs assessors, los quals provehiren de lletras y cartells
citatoris vers los hereus de dit don Pau Aquiles,
que foren presentadas al reverent pare rector de
la Companyia de Jesús de la present ciutat, en
nom de hereu de dit don Pau Aquiles. Vista la
suplicació interposada per dits deputats y oÿdors de dita provisió de decret de execució als
vint de dit mes de mars mil sis-cents norantavuyt, al peu de la qual vostra senyoria fou servit
assenyalar a extracció de jutges per la causa de
suplicació. Vista la contradicció del magnífich
jutge advocat fiscal, feta ab suplicació presentada per lo procurador fiscal als vint-y-dos de dit
mes y any, dient ab ella y esforsant ab moltas rahons no haver-se de donar lloch a la pretesa suplicació del decret de execució. Vist lo que se
havia de vèurer, y assenyaladament lo capítol
primer del Nou Redrés de las Corts del any mil
sinch-cents noranta-nou, ab lo qual està disposat com litteralment se llig que de las declaracions y sentèncias dels visitadors, ni dels procehiments que interim faran, no·s puga suplicar,
recórrer, ni appel·lar. Vist lo que disposa lo dret
comú en orde a visitas de officials o sindicats de
aquells, y també lo nostre dret // 636v // municipal respecte de visitas de officials reals, y no menos lo que diuhen los doctors y ensenyan la forma com se deu procehir per los visitadors en
semblants casos, y en particular sobre admètrer
o negar la appel·lació de las sentèncias de visita y
de las provisions del decret de execució de
aquellas. Vista la declaració feta per vostra senyoria als vint-y-nou de mars pròxim passat.
Attès y conciderat que quicquid sit de la Generalitat de la matèria quant se deuhen admètrer o
no las appel·lacions de las sentèncias de las provisions interlocutòrias y del que disposa nostre
dret municipal acerca de ellas, y particularment
en matèria de visita real, officis de jutges de taula y altres sindicats que passim occorren, és estada peculiar la attenció de la cort en la visita dels
officials del General, havent-la premeditada y
disposada antes del any mil sinch-cents norantanou en vàrias corts, però en la de dit any mil
sinch-cents noranta-nou li donà lo compliment
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y última formació, ab la qual vuy se governa la
Generalitat; a hont entre altras cosas principalment se disposa «que de las declaracions y
sentèncias, ni dels procehiments que interim seran fets per los visitadors, no·s puga suplicar, recórrer ni appel·lar», la qual disposició segons lo
rescripte del emperador en la lley «Nulli officium», cànon «Quorum appellationes non recipiantur», y lo cànon «Nulli», 2, questione 6,
apar conformar-se ab lo dret comú. Y axí ho
han dit Puteo, Avendaño, Avilés, Bovadilla y
Azevedo, al·legats per don García Mastrillo, De
magistratibus, libro 6, capítulo 12, número 12,
als quals se anyadexen Guazin, De defens. Recor., defensione 36, capitulus 10, numerus 2, Scaccia, De appellation., questione 17, limit. 6, y altres que ha recullit Blasio Altimaro, De
nullitate, rubrica 5, questione 27. Y entre
// 637r // ells fa menció de nostres pràtichs cathalans com són Mieres, in C. 7, de officio iud.
Tabul. Collatione 4, numero 84; Berart, in Speculum visitationis, capitulo 27, numero 48 et 49;
Càncer, var. 3, c.18, a numero 23; y Fontanella,
decisione 120, numero 21, als quals anyadien Ripoll in additio a Peguera, rubrica 26, numero
19; Romaguera, ad conciol sup. statut. Eugubin,
libro 1, rubrica 19, numero 42, et libro 3, rubrica
10, per tot. A vista dels quals lo dit Altimaro
tractant lo punt nostre, diu que la sentència
profferida per los visitadors o jutges sindicadors
no se admet appel·lació, encara que cite a molts
que han fet differència entre lo cas que lo official és condemnat per lo propri jutge, al de
quant la sentència condemnatòria és feta per los
visitadors o en sindicat, admetent la appel·lació
en lo últim cas y no en lo primer, acomodant a
dit effecte la disposició de dita lley «Nulli» 3,
cànon «Quorum appellationes non recipiantur»,
però al·lega dit Altimaro altres que reproban dita
distincció de casos com són Lancelloto, De attent. par. 2, capitulo 12, limitatione 20, principal
numero 1, cum sequentibus; Maranta, in prat.
rubr. et quandoque appellat., numero 224 et 302.
Y ab molta rahó reprova Altimaro la dita distincció de casos, com los senyors que repeteixen
la dita lley y entre altres Brunneman, digan que
lo negar la apel·lació als officials visitats és per a
què vajan més advertits en cumplir a las obligacions de lo offici, llevant-los lo medi de fer quasi il·lusòria la visita ab dilacions. Y esta rahó és
comuna a tots los officials sindicats, ara ho sien
per son propri jutge o per visitadors o sindicadors o sindicadors destinats. Y en tot cas lo mateix Altimaro concilia los dits doctors en las part
a hont hi ha particular estatut, que no·s puga
appel·lar de las sentèncias de visita, com en differents regnes que reffereix y entre altres porta
nostre Principat //637v // de Cathalunya, ab què
resta la proposició principal establida y fundada,

y donada la rahó per la qual en la present casa de
la Deputació de las sentèncias de visita no se pot
appel·lar. Y axí havem de enténdrer al noble regent la Real Cancellaria don Miquel de Calderó
en lo 2 tom, decisió 52, número 28 a hont demanant dos cosas per a poder privar a un official
del benefici o remey de la appel·lació, ço és, que
la sentència sie feta per lo propri jutge del official y sobre matèria pertanyent al offici, no emperò quant lo official és condemnat in sindicatu
com en tal cas diga que se li admet appel·lació.
És evident que dit noble regent, segons los doctors que al·lega y en particular Farinacio, que és
lo primer, qüestió 101, numero 89, ho entengué regulant la matèria per la disposició de dita
lley «Nulli», no emperò segons altras disposicions de dret comú, ni en lo cas que hi ha disposició de dret municipal sobre esta matèria, com
ho diu en lo número vint-y-nou dit noble regent. Y és lo mateix que digué Farinacio en los
números 91 y 92 de la dita qüestió 101, ibi: «In
tamen in occurenti casu non recedas a proposita
limitatione, quae sine dubio magis receta videtur
saltem quoad effectum suspensivum, et quando in
aliquo loco adsunt specialia statuta, quibus a sentencia sindicatus prohibeatur apellacio tunc res
omni prorsus caret difficultati». Attès que encara que dubten alguns doctors si prohibida la appel·lació de la sentència, resta axí mateix prohibida la del decret de executar-la, emperò quant
lo estatut no sols prohibeix la appel·lació de la
sentència, sinó també del decret de execució, ab
molta més rahó han dit los doctors conformantse també ab lo dret //638r // comú que lo dit estatut és vàlido y que se deu observar removent
totas las cavil·lacions contràrias, majorment
quant lo estatut és concebut iurem et non in
personam com en lo nostre capítol 1 del Nou
Redrés de las Corts de mil sinch-cents norantanou, las paraulas del qual ja estan dalt transcritas.
Los principis sobredits se fundan ab la lley ab
executione 5, c. «Quorum appellationes non recipiantur», l.4, De appelatio., c. noviter 43, De appelatio. Y la rahó que donan los doctors en al repetició de dita lley és per lo que vulgarment
diem que actus non tribuitur exequenti sed ordinanti; seria prolicso refferir los que concorren
ab aquest sentir, podent-se vèurer molts: Surdo,
decisione 27, y son addicionador Hodierna, Antonio Nigro, De execucione rei judicat., capitulo
26 a numero 31 reffereix uns y altres y lo estil de
la Rota Romana, y conclou negant la appel·lació
dels decrets de execució de las sentèncias al qual
ajustam Ridolphin., in praxi parte 3, capitulo 3,
numero 295 et 376; Gratianus, a més dels llochs
al·legats per los quals los cita Hodierna, se ha de
vèurer en la decisió 74 y allí son addicionador
Scoppa, que encara que parlem de sentèncias és
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a·ssaber primera y segona, però resol que si de la
primera no se pot appel·lar tanpoch se permetrà
de la segona que mana executar la primera, com
la segona sentència o decret de execució sie en
necessària conseqüència de la primera, y no·s
deu donar al conseqüent necessari lo que·s nega
al principal. Y diu més, que lo decret de executar és de la mateixa qualitat y naturalesa que lo
principal, de tal manera que remogut aquest,
axí mateix se dega dir ésser-ho lo següent. Y
com podrà ésser que prohibida la appel·lació
vinguessen casos que dictassen haver-se de
admètrer, si non suspensive saltem devolutive, és
digníssima de observar la doctrina del mateix:
Nigro, ubi super numero 47, ibi: «Singulare
unum in praxi //638v // notandum, quod licet simus in casu quo liceat a decreto de exequendo appellare, quod est apellandum in scriptis et in scedula apellationis exprimenda et causa quare
appelletur, adeo quod non esset satis refferre se ad
acta, ut ex Speculo Joan Andrea Butrio, abbate,
et aliis concludit capici. dec. 1, n. 20, salic. In 1
ab executione canonis «Quorum apellationes non
recipiantur, n. 3; Lancelloto, De attent., p. 2, c.
12 limit. fin. n. 48, 51 et 55, et est regulare, quod
omni casu quo negatur apellatio apellandum est
scripto, cum exprecione causae quare apellatur,
Aventin. in l. 2, ff. De V.O. n. 3, vers. «sed huic
rationi»; Tiraqueau testans de comuni in tractatu l. mortl; Saysit, par.6, declar.6, n.4, alias idem
est ac si non fuisset apellatum; Bero testans de comuni cons. 106, n. 11, lib. 3, quem sequitur Lancelloto d. limit. final. n. 50», ab què evidentment se veu no tenir lloch la appel·lació del
decret de execució de las sentèncias de visita del
General per ser prohibidas per dret comú y per
dit capítol de Cort.
Attès que no obstant que lo dit capítol 1 de las
Corts del any mil sinch-cents noranta-nou no
parla del cas quant los molt il·lustres senyors
deputats fan los decrets de execucions de las
sentèncias, per què lo molt il·lustre concistori
de la visita los remet lo fer lo decret de execució, y altras vegadas no sols fan lo dit decret
però encara las sentèncias, y en lo nostre cas
sobre qu(e) vostra senyoria se ha servit consultar ha fet vostra senyoria lo decret de execució,
sens ésser-li estat remès per dits visitadors, no
de aquí se segueix haver mudat de naturalesa la
causa. Deu-se suposar que la jurisdició dels
molt il·lustres senyors visitadors és concedida
per la cort, no en // 639r // de la que tenen los
molt il·lustres senyors deputats ni concedida a
altre fi que visitar los officials de la Generalitat,
y axí també en la punició del excessos que cometen los officials de la casa en son offici. Ab
què quant los visitadors remeten lo fer sentèncias o decrets de execució sobre querelas en la
visita comensada aquella remissió, no dóna als
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molt il·lustres senyors deputats jurisdicció alguna, sinó que excita la que ja tenian y que
vostra senyoria tenia com a dormida mentres
los visitadors vellaven sobre de ella. Y axí considerats lo fi, modo y forma com lo concistori
dels molt il·lustres senyors deputats proffereix
ditas sentèncias o decrets de execució respective, tot és un negoci, y conciderant lo èxit de
aquell y lo fi a què·s tira, no és de different
qualitat ni naturalesa que ere antes de la
sentència en los casos que se remet fer aquellas, ni fetas aquellas la remissió del decret de
execució menos las pot transformar ni mudar
la qualitat ni impedir lo acelerat o summari
dels procehiments, axís per ser en matèrias de
visita com per ésser en casos executius. Y tenint tanta connexitat las sentèncias ab lo decret
de execució y lo decret, ab las sentèncias que la
una cosa incideix en la altra, de tal qualitat que
no·s reputan per dos actes sinó·s per un com
en térmens de decret de execució ho digué,
provà y prosseguí Nigro d. c. 27, n. 39, ibi:
«quando duo sunt propter unum utrobique illa
duo sunt potentia juris non duo, sed unum, et
cetera. Propterea cum decretum de exequendo
fiat, ut praecedens sententia suum consequatur
finem in reum condemnatum unum et idem
considerato exitu illius dicitur factum decretum
eiusdem qualitatis et naturae cujus erat, quod
fuerat in praecedenti sententia factum, et cetera.» Lo qual omnino és // 639v // de vèurer. Y
és molt aplicable al mateix intent Salgado, De
reg. protec., p. 4, cap. 10, n. 12, ibi: «Suplicatio
de las mil y quinientas dicto in casu non admittitur, quia licet a prima executoria et a sententiis lattis non licet appellari nec supplicari eodem modo non licebit ab earum liquidatione et
declaratione, quia tales declarationes sunt eadem sententiae cum primis, et cetera, et executio
est sequela primi judicii et instantiae super qua
emanavit declaratio, et sicut a sententiis non licet appellari nec suplicari, nec licebit a sententia
declaratoria super ea, nam sequela primae instantiae est eiusdem naturae, ut de novo non possit appellari, quia quod ni sententia erat implicite per liquidationem declaratur explicite.»
Convé en lo mateix don Joan Batista de Larrea,
Decisionum Granatensis, 98, numero 9, y porta
la instància que havem dexat satisfeta fins assí,
però la prossegueix ab las paraulas que transcrivim per cosa tan certa y provada, ibi: «Iuditium
ita ut ceptum est finiri potest neque aliam naturam induere in litigatoriis injuriam», que seria
en nostre cas lo fiscal de la Deputació y al·legant
a Surdo, cons.57, n.7, cum seqq., diu encara més
en nostre favor, ibi: «Ubi statuhit ut quamvis ab
uno judice coeptum debeat finiri ab alio, qui in
eius locum subrogatur suam retinere debet naturam, quia etsi judex mutetur neque judicium ne898

que instantia mutatur», y prossegueix molt al
intent en lo número 10 que omnino se té de
vèurer per què és en térmens y docte lo lloch.
Augmentas esta attendència en orde a què lo judici de síndich en la casa de la Deputació no
muda ni pot alterar-se-li la naturalesa de què se
és vestit quant fou comensada la querela, en
orde a la qual se diu que·s proceheix modo criminali, y no per las dilacions, terminis y provas
que procehint-se modo ordinario se requireixen
com axí ho vehem practicar. // 640r // Y lo que
més és que lo dit capítol primer de las Corts de
mil sinch-cents noranta-nou, prohibint la appel·lació de tots los procehiments fets per los
visitadors, no dirigeix las paraulas als dits visitadors sinó a las declaracions, sentèncias y
procehiments que ells faran, la qual prohibició
apar in rem scripta perquè·s en orde a las
sentèncias y declaracions, encara que diga que·s
fan per los visitadors Conciolo relatus per Romaguera in Praeludium ad statuta Eugubii, n.155;
y encara que se exprimescan los visitadors, no és
perquè tracte de aquells com solament mire lo
effecte de las sentèncias: Conciolo, ibidem numero 156.
Y a la generalitat que parla Conciolo anyadim a
Polidoro Ripa en sas singulars observacions, observatio 214, a hont de un estatut semblant al
nostre, ibi: «Et quod a sententiis lattis in causis
praedictis non possit appellari, querellari aut
supplicari vel nulla dici restitutio peti nec aliquo
modo contradici sed mittatur executioni nulla
exceptione vel cavillatione obstente», y després en
lo número 7, diu: «Verba illa prohibita appellationis non magis dirigi ad reum, quam ad succumbentem actorem siquidem sunt concepta impersonaliter et ideo in rem scripta», etcètera.
Attès que en matèria de defferir a appel·lacions
o negar la admissió de aquellas, los doctors han
molt conciderat lo ànimo del appel·lant, si és
mogut per a reparar son pretès gravamen o per
dilatar la execució de la sentència, fent la elusòria ab dilacions en los quals casos tots los refferits y altres doctors y particularment los que repetexen la lley 6 cànon «Quorum appellationes
non recipiantur» negan absolutament la admissió de la appel·lació saltem quoad effectum suspensivum, encara que alguns la concedescan lo
devolutiu. Altres doctors com són nostres pràtichs cathalans y entre ells Berart, De visitationibus, capitulo 27, numero 17, diuhen y axí ho vehem practicar tots los triennis en las visitas, que
després de la sentència no se admeten provas algunas ni nous actes o producció de ells, sinó
que tot se té de determinar per lo deduhit y
provat ante sententiam, que no pretenent més
lo procurador // 640v // fiscal del que està contengut en lo recors que se’ls foren admès per la
Real Audiència, ve a restar justificat claríssima-

ment lo ànimo de dilatar y morar la execució
sens poder de gravamen algú. Quant més que
sols se ha ohit que los dits senyors deputats y
oÿdors que foren del trienni passat, se quexen
de dos cosas, la primera és de no haver comprès
en lo decret de execució als hereus de don Pau
Aquiles, qui fou oÿdor militar en dit trienni. La
segona és de no haver-se-li donat lloch a què se
tractassen punts concernents a sas pretesas remuneracions y altras cosas contengudas llargament en uns articles per sa part presentats als
setse de mars proppassat, y ara mateix de no haver-los donat lloch a justificar lo contengut en
dits articles. Com a ditas cosas fàcilment se responga, segons lo que se ha discorregut, que a la
quantitat que toca a pagar a don Pau Aquiles,
axí mateix hi estan obligats los diputats y oÿdors
sos companys y en térmens de dret lo benefici
de la divisió que fòrsan los competiria, és inter
ipsos y no respecte del fisch, com consta en procés y dalt se ha dit ja ha donat suplicació y citats
los hereus de dit don Pau Aquiles.
Y en lo que té respecte a la segona queixa ab
què pretén motivar la appel·lació del decret de
execució continguda en dits articles, se respon
fàcilment dient: Primo, que ja se havia hagut
rahó del que dits articles contenen ante sententiam y en lo recors, com ja lo fisch del General
ante decretum executionis ho respongué; secundo, que havent-se justificat que la naturalesa del
sindicat y estil de la visita del General, admet
novas provas ni productas en lo decret de execució, mogut lo ànimo y gran justificació dels
magnífichs assessors de la present casa, en no dilatar lo decret de execució, comprenent que lo
que al·legavan dits // 641r // senyors deputats y
oÿdors ere sols frustratori y moratori, lo que
aborrexen los judicis de sindicat y ha donat ocasió com se dexa dalt provat per a què se negassen las appel·lacions saltem quo ad effectum suspensivum.
Attès finalment que havent procurat cercar
exemplars en la present casa, sols se han vist dos
processos per no haver-se’n trobat de altres,
dels quals en lo un havent-se fet querela en la visita y no havent-se profferit en ella sentència,
fou profferida després finit lo temps de la visita
per los magnífichs assessors de la present casa e
o per los tunc molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors de concell de aquells, y de dita sentència
fou interposada suplicació y extret jutges en la
forma ordinària. Y havent-se fet per dits magnífichs assessors, no obstant dita suplicació, lo decret de execució de dita sentència, fou axí mateix interposada suplicació de dit decret de
execució, y per ella extret jutges. Y en lo altre
procés, havent-se profferit sentència en la mateixa visita, haventse finit després lo temps de
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aquella, fou provehit lo decret de execució per
los magnífichs assessors, y de dita provisió de
decret de execució se suplicà y foren extrets jutges. Emperò, en ningun de dits exemplars se llig
que se prosseguís la causa de suplicació sinó que
resta en sols térmens, en lo un de provehir los
jutges extrets la suplicació sens llegir-se més
procehiments, y en lo altre exemplar, la part suplicant renuncia ab sècdula a la suplicació interposada ab què entra la doctrina de Fontanella,
decisió 563, número 22, a hont diu que «exemplaria non sunt attendenda si non reperitur habuisse effectum executionem vel non venisse in
contradictorio judicio disputanda». Y és ben
cert que succehí exí perquè ob frequentes mutationes officialium no se adverbi la naturalesa y
qualitat de la causa, quant se’ls donaren a provehir las suplicacions, lo que no proceheix ara
per quant lo magnífich advocat fiscal sia jurídicament ocorregut a salvar lo dret del fisch formalment opposant-se a la pretesa // 641v // supliació del decret de execució interposada per
los dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors
del trienni proppassat, y a la assignació de extracció de jutges per dita suplicació. Y en tot cas
quant exemplar algú se pogués trobar, lo que
no·s creu, de què per los molt il·lustres senyors
deputats una querela comensada en la visita se
fos prosseguida després en la present casa via ordinària, no de aquí se seguiria que no la haguesen poguda prosseguir via summaria et executiva, com en assò contesten tots los doctors y
experimentam cada dia en tots los tribunals no
ser prohibit que qui potest haguere executive,
puga elegir la via ordinària encara que no al
contrari.
Per tot lo que, y altrament, se posan a la concideració de vostra senyoria y a la pública memòria en scrits, justificant los motius que havem
tingut de acumul·lar a vostra senyoria ab intervenció del magnífich advocat fiscal, que vostra
senyoria se havia de servir no donar lloch a la
pretesa suplicació del decret de execució, de la
sentència feta per los molt il·lustres senyors visitadors del trienni pròxim passat sobre dita querela de número 60, y axí ho sentim en Barcelona, al primer de abril de 1698. Marti, advocatus
fiscalis Generalis Cathaloniae. Valencia. De
Cardona. Arcidet».
En aquest mateix die a las deu horas del matí,
havent-se obtingut hora per medi de un verguer,
lo noble senyor don Ramon de Codina y Ferreras y magnífich senyor Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell, aportaren una embaxada al
molt il·lustre capítol de la santa iglésia de Barcelona de part de sas senyorias, assistint los verguers, // 642r // los quals foren tractats en esta
forma, a la porta de la pessa que és antes de la
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aula capitular, dos senyors canonges los isqueren a rèbrer y los acompanyaren en la aula capitular, donaren silla a dit de Codina a mà dreta
del precident y a la mateixa part després de alguns capitulars a dit de Lana, y al tornar-se’n foren acompanyats per dits dos senyors canonges
fins a dita porta; contenint en substància lo mateix que la que lo die de ahir se féu a la ciutat,
differencian-se sols en lo dir que havent-hi dos
ecclesiàstichs en lo consistori dels senyors diputats, no dubtavan que sa senyoria com a tant interessat los acompanyara en celebrar dit júbilo,
y que lo die de ahir lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori per medi de dos concistorials, havia
passat a participar a sa excel·lència com dit decret ja estava posat en execució, y a donar-li
moltas gràcias de què hagués interposat sa auctoritat ab sa magestat, Déu lo guarde, per a la
consecució felís de esta real mercè. Al que fou
respost per lo senyor canonge president que estimava lo capítol la notícia se li participava, y lo
demés conforme respongué la ciutat, conforme
del dit tornats que són estats los dits Codina y
de Lana al concistori de sas senyorias ne han fet
relació.

bras militar, de part de sas senyorias, acistits de
un verguer, havent obtinguda hora per medi de
un verguer, los quals foren tractats com se estilà
y observà als divuyt de janer del corrent any,
com és de vèurer en dita diada en lo dietari del
present trienni, contenint lo mateix en substància que la que se féu lo die de ahir a la ciutat; y
per lo mateix effecte sols differencian-se en lo
dir que, component aquell concistori entres altres dos indivíduos de aquell bras militar, no
dubtaven que lo acompanyarien en celebrar est
júbilo, y que lo die de ahir lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, per medi de dos concistorials havia passat a noticiar al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent de sa
magestat, com dit decret estava posat en execució y donar-li las degudas gràcias de ésser estat
lo // 643r // únich medi ab sas magestats per a la
consecució de tant soberana mercè. Al que fou
respost per lo molt il·lustre senyor protector,
que estimava lo bras la notícia que se li participava y lo demés conforme respongué la ciutat,
conforme del dit, tornats que són estats a concistori los dits Codina y de Lana, a sas senyorias
ne han feta relació.

En aquest mateix die a las onse horas del matí
los senyors Honofre Monsalvo, ciutedà honrat
de Barcelona y Balthezar de Riba, cavaller, han
aportat una embaxada a sas senyorias de part
dels excel·lentíssims senyors concellers de esta
ciutat, los quals foren tractats com se estilà y observà en la present casa als nou de janer del corrent any, ab altra embaxada que féu la ciutat,
com és de vèurer en est dietari dita diada, contenint que dit excel·lentíssim senyor, donant a
sas senyorias la enorabona de la mercè que sa
magestat, Déu lo guarde, se havia dignat concedir al senyor don Francisco Junyent y de Vergós, reintegrant-lo // 642v // en lo exercici del
offici de oÿdor militar, la qual mercè regonexia
per molt pròpria de dit concistori, que en quant
lo escríurer a sas magestats las gràcias y lo donar-las per medi de dos concistorials al llochtinent de sa magestat, no podia per si sol lo concistori executar-ho; que quant antes juntaria
concell, podent assigurar a sas senyorias que lo
viu desig de dit concistori únicament estribava
en acertar a servir a sas senyorias, al que per sas
senyorias fou respost per lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, que est concistori ab grandíssim gust acceptava a enorabona li donava, que sempre havia esperat de la
excel·lentíssima ciutat consemblant demostració, de la qual restava lo concistori ab summa
estimació.

En aquest mateix die a las sinch horas y mitja de
la tarde és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor comte de Lemos, general de las
galeras de Nàpols, grande de Espanya, a effecte
de despedir-se del molt il·lustre y fidelíssim concistori, y és estat rebut, ço és, per mi, secretari y
scrivà major, y demés officials de la present casa
al capdevall de la escala, per los magnífichs assessors y advocat fiscal en lo primer replà de la
escala per los molt il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real, al capdemunt de la escala
ab los verguers ab massas altas. Y dit senyor
comte de Lemos, anant al mig de dits senyors
oÿdors, és entrat a la capella xica de Sant Jordi,
que estava molt ben adornada, y després de haver fet un rato de oració, estant agenollats tots
tres ab almoadas de vellut carmesí, ço és, dit senyor comte de Lemos al mig de dits senyors oÿdors, y tenint la almoada un poch més avansada
cerca lo altar, se són encaminats dit excel·lentíssim senyor comte de Lemos y senyors oÿdors,
ab los verguers devant, ab massas altas, al terraplè dels Tarongers. Y en la porta de la sala
dels Reys que ix a dit terraplè aguardavan los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, y només per ser absent de concistori
lo militar y oÿdor ecclesiàstich, y posat dit excel·lentíssim senyor comte de Lemos y entrats
en dita sala de consistori se assentaren sota lo
dosser, advertint que si lo senyor deputat militar hi fos estat se hauria assentat dit senyor comte de Lemos al mig dels concistorials ab una cadira de vellut carmesí, estant // 643v // a la mà
dreta del senyor deputat ecclesiàstich y a la mà
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dreta de dit senyor comte de Lemos los senyors
deputats real y oÿdor militar, y a la mà esquerra
los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y real. Y després de haver conversat un
rato, se despedí sa excel·lència y tot lo concistori lo acompanyà fins al cap de la escala, anant los
verguers devant ab massas altas, havent axit de
la sala de concistori per lo terraplè de concistori.
Y passat per lo terraplè dels Tarongers y en lo
cap de la escala, los senyors del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar estavan aguardant a dit
excel·lentíssim senyor comte de Lemos, y en est
puesto se despedí sa excel·lència de sa senyoria
il·lustre y demés officials, y és estat rebut per los
dits senyors del bras militar.

ciutat als dotse del corrent, contenint lo mateix
que la que féu lo die de ahir lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, anyadint que també escrivirian las gràcias al senyor president governador
del Concell Supremo de Aragó per la estafeta.
Al que per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, se’ls respongué lo mateix que lo die de ahir se respongué
per sas senyorias a la embaxada del bras militar.
644v

En aquest mateix die a las sis horas de la tarde,
lo noble senyor don Joan Copons de la Manresana y magnífich senyor Honofre Monsalvo,
ciutedà honrat de Barcelona, aportaren una embaxada de part del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar a sas senyorias, los quals foren tractats
com se estilà y observà en la present casa als
onse de janer del corrent any, com és de vèurer
en lo dietari corrent en dita jornada, expressant
que lo bras militar donava la enorabona a sas senyorias de la reintegració del senyor don Francisco Junyent y de Vergós en lo càrrech de oÿdor militar; y que havia celebrat ab gran gust
esta notícia que sas senyorias eren estats servits
per embaxada participar-li, y que en demostració de quant regonexia lo bras militar esta real
mercè per molt pròpria, y desitjava servir a sas
senyorias passaren la estafeta vinent a escríurer
molt obsequiosas gràcias a sa magestat, que
Déu guarde, // 644r // y reyna, nostra senyora; y
quant antes per medi de embaxada al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent
de sa magestat en lo present Principat. Al que
per sas senyorias, per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, se’ls respongué que lo consistori restava ab summa gratitud
del singular favor ab què lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar lo honrava, que no havia esperat menos de sa gran attenció, assigurant lo
concistori que son únich gust ere assertar y servir a dit bras, axí en lo comú com a sos indivíduos.
Divendres, a XIII de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest die entre quatre y sinch horas de la tarde,
havent obtinguda hora per medi de un capellà
official del capítol, los senyors Hierònym Enveja y Pere Pau Axer, canonges de la iglésia de
Barcelona, aportaren una embaxada de part del
molt il·lustre capítol de canonges de dita iglésia
a sas senyorias, los quals foren tractats del mateix modo que lo die de ahir foren los qui aportaren embaxada de part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y los de la embaxada de la
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Disapte, a XIIII de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest die entre las deu y onse horas de la matinada, havent obtinguda hora per medi de un
verguer los senyors Miquel Grimosachs, ciutedà
honrat de Barcelona, y don Joseph de Magarola
aportaren una embaxada de part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona a sas senyorias, los
quals foren tractats en la conformitat que és de
vèurer en lo present dietari als dotse del present
mes de juny, contenint que los excel·lentíssims
senyors concellers havian ajuntat lo savi Concell
de Cent, qui havia resolt no poder escríurer a
sas magestats lo que per sas senyorias se havia
demanat a la ciutat, ab embaxada de onse del
corrent mes de juny, perquè la ciutat se trobava
ab certas pretencions. Y per consegüent tanpoch passar dos concistorials a donar la gràcias a
sa excel·lència, però en tot lo demés que se offerís del servei de sas senyorias los assiguravan no
se denegaria la ciutat. Al que fou respost per sas
senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, que lo concistori de
qualsevol manera apreciava la resolució presa
per la excel·lentíssima ciutat, y que lo motiu ha
tingut de suplicar-li lo que se li havia demanat
ere per conciderar lo ser important al benefici
públich, de què lo demanant no ere se demanàs
mercè a sa magestat, si sols donar gràcias de la
que havia concedit a don Francisco Junyent. Y
que est concistori, molt il·lustre y fidelíssim bras
militar y molt il·lustre capítol havien passat a deliberar-ho, y que sols ho sentia per la seguretat
tenia per lo molt plausibles havian de ser a sa
magestat.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, // 645r // cusís y continuàs en lo
present dietari un vot en scrits fet als dos de
juny corrent per los magnífichs advocat fiscal de
dit General y doctors missers Isidoro Pi y Pagès
y Joseph Costa, consulents a ell aplicats, ab lo
qual són de parer que individualment dit advocat fiscal pot demanar als arrendataris que foren
mentres la present ciutat fou invadida de francesos, al doctor misser Gabriel Escardó, com a subrogat en lo offici de receptor de la bolla, y a
Gaspar Gatillepa, son principal y fermanças, y a
Antoni Crosas, certas quantitats. Com és de vèurer de dit vot que és assí cusit signat de número
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CCLXXXV, y del tenor següent. Segueix-se dit
vot:
«Jesús,a Maria, Joseph. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. En lo fet consultat als advocats infrascrits com a consulents que són elegits y anomenats per vostra senyoria, a fi y effecte de
aconcellar al magnífich advocat fiscal lo modo,
forma y manera ab què podia y devia obrar y
procehir en tot lo que se trobaria ésser de justícia fahedor en respecte del contengut y expressat en las tres deliberacions per vostra senyoria
fetas en jornada de vint-y-quatre de abril del corrent any mil sis-cents noranta-vuyt, las quals lo
mateix die foren notificadas y intimadas personalment al dit magnífich advocat fiscal, tant, és
assaber, contra sos arrendataris que en la ocasió
que la present ciutat de Barcelona se trobava invadida y ocupada de las armas del rey christianíssim no dubtaren arrendar dels ministres de
Fransa los drets de la bolla de Barcelona y sa
col·lecta, encara que dit arrendament fos fet de
cosa aliena, com y també contra lo doctor en
drets Gabriel Escardó, // 645v // com a subrogat
que fonch en lo offici de receptor dels drets de
dita bolla, per haver-se retingut vers si y retardàs
de entregar al magnífich Pau Lladó y Dalmasas,
deffenedor, tot lo per aquell col·lectat y exigit
del dret de bolla, tant antes del die quinse del
mes de agost mil sis-cents noranta-vuyt com
després, y fins a tant que cessà lo dit pretès
arrendamén; y aquell fonch relaxat per los mateixos ministres de Fransa al dit magnífich deffenedor contra lo que per vostra senyoria expressament li ere estat ordenat, y no menys per
haver-se pagat y satisfet lo mateix doctor Gabriel Escardó, tant de son salari, com de son
principal; y semblantment contra Antoni Crosas, ciutedà honrat de Barcelona, per tenir
arrendadas de ministres de Fransa las bollas de
Gerona, Figueras y Castelló de Empúrias y sas
col·lectas, en tot lo temps que aquellas se trobaren estar invadidas y ocupadas de las armas de
Fransa, a un mòdich preu, molt inferior del preu
ab què antes de dita invasió se acostumavan
arrendar. Vistas originalment las sobre refferidas tres deliberacions de vint-y-quatre de abril
pròxim passat; vistos differents capítols de Cort
a la matèria subjecta concernents, y assenyaladament lo capítol 6, Corts 1520, capítol 7, Corts
1542, capítol 3, 4, 13, Corts 1542; vista la deliberació per vostra senyoria feta als trenta de
maig mil sis-cents noranta-set; vistas quatre differents cartas de orde de las escritas al doctor
Gabriel Escardó en jornada de 18 y 21 de agost
y 10 y 21 de setembre del any 1697; vista altra
carta a vostra senyoria escrita per lo dit doctor
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
644v-645r del trienni 1695-1698.
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Escardó de 14 de setembre del mateix any mil
sis-cents noranta-set; vistos los capítols contenguts y expressats en la capitulació, ab la qual se
entregà la present ciutat // 646r // a las armas del
rey christianíssim feta y firmada lo die deu de
agost del mateix any mil sis-cents noranta-set;
vista la àpoca feta y firmada per lo dit magnífich
deffenedor del General a favor del dit doctor
Escardó rebuda y testificada en poder de Pere
Llosas, notari públich de Barcelona als vuyt de
setembre mil sis-cents noranta-set; vista la requesta presentada per lo sobredit magnífich
deffenedor a Antoni Crosas, ciutedà honrat de
Barcelona, en jornada de vint-y-sis de nohembre mil sis-cents noranta-set, rebuda y testificada en poder de dit Llosas, y no menos la resposta al peu de aquella continuada; oÿt de paraula
lo dit magnífich deffenedor del General y vist y
premeditat tot lo que se havia de vèurer y premeditar en orde a la sujecta matèria. En quant al
fet dels arrendataris que foren de la bolla de la
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta en lo
temps que las armas del rey christianíssim tingueren ocupada y invadida aquella, contengut y
expressat en la sobrerefferida y primera deliberació per vostra senyoria feta. Attès que quicquid sit si en via de dret lo conductor e o arrendatari de alguna cosa ocupada per lo enemich
que invadeix alguna província o ciutat en forsa
del dit arrendament a son favor fet, se fa dòmino de la cosa que se li ha arrendat y si lo enemich que invadeix, adquireix verdeder domini
de la cosa invadida, de tal forma que aquell sie
sufficient y bastant per a transferir títol saltem
legítim al conductor y arrendatari e o bé si la
cosa invadida, y per lo invasor arrendada, se ha y
deu tenir y reputar-se com a cosa aliena. Ab tot,
attès y conciderat que ab lo capítol vint-y-vuyt
de la capitulació, ab la qual se subseguí la entrega feta a la present ciutat a las armas francesas,
expressament se disposà que tant los indivíduos
que en lo die de la entrega de la dita ciutat y
plassa se trobarian dins de ella, //646v // com los
qui se trobarian estar fora, tinguessen tramesos
de temps precisos y peremptoris per a poder elegir sa habitació y domicili, y no menos dins del
termini sens incórrer en pena alguna de confiscació, ésser-los lícit y permès vèndrer, donar,
cedir y transferir sos béns a las personas a ells
ben vistas, y transportar-los a las parts a hont bé
los aparexeria, encara que los tals se trobassen
estar en terras de la jurisdicció del rey, nostre senyor, que Déu guarde, en força del que ab
evidència se veu que durant dit termini de tres
mesos, lo domini de totas las cosas restaren en
poder dels mateixos amos y senyors, que eren
antecedentment de aquellas sens que semblant
domini se transferís a altre. Y per lo tant, durant
lo termini de dits tres mesos en virtut de la mateixa capitulació y pacte exprés, restaren tots los

béns dels invadits líberos y immunes de qualsevol confiscació, de manera que los duenyos y senyors de aquells pogueren y devian líberament
durant dit termini usar, fruir y possehir aquells.
Attès que en força de dita general promesa y
convenció paccionada és constant que baix de
aquella vingueren semblantment compresos los
drets, rèddits y emoluments de tots los magistrats y comuns, que tant dins la present ciutat
com fora de ella se col·lectaven y exigian, encara
que los tals magistrats y comuns se trobessen
ausents de dita ciutat y habitessen en terras de la
jurisdicció del rey, nostre senyor, y molt en particular los drets y emoluments de la Generalitat,
no sols per la regla de dret, és assaber, que sempre y quant se troba ésser feta alguna disposició,
generalment y sens limitació ni restricció de certas personas, ni casos alguns, és cert y constant
que en força de dita disposició general, axís generalment // 647r // concebuda, vénen en aquella compresos, no sols los indivíduos y particulars sinó encara los magistrats y comuns, y no
menos los drets, rèddits y emoluments de
aquells. Majorment quant estos no·s troban estar exceptuats, sinó també per què és indubitat
que ab dita concessió vingueren compresos expressament los drets y emoluments de la Generalitat, per parlar-se’n spesífic de aquells en la
mateixa disposició, conforme axí consta y és de
vèurer en la refferida capitulació. Y assenyaladament en los capítols 25, 26 y 27 de aquella, en
orde a las proposicions statuhidas y disposadas a
favor de la ciutat, Diputació y bras militar ecclesiàstich y demés comuns y particulars, y per lo
tant és cert que en la mateixa conformitat ab
dita disposició general, vingueren compresos
los drets y emoluments tant de la Generalitat
com dels demés altres comuns y magistrats, trobant-se, com se troba, ésser feta menció de
aquells en lo mateix preludi de la disposició, essent axí que és indubitat que la intenció de
qualsevol legislador e o estatuent se infereix y
col·legeix del preludi y exordi de la mateixa disposició y estatut. Y per lo tant se segueix que en
virtut de la mateixa disposició los drets, rèddits
y emoluments tant dels particulars indivíduos
com de tots los comuns y magistrats, durant lo
termini de dits tres mesos, restaren sens difficultat alguna en lo verdeder y propri domini de
aquells, sens haver pogut passar a domini de altre. Attès que no·s pot dubtar que los arrendataris que després de trobar-se invadida y ocupada
la present ciutat arrendaren la bolla de Barcelona y sa col·lecta en la sobredita ocasió tingueren individual y specífica sciència de tot lo contengut en los sobredits capítols de dita
capitulació; tant per ésser // 647v // matèria tant
pública y notòria, com també per la publicació
que de dita capitulació se subseguí, evidentment se segueix que, havent arrendat la dita bo903

lla de la present ciutat y sa col·lecta antes de haver finit y acabat los tres mesos preffigits no pogueren ignorar, com axí no ignoraren, que
arrendavan drets y emoluments, que en tot cas
encara lo domini de aquells no se havia transferit a senyor estrany, ans bé, que lo domini de
semblants drets y emoluments in vim pacte et
conventionis residia penes lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de vostra senyoria. Y per lo
tant, avent arrendat com de fet arrendaren, cosa
aliena de necessitat se ha de dir ésser dits arrendataris constituïts en mala fe y in dolo per haverse fet dit arrendament a non domino. Attès que
segons disposició de dret és constant e indubitat, que sempre y quant un arrendatari e o conductor arrenda o condueix alguns drets o altre
qualsevol cosa a non vero domino, resta lo tal
arrendatari o conductor obnóxio y obligat a satisfer y pagar lo just preu del arrendament rei
conductae al verdader amo y senyor de aquella,
majorment en lo cas que lo tal conductor o
arrendatari té clara y specífica sciència de ser la
cosa arrendada y conduïda aliena del qui arrenda, lloga e o ven aquella; de tot lo que resulta
aver-se de dir que los sobredits arrendataris foren constituïts en mala fe, arrendant com de fet
arrendaren cosa aliena, y que sabien molt bé
que en forsa de dit pacte y convenció saltem pro
eo tunch, no·s trobava ésser en domini dels qui
arrendavan aquella, y per conssegüent no poder-sa dits arrendataris eximir de satisfer y pagar
a vostra senyoria e o bé restituir tot lo per
aquells col·lectat, exigit y cobrat de la cosa conduïda y arrendada, com a verdader amo y senyor que era de aquella, per tot lo temps dits
arrendataris percibiren y col·lectaren los fruïts
de la cosa conduïda y arrendada, agut respecte
al preu al qual antes de la invasió y ocupació per
vostra senyoria se trobava arrendada y conduïda. //648r // Y encara que no fàltian doctors que
digan que se han y deuhen sustenir a lo menos
de equitat y benignitat los arrendaments y conduccions fetas per lo enemich en lo temps de la
invació de alguna província, emperò, se deu advertir que los dits doctors no parlan en cas de
capitulació o pacte exprés fet a favor dels béns,
rèddits y emoluments dels invadits, conforme és
en nostre cas, en lo qual, no obstant la invasió
feta per las armas del rey christianíssim en forsa
del pacte exprés, se troba lo contrari disposat, y
axí bé trobant-nos en la legitimació de la sobre
refferida regla per alguns doctors stablerta.
En quant emperò al contengut en la segona deliberació per vostra senyoria feta, en respecte del
fet del doctor Gabriel Escardó, com a subrogat
que fou en lo offici de receptor de la bolla, attès
que de la deliberació feta per vostra senyoria als
trenta de maig mil sis-cents noranta-set, la qual
fonch personalment intimada al mateix doctor
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Escardó, consta ésser-li estat ab ella ordenat,
que en cas que los arrendataris de la bolla y
col·lecta de la present ciutat, retissen per rahó y
causa del siti lo arrendament de dita bolla, se retingués vers si com a dipositari las pecúnias que
resultarian de dit dret de bolla, tenint aquellas
guardadas y depositadas en son poder per distribuhir-las, tant solament ab lo modo y forma
que per vostra senyoria li seria ordenat y no altrament; consta de la serie y tenor de las sobre
refferidas quatre cartas escritas per vostra senyoria al dit doctor Gabriel Escardó, en jornada de
divuyt y trenta-hu de agost y de deu y vint-y-hu
de setembre del any mil sis-cents noranta-set,
que inseguint vostra senyoria lo tenor de la sobre refferida deliberació se li donà orde al dit
doctor Escardó que tot lo diner tindrie col·lectat lo entregàs a las personas a las quals se li donaria orde, ordenant-li expressament ab una de
aquellas que encontinent entregàs tot lo diner
que tenia en son poder al sobredit magnífich
Pau Lladó y Dalmasas, deffenedor. Y ab la cuarta y última de ditas cartas consta que en concideració de ésser estat // 648v // dit doctor Escardó omís y negligent, tant en respòndrer a les
cartas de vostra senyoria com y també en obtemperar y obehir al que se li havia ordenat, se li
comminà de procehir tant contra de aquell com
contra son principal y sas fermansas. Consta de
la mateixa pròpria confessió feta per dit doctor
Escardó, ab la carta a vostra senyoria per ell escrita en jornada de catorse de setembre mil siscents noranta-set, que en dita ocasió tenia ja en
son poder cobrats part de diners, los quals no
havia entregat encara al dit magnífich deffenedor y no menos que havia rebut també las cartas
per vostra senyoria a ell scritas, a las quals no havia respost, de tot lo que resulta ésser innegable
la omisió y descuÿt tingué dit doctor Escardó
en no obehir les ordes que tenia de vostra senyoria, y no menos la inurbanitat per ell comesa
en no respòndrer a totas las cartas de vostra senyoria. Attès que segons disposició expressa del
capítol set, Corts de mil sinch-cents trenta-tres,
capítols tres, quatre y tretze, Corts mil sinchcents quaranta-dos, consta que los officials tant
de General com bolla y altres que tenen administració de pecúnias de la Generalitat, no·s poden retenir aquellas ab pretext algú, y que si ho
fan incidexen en differents penas en dits capítols
statuhidas y ordenadas, y en particular en la
pena y mulcta de satisfer y pagar al General los
interessos de las quantitats per aquells retingudas. Attès que de la àpoca firmada en poder de
Pere Llosas, notari públic de Barcelona als vinty-vuyt de setembre mil sis-cents noranta-set,
consta que lo dit magnífich Pau Lledó y Delmasas, defenedor, confessà haver rebut del dit doctor Gabriel Escardó la quantitat de quatre-centas sinch lliuras, tres sous y un diner, a
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compliment de quatre-centas setanta-sinch lliuras, tretze sous y un diner, que foren la part
que·s digué tocava al General de aquellas mil
dos-centas catorse lliuras, sinch sous y un diner
resultans // 649r // del col·lectat de dita bolla de
Barcelona en lo mes de agost del mateix any mil
sis-cents noranta-set, com las restants set-centas
quaranta-vuyt lliuras, dotze sous se digués ab
dita matexa àpocha retenir-se dit Escardó, a effecte de entregar-las als ministres del rey christianíssim per preténdrer que a ells, y no a vostra
senyoria, tocava lo cobrar y exigir tot lo que se
havia col·lectat de dit dret de bolla en lo dit mes
de agost mil sis-cents noranta-set, y las restants
sexanta lliuras a compliment de la refferida
quantitat se retingué lo dit doctor Escardó per
pagar-se lo salari a ell y a son principal fins alashoras degut. Consta semblantment de la matexa àpocha que las refferidas quatre-centas sinch
lliuras, tretze sous y un diner per lo mateix doctor Escardó, foren pagadas, ço és, cent set lliuras, quinze sous y quatre ab moneda de Espanya
y las restants dos-centas noranta-set lliures, disset sous y nou ab quaranta-y-dos doblas lluïsas y
ab escuts blanchs de Fransa, contant las doblas a
rahó de set lliuras quiscuna, y los escuts blanchs
a raó de una lliura setse sous. Y per lo tant, de la
matexa contextura y thenor de la sobredita àpocha, ab tota evidència resulta que per ommissió
del doctor Escardó dexà de cobrar lo General la
refferida quantitat de set-sentas quaranta-vuyt
lliuras, dotze sous, que ab la matexa àpocha se
digué haver-se retingut per entregar-las als ministres de Fransa, lo que en manera alguna hauria succehit si, obeint dit doctor Escardó com
devia als ordes de vostra senyoria, hagués entregat antecedentment la refferida quantitat al
doctor magnífich deffenedor, y no menos que
retenint-se com se retingué de las sobremencionadas quatre-centas sexanta-sinch lliuras, tretse
sous y un diner, las refferidas sexanta // 649v //
lliuras per rahó y causa de salari, tant al dit doctor Escardó, subrrogat en dit offici, és cert que
ab dita retenció expressament contraféu a la formal disposició del capítol sis de las Corts del any
mil sinch-cents vint, ab lo qual se disposà no ésser lícit a official algú del General lo satisfer-se y
pagar-se lo salari de son offici. Consta més avant
de la matexa àpoca que las ditas dos-centas noranta-set lliuras, disset sous y nou que foren pagades per dit doctor Escardó ab moneda francesa, ço és, ab doblas lluïsas y escuts blanchs a raó,
és assaber, de set lliuras la dobla y una lliura, setse sous lo escut blanch, y per consegüent a notori se veia lo dany que rebela la Generalitat
ocasionat únicament de la omissió tingué dit
doctor Escardó en no entregar quanto [...], y
segons lo orde que de vostra senyoria tenia los
diners que havia col·lectat de dit dret de bolla,
lo qual dany en respecte del valor intrínsech de

la moneda en manera alguna auria suportat la
Generalitat si encontinent dit doctor Escardó
hagués entregat com devia los diners que tenia
en son poder. Attès que és constant y cert en via
de dret que sempre y quant per omissió y negligència de algun official resulta algun dany al
magistrat, resta lo tal official obligat a la total
esmena y satisfació del dit dany; y axí bé resulta
de tot lo sobredit que constant com consta, que
per sola omissió y negligència del dit doctor Gabriel Escardà sobrevingut lo dany tant conciderable a la Generalitat, és a saber, de aver perdut la quantitat de set-centes quaranta-vuyt
lliures, dotse sous, que per lo mateix Escardó
foren retingudas, y després entregàs als ministres de Fransa e o de orde de aquells a altres perso- // 650r // nas, y no menos en respecte de la
quantitat de sexanta lliuras que semblantment
se retingué per son salari; com y també per ocasió de la pèrdua que dita Generalitat tingué en
la quantitat de las ditas dos-centas noranta-set
lliuras, disset sous y nou diners, havent-se estas
pagat ab moneda de Fransa, que per lo tant lo
dit doctor Gabriel Escardó en lo refferit nom no
menos Gaspar Gatillepa, mercader, com a obtenint lo offici de receptor de la bolla y sas fermansas per ell donadas, han y deuhen ésser
compel·lits y obligats en haver de satisfer y pagar e o bé restituhir a la Generalitat totas las sobre refferidas quantitats respective, junt ab sos
interessos segons lo disposat en los sobre refferits capítols de Cort. Finalment, en quant al contengut en la tercera deliberació, en orde al fet
de Antoni Crosas, arrendatari que fonch de las
bollas de Gerona, Figueras, Castelló de Empúrias y sas col·lectas, en los temps que las armas
francesas tingueren invadidas y ocupadas aquellas, attès que de la informació extrajudicialment feta per lo magnífich deffenedor y altrament resulta del mateix que lo dit Antoni
Crosas diu y suposa ab la resposta per aquell feta
a la requesta a ell mateix presentada per lo magnífich defenedor, consta que en lo intermedi del
temps que discorregué des del dia setze de nohembre del any mil sis-cents noranta-set fins lo
die primer de janer pròxim passat real y effectivament lo sobredit Antoni Crosas col·lectà, exigí y cobrà los drets de General y bolla indistínctament de Gerona, Figueras, Castelló de
Empúrias y sas col·lectas respective. Attès que
no consta y menos constar pot que lo sobredit
Antoni Crosas, des del die setze de nohembre
mil sis-cents noranta-set fins al // 650v // primer
de janer pròxim passat, haja tingut ni tingués títol algú llegítim de vostra senyoria per a poder
rèbrer, col·lectar y exigir los drets de las sobre
refferidas bollas y sas col·lectas, ans bé, lo contrari; consta ab tota evidència del manament incertat en lo acte de la presentació y requesta,
instant lo dit magnífich deffenedor, feta a dit
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Crosas en jornada de vint-y-sis de nohembre
mil sis-cents noranta-set, del thenor del qual resulta que qualsevol pretès títol que al dit Antoni
Crosas li hagués pogut competir per a exigir y
col·lectar semblants drets de la Generalitat, lo
cert fóra, com ho és, per semblant títol restà en
virtut del sobre expressat manament y orde
conquesa, anul·lat y abolit de forma que des
del die que aquell fonch fet y axí bé de setse de
nohembre mil sis-cents noranta-set en avant, no
podia, com no pogué, tenir títol algú dit Crosas
per a cobrar, col·lectar y exigir los refferits drets;
essent axís que per est effecte era precís y necessari que lo dit Crosas en lo sobredit temps tingués dret, títol y causa de vostra senyoria, com a
verdader amo y senyor que en dit temps era y
vuy és de dits drets. Attès que segons disposició
de dret és constant e indubitat que sempre y
quant algú sens títol ni causa alguna se ingereix
en la administració y col·lecta de alguns drets,
resta lo tal obligat, no sols a la reddició de
comptes de la dita administració sinó també la
total restitució de tot lo per aquell col·lectat y
exigit, fahedora sens difficultat alguna al llegítim y verdader senyor que era en lo temps que
lo tal administrador y col·lector intrús se inmiscuí a la administració de dits drets; de a hont se
segueix haver-se de dir que havent-se ingerit lo
sobredit Antoni Crosas en la administració y
col·lecta dels sobredits drets y de fet haver
col·lectat y administrat aquells des del dia setze
de nohembre mil sis-cents noranta-set fins al
primer de janer del corrent any mil sis-cents noranta-vuyt, sens te- // 651r // nir dret, títol ni
causa alguna de vostra senyoria, resta obligat a
la total satisfació y restitució de tot lo col·lectat
y pogut col·lectar durant dit temps en las sobreditas bollas y sas col·lectas; y per consegüent
que al dit magnífich advocat fiscal si incumbeix
obligació de instar judicialment contra del sobredit Antoni Crosas, per la recuperació e o restitució de tot lo que ha importat y pogut importar-los col·lectar en lo intermedi de dit temps de
las sobre refferidas bollas y sas col·lectas. Per tot
lo que, y altrament, los infrascrits advocats y
consulents són de vot y parer y aconsellan al
magnífich advocat fiscal del General, que cumplint com sempre a sa obligació, pot y deu judicialment demanar tant als arrendataris que foren en lo temps que la present ciutat se troba
estar invadida y ocupada de las armas francesas,
com també al doctor en drets Gabriel Escardó,
com a subrrogat que fonch en lo offici de receptor de la bolla, y a Gaspar Gatillepa, son principal y fermansas, y no menos a Antoni Crosas y a
cada hu de aquells respective las sobre refferidas
y expressadas quantitats per los motius, causas y
rahons llargament desobre deduhidas y ponderadas. Y axí ho sentim en Barcelona, als dos del
mes de juny del any de mil sis-cents noranta-
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vuyt. Lo doctor Isidro Pi y Pagès, consulens.
Doctor Joseph Costa, consulens. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae».
Dilluns, a XVI de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
dia sas senyorias, exceptat lo senyor deputat
// 651v // militar per ser absent de concistori en
esta funcció, anant concistorialment ab cotas, ab
los verguers davant ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y
officials de la present casa, són anats a las deu
horas del matí a la casa del General per a fer
continuar lo subast del arrendament dels drets
de la Generalitat. Y havent constat a sas senyorias per relació que·ls féu lo corredor de què sols
havia dita de vuytanta-sinch mil lliuras, que era
la matexa que se ere donat als trenta de abril del
corrent any; no obstant dit dia y altres havia publicat de orde de sas senyorias que qui·s posaria
en dita de cent y vint mil lliuras per quiscun any
en lo arrendament dels drets de bolla de Barcelona, bollas foranas y de General de tot lo Principat se li donarian tres mil lliuras de axaus per
una vegada tant solament, y que no se havia acceptat la dita; sas senyorias ordenaren a Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre del General,
publicàs volia donar axaus y que qui·s posaria en
dita per a dit arrendament de cent y divuyt mil
lliuras per any, se li donarian mil lliuras de axaus
per una vegada tant solament. Axí mateix, havent feta relació a sas senyorias dit Iglésias que
no se havia acceptat la dita, li manaren que publicàs que qui·s posés en dita de cent y divuyt
mil lliuras per quiscun any sobre dit arrendament, se li donarian dos mil lliures de axaus per
una vegada tant solament. Després dit Iglésias
féu relació a sas senyorias de què ningú havia acceptat la dita y sas senyorias li digueren que publicàs que qui·s posaria en dita de cent y divuyt
mília lliuras per quiscun any sobre dit arrendament, se li donarian dos mil y sinch-centas lliuras de axaus per una vegada tant solament. Y
attès que segons relació feta per dit Iglésias a sas
senyorias los constà no haver-se acceptat
// 652r // la dita, li digueren que publicàs que
qui·s posaria en dita de cent divuyt mil lliuras
per quiscun any sobre dit arrendament, se li donarian tres mil lliuras de axaus per una vegada
tant solament. Y no havent-se tampoch acceptada la dita segons relació los ne féu lo corredor,
sas senyorias porrogaren per dimecres primer
vinent als divuyt del corrent mes de juny.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot en scrits fet als tretze de juny corrent
per lo magnífich advocat fiscal y consulents a
ells aplicats, ab lo qual són de parer que poden y
deuhan sas senyorias ordenar al procurador fis906

cal procehesca en las instàncias per la declaració
del que sia de justícia contra de Narcís Boffill,
en lo tocant a la querela de número sinquantaset. Com més llargament és de vèurer de dit vot,
que és assí cusit, signat de número dos-cents
vuytanta-sis, lo qual és del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph. En y sobre lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y ohidors de comptes del
present Principat de Cathalunya al magnífich
advocat fiscal y consulents aplicats infrascrits en
virtut de deliberació feta per dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori als vint-y-dos de mars mil
sis-cents noranta-set, en orde si sa senyoria fidelíssima deu posar en execució lo vot fet per los
magnífichs doctors Pere de Cardona, cavaller, y
Joseph Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, als
catorse de mars del any mil sis-cents norantaset, o bé seguir lo sentit de dit magnífich advocat fiscal sobre lo punt y article que·ls fou
consultat, concistint en si devian ordenar sa senyoria fidelíssima al procurador // 652v // fiscal
sobre lo punt y article que·ls fou consultat, consistint en si devia ordenar sa senyoria fidelíssima
al procurador fiscal del General proseguís las
instàncias per la declaració de la querela de número 57 fulminada contra Narcís Bofill per lo
procurador fiscal de la visita del trienni proppassat y remesa a sa senyoria fidelíssima per los
molt il·lustres senyors visitadors de aquella, per
a què sa senyoria ordenàs a sos magnífichs assessors, advocat y procurador fiscal acabassen de
substanciar-la y declarar-la. Sobre lo qual punt y
article foren dits magnífichs consulents de vot y
parer que·s devia proseguir dita instància y passar a la declaració de la dita querela en la forma
referida, lo dit emperò magnífich advocat fiscal
fou de sentir que·s devia primerament consultar
a sa magestat, que Déu guarde, per a què ordenàs lo fahedor.
Vist lo dit vot ab sos attentos documents y demés inclusions en què se fundaren dits magnífichs consulents; vist lo altre dit vot particular
fet per lo magnífich advocat fiscal ab los motius
y rahons que en ell se expressan; vist lo real privilegi per la magestat del senyor rey don Felip
Quart, de immortal memòria, dat en la real casa
del Pardo als 23 de janer 1654 concedit a la Generalitat del Principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Çerdanya per la insiculació general de diputats y oÿdors de comptes y altres officis de dit General, feta en dit any 1654 y forma
que per avant se havia de tenir y servar, que·s
llitg en los llibres de decrets, gràcias y privilegis
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 651v652r del trienni 1695-1698.

de la present casa; vista la sobredita deliberació
feta per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
dit dia de 22 de març 1697; y vist lo demés que
se havia de vèurer. Attès que dels fonaments,
motius y rahons del dit vot fet per los dits magnífichs consulents queda justificada la resolució
que conté, y encara que ab lo vot fet per dit
magnífich advocat fiscal se prengué per motiu
que sa magestat en la confirmació de las constitucions y privilegis // 653r // del present Principat se reservà la facultat de insecular y desensecular, y la conexensa de tot lo tocant y
pertanyent a las inseculacions y desenseculacions, de manera que per a què lo molt il·lustre
y fidelíssim consistori pogués tenir la primera
summària y entrejudicial cognició de las excepcions que occorren als extrets després de la extracció, y antes de ser admesos y entrar a la possessió y exercici del ofici, fou menester obtenir
com se obtingué, lo real decret de sa magestat
de 8 de nohembre 1659, la disposició del qual
té molta dificultat puga compèndrer ni tribuir
jurisdicció al il·lustre y fidelíssim consistori per a
conèxer de las excepcions que occorran després
del admició y possessió del ofici, qual ve a ser la
que se objecta a dit Narcís Bofill, concluhent en
dit vot haver-se de recórrer a sa magestat per a
què manàs lo fahedor. Attès, emperò, y considerat que després del dit real privilegi de confirmació y reserva referida en ell, feta en lo altre
real privilegi sobre referit, concedit per sa magestat en la real casa del Pardo als 23 de janer
1654 per la insiculació general de dit any y forma que per avant se havia de tenir y observar, se
digué y disposà, ibi: «a todos los quales damos el
poder y facultad que fuere menester y se requiere
para habilitar las personas que huvieren de concurrir y encluir las que no tuvieren las calidades y
requisitos que deven tener, según y como se ha estilado y está dispuesto por las constituciones, usos y
costumbres y actos de corte del Principado». De
las quals paraulas consta haver volgut y disposat
sa magestat que los que de facto serian inseculats y habilitats sens tenir ditas qualitats y requisits que deuhen tenir, segons lo disposat per
constitucions, usos, costums y actes de cort no
fossen ni se tinguessen per insiculats legítimament, ni hàbils per a concórrer, del que resulta
que quant se offereix tractar judicialment no
primario et principaliter sinó per // 653v // modum causae et de solo facto, de las qualitats y requisits que són menester per a ser inseculats,
concórrer y exercir los officis de la present casa,
pot lo molt il·lustre y fidelíssim consistori ab sos
magnífichs assessors conèixer de ditas qualitats
y requisits, que condueixen per a declarar lo
principalment deduhit en judici, sens contravenir en manera alguna a dita real reserva; a exemple del jutge layc, lo qual, encara que incapàs de
conèixer de las cosas espirituals y merament ec907

clesiàsticas, pot per modum causae et quando és
qüestió de facto conèixer de aquellas tot lo que
se aplica respecte de la referida querela de número 57, que·s troba fulminada principalment
contra de dit Bofill, a fi de què sie condemnat a
restituir los salaris, adealas, lucros y demés emoluments que ha exigit y cobrat de la Generalitat
com a oïdor real, que de fet fou lo trienni proppassat. Y solament per modum causae se deduhí
y expressà en dita querela que dit Bofill, al
temps que sortejà en dit offici de oïdor real, ja
no era ciutadà de la mà mitjana de Gerona, per
haver obtingut molt antes de la dita extracció
privilegi de ciutadà honrrat de Barcelona, y que
així bé per trobar-se inseculat com a ciutadà de
la mà mitjana de la ciutat de Gerona segons la
disposició del capítol 19 de las Corts del any
1542, no pogué en força del mateix dit capítol
ni altrament concórrer en dit offici de oÿdor
real per la mà mitjana de Gerona, en què fou extret per haver mudat de estat, com apar més dilatadament de la dita querela de número 57.
Attès així mateix que és indubitat ser de la jurisdicció del molt il·lustre y fidelíssim consistori,
conèixer dels fets y causas tocants a la demanda
y restitució // 654r // de béns y pecúnias del General, que se li deuhen o indebitament se exigeixen de aquell, y com la causa final és impulsiva de la referida querela se dirigesca a dit fi de
repetir de dit Bofill los salaris, adealas, lucros y
demés emoluments que·s pretén haver indebitament cobrat y exigit, se segueix de aquí tenir
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, jurisdicció per a conèixer del fet de dita querela, la qual
jurisdicció no·s pot dir ni pensar en manera alguna compresa en la desobre referida real reserva, com esta no comprenga sinó la facultad
de insecular y desensecular, la qual queda intacta y compatible ab la cognició judicial que té y
pertany al molt il·lustre y fidelíssim consistori
en lo fet de dita querela, en la qual no se tracta
com se ha dit de la inseculació primario et principaliter sinó per modum causae et de facto illius
a diferència del cas del sobredit real decret de 8
de nohembre 1659, en què principalment se
tractava de la desinseculació de un subjecte inseculat, habilitat y extret. Y per consegüent, salvada sempre la dita real reserva, té jurisdicció lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori per a conèixer de la referida y altres semblants querelas remesas a aquell, per los molt il·lustres senyors visitadors en la conformitat que se explica en dit
vot dels magnífichs consulents.
Per tot lo que, y altrament, los magnífichs advocat fiscal y consulents infraescrits se adereixen al
sobre referit vot de dits magnífichs consulents
fet als 14 de març 1697, y així bé són de vot y parer que pot y deu sa senyoria fidelíssima ordenar
a son procurador fiscal del General que, inse-
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guint la exortació feta per los molt il·lustres senyors visitadors en la visita // 654v // pròxima,
procehesca en las instàncias per la declaració del
que sia de justícia en orde a dita querela de número 57 contra dit Narcís Bofill, devant dels
magnífichs assessors de la present casa en la conformitat que·s troba observat y estilat, y així ó
senten en Barcelona als 13 de juny 1698. Marti,
advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatus. Arcidet, consulens. Copons, consulens».
Dimecres, a XVIII de juny MDCXCVIII. En aquest
dia sas senyorias, exceptat lo senyor deputat militar, per ser absent de concistori en esta funcció, anant concistorialment ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de
la present casa, són baixats a las deu horas del
matí a la casa del General per a fer continuar lo
subast del arrendament dels drets de la Generalitat. Y com segons relació feta a sas senyorias
per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre
del General, los comtàs de què no·y havia altra
dita que la de vuytanta-sinch mil lliuras y que
no se havia acceptat la dita de cent divuyt mil
lliuras per quiscun any ab los drets de bolla, bollas foranas y de General de tot lo Principat, ab
tres mil lliures de axaus per una vegada tant solament, sas senyorias prorrogarien per divendres primer vinent als vint del corrent.
Dijous, a XVIIII de juny MDCXCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo // 655r //
concistori de sas senyorias lo doctor en medecina Jaume Fontana, ha fet relació mitjensant jurament de com lo noble don Miquel de Pallarès, ajudant segon de racional del General y
present casa, anys ha que pateix de una debilitat
de la vista que no sols de la última relació que té
feta sinó també que anys ha que li ha impedit y
de present li impedeix la personal servitut de
son offici.
Divendres, a XX de juny MDCXCVIII. En aquest
dia sas senyorias, acceptat lo senyor deputat militar per ser absent de concistori en esta funcció,
anant concistorialment ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas, acompanyants
dels magnífichs assessors advocat fiscal y officials de la present casa, són baixats a las deu horas del matí a la casa del General per a fer continuar lo subast del arrendament dels drets de la
Generalitat. Y com, segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de coll y
ministre del General, los comtàs de què no·y
havia altra dita que la de vuytanta-sinch mil lliuras per quiscun any, ab tres mil lliuras de axaus
per una vegada tant solament, sas senyorias ordenaren a dit Iglésias publicàs axaus, y que qui
se posaria en dita de cent y disset mil lliuras per
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quiscun any ab lo arrendament dels drets de bolla de Barcelona, bollas foranas y dret de General de tot lo Principat, se li donarian mil lliuras
de axaus per una vegada tant solament. Després,
havent fet relació a sas senyorias dit Iglésias que
no se havia acceptat la dita, li ordenaren que publicàs que qui se posaria en la pròxima dita li
donarian dos mil lliuras de axaus. Axí mateix,
havent dit Iglésias fet relació a sas senyorias de
què tampoch estava acceptada la dita, li digueren que publicàs que qui·s posaria en la pròxima
dita li donarian // 655v // dos mil y sinch-centas
lliuras de axaus. Constant a sas senyorias així
mateix per relació de dit Iglésias que no és acceptada la dita, li manaren sas senyorias publicàs
que qui·s posaria en la pròxima dita se li donarian tres mil lliuras de axaus. Y com a sas senyorias los consta per dit Iglésias no haver-se acceptat la dita, li manaren que publicàs que qui se
posaria en la pròxima dita se li donarian quatre
mil lliuras de axaus per una vegada tant solament, entenent-se lo mateix las altras vegadas. Y
per quant ningú acceptà la dita segona porrogaren per dilluns primer vinent als vint-y-tres del
corrent juny.
Dilluns, a XXIII de juny MDCXCVIII. En aquest
die sas senyorias, exceptat lo senyor deputat militar per ser absent de concistori en esta funcció,
anant consistorialment ab cotxes, ab los verguers
devant ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la
present casa del General per a fer continuar lo
subast del arrendament dels drets de la Generalitat, y com segons relació feta a sas senyorias
per Joseph Iglésias, // 656r // corredor de coll y
ministre del General, los aja constat de com estava acceptada la dita de cent disset mil lliuras
ab quatre mil lliuras de axaus per una vegada
tantsolament per quiscun any, ab lo arrendament dels drets de bolla de Barcelona, bollas foranas y de General de tot lo Principat, desitjant
sas senyorias aumentar en tot quant los és possible los avers de la Generalitat, han ordenat a dit
Iglésias que publicàs que qui se posaria en dita
de cent vint-y-quatre mil lliuras per quiscun any
ab lo arrendament de dits drets, se li donarian
mil lliuras de axaus. Y no havent-se acceptat se li
ordenà publicàs dos mil lliuras. Y no havent-se
acceptat se li manà publicàs tres mil lliuras de
axaus, entenent-se sempre per una vegada tant
solament. Avent dit Iglésias fet relació a sas senyorias de què la última dita no restava acceptada, se li ordenà per sas senyorias se publicàs que
qui se posaria en dita de cent vint-y-tres mil lliuras per quiscun any, ab lo arrendament de dits
drets, se li donarian mil lliuras de axaus. Y no
havent-se acceptat se li manà publicàs tres mil
lliuras de axaus, entenent-se sempre una vegada
tant solament. Axí mateix dit Iglésias féu relació

a sas senyorias de què la última dita no estava
acceptada, per lo que sas senyorias manaren a
dit Iglésias que publicàs que qui se posaria en
dita de cent vint-y-dos mil lliuras per quiscun
any, ab lo arrendament de dits drets, se li donarian mil lliuras de axaus. Y no havent-se tampoch acceptat se li ordenà ne publicàs dos mil
lliuras. Y no havent-se // 656v // tampoch acceptat se li manà publicàs dos mil y sinch-centas
lliuras. Y finalment no havent-se acceptat, se li
manà publicàs tres mil lliuras de axaus, entenent-se sempre per una vegada tant solament. Y
per quant ningú accepta la última dita segons
relació ne féu a sas senyorias dit Iglésias, sas senyorias prorrogaren per dimecres primer vinent
als vint-y-sinch del corrent mes de juny, ordenant sas senyorias a dit Iglésias que publicàs que
dit dia volian sas senyorias arrendar.
Dimecres, a XXV de juny MDCXCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias, lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar absent de concistori per ser dependència de negoci seu propri, a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
vot fet en scrits per los magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa de data
del die present, en y ab lo qual són de vot y parer que han y deuhen sas senyorias deliberar que
al il·lustre y fidelíssim senyor don Francisco
Junyent y de Vergós, ohidor militar, se li sian
pagadas totas las tersas, adealas y demés emoluments a dit offici pertanyents, des del dia que
fonch remogut de dit offici fins al dia que fou
reintegrat en ell. Com més llargament és de
vèurer de dit vot que és assí cusit, signat de número dos-cents vuytanta-set, y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
con- // 657r // cistori dels senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
als assessors y advocat fiscal infrascrits, ab deliberació feta als vint del corrent mes de juny, sobre si poden y deuhen sas senyorias deliberar
que al il·lustre y fidelíssim senyor don Francisco
de Junyent y de Vergós, ohidor militar, se li sian
pagadas totas las tersas, adealas y demés emoluments a dit offici pertanyents des del die que
fou remogut de dit offici fins al dia que fou reintegrat en ell. Vista la dita deliberació; vistos dos
reals decrets de sa magestat, Déu lo guarde, en
deguda forma de cancellaria despatxats, y al
molt il·lustre y fidelíssim concistori entregats; lo
un de data de deu de dezembre mil sis-cents
noranta-sis, dat en la vila de Madrid, ab lo qual
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
656v-657r del trienni 1695-1698.
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sa magestat fou servit ordenar que don Francisco Junyent y de Vergós fos desensiculat de la
bolsa de oÿdor militar y privat del dit offici, que
exercia; y lo altre en jornada de vint-y-vuyt de
maig pròxim passat dat en la ciutat de Toledo,
ab lo qual sa magestat per los bons informes ab
què està del zel y mèrits de dit don Francisco
Junyent y de Vergós, y attenent també als serveys de sos passats, és servit ordenar y manar ésser restituhit al exercici del càrrech de oÿdor militar del present Principat, ab los pagos que
devia haver percebit durant lo temps de sa deposició y que ha insiculat en las bolsas de la Deputació axí com antes estava; vist altre vot en
consemblant exemplar fet als set de agost mil
sis-cents vuytanta-vuyt, y vist lo demés que se
devia vèurer. Attès que encara que sa magestat
ab lo primer real decret, per justos motius y
usant de sa real reserva, resolgué que dit don
Francisco Junyent y de Vergós se remogués de
dit offici de oÿdor militar, emperò declarant
després son real ànimo ab lo dit segon decret, és
estat servit expressar que estava ben informat
del zel // 657v // y mèrits de dit don Francisco; y
que attenent a ells y als serveys de sos antecessors, és a sa real voluntat que fos restituhit al
exercici de dit offici, la qual restitució y reintegració deve ésser ab tots los salaris, adealas y
emoluments que dit don Francisco devia haver
percebit si no fos estat remogut; perquè segons
ensenyan los doctors en via de dret y en térmens
de restitució que fa lo príncep del official que
estava privat usant de la paraula «restituo», se
entén y deu interpretar aquella gràcia amplíssimament important reintegració a tot lo que se
havia amitit, reposant-se en lo prístino estat,
com si no fos estat remogut, perquè la força de
la paraula «restituo» en legal intel·ligència est in
pristinum statum reposicio; y així essent amplíssima la gràcia del príncep ab expressió del bon
zel y mèrits del official et ex certa sciencia, importa no sols la recuperació del honor y bona
fama, sinó també del salari, fruÿts y emoluments, lo que en nostre cas resta sens difficultat,
a hont sa magestat ha expressat que dita restitució sia feta ab los pagos que devia haver percebuts durant lo temps de la deposició, perquè essent clara la real voluntat, cessa tot dupte; lo
qual tampoch concisteix en la intel·ligència de
la paraula «gages» que esta significa y comprèn
lo mateix que «salarium», «merces», «stipendium», no sols en la pròpria significació del
idioma castellà segons ensenyan lo pare Salas de
la Companyia de Jesús in Thesauro Hispaniae
Latini, verbo «gages», y don Sebastià Covarrubias en son Thesoro de la Llengua Castellana,
que va incorporat ab lo volum del doctor Aldrete en son tractat Del origen de la llengua castellana en lo mateix verbo «gages», sinó també
perquè en la pràxis de la present casa la dita pa-
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raula «gages» se ha pres per sinònima ab la paraula «emolumentum», com // 658r // axí se troba motivat ab la sentència feta en la causa aportava lo procurador fiscal del General ab la
guarda del portal de Mar de la present ciutat,
publicada a honze de juliol mil sis-cents sexanta-vuyt; y essent sinònims pagos y emoluments
se han de compèndrer totas las ganàncias y profits segons Ambròs Calepino en son diccionari,
verbo «Emolumentum». Per lo que són de vot y
parer que ha y deu lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori deliberar que a dit don Francisco
Junyent y de Vergós, oÿdor militar, se li sian pagadas totas las tersas, adealas y demés emoluments, a dit offici pertanyents des del dia que
fou remogut de dit offici fins al dia que fou reintegrat en ell. Y axí ho firmam en Barcelona als
vint-y-sinch de juny mil sis-cents noranta-vuyt.
Alòs y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer,
assessor subrogatus. Marti, advocatus fisci Generalis Cathaloniae».
En aquest mateix die sas senyorias, absent lo senyor deputat militar de concistori, anant concistorialment ab cotxes, ab los verguers devant
ab massas altas, acompanyats dels magnífichs
assessors, advocat fiscal y officials de la present
casa del General per a fer continuar lo subast del
arrendament dels drets de la Generalitat. Y com
segons relació feta a sas senyorias per Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre del General,
los haja constat de què no·y havia altra dita que
la de cent y desset mil lliuras ab quatre mil lliuras de axaus, per una vegada tant solament, ab
dit arrendament de dits drets per quiscun any, y
que axí no estava acceptada la dita de cent y
vint-y-dos mil lliuras ab tres mil lliuras de axaus,
ordenaren sas senyorias a dit Iglésias que publicàs que qui se posaria en dita de cent vint-yuna mil lliuras per quiscun any ab lo arrendament dels drets de General de tot lo Principat,
// 658v // bolla de Barcelona y bollas foranas, se
li donarian mil lliuras de axaus. Y no havent-se
acceptat segons relació de dit Iglésias, li manaren que publicàs que qui·s posaria en la pròxima
dita, se li donarian mil y sinch-centas lliuras de
axaus. Y no havent-se acceptat tampoch segons
relació feta a sas senyorias per dit Iglésias, li digueren que publicàs que qui·s posaria en la pròxima dita se li donarian dos mil y sinch-centas
lliuras de axaus. Y tenint entès sas senyorias per
dit Iglésias que no estava acceptada la dita, se li
fou manat publicàs que qui se posaria en la pròxima dita, se li donarian tres mil lliuras de axaus.
Y finalment, no havent-hi hagut ningú que la
acceptàs segons relació feta per dit Iglésias, manaren sas senyorias al dit que publicàs que qui se
posaria en la pròxim dita se li donarian quatre
mil lliuras de axaus, entenent-se per una vegada
tant solament. Y havent fet relació a sas senyo-

rias dit Iglésias que la última dita era acceptada,
se li ordenà publicàs mitja dita com y també que
sas senyorias volian avirar a la tarda, y que per ço
porrogavan per las quatre horas de la tarda del
present dia.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda sas senyorias, essent absent també lo senyor
deputat militar, acompanyats en la matexa forma
que desobre està dit, tornaren a baixar en dita
casa del General y bolla a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de
General y bolla de Barcelona, bollas foranas y
demés de la Generalitat. Y havent constat a sas
senyorias, per relació feta per dit Iglésias, de què
no obstant de haver publicat tota esta tarda mitjas ditas ningú a·y havia dit cosa, y que sols era
la dita de cent vint-y-una mília lliuras per quiscun any ab quatre mil lliuras de axaus per una
vegada tant solament, // 659r // ab dits drets de
General, bolla de Barcelona y bollas foranas li
ordenaren lliuràs. Y sas senyorias han fet arrendament de dits drets de General, bolla de Barcelona y bollas foranas tots tres junts, ab lo modo
y pactes contenguts en las tabbas de dits tres
drets, per lo trienni que comensarà a córrer lo
primer dia del mes de juliol pròxim vinent, y finirà lo darrer dia del mes de juny del any mil
set-cents y hu a Joan Ortells, parayre y abaxador, ciutadà de Barcelona, abonat per lo magnífich Pau Feu, cavaller, per preu de cent vint-yuna mil lliuras per quiscun any ab quatre mil
lliuras de axaus, una vegada tant solament, com
a més donant al encant públich; y de altre part
quatre mil lliuras de axaus per una vegada tant
solament a Gabriel Espinós, passamaner, ciutadà de Barcelona, per haver-se posat en dita de
cent y disset mil lliuras per quiscun any en los
dits drets ab ditas quatre mil lliuras de axaus, segons relació ne ha fet Joseph Iglésias, corredor
de coll públich y jurat ministre del General. Lo
qual Joan Ortells ha acceptat lo dit arrendament
y jurat en la forma acostumada; y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Hiacinto Morató, subrrogat en altre dels verguers del
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers de dit concistori de sas senyorias.
659v
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Diumenge, a XXVIIII de juny MDCLXXXXVIII. En
aquest dia han arribat en lo port de la present
ciutat catorse galeras de Fransa, sols la capitana
à saludat ab quatre canonadas y se li respongué
de la plassa ab tres.
Dilluns, a XXX de juny MDCLXXXXVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sa senyorias lo doctor en medecina Francesch
Jonch, mitjensant jurament, ha fet relació a sas

senyorias de com Joseph Moya, llibrater, andador de la confraria de Sant Jordi, continua ab
sas indisposicions inveteradas, de calitat que li
han impedit y de present li impedexen lo exercici y personal servitut de son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medecina Agustí Fatjó, mitjensant jurament ha
fet relació a sas senyorias de com lo magnífich
Gismundo Boffill, ciutadà honrrat de Barcelona, ajudant tercer de la scrivania major, ha continuat y de present continua en estar indispost
de la matexa desgana que ja té fet relació, de calitat que li ha impedit y de present lo impedeix
del exercici y personal servitut de son offici.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real junt ab mi, secretari y scrivà major, y lo racional de la present casa de la Deputació, és baixat a la casa del General de la present
ciutat a effecte de continuar en inventari los
fraus apresos y trobats en lo present mes de
juny, y se ha trobat lo infrascrit y següent: primo,
als sis de dit mes de juny aprehensió feta en casa
de Lluís Plench, cabellerayre, dels partits següents: primo, de quatre canas dos palms taffetà
morat ab //660r // flors de seda blancas y vermellas.
En aquest mateix dia, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, en enfoscar a ora
vulgarment dita de cà y llop, sas senyorias són
baixats anant concistorialment a peu, ab lo vergués devant ab massas altas, acompanyats dels
magnífichs assessors y advocat fiscal, secretari y
officials de la present casa, dels del General y
dels de la Bolla, en la casa del General de la present ciutat, com és acostumat, a effecte de recobrar los encunys y demés arreus per al ministeri
dels drets de General y bolla de dita present ciutat, de Pere Pau Canals, veler, y de Bernat Miró,
passamaner, arrendataris que són estats de dits
drets, ço és, dit Canals del dret de General en lo
trienni que fineix lo die present, y dit Miró del
dret de bolla de dita present ciutat per lo resíduo de est trienni que fineix lo die present, y
donar possessió de dits drets de General y bolla
de dita present ciutat a Joan Ortells, parayre y
abaixador, ciutadà de Barcelona, com a arrendatari que és de ells.
Y en primer lloch se han recobrat de dit Canals
las cosas infrascritas y següents. Per lo dret de
General: primo, una enclusa ab un piló de fusta
y un martell; ítem, una famella; ítem, un encuny
dit de cap de moro; ítem, altre encuny per telas;
ítem, altre encuny de cap de moro per picar
mitjas; ítem, altre encuny per picar galons, puntas de or y plata forasteras; ítem, altre encuny
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per picar galons y puntas de or y plata fetas dins
Barcelona; ítem, una(s) estanallas de picar los
ploms.
Segonament se han recobrat de dit Miró las cosas infrascritas y següents, per la bolla de Barcelona: primo, una enclusa per picar lo manifest;
// 660v // ítem, altre enclusa per picar los rams;
ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda;
ítem, un martell de ferro ab mànechs de fusta;
ítem, un cuny anomenat pich de manifest; ítem,
altre encuny anomenat pich de rams; ítem, altre
encuny anomenat pich de guarda ab dos famellas, la una per picar rams y la altra per picar manifest; ítem, altre encuny dit de guarda per picar
a las botigas ab famella un pich y un martell;
ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
texidors de llana ab son martell; ítem, dos tenallas per posar sera y altre tenalla per arrancar los
ploms; ítem, duas llumaneras de coure posadas
demunt del taulell per bollar; ítem, altre encuny
ab son pich y famella per als velluters; ítem, altre
encuny de paga y masclo y famella; ítem, altre
encuny de manifest de la roba que ve de defora;
ítem, un encuny sense famella per la roba de defora; ítem, un piló de fusta ab duas famellas del
manifest yguales; ítem, un encuny de manifests;
ítem, altre encuny per guarda; ítem, dos encunys
mascle y famella per plom de pagar; ítem, un encuny la famella sola; ítem, duas tenallas per posar sera y altre per arrencar ploms. Totas las quals
cosas així com està dit recobrades y tretas de mà
y poder de dit Pere Pau Canals y Bernat Miró,
arrendataris sobredits per lo magnífich advocat
fiscal del General, y per ell foren entregadas a
dit Joan Ortells, arrendatari sobredit, en senyal
de possessió. La qual Joan Ortells acceptà aquellas y prometé a la fi de dit arrendament restituhir aquellas totes //661r // y simples, obligantne per ço sa persona y béns com a deutes fiscals
y reals llargament y ab jurament, prestant sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del concistori de sas senyorias, essent presents per testimonis Jacinto
Morató y Llorens March, subrrogats en lo offici
de verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
Dimarts, al primer de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor en medecina
Joseph Fornés, mitjensant jurament ha fet relació a sas senyorias de com lo noble don Anton
Potau, advocat fiscal del General y present casa,
des de lo dia vuyt de maig fins al primer de juny
inclusive del present y corrent any, ha estat ab
remeys per rahó de sos atchaques en lo qual
temps ha estat impedit del exercici y personal
servitut de dit son offici.
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Dijous, a III de juliol MDCLXXXXVIII. En aquest dia
Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat,
ministre del General, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias los ha feta relació
de com, havent publicat de orde de sas senyorias
de qui se posaria en dita de tres mil lliuras ab lo
arrendament del dret de monedas per lo spay de
tres anys comptadors del primer del corrent al últim de juny mil set-cents y hu, se li donarian doscentas sinquanta lliuras de axaus per una vegada
tant solament que la dita estava acceptada.
En aquest mateix dia, attès lo sobredit, sas senyorias han // 661v // ordenat a dit Iglésias publicàs que sas senyorias porrogavan per demà de
matí y que volian lliurar baix en la casa del General.
En aquest dia és estat presentat en lo concistori
de sas senyorias lo privilegi de una plassa de jutge de cort de la Real Audiència criminal de Cathalunya despedit a favor del doctor Melchior
Prous. Y vist y mirat y regonegut aquell per los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, és estat trobat estar ben despatxat y en
deguda forma, per lo que sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major, registràs
aquell en son degut lloch.
En aquest mateix dia Bonaventura Fornaguera,
argenter, elegit y anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
y present casa y magnífich racional, Joan Pau
Pol, també argenter de la present ciutat, elegit y
anomenat per Miquel Rigalt, argenter, de dita
present casa, han prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos sants quatre
Evangelis, per ells y lo altre de ells corporalment
tocats, de haver-se bé y llealment en la visura per
ells fahedora de la feyna feta per dit Rigalt per la
present casa expressadas en un compte, en lo
qual per lo secretari y scrivà major del dit General y present casa se tocà oblata als vint-y-vuyt de
juny pròxim passat, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sas concièncias y segons lo estil
y pràctica tenen del offici del argenter.
En aquest mateix dia los dits senyors Bonaventura Fornaguera y Joan Pau Pol, argenters, han entregat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, una relació per ells en scrits feta y firmada, en orde a la sobredita visura de la feyna feta
per dit Rigalt. Com // 662r // és de vèurer més
llargament de dita relació que és assí cusida signada de número dos-cents vuytanta-vuyt, la qual
és del thenor següent. Segueix-se dita relació:
«Diema nosaltres Bonaventura Fornaguera y
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
661v-662r del trienni 1695-1698.
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Joan Pau Pol, argenters, anomenats, ço és, dit
Fornaguera per part del molt il·lustre y fidelíssim concistori y magnífich racional de la present
casa de la Deputació, y dit Joan Pau Pol per part
de Miquel Rigalt, argenter del General, acerca
de la judicació de la feyna ha feta dit Rigalt, la
qual està continuada en un compte format per
dit Rigalt, en lo qual fou tocada la oblata als
vint-y-vuyt de juny proppassat del corrent any
mil sis-cents noranta-vuyt, que en virtut del jurament que tenim prestat se dirà lo valor de la
feyna de dit compte en la forma següent: primo,
cada onsa val a rahó trenta sous; las mans dels
dos candaleros que tenian los matxeros trencats, valen duas lliuras; las mans de adobar y
blanquejar la llàntia de la capella petita, duas
lliuras, deu sous; las mans de adobar un sant
Christo que tenia la corona algun cap de la creu
romputs y adobar un candelero que tenia lo peu
segat, tres lliuras; per las mans de gravar las armas del General a unas tanallas las quals se enviaren a Gerona, divuyt sous; per las mans de
adobar y blanquejar un faristol de la capella que
era trencat, duas lliuras, deu sous; per las mans
de adobar y blanquejar sis candaleros de tomba
que estavan romputs, tots los peus de las vasas
que se han posats de nou perquè estigan forts,
set lliuras; per las sinch pedras violadas que han
entrat que se ha hagut de posar de nou en un
reliquiari de plata dorada y or, duas lliuras; per
lo redorar algunas // 662v // pessas de dit reliquiari que se hagueren de soldar, tres lliuras;
per la creu de or y pedras violadas a dos caras del
remato de dit reliquiari que estava rompuda, y
se hagueren de tràurer las pedras per soldarla
per las mans de adobar dita creu y dit reliquiari,
tretze lliuras, quinze sous; per los vidres cristalins de dit reliquiari y visel·lar dits vidres, tres
lliuras; per mans de adobar un reliquiari de plata
a hont està la relíquia de la sanch de Sant Jordi
que estavan rompudas algunas pessas, y s’i han
hagut de fer algunas famellas dels caragols, sis
lliuras; per dorar differents pessas se han fetas
novas en lo reliquiari gran a hont està la canyella
de dit Sant Jordi val lo or, 4 lliures; per las mans
de dorar y netejar dit reliquiari, vint lliuras; per
lo vidre que se és hagut de fer nou per dit reliquiari, una lliura, vuyt sous; per las mans de
adobar y blanquejar vuyt candelabros grans, ço
és, sis triàngols y los dos del peu rodó, los quals
tenian differents pessas segadas, las quals se són
adobadas y també faltavan pernis lo quals se són
aguts de fer nous, setze lliuras; per las mans de
un escut de plata ab las armas del general pintadas de porsellana, lo qual serveix per lo correu
de dita casa, quatre lliuras, setse sous; per las
mans de adobar un juratori serveix per lo molt
il·lustre concistori lo qual estava romput y per
blanquejar-lo, catorse sous. En fe del qual fem
la present sobredita relació firmada de nostras

mans, en Barcelona a tres de juliol mil sis-cents
noranta-vuyt. Bonaventura Fornaguera, argenter. Joan Pau Pol, argenter».
663r

Divendres, a IIII de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim deputat militar, anant concistorialment ab cotxes ab los verguers devant, ab massas altas, sas senyorias ab cotxes de quatre
mulas, acompanyats dels magnífichs assessors,
advocat fiscal y officials de la present casa, són
baixats a las deu horas del matí a la casa del
General per a fer continuar lo subast del arrendament dels drets de monedas y çaffrans, y
com segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del
General, los hage constat de com no·y havia altra dita que la de tres mil lliuras, ab lo dret de
monedas, ab dos-centas sinquanta lliuras de
axaus per una vegada tant solament, per spay
de tres anys comptadors des de hu de juliol corrent fins al últim de juny mil set-cents y hu,
ço és, mil lliuras per quiscun any, ordenaren
sas senyorias a dit Iglésias publicàs que qui·s
posaria en dita de quatre mil lliuras ab lo sobredit dret de monedas per dit temps, se li donarian cent lliuras de axaus per una vegada tant
solament. Y no acceptant ne offerís dos-centas
y no acceptant-la offerís tres-centas. Y attès
que dit Iglésias féu relació a sas senyorias de no
haver-se acceptat esta última dita, li ordenaren
sas senyorias publicàs mitjas ditas. Y havent fet
dit Iglésias axí mateix relació a sas senyorias de
com ningú a·y deya a mitjas ditas, li ordenaren
sas senyorias lliuràs lo dit arrendament del dret
de monedas.
En aquest mateix dia y consequutivament trobant-se sas senyorias en la casa del General me
han ordenat continuàs en lo present dietari de
com ve[...], //663v // de què aquí se havia lliurat
lo dit arrendament del dret de monedas era lo
doctor Joan Quadras. Y que per part del advocat
fiscal y procurador fiscal del General se havia
proposat dupte y reparo si podia dit Quadres
arrendar lo dit dret de monedas, respecte de
persuadir-se que·s trobaria processat de cosa criminosa, ordenaren sas senyorias encontinent al
dit procurador fiscal se conferís ab Bernat Forés,
notari real col·legiat y subrrogat en lo offici de
ajudant tercer de la scrivania major, per a què
luego en sa companyia aportàs en dita casa del
General los procehiments fets contra dit Quadras per a poder pèndrer aquella resolució que
més convingués.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, trobant-se en
la casa del General y bollas de la present ciutat
per a fer lo acte del arrendament del dret de
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monedas per lo temps sobredit, Bernat Forés,
notari públic real col·legiat, subrrogat en lo offici de ajudant tercer de la scrivania major, mitjensant jurament ha fet relació a sas senyorias
que havent lo procurador fiscal del General, de
orde de sas senyorias, demanat a dit Bernat Forés los procehiments que instant dit procurador
fiscal se havian fets en lo any mil sis-cents noranta-sis, contra lo doctor en arts Juan Quadras,
havent fet las degudas diligèncias, no li era estat
possible trobar-los. Y havent-li axí mateix ordenat sas senyorias fes relació del que·s recordaria
contenian dits procehiments, continuant la dita
relació y mitjensant dit jurament ha dit lo sobredit Bernat Forés que, segons la memòria té
de dit fet, affirma y té per cert que los dits procehiments concistian en una suplicació per dit
procurador fiscal presentada, ab la qual expressava que lo dit doctor //664r // Juan Quadras tenia en sa casa y poder differents processos y papers fahents per cosas de la Generalitat y
differents notas de exemplars y altres cosas de la
casa. Los quals papers, scripturas y notas dit
doctor Joan Quadras hauria pres en lo temps
que fou procurador fiscal de dit General, y que
ab dits papers y notas donava differents notícias
y patrocinava differents litigants contra y en
prejudici de dit General. Y que per dits motius y
altres que de present no li recordan, offerint dit
procurador fiscal donar informació del narrat,
ab dita suplicació demanà fos fet y provehit escrutini en las casas de dit Quadras, la qual informació fonch provehida y rebuda y en virtut de
ella per los magnífichs assessors del General.
Fonch provehit lo dit scrutini y en virtut de dita
provisió se conferiren lo dit procurador fiscal ell,
dit Bernat Forés, en dit nom y demés officials
necessaris, en la casa de la habitació de dit doctor Quadras, a hont se passà a fer dit scrutini,
instant dit procurador fiscal, aportants en alguns papers y notas que foren los que aparegueren parlavan de cosas y negocis de dit General.
Y que se recorda molt bé que tant solament sobre dita suplicació se reberen dos testimonis, los
quals sols deposaren de veu y fama pública, en
quant a què dit doctor Quadras tingués papers y
notas y en quant a patrocinar differents contrahents, per haver vist que lo dit doctor Quadras
solicitavan la present casa differents causas, y
que no té memòria ni se recorda que en dita suplicació hagués cosa que recaygués sobre matèria criminosa com ni tampoch que·s fes provisió
alguna de captura, més que la dita provisió de
escrutini.
En aquest mateix dia y consecutivament, y en la
matexa casa del General, havent sas senyorias
// 664v // insinuat al magnífich advocat fiscal y
procurador fiscal de què, attesa la relació feta
per dit Bernat Forés a sas senyorias acerca los
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procehiments fets contra dit Quadras, instant
lo procurador fiscal, que tenian ben ohida per
ser presents junt ab sas senyorias, responguessen si se’ls offeria reparo ningun per a què no se
degués arrendar a dit Quadras lo dit dret de
monedas, digueren que no se’ls offeria reparo
ni dupte algú. Consequutivament en concideració de què dit doctor Joan Quadras tardava
molt en aportar persona que l’abonàs, y ser més
de una hora del migdia que altrament luego sas
senyorias haurian passat a arrendar en la mateixa casa del General, com és consuetut, per un
verguer feren avisar a Joseph Iglésias, corredor
de coll y jurat ministre del General, per a què
fes relació de com havia lliurat lo dit arrendament en lo concistori de sas senyorias que se
trobaven en dita casa del General. Féu relació
com havia lliurat lo arrendament del dret de
monedas ab los pactes de la tabba per spay de
tres anys, comptadors des del primer del corrent fins al últim de juny mil set-cents y hu,
per preu de tres mil lliuras ab dos-centas sinquanta lliuras de axaus, per una vegada tant solament, a rahó de mil lliuras per any al doctor
Joan Quadras com a més donant al encant públich.

tat y de present està impedit de exercir personal
servitut de dit son offici.

En aquest mateix dia a las quatre horas de la tarda sas senyorias, en la present casa de la Deputació per lo dalt dit, absent lo senyor deputat militar, han fet arrendament del dret de monedas ab
lo modo y pactes contenguts en la tabba per lo
trienni que comensa al primer del corrent mes
de juliol y finirà lo darrer dia del mes de juny del
any mil set-cents hu, al doctor en arts Joan
Quadras, ciutadà de Barcelona, abonat per Rafel Albià, // 665r // notari públich de Barcelona,
per preu de tres mil lliuras, ço és, mil lliuras per
cada any ab dos-centas sinquanta lliuras de
axaus per una vegada tant solament, com a més
donant al encant públich, segons relació ne ha
fet Joseph Iglésias, corredor de coll públich y
jurat, ministre del General, lo qual doctor Juan
Quadras ha acceptat lo dit arrendament y jurat
en la forma acustumada. Y ha prestat sagrament
y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí,
verguer del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias, essent presents per testimonis
Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en
los officis de vergués de dit concistori de sas senyorias.

En aquest mateix dia no ha assistit en concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca
y de Cassador, deputat militar, per trobar-se indispost en lo llit y no·s notarà més fins que tornarà a concistori.

Dilluns, a VII de juliol MDCLXXXXVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo doctor en medicina Jaume Solà,
ha fet relació mitjensant jurament de com al
doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla de la
present ciutat, li han continuat y continuan de
present molts atxaques y la indisposició que té
refferit ab sa última relació, de calitat que ha es914

En aquest mateix dia Joseph Iglésias, corredor
de coll públich y ministre jurat del General,
constitu- // 665v // hit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet relació de com havent encantat per lo spay de molts dias, axí en lo
carrer de la Llibrateria com en altres parts de la
present ciutat, los sinch-cents vint-y-sinch tomos del segon volumen de decissions criminals,
compost per lo noble don Pedro de Amigant,
del concell de sa magestat en la Real Audiència
civil de Cathalunya, sols ha trobat dita de doscentas sinquanta lliuras.
Divendres, a XI de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor en medecina
Onofre Figueras, ha fet relació mitjensant jurament de com lo magnífich doctor misser Joseph
Alòs y Ferrer, ciutadà honrrat de Barcelona, altre dels assessors del General y present casa, se
troba indispost de una grave y perillosa còlica,
de calitat que li impedeix lo exercici y personal
servitut de dit son offici.

En aquest mateix dia és estat presentat en lo
concistori de sas senyorias lo privilegi de una
plassa de jutge de cort // 666r // de la Real Audiència criminal de Cathalunya despedit a favor
del doctor Francisco Ameller. Y vist y mirat y
regonegut aquell per los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa és estat trobat
ben despatxat y en deguda forma, per lo que sas
senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major registràs aquell en son degut lloch.
Dissapte, a XII de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo magnífich doctor
misser Balthezar Prous, subrrogat en lo offici
de síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com havent alguns dias, que de
orde de sas senyorias se conferí en la casa de la
pròpria habitació del noble regent la real cancellaria, a effecte de participar-li com, tenint
entès sas senyorias de què alguns veguers de
aquest Principat havian fet publicar cridas en
sas veguerias, de què ningú anàs armat, pretenent de què los officials y ministres del General
a·y eran compresos, sas senyorias passaven a
scríurer-los de què no·y fossan compresos dits
officials, per poder estos anar armats per capí-

tols de Cort y observansa subseguida, donantli esta notícia. Al que dit noble regent li havia
respost que·u participaria al concell.
Dilluns, als XIIII de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo senyor deputat militar de concistori per sa indisposició, troban-se presents en dit concistori lo magnífich
advocat fiscal // 666v // y procurador fiscal del
General y present casa, los han dit sas senyorias
si sabian que vacàs ningun lloch de deputat o
ohidor dels quals se hagués de fer proposició. Y
los dits han respost a sas senyorias que, havent
feta exactas diligèncias no havian trobat ni sabut
que vacàs ningun lloch de deputat o ohidor,
dels quals se degués fer proposició sinó era un
lloch de oÿdor real de mà major de Gerona, lo
qual podia obtenir misser Francisco Fàbregas,
ciutadà honrrat de Barcelona y Gerona.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
així mateix, absent dit senyor deputat militar
per sa indisposició, a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una real carta de sa magestat,
que Déu guarde, o còpia de ella scrita al
excel·lentíssim senyor duch de Medinacidònia
de data de vuyt de juny mil sis-cents norantatres, en aquella ocasió llochtinent de sa magestat en lo present Principat, ab la qual fou servit
sa magestat manar-li regonegan las llistas dels
officis de la Generalitat y los títols dels qui llavors los tenian, per a saber-se si eren ab real provisió o en què forma, donant per son cumpliment las ordes que convinguessen; y de un
paper dits apuntaments que se han trets de la secretaria de Cathalunya, de las vehinas provisions
fetas per sa magestat des de l’any mil sis-cents
cinquanta-quatre. Com més llargament és de
vèurer de dita còpia de real carta y paper que
són assí cusits, signats de números dos-cents
vuytanta-nou y dos-cents noranta, y del thenor
següent. Segueix-se dita real carta:
«El rey.a Ilustre duque de Medinacidonia, primo, gentilhom- // 667r // bre de mi cámara, mi
lugarteniente y capitán general, en respuesta del
informe que mandé pediros en despacho de treze
de febrero deste año, en orden al officio de receptor del General de este Principado en la ciudad y
collecta de Lérida, pretende Gertrudes Cabassés
se le conceda durante su vida y la de su hija sin
perjuhizio del drecho que dize tener a él, por ser
vendible, remitís a mis reales manos en carta de
nueve del passado un papel que os entregaron los
deputados refiriendo que, aunque han tenido
noticia que dicho officio havría sido de los antia. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 666v-667r del trienni 1695-1698.
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guos de justi-cia pero que respeto de lo establecido
en dos reales despachos de honze de julio mil seiscientos sinqüenta y tres y veintisinco de julio mil
seiscientos sinqüenta y quatro, assí en lo tocante
a los officios de justicia llamados vendibles, como
en lo concerniente a los de gracia, entre los quales está comprehendido el de receptor de Lérida
en la memoria de quarenta y nuebe officios reservados a mi real provisión, no pudieron dexar
de usar de su derecho en proponerme sujetos para
que yo fuesse servido hazerle o declarar mi real
ánimo, derogando el decreto del año mil seiscientos sinqüenta y quatro por lo que mira a dicho
officio; sobre cuyo punto dessís lo que se os offrece,
remitiendoos a otro papel que acompañáys del
canciller. Y haviéndose visto la materia con todo
cuydado, ha parecido responderos que si bien se
han tenido presentes las memorias de todos los officios dependientes de la Deputación, assí dentro
como fuera de Barcelona, que se pidieron a don
Juan de Austria, mi hermano, governando essos
cargos en virtut de los quales los dividió el rey,
mi senyor y padre, que santa gloria aya, en tres
classes, y mandó ejecutar lo expressado en los dos
mencionados despachos, // 667v // no se ha hallado en ninguna de ellas que se diesse a este officio
de receptor de la Generalidad de Lérida la naturalesa de vendible. De que resulta necessitarse
de muy fundadas noticias para la declaración
que solicitan los deputados, al mismo tiempo se
ha hecho reparto de los quarenta y nuebe officios
reservados a mi real provisión, conforme la citada memoria, unos sean possehidos como vendibles, por los que los obtienen, y otros con solo nombramiento de los deputados sin privilegio mío, o
conviniendo saber el motivo que ha havido para
la inobservancia de lo dispuesto acerca de estos
officios. Y si ay otros de los que eran vendibles,
que se ayan hecho de gracia por devolución y algunos que devan ser de mi real nombramiento, a
más de los expressados en la memoria citada. Y
ordeno y mando haguáys que se reconoscan las
listas de los officios de la Generalidad, los títulos
de los que oy los tienen, para saberse si es con real
privilegio y en qué forma, y daréys para su cumplimiento las órdenes que combengan al concistorio de los deputados, informándome individualmente de todo lo que se hallare con lo demás que
se os offreciere y pareciere en la materia, a fin de
que en intelligencia de todo pueda yo declarar
mi real ánimo, no sólo en lo particular de la provisión del officio de receptor de Lérida, sino en
los demás en que se hallare alguna equivocación
o duda, para que se evite la confusión en lo venidero acerca de estos officios. Y assí lo ejecutaréys
teniendo también presente las noticias que contiene el papel que se os remite adjunto. Datum
en Madrid a VIII de junyo MDCXCIII. Yo, el rey.
Don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Vidit
marchio de Castellnou. Vidit don Josephus Rull.
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// 668r // Vidit

Comes et Torro. Vidit marchio de

fre Piquer en ocho de henero mil seiscientos quarenta y nuebe, y se entiende se le mantuvo en el
gose durante el beneplácito de su magestad.

Tamarit».
Segueix-se lo paper sobremencionat:

9. Officio de guarda de la bolla en Barcelona: el
año mil seiscientos sinqüenta y quatro se le mantuvo en este officio a Joseph Gil y en el mil seiscientos ochenta y quatro se proveyó en Gaspar Pou, talla por su muerte.

«Apuntamientosa que se han sacado de los papeles
de la secretaría de Cathaluña de las últimas provisiones hechas por su magestad desde el año mil
seiscientos sinqüenta y quatro, hasta el corriente
de mil seiscientos noventa y tres, de los quarenta y
nueve officios contenidos en la memoria de los de
la Deputación de aquel Principado, que su magestad se reservó a su real provisión por ser su valor de trescientos reales y de ahí arriba.

10. Officio de guarda del General en Barcelona:
gosaba este officio el año mil seyscientos sinqüenta
y quatro Francisco Toldo, y se le despojó del. Proveyosse el año mil seiscientos ochenta y dos en Juan
Soler y Sorts.

1. Officio de escriviente extraordinario de la scribanía mayor: proveyole su magestad el año mil
seiscientos sinqüenta y sinco en Juan Gabriel, vacando por muerte de Miguel Marqués.

11. Otro officio de guarda del General de Barcelona: en este officio se mantuvo el año mil seiscientos sinqüenta // 669r // y quatro a Juan Coteu, y por su muerte se proveyó a Juan Costa en el
de mil seiscientos setenta y seis.

2. El de scriviente ordinario del racional y regente las qüentas: diosse orden el año mil seiscientos
sinqüenta y sincho para que a Bautista Ramón
que le tenía se lo quitasse, y no se ha hallado en
quién se proveyó.

12. Officio de guarda del portal del Ángel en
Barcelona: se proveyó el año mil seiscientos ochenta y dos en Joseph Casas, por renunciación de
Juan Casas.

3. El de sobrecollector de la parte de levante: el
año mil seiscientos noventa y tres le proveyó su
magestad en Miguel Exarch, vacando por muerte
de Francisco Exarch.

13. Officio de deputado local de Tarragona: cada
triennio proponen para él los deputados, pero los
nombrados por su magestad no acuden por el despacho.

4. El sobrecollector de la parte de poniente: el año
de mil seiscientos ochenta y seis le proveyó su magestad en el doctor Salvador Baró, por renunciación de Francisco Baró.

14. Officio de receptor de Tarragona: le dio a Pedro Juan Llorens el año mil seiscientos noventa,
por muerte de Joseph Thomás.

5. Officio de andador de la coffadría de San Jorge: el año mil seiscientos setenta y sinco fue provehido en Joseph Moya, por muerte de Francisco
Badía.
668v

15. Officio de tablajero en Tarragona: se dio a
Francisco Martí el año mil seiscientos ochenta y
dos, por muerte de Juan Ayrola.
16. Otro officio de tablagero en Tarragona: diosse
el año mil seiscientos ochenta y uno a Ignasio Fontanet y Martí, por muerte de Joseph Babot.

6. Uno de los tres vergueros del concistorio: el año
mil seiscientos sinqüenta y quatro estaba vaco por
muerte de Montserrat Albiá, y no se ha hallado a
quién se proveyó. Los otros dos vergueros, que son
officios vendibles, los tenían a la sazón Joseph
Cortés y Joseph Blanch.

17. Officio de tablajero y sobrecollector de Cervera: no se ha hallado provisión alguna de este officio hasta aora.

7. Officio de regente el manifiesto de bolla en
Barcelona: fue provehido el año mil seiscientos
ochenta y siete en Ignasio de Olzina, por renunciación de Joseph Olzina.

18. Officio de tablagero de Urgel: proveyose el
año mil seiscientos sinqüenta y seis en Nicolás Fabra, cirujano, por privación de Francisco Diumenge.

8. Officio que se intituló uno de los sinco guardas
ordinarias, estimador y scrivano del deffenedor
en Barcelona: no consta de provisión real de este
officio sino que la hizieron los deputados en Ono-

19. Otro officio de tablagero de Urgel: el mismo
año mil seiscientos sinqüenta y seis fue provehido
en Joseph Crossi, por privación de Joseph Benet.
669v

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
661v-662r del trienni 1695-1698.
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20. Officio de deputado local de Tortosa: aunque
los deputados proponen cada triennio, rara vez
acude el nombrado por el despacho.

21. Officio del receptor del General de Tortosa: sobre este officio se halla que en el año mil seiscientos
sinqüenta y seis proveyó su magestad uno llamado
receptor del General y bolla de Tortosa en don Isidro de Avaría, para durante su vida, declarando
su magestad havía sido devoluto a su real provisión por muerte ab intestado de don Martín su
padre, que suponía gosarle como vendible. Después el año mil seiscientos setenta y seis por muerte
de don Isidro se proveyó en Gerónimo Gassía de
Gerau. También se halla que el año mil seiscientos sessenta y dos proveyó su magestad en don Joseph Duran y Orient un officio de receptor de la
bolla en Tortosa, que vacó por haver obtado Lázaro Talarn otra de los plomos de dicha ciudad. Y
no se sabe si ese officio es el mismo que tuvo Avaría
o si son distintos, puesto que no se expressan dos receptores en la memoria de los quarenta y nuebe officios.

cientos ochenta y sinco en don Félix de Areny, por
renunciación de don Luis.
30. El officio de deputado local de Lérida: para
cada triennio proponen los deputados, pero no se
acude por el despacho real.
31. El officio de receptor del General en Lérida:
no lo ha hallado que su magestad aya provehido
este officio hasta aora que tiene nombrado para él
a Juan // 670v // Cavaller, precediendo terna de
los deputados, ni en ninguna las relaciones que el
año mil seiscientos sinqüenta y quatro se embiaron de Cathalunya de los officios que eran vendibles se expressa fuesse de los de esta naturaleza. Y
por esta causa y la de ser su valor de trescientos reales arriba, se incluyó en la lista los de gracia que
se reservó su magestad para proveherles. Y assí
pretende Gertrudes Cabassés que es vendible, y
que como tal se le mantenga en él o que almenos se
le conceda su magestad para durante su vida y la
de una hija, sin perjuhizio de su derecho.

22. El officio de notario de la deputación local de
Tortosa: en este fue provehido Domingo Monia en
el año mil seiscientos sessenta y dos, por renunciación de Onofre Cabrera. Oy no se sabe quién le
goza.

32. El officio de tablagero del General de Lérida:
aunque este officio es de los de gracia, no se ha hallado que hasta aora le aya provehido su magestad ni se sabe quién le goza.

23. El officio de tablero de Tortosa: proveyose el
año mil seiscientos ochenta y seis en Pontiano Torres, por renuncia de Miguel Torres.

33. Otro officio de tablagero de Lérida: repítese lo
mismo que va dicho por lo que toca al antecedente.

24. Otro officio de tablagero de Tortosa: el año
mil seiscientos setenta y sinco se proveyó en Pedro
Arayza, por muerte de Pedro Fortuny.
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34. El deputado local de Gerona: es triennal y sucede lo mismo que va dicho en los demás deste género.

25. El officio de sobrecollector de las tablas foraneas de Tortosa: la última provisión deste officio la
hizo su magestad el año mil seiscientos setenta y
siete en Joseph Gassía, y que le tuvo antes Jayme
Buendía, a quién se concedió durante su vida el
año mil seiscientos sinqüenta y seis, porqué se declaró haver quedado devoluto por muerte de
Francisco Buendía, su padre, sin disponer del.

35. El officio de receptor de Gerona: si este officio
no es el que está gozando don Jayme Francolí, no
se halla provisión alguna de su magestad, aunque
es de los reservados.
36. Officio de receptor de las tablas foranas y credencero de Gerona: el año mil seiscientos ochenta
y tres proveyó su magestad un officio de corredor y
credensero del General de Gerona en don Gerónimo Malla, vacante por muerte de Gerónimo
Real, y se ignora si es el mismo o son differentes.

26. Officio de guardia ordinaria de Tortossa: el
año mil seiscientos ochenta y seis le proveyó su magestad en Thomás Cartas, por renunciación de
Onofre Cartas.
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27. Otro officio de guarda ordinaria de Tortosa:
el año mil seiscientos noventa y tres le proveyó su
magestad en Domingo Cartas, por renunciación
de Cosme Cartas.
28. Officio de guarda del General en la villa de
Amposta: el año mil seiscientos sinqüenta y seis le
proveyó su magestad en Elías Rius, por muerte de
Onofre Texedor. Aora no se sabe quién le tiene.
29. El officio de sobrecullidor del General en las
villas de Tremp y Pallás: proveyosse el año mil seis917

37. Officio de deputado local de Puigcerdán: no
se offrece que añadir sobre este officio más de lo dicho por los otros triennales.
38. Officio de tablagero de General en Puigcerdán: proveyole su magestad el año mil seiscientos
ochenta y sinco en Raphael Ferran por muerte de
Antonio Casas.
39. Otro officio de tablagero del General en Puigcerdán: hállase provehido por su magestad en el
año mil seiscientos ochenta y tres en Ramón Romeu, por muerte de Guillem Bernola.
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Advertencias: que no se haze mención de los officios tocantes a la collecta de Perpinán que se incluyen en la memoria de los reservados, por estar
enagenado el condado de Rossellón; que en la dicha memoria no está incluydo el officio del escriviente ordinario de la scrivanía mayor de la casa
de la Deputación. Y que haviendo vacado por
muerte de Joseph Ferrer, hizieron terna los deputados el año mil seiscientos noventa y le proveyó su
magestad en don Juan Vivet. Que tampoco se halla comprehendido en la refferida lista el officio
de albaranero de la bolla del General en Gerona,
y que con terna de los deputados le proveyó su magestad el año mil seiscientos setenta y nueve en
Agustín Vicens por muerte de Jayme Narcís
Camps. Que también está omitido en la nómina
el officio de receptor del General y collector de
Puigcerdán, hallándose que el año mil seiscientos
setenta y seis le proveyó su magestad en Raphael
Ferran por muerte de Pedro Font, haviendo precedido terna de los deputados. // 671v // Que dicha memoria no está el officio de guarda ordinaria y de la Generalidad en la ciudad de Gerona, y
se halla que su magestad el año mil seiscientos sesenta y uno le proveyó en Pedro Roca por muerte
de Juan Costa, haviendo propuesto los deputados.
Que el officio de correo de la Deputación que era
de su naturaleza vendible, se ha hecho de gracia y
le proveyó su magestad últimamente en Joseph
Dordá de Zevallos el año mil seiscientos ochenta y
quatro, vacando por muerte de Joseph Puigventós, y la provisión que se hizo en éste fue la primera
después de la devolución».
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, absent també de concistori per la mateixa rahó lo dit senyor deputat militar, còpia de
un paper que conté quals officis del General són
de real provisió y quals de sas senyorias, y los
que estan en dupte de quina provisió són; lo
qual paper lo die present és estat aportat al molt
reverent senyor canceller per lo doctor misser
Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici de scrivent extraordinari de la scrivania major, a qui
sas senyorias, per trobar-se secretari y scrivà major ab molt pretesas ocupacions y de concentiment seu, de paraula li donaren lo fes, per quant
dit senyor canciller lo instava de part de sa magestat. Com és de vèurer de dit paper, que és
assí cusit, signat de número 291, y del thenor
següent. Segueix-se dit paper:
«Losa deputats y ohidors de comptes del General del Principat de Cathalunya, ajustant al informe que féu lo concistori lo trienni passat per
la averiguació de las difficultats que occorren
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
671v-672r del trienni 1695-1698.
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sobre los officis compresos en la real reserva y
real decret de vint-y-sinch de ju- // 672r // liol
mil sis-cents sinquanta-quatre, havent fet ara
nova y més exacta averiguació sobre la subjecte
matèria, passant per cada un de dits officis y altres en què hi pot haver difficultat diuhen:
1. Offici de escrivent extraordinari de la scrivania major: que són dos officis anomenats scrivent ordinari y scrivent extraordinari de la scrivania major, un y altre són de la provisió de sa
magestat, que Déu guarde. Y encara que lo
scrivà major del General ha estat y està en pretenció de què tocava sa nominació conforme
antiguament los anomenava, no obstant axò los
ha provehit sempre sa magestat des de dit any
mil sis-cents sinquanta-quatre. Y últimament lo
ordinari a favor de don Joan Vivet, ab real privilegi de vint de agost mil sis-cents noranta, y lo
extraordinari a favor de don Anton Berenguer y
Gabriel ab sa real privilegi de vint de mars mil
sis-cents noranta-sinch.
2. Escrivent ordinari de racional y regent los
comptes: que fou equivocació per què no ha en
la casa tal offici, ans bé són tres officis anomenats scrivent ordinari del racional, escrivent ordinari del regent los comptes, aquest exercia
Baptista Ramon Pastor en lo any mil sis-cents
sinquanta-sinch, que manà sa magestat fos remogut, y ajudant comú de racional y regent los
comptes. Dels dos primers manà sa magestat
se’n informassen bolsas ab real decret de vint-yvuyt de agost mil sis-cents sinquanta-quatre, y
per extracció los obtenen vuy, ço és, lo primer
Joseph Gregori Alaix y lo segon don Anton
Valls y Pendutxo; y lo ajudant comú de racional y re- // 672v // gent los comptes és dels antichs vendibles, y que podan alienar-se, y com a
tal lo obté vuy lo doctor Magí Casas per renúncia en son favor feta per lo doctor Jacinto Andreu.
3. Sobrecullidor de la part de llevant: que sens
difficultat toca la nominació de est offici a sa
magestat y lo obté vuy Miquel Exarch ab real
privilegi de vint de febrer mil sis-cents norantatres, que posà en execució lo concistori als trenta de dezembre mil sis-cents noranta-tres.
4. Sobrecullidor de la part de ponent: que és de
provisió de sa magestat y com a tal lo obté vuy
lo doctor Salvador Baró en virtut de real privilegi de trenta de mars mil sis-cents vuytanta-sis,
que posà lo concistori en execució als quatre de
maig mil sis-cents vuytanta-sis.
5. Andador de la confraria de Sant Jordi: que la
provisió de est offici corre sens difficultat per sa
magestat y com a tal lo obté vuy Joseph Moya,

llibreter ab real privilegi de sa magestat de vinty-sinch de janer mil sis-cents setanta-sis.
6. Un dels tres verguers del concistori: que sens
difficultat és de la real provisió de sa magestat y
lo obté vuy Joan Graells ab real privilegi de vinty-sis de juliol mil sis-cents noranta-sinch, que
posà en execució lo concistori ab deliberació de
catorse de nohembre mil sis-cents noranta-sis,
los altres dos officis de verguers del concistori
són vendibles y com a tals los obtenen vuy Jacinto Sitjar y Joseph Pelegrí.
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7. Regent lo manifest de la bolla: que sens difficultats toca la provisió a sa magestat, y com a tal
lo obté vuy Ignasi de Olzina ab real despaig de
trenta de maig de mil sis-cents vuytanta-set, que
posà en execució lo concistori als cetse de agost
del mateix any.
8. Un de las sinch guardas ordinàrias, estimador
y scrivà del deffenedor en Barcelona: que encara
que se trobe expressat en la real reserva és sens
dupte dels antichs vendibles, y com a tal se és
provehit sempre antes y després de las turbacions, en justificació del que se aniran expressant
las provisions que se són fetas de dit offici des del
any mil sis-cents trenta. A nou de juliol mil siscents trenta provehí lo concistori lo dit offici de
guarda, estimador y scrivà del deffenedor a favor
y en cap de Bernat Salitjes, vacant per renúncia
en son favor per dit Bernat Salitges, últim possessor. A vint de juliol del mateix any mil siscents quaranta Magí Valleri fonch provehit de
dit offici, per renunciació en son favor feta per
dit Joseph Maymó y Pla últim possessor. A divuyt de janer mil sis-cents vuytanta-quatre Onofre Piquer fonch provehit de dit offici, vacant
per renunciació feta en son favor per dit Magí
Valleri, //673v // últim possessor. A honse de octubre mil sis-cents sinquanta-sis Joan Salvador
fonch provehit de dit offici per renunciació en
son favor feta de dit Honofre Piquer, últim possessor. A 28 de nohembre mil sis-cents sexantatres, Francesch Piquer fonch provehit per renúncia en son favor feta per dit Joan Salvador,
últim pocessor. A 12 de maig 1688 per renúncia
de dit Francesch Piquer fonch provehit dit offici
a favor de Pere Traver, prevere, qui vuy lo obté.
Veritat és que en lo any mil sis-cents quarantaquatra, en virtut de sentència de visita en dit any
feta sobre la querela de número 7, lo sobredit
Magí Valeri, qui com està dit obtenia aleshores
dit offici, fonch suspès y privat de aquell, emperò ab deliberació feta per lo consistori a 14 de
maig 1647 fonch reintegrat lo dit Magí Valeri, y
tornat en la pocessió de dit offici per ser passats
los tres anys per los quals era estat suspès; y per
consegüent dit offici no fou devolut per no enclóurer la suspenció ningún gènero de devolu919

ció. També és de advertir que en lo memorial
dels officis de dins Barcelona, axí de gràcia com
vendibles, que en lo any mil sis-cents sinquantaquatre envià lo consistori al sereníssim senyor
rey don Felip de gloriosa memòria, pare de sa
magestat, està continuat est offici ab expressa
nota de ser vendible.
9. Guarda ordinària de la bolla en Barcelona:
que sens difficultat toca a sa magestat la provisió
de est offici y com a tal lo obté Gaspar Pontallà
ab real privilegi de quinze de mars mil sis-cents
vuytan- // 674r // ta-quatre, que posà en execució lo concistori a vint-y-set del mateix.
10. Guarda ordinària del General en Barcelona:
que axí mateix és de la real provisió de sa magestat y lo obté vuy Joan Soler y Sorts ab real despaig de tres de agost mil sis-cents vuytanta-quatre, que posà en execució lo concistori als cetse
del mateix.
11. Altre offici de guarda del General en Barcelona: que toca sens difficultat a sa magestat y
com a tal lo obté vuy Joan Costa ab real privilegi de dinou de abril mil sis-cents setanta-sis, que
posà lo concistori en execució a nou de maig
mil sis-cents setanta-sis.
12. Guarda del portal del Àngel: que toca sens
difficultat a sa magestat y com a tal lo obté vuy
Joseph Casas, ab real privilegi de quatre de juny
mil sis-cents vuytanta-dos, que posà en execució
lo concistori a quatre de octubre del mateix any.
13. Deputat local de Tarragona: que cada trienni
fa lo concistori dos proposicions de subjectes,
una a sa magestat per la proprietat de est offici y
altre al llochtinent general de sa magestat per lo
interim, y casi sempre los interinos gosan lo offici
tot lo trienni per no acudir al concistori persona
alguna ab privilegi de sa magestat, y la causa se
presum ésser perquè essent lo offici //674v // només que triennal concideran las parts en ell poch
lucro pagats los depaigs y demés gastos, a més de
què lo poch salari que té qu·és de sinquanta lliuras
per any no pot cobrar-lo fins sia acabat lo trienni.
14. Receptor del General de Tarragona: que
toca sens difficultat a sa magestat la provisió de
est offici, y com a tal lo obté vuy lo doctor Pere
Joan Llorens ab real privilegi de vint de abril mil
sis-cents noranta, que posà en execució lo concistori als vint-y-tres de maig del mateix any.
15. Tauler de Tarragona: que no menos és de la
provisió de sa magestat y lo obté Francisco
Marí, ab real privilegi de vuyt de juliol de mil
sis-cents vuytanta-dos, que posà lo concistori en
execució als vint-y-dos de dezembre del mateix.
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16. Altre tauler de Tarragona: que toca a sa magestat la provisió de est offici, y com a tal lo
obté vuy Ignasi Fontanet y Martí ab real privilegi de setse de juny mil sis-cents setanta-nou,
que posà en execució lo concistori ab deliberació de dotse de juliol mil sis-cents setanta-nou.
17. Tauler y sobrecullidor de las taulas foranas
de Cervera: que són dos officis distincts, del primer que és tauler toca la provisió al concistori,
per haver-ne fet gràcia sa magestat als deputats
ab real privilegi de deu de abril mil sis-cents sinquanta-sinch, y lo obté vuy Gaspar Bastons per
provisió del concistori a vint- // 675r // y-dos de
juny mil sis-cents vuytanta-vuyt; lo segon que és
de sobrecullidor de las taulas foranas, no·s troba
que sa magestat lo haja may provehit, ans bé lo
ha provehit sempre lo concistori, y com a tal lo
obté vuy lo doctor Miquel Nuix, prevere, per
provisió del concistori de vint-y-tres de mars
mil sis-cents vuytanta-tres, ab trenta-sinch lliuras de salari.
18. Tauler de la Seu de Urgell: que ab real privilegi dat a vint-y-hu de abril mil sis-cents sinquanta-sis provehí sa magestat est offici a favor
de Nicolau Fabra, emperò, després ensà lo ha
provehit sempre lo concistori per no excedir del
salari de tres-cents reals, fundant-se ab lo real
decret de vint-y-vuyt de agost mil sis-cents sinquanta-quatre, ibi: «otros officios, etcétera, cuyo
valor exceda de trescientos reales al año he resuelto que queden a nombramiento mío, etcétera»,
vuy lo té Felip Gensana per provisió del concistori de quatre de mars mil sis-cents norantavuyt.
19. Altre tauler de la Seu de Urgell: que sa magestat lo provehí a favor de Joseph Crossí ab
real privilegi de vint-y-hu de abril mil sis-cents
sinquanta-sis, després lo ha provehit sempre lo
concistori, y últimament a favor de Fèlix Pelegrí, qui vuy lo obté, a deu de janer mil sis-cents
noranta-hu, y se creu fou la causa la matexa que
està dita per lo offici antecedent.
20. Deputat local de Tortosa: que no té que
añadir cosa lo concistori al que té // 675v // dit
per lo offici de número tretze, vuy lo obté Joseph Peris, mercader.
21. Receptor del general de Tortosa: que per
major claredat se deu suposar que en Tortosa se
troban dos receptors, un del General y altre de
la bolla, vuy altre són de la real provisió de sa
magestat, lo primer és lo que sa magestat en lo
any mil sis-cents sinquanta-sis ne féu gràcia a
don Isidro de Avaria, per ser aleshoras devolut
per mort de don Martí, son pare. Després ab
real privilegi de disset de setembre de mil sis920

cents setanta-sis ne féu gràcia sa magestat a
Gerònim Gassia de Garau, per mort del qual
vaca vuy y té lo concistori embiada terna a sa
magestat per provisió de aquell. Lo segon és lo
que sa magestat en lo any mil sis-cents sexantados ne féu gràcia a Joseph Duran y Orient ab
real privilegi de vint-y-hu de juliol mil sis-cents
sexanta-dos, qui vuy lo posseheix.
22. Notari de la Deputació local de Tortosa:
que ab real privilegi de set de setembre mil siscents sinquanta-sis ne féu gràcia sa magestat a
Onofre Cabrera, per renunciació del qual ne féu
gràcia a Domingo Mònia ab real privilegi de
disset de janer mil sis-cents sexanta-dos, emperò després ensà lo ha provehit sempre lo concistori, ço és, a vint-y-sis de maig mil sis-cents
setanta-set per mort de Domingo Mònia, lo
provehí lo concistori a favor de Joseph Sessé, y
per renúncia de aquest als vint-y-nou de maig
de mil sis-cents vuytanta-hu lo provehí a favor
// 676r // de Pau Rossés, qui vuy lo obté, sens
que haja pogut adquirir la causa y motiu tingué
lo concistori per a provehir-lo, sinó la que està
dita per lo offici de número divuyt, per tenir est
offici sols trenta lliuras de salari.
23. Tauler de Tortosa: que és de la real provisió
de sa magestat y com a tal lo obté vuy Poncià
Torres ab real privilegi de set de maig mil siscents vuytanta-sis, que posà en execució lo concistori ab deliberació de vint-y-nou de juliol del
mateix any.
24. Altre tauler de Tortosa: que axí mateix corra
per sa magestat la provisió de est offici y lo obté
vuy Pere de Arraysa ab real privilegi de vint de
juny mil sis-cents setanta-sinch, que posà en
execució lo concistori als trenta de juliol del
mateix.
25. Sobrecullidor de las taulas foranas de Tortosa: que sens difficultat corre per sa magestat
las provisió de est offici y lo obté Joseph Gassia
de Guerau ab real privilegi de honze de nohembre mil sis-cents setanta-set, que posà en execució lo concistori als dinou de janer mil sis-cents
setanta-vuyt, est offici era antes vendible y fou
provehit per sa magestat en lo any mil sis-cents
sinquanta-sis com a devolut per mort de Francisco Bondia.
26. Guarda ordinària de Tortosa: que sens difficultat és de la real provisió de sa magestat y com
a tal lo obté vuy //676v // Thomàs Cartas ab real
privilegi de set de maig de mil-sis-cents vuytanta-sis, que posà en execució lo concistori als
vint-y-vuyt de maig mil sis-cents vuytanta-sis.
27. Altre guarda ordinària Tortosa: que sens

difficultat és de la real provisió y lo obté Domingo Cartes ab real privilegi de vint de mars
mil sis-cents noranta-tres, que posà en execució
lo concistori als vint-y-quatre de juliol del mateix any.
28. Guarda de Amposta: que no·s troba que sa
magestat lo haja may provehit lo concistori assenyaladament a dotse de juliol mil sis-cents sexanta-vuyt a favor de Pere Torta, y després a favor de Joseph Thomàs. Y últimament a favor de
Antoni Algaró a tres de nohembre mil sis-cents
setanta-tres, que vuy lo obté. Lo motiu que tingué lo concistori no se sap que sia altre que lo
que està dit per lo offici de número divuyt per
tenir sols trenta lliuras de salari, y encara que ab
la nota que sobre est offici manat enviar sa magestat, diu que en lo any mil sis-cents sinquanta-sis provehí sa magestat est offici a favor de
Elias Rius per mort de Onofre Texidor. Emperò,
en los llibres de la Deputació no·s troba registrat tal privilegi, ni que dit Elias sia estat may
guarda de Amposta, ans bé, se troba que en dit
any mil sis-cents sinquanta-sis ab real privilegi
de quinze de octubre Onofre Texidor fonch
provehit del offici de guarda del General de la
ciutat de Tortosa, y després ab real privilegi de
deu de agost mil sis-cents vuytanta-sis // 677r //
ne fou provehit Onofre Cartas per mort de
Onofre Texidor, lo qual offici vuy obté Domingo Cartas com està dit en lo número vint-y-set.
Ab què és evident que en la dita nota se prengué equivocació y que sa magestat may ha provehit est offici de guarda de Amposta.
29. Sobrecullidor de Trem y Pallàs: que sens
difficultat corra per sa magestat la provisió de
est offici y com a tal lo obté don Fèlix de Areny
y Vilanova ab real privilegi de cetze de agost mil
sis-cents vuytanta-sis, que posà en execució lo
concistori als vint-y-sinch de octubre mil siscents noranta.
30. Deputat local de Lleyda: que no té que anyadir lo concistori al que té dit sobre lo offici
de número tretze, vuy lo obté lo doctor Joan
Nogués y Anglasill.
31. Receptor del General de Lleyda: que sobre
est offici occorren dos difficultats; la primera si
és vendible o de gràcia per sa magestat, per trobar-se continuat en la real reserva; la segona, si
dit offici dat que sia vendible fou devolut o no
en lo any mil sis-cents noranta-tres per mort de
Joan Batista Cabassés. En orde al primer dupte
se offereix dir que antiguament, antes y després
de las turbacions, sempre se és provehit est offici ab renunciacions com a vendible; y en justificació de assò se aniran posant las provisions que
se són fetas de est offici, des del any mil sis-cents
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trenta, omitint refferir-ne de més antiguas per
escusar // 677v // prolixitat. A vuyt de agost mil
sis-cents trenta fou provehit dit offici de receptor del General de Lleyda a favor y en cap de
Pau Melianta, vacant per renunciació en son favor feta per lo doctor Pere Joan Calbús, últim
possessor de aquell. A deu de mars mil sis-cents
trenta-sinch Pere Joan Melianta fonch provehit
de dit offici, vacant per renúncia en son favor
feta per Pau Melianta, últim possessor. A disset
de juliol mil sis-cents quaranta-dos Joseph Melianta fou provehit per renunciació a son favor
feta per Pere Joan Melianta, últim possessor. A
catorse de mars mil sis-cents sexanta-tres Joan
Batista Cabassés fonch provehit per renunciació
a son favor feta per lo doctor Joseph Melianta,
últim possessor. Axí que sent las provisions seguidas y continuadas y no truncades, y ésser-se
sempre provehit per renunciacions del últim
possessor, sens que en los llibres de la casa conste ésser estat may devolut, apar que no·s pot
duptar de la vendibilitat de est offici, y que és de
la naturalesa antiga vendible y alienable. Y si bé
se troba expressat en la real reserva, emperò, és
de advertir que en execució dels reals ordes de
sa magestat y en particular lo de onse de juliol
mil sis-cents sinquanta-tres, lo sereníssim senyor don Joan de Àustria embià un bitllet als
deputats, demanant-los una relació de tots los
officis, així de gràcia com vendibles; en execució
del qual orde embiaren los deputats a sa altesa
dos memorials, // 678r // un dels officis de dins
Barcelona y altre dels officis de las col·lectas de
fora Barcelona. En lo memorial dels officis de
dins Barcelona specificaren quins officis eran de
gràcia y quins vendibles, y quin salari tenian,
emperò en lo memorial dels officis de fora Barcelona omitiren posar la qualitat de aquells, expressant solament lo salari que tenian, com apar
de la còpia de dits memorials que és en lo dietari del trienni mil sis-cents sinquanta, foli doscents quaranta-tres. Axí que vehent sa magestat
que lo salari de est offici excedia de trenta lliuras, no constant-li de què fos vendible per no
haver-o expressat los deputats en dita memòria,
no és molt que sa magestat manàs expressar-lo
en la real reserva, y esta fou la equivocació que,
segons presum lo concistori, donà motiu a que
est y altres officis de fora Barcelona, de què per
avall se farà menció, fossen continuats en la real
reserva, no obstant de ésser vendibles. En orde
a la segona difficultat sobre si dit offici fou devolut o no per mort de Joan Baptista Cabassés,
lo cert és que de la informació ad futuram rei
memoriam rebuda a instància de Gertrudis Cabassés, consta que als set de janer mil sis-cents
noranta-tres comparegué en la present casa de
la Deputació Joseph Roig, notari, com a procurador de Joan Baptista Cabassés, y digué al secretari de la Deputació que venia per a renun-
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ciar lo offici de receptor del General de Lleyda a
favor del doctor Joan Baptista Bullfarinas, y que
ho participàs al concistori. Consta també que lo
concistori no volgué admètrer la // 678v // dita
renunciació ab pretext de ésser dit offici expressat en la real reserva. Y axí mateix consta també
del certificat de vida exhibit ab dita informació
que vivia encara dit Joan Batista Cabassés lo die
en què vingué dit son procurador per a renunciar, ab què apar que dit Cabassés cumplí vivint
al que devia fer per obviar la devolució, y és cert
que los deputats no podian dexar de admètrer la
dita renunciació si et in quantum et sub conditione, no obstant qualsevol difficultat que tinguessen en la qualitat del offici. Perquè de admètrerse la dita renúncia en la forma sobredita no·s
dóna ni lleva ningun dret a la part, veritat és que
antes de passar a la provisió del offici en cap de
la persona a favor de qui és estat renunciat, se
averiguan y allanan las difficultats en cas n’i
haje. Y aquest és lo estil inconcussament observat en la casa de la Deputació en las renunciacions dels officis, las quals se admeten en continent si et in quantum, etcètera. Perquè de exa
manera no·s fa agravi a la part, a més que essent
com és la devolució dels officis vendibles del
concistori, en virtut de gràcia feta per sa magestat als vuyt de agost mil sis-cents vuytanta-hu
que donava lloch a semblants devolucions, se’n
podrian seguir molts absurdos com se dexa conciderar, perquè may faltarian pretextos paliats
per negar o dilatar lo admètrer las renunciacions. Y encara que se diga que lo procurador
de dit Cabassés, a la ocasió que se li negà lo
admètrer la renunciació, havia de requerir al
concistori y fer-ne llevar acte segons lo disposat
en lo capítol sinquanta-nou // 679r // de las
Corts del any mil sinch-cents noranta-nou, emperò, a més que lo dit capítol parla sols de las súplicas que los deputats recusan comètrer a justícia, y no de renunciacions de officis, lo cert és
que la cort volgué donar a la part gravada la facultat de requirir y fer-ne llevar acte, no perquè
no fent-ho la part perdés de son dret sinó perquè en tot temps constàs de las diligèncias fetas
per la part. Y perquè en la visita pogués inquirir
contra los concistorials, com ho denotan las matexas paraulas del dit capítol, ab què constant en
nostre cas de la diligèncias fetas per lo procurador de dit Cabassés, no sols per la sobredita
informació sinó també per la confessió que·n
feren aleshoras los matexos deputats, ab lo primer informe, seria per demés lo haver-ne fet llevar acte, a més que ningun dels capítols de Cort
que parlan de las renunciacions dels officis vendibles dóna ni tribueix tal obligació al official de
haver de requerir al concistori. Y axí apar que vivint dit Cabassés cumplí al que devia fer per a
obviar la devolució de son offici, y per consegüent apar que dit offici no fou devolut, y que
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tenen dret los hereus de dit Cabasses per a anomenar persona en cap de qui recayga dit offici.
Y en tot cas que fos devolut no tocaria la provisió de est offici a sa magestat, salva sa real
clemència, sinó al concistori, en virtut de la real
gràcia y privilegi de vuyt de agost mil sis-cents
vuytanta-hu.
32. Tauler de Lleyda: que est offici sempre antes y després de las turbacions se és provehit y
renunciat com a vendible, // 679v // sens que
may estiga devolut fins en lo any mil sis-cents
noranta, que com a devolut per mort de Joan
Turull lo provehí lo concistori a favor del doctor Antoni Berenguer, aleshoras ohidor real,
qui vuy lo obté. Tot lo que se justifica de las
provisions de dit offici següents: primo, a quinse
de juny mil sis-cents vint-y-nou fonch provehit
lo dit offici de tauler de Lleyda per concistori a
favor y en cap de Batista Prats, lo qual offici
aleshoras vacava per execució feta instant lo
procurador fiscal del General contra los béns de
Gaspar Cassany, últim obtentor de aquell, lo
qual offici fou lliurat a Batista Prats com a més
donant en lo encant públich. Als vint-y-nou de
agost mil sis-cents trenta-set fonch provehit dit
offici a favor de Gaspar Cassany, mercader, vacant per renunciació a favor de dit Cassany feta
per Batista Prats, últim obtentor de aquell. A
trenta-hu de juliol mil sis-cents quaranta-set
fonch provehit dit offici a favor en cap de Felip
Fàbregas, vacant per renúncia en son favor feta
per Gaspar Cassany y últim possesor. A honse
maig mil sis-cents sinquanta-sinch fonch provehit a favor y en cap de Batista Cabassés, vacant per renúncia a favor de dit Cabassés feta
per Felip Fàbregas, últim possessor. A quinse de
mars mil sis-cents sexanta-tres fonch provehit
dit offici a favor y en cap de Hiacinto Lledó, argenter, vacant per renúncia en son favor per Batista Cabassés, últim possessor. A vint-y-hu de
juny mil sis-cents sexanta-sis fonch // 680r //
provehit a favor de Joan Salvi, per renunciació
en son favor feta per Jacinto Lledó, últim possessor. A sis de maig mil sis-cents setanta-sis
fonch provehit en cap de Francesch Gelabert,
vacant per renúncia en son favor feta per Joan
Salvi, últim possessor. A trenta-hu de octubre
del mateix any mil sis-cents setanta-sis fonch
provehit a favor y en cap de Joseph Terrades,
vacant per renúncia en son favor feta per Francesch Gelabert, últim obtentor. A vuyt de febrer mil sis-cents setanta-nou Joan Turull fonch
provehit de dit offici vacant per renunciació en
son favor feta per Joseph Terradas, últim possessor. Y finalment a dotze de agost mil siscents noranta fonch provehit a favor de don Anton Berenguer, oÿdor real, com a devolut per
mort de dit Joan Turull, per no haver disposat
de aquell llegítimament quant vivia, essent dit

acte en lo dietari del trienni mil sis-cents sinquanta-tres, foli trenta-sinch. Lo llegítim procurador de dit Domingo Llopis a trenta de juliol mil sis-cents sinquanta-quatre renuncià lo
dit offici en poder y mà del concistori a favor de
Joseph Monfages, passamaner de la present ciutat de Barcelona. Al primer de setembre del mateix any mil sis-cents sinquanta-quatre provehí
lo concistori lo dit offici a favor y en cap de Joseph Monfages, vacant per renunciació en son
favor feta per Joseph Monfages. Últimament, a
tretze de maig mil sis-cents noranta-dos, per renunciació de dit Jaume Monfages, ne // 681v //
fonch provehit Grau Monfages, candeler de
cera, qui vuy lo obté. Axí que resta evident que
dit offici no fou devolut per què encara que a sis
de abril mil sis-cents quaranta-set provehí lo
concistori dit offici a favor de Miquel Vilar com
a devolut per mort de Alfonso Monfages, emperò com lo dit Alfonso estava impossibilitat de
venir a renunciar en la present ciutat, per trobar-se com està dit en estranya obediència. Y
havent de altre part renunciat a favor de dit Domingo Llopis dit offici devant de dit thesorer y
segrestador, persona per dit effecte destinada
per sa magestat, apar que dit Monfages cumplí y
féu per sa part lo que devia per obviar la devolució, y per ço regonegué després sa altesa del sereníssim senyor don Joan de Àustria y lo concistori al dit Llopis, per llegítim possessor de dit
offici o puesto que, precehint approbació de sa
magestat, provehí lo concistori dit offici en cap
de Joseph Monfages, a favor del qual havia renunciat dit Domingo Llopis. Y lo expressar-se
en la real reserva creu lo concistori que nasqué
de la matexa equivocació que està dit per los officis antecedents.

offici altre dels antichs vendibles y que podan
alienar-se. Altres provisions y renunciacions
més antigas podria al·legar-se que se ommetexen, tant per ahorrar prolixitat com per què las
sobreditas apar que bastan en prova de la vendible naturalesa de est offici. Lo qual si bé se troba
expressat en la real reserva, emperò creu lo concistori que·u ocasionà la matexa equivocació
que té dita per lo offici antecedent, per la omissió que tingué lo concistori en lo any mil siscents sinquanta-quatre, de no expressar en lo
memorial dels officis de fora Barcelona la qualitat de aquells, sinó sols lo salari que tenien.
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33. Altre tauler de Lleyda: que sens difficultat és
de la matexa qualitat y naturalesa de vendible,
no obstant de trobar-se expressat en la real reserva, en justificació del qual se calendaran las
provisions de est offici des de l’any mil sis-cents
trenta-hu. A vint-y-dos de maig mil sis-cents
trenta-hu provehí lo concistori est offici en cap
de Alfonso Monfages, per renúncia en son favor
feta per Joan Abellà, últim possessor de aquell.
A sinch de juliol mil sis-cents trenta-hu fonch
provehit a favor de Jaume Monfages, vacant per
renunciació feta en son favor per Alfonso Monfages, últim possessor. A dinou de nohembre
mil sis-cents trenta-hu Alfonso Monfages fonch
provehit de dit offici, vacant per renúncia en
son favor feta per Jaume Monfages, últim possessor. Al primer de dezembre mil sis-cents
trenta-vuyt Jaume Monfages fonch provehit de
dit offici, vacant per renúncia a son favor feta
per Jaume Monfages, últim possessor. A vint de
agost mil sis-cents quaranta Alfonso Monfages
fonch provehit de dit offici, per renunciació en
son favor feta per Pere Cuberes, últim possessor. A dotze de janer mil sis-cents quaranta-set,
trobant-se la present ciutat en estranya obediència y la de Lleyda en la deguda y suau de sa
magestat, Joan Badia, com a procurador del sobredit Alfonso Monfages, comparegué devant
lo noble don Miquel de Çalbà y de Vallgornera,
del Concell de sa magestat y son regent la Real
The- //681r // soreria en lo present Principat, segrestador y administrador general de totas las
rendas, drets y béns de la Generalitat de Cathalunya, y devant de dit thezorer renuncià lo dit
offici de tauler de Lleyda a favor de mossèn Domingo Llopis, notari públich de la ciutat de
Lleyda; y lo dit noble thezorer volent usar de la
facultat a ell tribuïda per sa magestat acceptà
dita renunciació en favor de dit Llopis feta, volent que dit Llopis a caetero gosàs y procehís dit
offici de la mateixa manera que·l posava dit
Monfages ab tots los salaris, drets, perrogativas
de aquell, lo acte de la qual renunciació fou rebuda en poder de Jaume Salamó, escrivà de manament, als dotze de janer mil sis-cents quaranta-set en la dita ciutat de Lleyda, y se trova dit

34. Deputat local de Gerona: que no té que anyadir lo concistori al que té dit per lo offici de
número tretze, vuy vaca.
35. Receptor del General de Gerona: que és de
la real provisió de sa magestat y com a tallo lo
obté don Jaume Francolí ab real privilegi de
dotze de janer mil sis-cents sexanta-hu, que
posà en execució lo concistori a vint-y-vuyt de
abril del mateix any.
682r
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36. Receptor de las taulas foranas y credencer
de Gerona: que fou equivocació lo anomenar-lo
axís perquè lo col·lectar las taulas foranas de Gerona ve a càrrech del offici antecedent, y est sols
se anomena credencer de la bolla de Gerona, lo
qual obté don Gerònim Malla ab real privilegi
de vint de nohembre mil sis-cents vuytanta-tres,
la qual posa en execució lo concistori ab deliberació de vint-y-dos de dezembre del mateix any,
altre offici hi ha en Gerona de credencer del General, lo qual és de provisió del concistori, y
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ésser privat als officials del General lo poder obtenir dos officis.

com a tal lo obté Miquel Coderch ab deliberació de catorse de mars mil sis-cents norantados.

Guarda de Gerona: que en Gerona se troban
dos guardas ordinàrias, la una ha provehit sempre lo concistori y últimamen a favor de Vicens
Seguí ab deliberació de vint-y-vuyt de febrer mil
sis-cents noranta-vuyt, y té de salari sols sis lliuras. La altra ha provehit sa magestat y últimament a favor de Antoni Amalrich ab real privilegi de vint de agost mil sis-cents setanta-dos, vuy
vaca per mort de dit Amalrich, y lo concistori
entregadas a sa excel·lència las ternas, axí per lo
interim com proprietat, y lo no estar expressat
en la real reserva creu lo concistori fou la matexa
causa que té dita sobre lo offici de albaraner de
la bolla de Gerona.

37. Deputat local de Puigcerdà: que per est offici se repeteix lo mateix que està dit per lo offici
de número tretze, vuy lo obté lo doctor Ramon
Mosses, prevere.
38. Tauler de Puigcerdà: que sens difficultat és
de la real provisió y lo ha sempre provehit sa
magestat, y últimament a favor de Rafel Ferran,
qui vuy lo obté ab real privilegi de trenta de
agost mil sis-cents vuytanta-sis, que posà lo
concistori en execució als catorse de octubre del
mateix any.
39. Altre tauler de Puigcerdà: que no menos
corre per sa magestat la provisió de est offici, y
com a tal lo obté vuy Ramon Boenu ab real privilegi de vint de febrer mil sis-cents // 682v //
vuytanta-quatre, que posà en execució lo concistori als vint-y-quatre de mars del mateix.

Correu de la Deputació: que era est offici dels
antichs vendibles, lo qual fou devolut en lo any
mil sis-cents setanta-nou per mort de Francisco
Elias, y com a tal lo provehí sa magestat a favor
de Joseph Puigventós ab real privilegi de dotze
de janer mil sis-cents setanta-nou. Vuy lo obté
Joseph Dordà en virtut de real privilegi de trenta de nohembre mil sis-cents vuytanta-quatre,
que posà en execució lo concistori a honze de
maig mil sis-cents vuytanta-sinch.

Sobre alguns altres officis que no són expressats
en dita real reserva y se troba haver-los provehits sa magestat, y manà sa magestat se informe també sobre ells, se diu:
Escrivent ordinari de la scrivania major: que per
est offici no té que anyadir cosa lo concistori
que té dit sobre lo offici de número hu, lo qual
com està dit obté don Juan Vivet.
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Albaraner de la bolla de Gerona: que és de la
real provisió de sa magestat, y com a tal lo obté
vuy Agustí Vicens ab real privilegi de quatre de
setembre mil sis-cents setanta-nou, que posà en
execució lo concistori a quinse de nohembre del
mateix, y lo no estar expressat en la real reserva
creu lo concistori que fou la causa de haver los
deputats, per descuÿt o falta, omitit continuarlo en lo memorial que entregaren a sa altesa en
lo any mil sis-cents sinquanta-quatre, de què se
ha fet menció sobre lo offici de número trentahu.
Receptor del General y col·lecta de Puigcerdà:
que ab real privilegi de catorse de janer mil siscents setanta-set Rafel Ferran, provehit de receptor del General de Puigcerdà, emperò no·y
ha en Puigcerdà tal offici, ans bé lo un dels dos
taulers de receptor. Y axí ho creu lo concistori
que fou equivocació, perquè // 683r // lo mateix
Rafel Ferran després en lo any mil sis-cents vuytanta-sis fonch provehit de tauler de la mateixa
vila, com està dit en lo número trenta-vuyt, y
no·s troba que may després ensà se sia provehit
dit offici de receptor, que a ser dos officis differents se hauria de provehir en cap de altre per
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Credenser del General de la ciutat de Tortosa: a
més dels sobredits officis continuats en la real
reserva y altres que ha manat sa magestat ser informat, hi ha altre offici en la ciutat de Tortosa
anomenat credencer del General de dita ciutat,
lo qual fou provehit sa magestat ab real privilegi
de vint de abril mil sis-cents noranta-vuyt a favor del doctor Francisco Alaix y Martí, que posà
lo concistori en execució ab deliberació de vinty-dos de maig mil sis-cents noranta-vuyt.
Estas són las notícias que feta la deguda averiguació y ben examinats los llibres de la present
casa ha pogut capir lo concistori, las quals posà
en la real notícia de sa magestat en execució de
sos reals ordes».
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa, absent de concistori dit senyor deputat militar per la matexa rahó, cusís y continuàs en lo present dietari dos billets de sa excel·lència a sa senyoria, li proposen subjectes per
dos llochs, lo un de oÿdor militar de la vegueria
de Monblanch que ha renunciat en son poder
don Balthezar de Oriol, y lo altre de oÿdor real
de Tortosa, que així mateix ha renunciat en son
poder Francisco Dehona, notari de dita ciutat.
Com més llargament és de vèurer de dits dos
bitllets, que són assí cusits, signats de números
dos-cents noranta-dos // 684r // y dos-cents no-

ranta-tres, y del thenor següent. Segueixen-se
dits bitllets:
«Dona Balthazar de Oriol y Marcer ha renunciado en mi poder el lugar de oydor militar en que se
halla insiculado por la veguería de Monblanch,
de que aviso a vuestra señoría para que me propongan sujetos para dicho lugar de oydor militar,
a fin de que yo pueda nombrar. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, a catorze de julio de mil seiscientos nobenta y ocho. Jorge,
landgrave de Hassia. Señores illustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña».
Segon bitllet:
«El doctorb Joseph Dehona, ciudadano honrrado
de la ciudad de Lérida, como a procurador de
Francisco Dehona, notario en la ciudad de Tortosa domiciliado, ha renunciado en mi poder el lugar de oydor real en que está insiculado dicho
Francisco Dehona, de que aviso a vuestra señoría
para que proponga sugetos para dicho lugar en la
forma que se acostumbra. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona a catorse de julio
de mil seiscientos noventa y ocho. Jorge, landgrave
de Hazia. Señores illustres y fidelíssimos señores
deputados y oydores del General de Cathaluña».
Dimars, a XV de juliol MDCLXXXXVIII. En
aquest dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís // 684v // y continuàs en lo present dietari
las insiculacions dels llochs vacants de deputats
y oÿdors de comptes y oficis de dita present
casa, las quals són estadas entregadas a sas senyorias per medi de don Batista Aloy, scrivà de
manament y secretari de província, y aquellas
són assí cusidas, signadas de números dos-cents
noranta-quatre y dos-cents noranta-sinch.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari lo memorial de la nominació dels llochs vacants de deputats y ohidors des de trenta-hu del
mes de maig proppassat, en què fou tramesa a sa
magestat, Déu lo guarde, la proposició de subjectes per los llochs vacants fins dit dia, lo qual
memorial és assí cusit, signat de número doscents noranta-sis.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major, cusís en lo dietari present las nominacions de llochs vacants de
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
683v-684r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
683v-684r del trienni 1695-1698.
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deputat y ohidors de comptes, des de trenta-hu
de maig proppassat fin lo die present, las quals
nominacions han rebut sas senyorias per medi
de don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y
secretari de província, lo memorial de las quals
és assí cusit, signat de número dos-cents noranta-set.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi dit, secretari y scrivà major del General
de la present casa, cusís en lo present dietari dotze decrets despatxats en deguda forma de cancellaria, per què differents personas del estament
militar, nobles, pugan ésser insiculats com a
mossèn, los quals decrets són assí cusits, signats
de número dos-cents noranta-vuyt //685r // fins
al número tres-cents nou inclusive.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, dit secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari un decret despatxat en deguda forma de cancellaria,
en lo qual se ordena sia insiculat Francisco Perpinyà y de Vinyavella en lo lloch que ve anomenat per sa magestat, Déu lo guarde, de oÿdor
militar de la vegueria de Tàrrega, esmenant lo
descuÿt o equivocació de venir scrit Francisco
Perpinyà y de Vinya, lo qual decret, assí cusit,
signat de número tres-cents deu.
Dijous, a XVII de juliol MDCLXXXXVIII. En aquest
dia a las sis horas de la tarda hi hagué brassos en
la present casa per a fer extracció de nou personas per habilitadors, tres de cada estament, ço
és, ecclesiàstich, militar y real, conforme disposició de capítols de Cort, per habilitar las personas que poden concórrer a deputats y oÿdors de
comptes, y serviren de brassos los testimonis
avallscrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich: lo doctor Gerònim Enveja, canonge de Barcelona, fra don
Gaspar Reart, religiós de la orde de Sant Joan
de Hierusalem, fra don Onofre Nogués, enfermer del imperial monastir de Sant Cugat del
Vallès de la orde de Sant Benet. Per lo estament
militar: don Joan Copons y Falcó,a // 685v //
don Ignasi Corts y Llanos, don Francisco de
Amigant. Per lo estament real: mossèn Gerònim de Pinyana y Galvany, mestre Joseph Vaquer, mestre Joseph Costa.
E seguidament, en presència de dits brassos,
havent-se sas senyorias assentats en las cadiras
de vellut concistorialment, ab sas insígnias de
domàs carmesí, ab lo escut de or ab las armas del
General, y antes de assentar-se en las cadiras, en
a. a continuació dos reials ordres, dos memorials de nominacions i tretze decrets transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 1665-1674.
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presència de sas senyorias y dits nou senyors, se
són posats en un sombrero llenques de paper
scritas de mà y lletra de mi, secretari y scrivà major del General y present casa, en una de las
quals estava scrit lo següent «Sant Joan» y en la
altra «Sant Benet», lo que·s féu per haver-se suscitat dupte sobre li havia de precehir dit fra don
Gaspar Reart a dit fra doctor Onofre Nogués. Y
de dit sombrero fonch extret un de dits dos rodolins, y en ell fonch trobat descrit y continuat
lo següent, «Sant Joan». Y en continent dit fra
doctor Onofre Nogués protestà que lo present
acte no pugue en manera alguna prejudicar a la
dita religió de Sant Benet, ni pugue ésser tret en
temps algú en conseqüència, per quant lo haver
consentit ell a què se posàs a la sorts sols és estat
per evitar tots difugis y per no impedir lo prossequució del present acte, requirint dit fra doctor
Onofre Nogués, tant en nom propri com també
de dita sa religió, a mi, don Ramon Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa, ne llevàs lo present acte, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers de sas senyorias; // 686r // precehint primerament lo haver protestat dit fra
don Gaspar Reart, de què per precehir-lo lo
doctor Gerònim Enveja, canonge de Barcelona,
no se fes prejudici algú a ell ni a sa religió, y que
no puga ésser tret en exemplar ni en conseqüència alguna, y després feren las sòlitas y acostumadas protestas per las personas dels estaments militar y real, per no sèurer interpol·ladament com
és pretès. Y com se pretengués per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, després de haver-se comptat per lo senyor deputat
ecclesiàstich tots los rodolins dels ecclesiàstichs
que són insiculats a deputats, que podian concórrer en habilitadors, de què lo número lo havia
de dir primer ad aurem del verguer, lo doctor
Diego Martines y Folcràs, ciutadà honrrat de
Barcelona, ajudant primer de la scrivania major,
que sa senyoria. Y per dit Martines fos pretès que
havia de ser lo contrari per ser exa la observança,
y havent-li dit sas senyorias que·u demanàs per
justícia, dit Martines requerí a mi don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General y present casa, llevàs lo present acte de
com protestava de què lo present acte, ni demés
de extraccions, pugan prejudicar al bon dret li
assisteix en lo sobredit, ans bé, que reste salvo y
il·lès per a poder conseguir per justícia y altrament la dita pretenció, y que no puga ésser tret
en exemplar ni en conseqüència, volent tenir per
repetida la present protestació en qualsevol cas,
essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Llorens March, vergués de sas senyorias. Y
fonch feta extracció de nou personas de dits tres
estaments ecclesiàstich, militar y real, // 686v //
ço és, tres de quiscun de ells; qui foren las infrascritas y següents:
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Per lo estament ecclesiàstich: fra Rafel de Padellàs, fra don Rafel de Moner, fra don Joseph
Despalau. Per lo estament militar: mossèn Francisco de Maresch, mossèn Francisco Despujol y
de Moncorp, mossèn Jacinto Sagrera y Xifré.
Per lo estament real: lo doctor misser Isidro Pi y
Pagès, lo doctor misser Ramon Pellisser y Vidal,
lo doctor misser Francisco Gallart y Pastor.
Divendres, als XVIII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, a las deu horas del matí, se ajuntaren en la present casa de la Deputació los nou
senyors habilitadors novament extrets per fer la
habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora lo die vint-y-dos del corrent
mes de juliol en deputats y ohidors. Y al voler-se
assentar en las cadiras, per los senyors del estament militar y real fonch feta la sòlita y acostumbrada protesta per no sèurer interpol·ladament, com se pretén. Prestaren lo sòlit y
acostumat jurament a Nostre Senyor Déu y a
los quatre sants Evangelis corporalment tocats,
posant-se los eclesiàstichs las mans en los pits,
en mà y poder de los il·lustres y fidelíssims senyors deputats. Y ohiren sentència de excomunicació que disposa lo capítol vuytanta-sinch
del nou redrès, que·ls //687r // fonch promulgada del thenor següent:
Nos, Dominicus Fogueras, presbiter, decretorum
doctor, canonicus sanctae Ecclesiae Barcinonensis, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis pro admodum illustri capitulo canonicorum dictae sanctae Ecclesiae, sede episcopali
vacante, monemus vos admodum illustres dominos fratrem dompnum Raphaelem Moner, abbatem regalis monasterii Sancti Petri de Roda, fratrem Raphaelem de Padellas, prepositum de
Palau imperialis monasterii Sancti Cucuphatis
Vallensis, et fratrem dompnum Josephum Despalau, priorem regalis monasterii Sancti Salvatoris
de Breda, omnes ordinis divi Benedicti, pro estamento ecclesiastico, dompnos Hiacintum Segrera
et Xifre, Franciscum Despujol et de Moncorp et
Franciscum de Maresch, pro estamento militari,
Franciscum Gallart et Pastor, civem honoratum
Barcinonae, Isidrum Pi et Pages et Raymundum
Pellisser et Vidal, utriusque juris doctores, pro estamento regali, habilitatores juxta formam capituli octuagessimi quinti novae reformationis extractos, quatenus bene et legaliter vos habeatis in
exercicio vestrae habilitationis fiendae de his qui
concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum Generalis Cathaloniae in extractione de proximo fienda die vigessima secunda currentis mensis, juxta Deum et contientias
vestras. Et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quemlibet vestrum contrafatientem seu contrafatientes trina canonica

monitione praemissa ferimus et promulgamus in
his scriptis.
En aquest (mateix) die, en virtut de deliberació
lo die de aÿr feta, han partit per a la ciutat de
Vich, per a executar la persona y béns del magnífich Anton Prat y Vila // 687v // per lo que se
troba a dèurer al General en lo llibre de Vàlues,
Francisco Texidor, burgès de Perpinyà, subrogat en lo offici de exactor, Armengol Texidor,
notari causídich, subrrogat en ajudant tercer de
la scrivania major, y Joseph Ferrer, perxer, subrrogat en lo offici de altre dels verguers de sas
senyorias.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari
los memorials de las proposicions de subjectes
de las sinch deputacions locals compresas en la
real reserva, tant, és assaber, per la proprietat de aquellas com per lo interim. Los quals
memorials per medi del síndich del General se
han enviat a sa excel·lència lo die present, y
són assí cusits, signats de número tres-cents
honsea.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se ha continuat en lo acte de la habilitació en
la forma acostumada.
Dissapte, a XVIIIIº de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest dia se han ajuntat en la present casa
de la Deputació los senyors de la Novena de la
habilitació a las nou horas de la matinada per a
continuar lo acte de la habilitació.
En aquest mateix diab, a las sinch horas de la tarda, se han ajuntat en la present casa de la Deputació los senyors de la Novena de la habilitació
per continuar lo acte de la habilitació.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
representació que fan sas senyorias a sa //688r //
magestat, Déu lo guarde, suplicant-li la mercè
de la cubertura conforme la posa la ciutat de
Barcelona y per ella sos sis senyors concellers. La
qual representació lo die present se ha enviat per
la estafeta al agent per a què la pose en las reals
mans de sa magestat junt ab tres còpias de cartas
scritas per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent de sa magestat en lo present
Principat, al rey, nostre senyor, reyna, nostra sea. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1674.
b. a continuació ratllat han ordenat sas senyorias.
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nyora, y excel·lentíssim senyor compte de Aguilar. Las quals representació y còpias de cartas
són assí cusidas, signadas de números tres-cents
dotze, tres-cents tretze, tres-cents catorze y
tres-cents quinze, y del thenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Señora.
Los diputados y oydores de cuentas de la Generalidad del Principado de Cathaluña dizen que
siendo este consistorio en quien por su carácter y
representación se refunden todo el mérito y servicios desta provincia, abarcando en los tres braços
ecclesiástico, militar y real que le componen
quantos individuos en las líneas de religión, nobleza y pueblo han podido señalarse en ocasiones y
operaciones de christiandad, de valor y de fatiga
quando con ocasión de esta última guerra en
tantos y tan relevantes servicios en todo género
han passado las extremidades de lo imaginable,
compitiéndose su constancia con su adversidad y
excediendo sus esfuersos a su poder, reconocen por
indispensable deuda de su cargo no dexarlo al olvido si rendirlo a la voz de esta obseqüente representación.
Cathaluña, señor, en más de sesenta años de infortunios // 688v // que la afligen, consumidos los
más en guerra viva y los menos en paz, de poco o
ningún alivio por la precissa pención de ser frontera, ha servido a su magestad con todo el ser y
substancia de sus naturales, sin que haya rincón
por remoto y abstrahido de comunicación y comercio en quien no queden señas del fuego, del
hierro o de la ruyna. Pero en estos últimos años, en
que ha sido más atroz, parece que se fueron emulando el esfuerso de los contrarios y el thezón destos
naturales, sólo subsiste superior en los cathalanes
el dezeo que como a caudal más noble del ánimo
con que sirven a príncipe tan augusto como su
magestad nunca puede quedar consumido, antes
al passo que se van empleando va creciendo, porque mal contenta diza siempre la ambición de
adelantar el obsequio toman motivo para servir
de haver servido.
Y ahunque considera y confiessa el concistorio que
generosa la real munificencia de su magestad ha
derramado copiosas y magníficas mercedes en muchos cuerpos y comunes del Principado, y assimismo
las ha repartido en abundancia entre muchos de
sus particulares, pero imagina que en esta tan justa y tan calificada distribusión no ha de ser inferior toda la provincia en el gose de los honores a los
que tiene una parte de los que la conponen. Pues se
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 687v i 688r del trienni 1695-1698.
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ve que la ciudad de Barcelona siendo nomás que
parte, ahunque muy noble, deste común, y no ocupando en él ni primero ni segundo lugar, se halla
con las crezes de ser única en la prerrogativa de poderse cubrir ante su magestad en concurso de los
diputados y oydores que la representan también,
resultando para ella la incoseqüencia de que en
//689r // persona de sus conselleres use el sombrero y
no lo use en la de los diputados y oydores.
Esto, señor, es un cuerpo en quien logran por su
casa muchos de sus individuos semejante honor, y
fuera al parecer monstruosidad grande que componiendo alguno dellos con los de los demás braços
el consistorio hallándose en presencia de su magestad estuvieran cubiertos unos y descubiertos otros.
Y logrando respeto de las demás prerrogativas de
que goza el consistorio esfera correspondiente a
este grado, parece será muy proprio de la alta y soberana grandeza de su magestad que la conceda
la merce(d) de cubrirse, en la conformidad que la
goza la ciudad de Barcelona, como lo espera de la
real benignidad de su magestad».
Segueix-se la carta escrita per sa excel·lència al
rey, nostre senyor:
«Señora.

«Señoraa.
El concistorio de la Deputación de la Generalidad deste Principado de Cathaluña embía memorial al rey, nuestro señor, representando sus
servicios, suplicando que en attención a ellos sea
de su real agrado favorecerle con la cubertura de
grandes de España a sus seys concistoriales, en la
misma conformidad que la gozan los seys concelleres desta ciudad. Y siendo jo testigo de vista del
zelo, fidelidad y constancia con que se ha aportado este común, y a su immitación toda la provincia, en los frangentes desta guerra, monstrando
en todo su inimitable lealtad, me ha parecido indispensable poner al concistorio baxo la alta y soberana protección de vuestra magestad para que
con tan eficás auxilio logre de la real gratitud de
su magestad la gracia que solicita, esperando de
la real grandeza de vuestra magestad se dignará
attender a sus relevantes méritos, concediéndole
su gran patrocinio. Dios guarde la cathólica y
real persona de vuestra magestad como la Christiandad ha menester. Barcelona, a XIX de julio
MDCLXXXXVIII.
Jorge, langrave de Hazia».
Segueix-se la altra carta escrita per sa excel·lència al senyor comte de Aguilar:

El concistorio de la Deputación de la Generalidad
de este Principado embía memorial a las reales
manos de vuestra magestad representando sus servicios, suplicando que en atención a ellos sea del
real agrado de su magestad favorecerle con la cubertura de grandes de España a sus seys concistoriales, en la misma conformidad que la gozan los
seys concelleres de esta ciudad. Y siendo jo testigo de
vista del zelo, fidelidad y constancia con que se ha
aportado este común, y a su immitación toda la
provincia, en los frangentes desta guerra, monstrando la lealtad inimitable que professa en todo a
su magestad, me ha parecido inexcusable el acompanyarle con esta recomendación. Y assí rendidamente suplico a vuestra magestad sea de su real
servicio attender a los méritos grandes de este concistorio, honrándole con la merced que solicita
para que con ella cobre Cathaluña nuevos alientos
para sacrificarse // 689v // más fervorosa al real
servicio de vuestra magestad, cuya cathólica y real
persona guarde Dios como la Christiandad ha menester. Barcelona y julio XIX de MDCLXXXXVIII.
Jorge, langrave de Hazia».
Segueix-se la altra carta escrita per sa excel·lència a la reyna, nostra senyora:

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
687v i 688r del trienni 1695-1698.
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«Amigob y señor mío. Bien sabe vuestra excelencia quán repetidamente he recordado a vuestra
excelencia los méritos // 690r // del concistorio de
la Deputación de este Principado de Cathaluña
a fin de que se dignasse vuestra excelencia interponer su aucthoridad para inclinar el real ánimo de su magestad a favorecelle con gracias y
mercedes muy particulares. Y sabiendo ahora
que este común ha salido a la pretención de la
cubertura en la misma conformidad que la goza
el de esta ciudad, buelvo a repetir mis instancias, suplicando a vuestra excelencia con todo encarecimiento se sirva proteger al concistorio con
su gran patrocinio, para que con tan eficás auxilio logre el éxito feliz que solicita, siendo para
mí de singular aprecio la finesa que llegaré dever a vuestra excelencia en esta dependencia. Y
experimentará vuestra excelencia mi reconocimiento en quantas ocasiones me dispensare del
major servicio de vuestra excelencia, cuya excelentíssima persona guarde Dios los muchos años
que dezeo. Barcelona, a XIX de julio MDCLXXXXVIII.
Excelentíssimo señor.
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
687v i 688r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
687v i 688r del trienni 1695-1698.

Beso las manos de vuestra excelencia, su mayor
amigo y más verdadero servidor.
Jorge, landgrave de Hassia.
Excelentíssimo señor conde de Aguilar y Frigiliana».
Diumenge, a XX de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die se han ajuntat los senyors de la
Novena de la habilitació en la present casa de la
Deputació a las nou horas de la matinada per a
continuar lo acte de habilitació.
En aquest die se han ajuntat los senyors de la
Novena de la habilitació en la present casa de la
Deputació a las sis horas de la tarde per a continuar lo acte de habilitació.
Dilluns, a XXI de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die me han ordenat sas senyorias, absent lo senyor //690v // deputat militar per sa indisposició, a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica donada per part de
Joseph Romaguera, ab la qual suplica a sas senyorias sien servits proposar-lo a sa excel·lència
per a què lo affavoresca ab un lloch de oÿdor
real de la mà major de la ciutat de Gerona, per
tenir los requisits necessaris, junt ab un batisme,
informació rebuda y vot en scrits fet per los nobles y magnífichs doctors del Real Concell don
Narcís de Anglassell, don Pedro de Amigant y
doctor Joseph Moret, assessors y advocat fiscal
del General y present casa, ab lo qual són de parer que poden y deuhen sas senyorias proposar a
sa excel·lència dit Joseph Romaguera per dit
lloch vacant de oÿdor real de la ciutat de Gerona y passar a la insiculació de dit lloch fent extracció de inciculadors. Com és de vèurer de
dita súplica, batisme, informació y vot, que són
assí cusits, signats de números CCCXVI,
CCCXVII, CCCXVIII y CCCXIX, y dit vot del
thenor següent:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divi Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori als nobles y magnífichs doctor de
la Real Audiència, precehynt llicència de paraula
del excel·lentíssim llochtinent y capità general,
assessors y advocat fiscal del General infrascrits,
sobre si proceeix la instancia feta al dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori per Joseph Romaguera, ab suplicació per sa part a sa senyoria
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 690v
i 691r del trienni 1695-1698.
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lo die present, en què representa que (h)a tingut notícia de que vacan alguns llochs de oÿdor
real de mà mayor de la ciutat de Gerona, en un
dels quals pot ésser insaculat per tenir y concórrer en ell totas las calitats que demana lo capítol
dinou de las // 691r // Corts del any 1542, per
ésser fill del doctor Francisco Romaguera, ciutadà honrrat y matriculat en la casa de dita ciutat de Gerona, com ofereix donar informació y
de altra part tenir bastant edad per a ésser insaculat, com apar de son baptisme, y suplica sie sa
senyoria servit proposar-lo a sa excel·lència a fi
de què sie insaculat; vista dita suplicació y la informació sobre ella rebuda y la fe del batisme
per dit Joseph Romaguera presentada; vista la
deliberació per sa senyoria feta lo die present,
contenint que esta matèria sie consultada ab los
dits doctors de la Real Audiència; vistos los capítols de las Corts de Santa Ana de l’any 1493
disposants la nova reformació de las bossas dels
que an de ésser insaculats a deputats y oÿdors
del present Principat; vistos los capítols 18 y 19,
Corts 1542; vistos diferents exemplars fahents
acerca la subjecta matèria, y tot lo demés que se
deuria vèurer.
Attès y conciderat que de dita informació resulta que lo sobrenomenat Joseph Romaguera és
fill del doctor Francisco Romaguera, ciutadà
honrrat de la ciutat de Gerona, insaculat y matriculat en la bossa de la mà mayor del concell
de aquella, y que vuy actualment té sa habitació
en dita ciutat; y aximateix de la còpia del llibre
del Ànima consta que dit doctor Francisco Romaguera per tenir las ditas calitats fou insaculat
en la bossa de diputat real per dita ciutat; consta
semblantment de la certificatòria del batisme
que (h)a presentat dit Joseph Romaguera que
nasqué als dos de juliol mil sis-cents setantaquatre, així que se veu que cumplí la edad de
vint-y-quatre anys lo die dos del corrent mes de
juliol y per consegüent apar que té la edad competent per a ésser insiculat a oÿdor real, per ésser admesa la observança en la present casa en
los que han entrat en lo any vint-y-sinch són aptes per a ésser // 691v // insaculats a oÿdor real;
consta que per lo capítol divuyt de ditas Corts
1542 està disposat que vacant-se alguns llocs de
deputat real de la ciutat de Gerona deuen ésser
insaculats en aquells ciutadans honrrats de la
dita ciutat, insaculats y matriculats en la bossa
de la mà mayor del consell de aquella, e o fills o
néts de aquells per línea masculina qui tingan sa
principal habitació en la dita ciutat de Gerona,
batllia o vegueria de aquella, y la mateixa disposició se troba stablerta ab lo capítol dinou següent acerca dels oÿdors reals de dit estament
per la referida ciutat; de ahont se manifesta que
lo sobredit Joseph Romaguera té totas las calitats necessàrias per a ésser insaculat en oÿdor
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real de la mà mayor de dita ciutat de Gerona;
consta per los capítols de ditas Corts de Santa
Ana y decret real disposant sobre la insiculació
que per sa magestad, que Déu guarde, està comesa als excel·lentíssims senyors llochtinents y
capitans generals en orde als llochs vacants, després de entregada la proposició per sa senyorias
en los anys de extracció lo últim dia del mes de
maig, que las bossas dels tres estaments an de
ésser plenas quant se fa dita extracció, y axí bé
que vacant algun lloc després de feta dita insaculació se’n deu fer de nova, y en esta conformitat se observà als vint-y-hu de juliol mil sis-cents
setanta-hu y als vint-y-quatre de juliol mil siscents setanta-set y en altres casos semblants, en
què, avent sobrevingut la notícia de vagar algun
lloc de deputat o oÿdor després de feta la insaculació, y estant en la habilitació, se féu nova insaculació per a què fossen plenas las bossas e o
lo número de aquellas; lo que se féu en dits casos de offici, a instància del procurador fiscal del
General de Cathalunya, y no de la part // 692r //
interessada.
Perçò y altrament los doctors de la Real Audiència, assessors y advocat fiscal del General de
Cathalunya infrascrits són de vot y parer que
pot y deu lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
proposar a sa excel·lència al dit Joseph Romaguera per un lloc vagant de oÿdor real de la ciutat de Gerona, y passar a la insaculació de dit
lloc en la forma acostumada, fent extracció de
insaculadors segons la forma del nou redrés. Y
axís (h)o senten. Barcelona y juliol vint de mil
sis-cents noranta-vuyt.
Don Narcís Anglasell. Doctor Joseph Moret.
Don Pedro de Amigant. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus. Rovira, assessor subrogatus. Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatusa».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís <y continuàs> en lo present
dietari un memorial de la nominació dels llochs
vacants de oÿdors reals de la ciutat de Gerona,
que és estat aportat per lo síndich del General a
sa excel·lència a las nou horas de la matinada.
Lo qual memorial és assí cusit, signat de número CCCXXb.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
a. a continuació una suplicació, informació i fe de baptisme,
transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 1674-1676.
b. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1676.
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bitllet de sa excel·lència de data del dia present,
rebut a las tres horas de la tarde, ab lo qual avisa
a sas senyorias proposen subjectes per lo lloch
de deputat militar que vaca per renúncia en son
poder feta per Arasme de Lana y Fontanet.
Com és de vèurer de dit bitllet, que és assí cusit,
signat de número CCCXXI, y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet:
«Arasmoa de Lana y Fontanet ha renunciado en
mi poder // 692v // el lugar de diputado militar
en que se hallava insaculado. De que aviso a vuestra señoría para que me proponga sugetos para
dicho lugar y su consulta, a fin de que lo pueda
passar a nombrar los que me pareciesse. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, a 21 de julio de 1698.
Jorge, langrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados y oydores
de qüentas del General de Cathaluña».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís ‹y continuàs› en lo present dietari un
memorial de la nominació de dos llochs vacants,
lo un de diputat militar y lo altre de oÿdor militar, que és estat aportat a sa excel·lència per lo
síndich del General a las quatre horas de la tarde. Lo qual memorial es assí cusit, signat de número CCCXXIIb.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias, absent lo senyor oÿdor ecclesiàstich, a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís ‹y continuàs› en lo present dietari dos
nominacions de llochs vacants de deputat y oÿdors de comptes, las quals dos nominacions han
rebut sas senyorias per medi de don Joan Batista Aloy, scrivà de manament y secretari de província. Los quals dos memorials de ditas dos nominacions són assí cusits, signats de números
CCCXXXIII y CCCXX(X)IIIIc.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Joan Virgili,
menor, negociant de la vila de Torradembarra,
arcabisbat de Tarragona, com a procurador de
Joan Virgili, major, negociant de dita vila, consta de la procura en poder del reverent Joseph
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
691v i 692r del trienni 1695-1698.
b. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1676.
c. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
1677.

Llobera, rector de la iglésia parroquial de dita
vila, a tres del mes de juny del corrent any, com
apar de dita procura, que és assí cusida, signada
de número CCCXXV, en dit nom ha renunciata
// 693r // en mà y poder de sas senyorias lo offici
de tauler del General de dita vila de la Torradembarra que obté Joan Virgili, major, son
principal. E sas senyorias, havent-los constat ab
certificatòria del magnífich racional del General
y present casa, que és assí cusida, signada de número CCCXXVI, que dit Joan Virgili no deu
cosa alguna al General, han admès la dita renunciació si et in quantum, et cetera. Essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Joseph Pelegrí, verguers de sas senyoriasb.
En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
és tornat en lo concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Meca y
Cassador, deputat militar, per trobar-se convalescut de sa indisposició.

dor, burgès de Perpinyà, subrogat en lo offici
de exactor, Ermangol Texidor, notari causídich, subrogat en ajudant tercer de la scrivania
major, y Joseph Ferrer, perxer, subrogat en lo
offici de altre dels verguers de sas senyorias,
ahont eren anats per executar la persona y béns
del magnífich Anton Prat y Vila als divuyt del
corrent.
En aquest mateix die, estant congregats los senyors de la Novena en la present casa de la Deputació, entre deu y onse horas de la nit, havent rebut sas senyorias per medi de don Joan
Baptista Aloy, scrivà de manament y secretari
de província, lo decret en orde a las personas
inhabilitadas que deuhen concórrer en virtut de
dit decret, lo qual és assí cusit, signat de número CCCXXVIII, és estat llegit dit decret a sas
senyorias y senyors de la novena de habilitadors
per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present
casaa.

Dimars, a XXII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, a las nou horas de la matinada, se
han ajuntat en la present casa de la Deputació
los senyors de la Novena per a continuar lo acte
de la habilitació.
En aquest mateix die no és vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix die, entre deu y onse horas de
la matinada, per medi de fra don Joseph Despalau y del magnífich Joan Francisco de Maresch,
altres dels habilitadors extrets per la habilitació
de las personas insiculadas a deputats y oÿdors
per la extracció de pròxim fahedora, fonch reportat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat de Cathalunya, un
memorial de las personas inhabilitadas per los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya y senyors de la Novena,
lo qual memorial és assí cusit, signat de número
CCCXXVII, suplicant a sa excel·lència lo breu
despaig, perquè se puga // 693v // passar a la extracció de deputats y oÿdors. E los dits senyors
de la Novena han fet relació que sa excel·lència
havia respost procuraria tant prest com podria
despatxar dit memorialc.
En aquest mateix die, molt dematí, són tornats
de la ciutat de Vich y altras parts Francisco Texia. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació dues certificatòries, transcrites a l’Apèndix 3,
pàg. 1678.
c. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1678.
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En aquest mateix die, entre dos y tres quarts de
las dotse horas de la nit, conciderant sas senyorias, absent lo senyor deputat militar, y senyors
de la Novena que las dotse horas de la nit eren
cerca y axís no se podia fer extracció de deputats
y oÿdors per lo trienni vinent en lo die present,
com és costum y segons capítols de Cort, han
requirit a mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General, llevàs lo següent acte de protestab.
En aquest mateix die, entre dos y tres quarts per
a las dotse horas del matí, lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona, procurador fiscal del General, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias y
Novena dels senyors habilitadors, ha requirit a
mi, don Ramon // 694r // de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major de dit General, llevàs en
nom de sas senyorias, absent lo senyor deputat
militar, y de tots los senyors de la novena de habilitació congregats presents lo present acte de
com protesta de què la causa de no tràurer-se lo
die present, com se acostuma y se deu segons
capítols de Cort, deputats y oÿdors per lo trienni vinent no és en manera alguna per culpa ni
ommissió de sas senyorias ni de dits senyors de
la novena, sinó perquè havent rebut lo decret de
sa excel·lència per medi de don Joan Batista
Aloy, scrivà de manament y secretari de província, entre las deu y onse horas de la nit del die
present, sobre alguns subjectes que ordena sa
excel·lència sien habilitats se han suscitat diffia. a continuació un decret, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1680.
b. al marge esquerre escrit que instant lo procurador fiscal,
sense ésser situat la seva posició en el text.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

cultats algunas que requereixen algun espàcio
de temps per a premeditar-las, com y també si
cumplint a llur obligació deuhen de nou posarlas a la gran comprehenció de sa excel·lència, y
perquè no podent-se clòurer lo acte de la habilitació per lo desobre expressat no·s pot passar a
la dita extracció de deputats y oÿdors, salvant-se
dit procurador fiscal en dit nom tot lo dret que
li competeix y puga competir per a què en manera alguna ni lo General ni sas senyorias ni novena resten perjudicats en cosa alguna per rahó
de no fer-se dita extracció lo die present. Essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix die, als tres quarts de las dotse
horas de la nit, los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real de part del molt il·lustre y
fidelíssim concistori y senyors de la novena, havent obtinguda hora per medi del síndich, són
anats al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, sens insígnias ni massas, acompanyats del síndich del
General y a peu, a effecte de donar-li una embaxada contenint que lo concistori se trobava junt
ab la Novena de la // 694v // habilitació congregats en la present casa e effecte de clòurer lo
acte de la habilitació, que entre las deu y onse
horas de esta nit havian rebut de sa excel·lència
lo decret en orde a la habilitació, que acerca de
alguns subjectes que no venian habilitats se’ls
offerian alguns reparos que requerien temps per
a premeditar-ho, y que regonexent que per ser
la hora tant tarda no se podie lo die present fer
extracció de deputats y oÿdors com se acostuma
y se deu fer segons capítols de Cort, y que lo no
fer-se dita extracció no ere per culpa del concistori no de la novena, havian passat a fer llevar
acte de protesta per a què no restàs lo General
prejudicat. De tot lo que donavan a sa excel·lència notícia suplicant-li fos servit porrogar lo
temps que convingués. Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que restava ab intel·ligència del sobredit, y que porrogava lo temps fos
menester per a dita extracció, assigurant al concistori y novena que son únich desitg ere aconsolar-los en quant pogués, y que en verificació
del dit, no obstant tenir resolt partir-se lo die de
demà a las quatre horas del matí per a Gerona y
Rosas per dependèncias graves del servey de sa
magestat, ho suspendria fins al migdie. Segons
de tot lo dit dits senyors oÿdors tornats que són
estats en concistori y Novena han fet relació.
Dimecres, a XXIII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, estant junta la Novena de los senyors habilitadors en la present casa de la Deputació, entre las quatre y sinch horas de la matina932

da, de part del molt il·lustre y fidelíssim concistori y senyors de la novena, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real y los senyors fra
don Joseph Despalau y Joan Francisco de Maresch, altres de dits senyors habilitadors, havent
obtinguda hora per medi del síndich, anant los
dos concistorials sens insígnias //695r // y massas,
però anant ab cotxes acompanyats de dit síndich,
han aportat a sa excel·lència una embaxada en
scrits suplicant-li fos servit aprovar las excepcions
de inhabilitat apposadas a mossèn Francisco de
Guitart, mossèn Thomàs de Capdevila, misser
Agustí Pallàs, mestre Epiphàneo Berenguer y
mossèn Joseph Casanovas per las rahons expressadas en dos memorials, que són assí cusits, signats de números CCCXXIX y CCCXXX, (y del
thenor següent):
Segueix-se lo un de dits memorials:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y habilitadors que se troban junts
en la casa de la Deputació per la extracció de
pròxim fahedora diuhen y representan a vostra
excel·lència que, havent reportat a vostra
excel·lència en la forma acostumada lo paper o
llista de las personas exclosas e inhabilitadas de
poder concórrer en dita extracció, entre las
quals se han proposat per inhàbils mossèn Francisco de Guitart y de Palol per trobar-se veguer
de la present ciutat de Barcelona, mosèn
Thomàs de Capdevila, veguer de la de Lleyda, lo
doctor misser Agustí Pallàs, per trobar-se assessor de dita vegueria de Lleyda, y mossèn Epifànio Berenguer, per ser veguer de Tàrrega, és estat vostra excel·lència servit, inseguint la
resolució presa en la Real Audiència, juntas las
tres salas, ab real despatg de cancellaria de 22 del
corrent, manar sien habilitats los sobredits en los
llochs que respectivament estan insaculats per a
poder concórrer y sortejar ab los demés en la
dita extracció fahedora, ab motiu de haver constat que los sobrenomenats renunciaren dins lo
termini prefigit per capítols de Cort los dits officis de veguer y asessor que obtenian en proprietat; y se’ls admeteren les renunciacions per lo
antecessor de vostra excel·lència; y si bé han
continuat dits officis després de ditas renunciacions, és estat en virtut de privilegis de interim,
lo que no·ls presta impediment ni los inhabilita
//695v // per a concórrer, no havent-hi constitució ni capítol de Cort que comprenga est cas, ans
bé, afavorir-los la observansa formal de haver
concorregut y ésser estats habilitats semblants
officials reals, que dexaren de ésser-ho en proprietat per renunciació y passaren a continuar lo
mateix excercici per interim.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 694v i 695r del trienni 1695-1698.

Esta resolució, ab la deguda reverència parlant,
se opposa al disposat en los capítols de Cort, y
particularment al capítol 36 del Nou Redrés del
General de las Corts del any 1599. En lo qual,
per a evitar los fraus que los officials reals y del
Sant Offici insaculats en la casa de la Deputació
quiscun trienni fehian ab renunciacions fingidas
de llurs officis per a poder concórrer a deputats
y oïdors, y aprés de feta la extracció tornavan a
cobrar los officis que simuladament havian renunciat, fou estatuït que dits officials reals, tant
ab jurisdicció com sens ella, no pugan concórrer
a deputat ni oïdor si ya sis mesos abans de la dita
extracció, verdadera y no fingidament, no hauran renunciat al offici.
De esta literal disposició se manifesta la inhabilitat y incapacitat dels sobredits officials reals, que
essent-ho en proprietat han pretès renunciar a
son offici y continuar en lo exercici de aquell ab
privilegis de interim concedits per los excel·lentíssims senyors llochtinents generals, per ésser
sert e innegable que las tals renunciacions en effecte són simuladas y en frau de dits capítols fetas, y axí bé de ninguna concideració per a capacitar als dits officials per a concórrer a deputats
ni oïdors, no podent aquellas tenir altre fi ni
mira que a fraudar la disposició del dit capítol;
puix que no apar puga conciderar-se altre rahó
ni motiu que // 696r // obligue a dits officials a
ditas pretesas renunciacions.
Se manifesta més que semblants renunciacions
són reprovadas per dit capítol, y que ab ell volgué la Cort obviar esta cautela y simulació del
que expressament fou previngut y disposat en
aquell, és a saber, que tornant lo official real a
cobrar lo offici renunciat dega tenir aquell ab
despatg firmat de sa magestat, que Déu guarde,
y no de son llochtinent general, aportant-lo en
la casa de la Deputació per a què sia registrat, y
que no observant-se la dita forma no pugan ésser tals officials habilitats en altre extracció; de
ahont se infereix que la Cort previngué que los
officials que voldrian renunciar sis mesos antes
de la extracció per a concórrer a quella no puguessen en temps algú continuar sos officis ab
privilegis de interim dels llochtinents generals,
reputant axí per simuladas las renunciacions a
las quals se subseguia provisió de interim; y tenint la cort, com se ha dit, per simuladas ditas
renunciacions, quant a aquellas, passats los sis
mesos y la extracció, se segueix la provisió de interim, de tal manera que per esta rahó incapacita als officials reals de concórrer en altre extracció, se veu ab quanta més rahó deuhen ésser
incapacitats aquells y tingudas per simuladas las
renunciacions en lo cas que immediatament de
feta la renunciació dins los sis mesos y antes de
la extracció obtenen privilegi de interim.
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Sens que aparega poder sufragar a dits officials
que en alguna ocasió se hagués observat habilitar-los com a interinos, perquè en cas fos en los
térmens del fet que·s controverteix se hauria
plenament discutit; y haguda rahó de la disposició de dit capítol, y altrament qualsevol observansa contra lo tenor, y mentre de aquell no se
deuria attèndrer ni tenir-se en concideració.
Y, finalment, respecte de la excepció de mossèn
Francisco de // 696v // Guitart y Palol, concorre
altre circumstància a més de las sobreditas per a
argüir cautelosa sa renunciació. És a saber, que
no ha constat ni se creu puga constar que dit
Francisco de Guitart y Palol haje prestat com
official interino nou jurament, ni ohit sentència
de excomunicació, ni prestat caució en la forma
estilada y per generals constitucions estatuhida, y axí bé havent continuat en excercir lo offici de veguer se deu atribuir haver-ho fet en virtut del real privilegi de sa magestat que té en
proprietat.
Per lo que, posant dits deputats y oïdors de
comptes del General y habilitadors lo sobredit a
la alta comprehenció de vostra excel·lència, suplican a vostra excel·lència que moderant dit
real decret se digne vostra excel·lència aprovar
las excepcions de inhabilitat esposadas als dits
mossèn Francisco de Guitart y de Palol, mossèn
Thomàs de Capdevila, misser Agustí Pallàs y
mossèn Epiphànio Berenguer, com ho esperan
de la gran justificació de vostra excel·lència».
Segueix-se lo altre de dits memorials:
«Loa concistori de deputats y oÿdors de comptes del present Principat de Cathalunya y Novena de habilitadors que de present junts se troban convocats en la casa de la Deputació per la
extracció de deputats y oÿdors novament fahedora, ab la veneració que deuhen, representan a
vostra excel·lència que, no obstant que en lo judici de la habilitació fonch inhabilitat mossèn
Joseph Casanovas per haver-se justificat patir
una enfermetat que inpedeix lo exercici del càrrech de oÿdor militar en què·s troba ésser enseculat, com més llargament y per extens se informa a vostra excel·lència, ab tot, havent-se dit
mossèn Joseph // 697r // Casanovas habilitat ab
lo real decret en forma de cansellaria despedit,
és estat indispensable en los suplicants fer nova
representació per a què, en vista d’ella, se digne
vostra excel·lència conformar-se ab la inhabilitació per los suplicants feta, manant despedir
per est efecte nou decret en forma de canselleria
a efecte de poder-se pasar avant en la dita exa. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 694v i 695r del trienni 1695-1698.
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En aquest mateix die, tocadas las deu horas del
matí, en la sala de sant Jordi de la present casa
fonch feta extracció de deputats segons forma
del capítol de extraccions per al trienni que comensava a córrer al primer de agost propvinent
del corrent any mil sis-cents noranta-vuyt. Y
serviren de testimonis per la dita extracció, ço
és:

tracció. Lo que esperan lograr-ho de la grandesa del ànimo de vostra excel·lència».
Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que
procuraria en tot lo possible aconsolar al concistori y Novena, segons relació que han fet del dit
tornats que són estats a concistori y Novena.
En aquest mateix die, entre vuyt y nou horas de
la nit, sas senyorias, absent lo senyor deputat
militar, estant junts en la present casa de la Deputació los senyors de la Novena de la habilitació, han rebut per medi de don Joan Batista
Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo decret en orde a las personas que havent
tornat habilitadas se havia fet representació a sa
excel·lència de part de sas senyorias y senyors de
la Novena de las rahons los assistian per a què
restassen inhabilitadas. Lo qual decret és assí
cusit, signat de número CCCXXXI. Lo qual decret és estat llegit a sas senyorias y senyors de la
novena de habilitadors per mi, don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General y present casa, com és acostumata.

Per lo estament ecclesiàstich:
Don Dalmau Copons, canonge de Barcelona.
Doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell.
Doctor Hierònym Enveja, canonge de Barcelona.
698r

Per lo estament militar:
Mossèn Joan Francisco de Maresch y Huguet.
Don Joseph Meca y de Cardona.
Don Ignasi Corts y Llanos.
Per lo estament real:
Lo doctor misser Joseph Costa y Vila.
Lo doctor misser Aleix Fornaguera.
Lo doctor misser Epiphàneo Firmat.
Y foren extrets en la forma sòlita y acostumada
los següents:

Dijous, a XXIIII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, essent junts sas senyorias, absent
lo senyor deputat militar, ab los senyors de la
novena de habilitadors, y antes de clòurer-se lo
acte de la habilitació, lo procurador fiscal del
General de Cathalunya ha requirit a mi, don
// 697v // Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major de dit General, llevàs acte com
per obtemperar al real decret de cancellaria de
data de vint-y-tres del corrent tantsolament
consent a la habilitació de dits mossèn Francisco
Guitart y de Palol, veguer de Barcelona, mossèn
Thomàs Capdevila, veguer de Lleyda, doctor
misser Agustí Pallàs, son assessor, y mossèn
Epiphàneo Berenguer, veguer de Tàrrega, ab
expressa emperò protesta de què la dita habilitació no puga ésser treta per exemplar ni conseqüència y sens ànimo de perjudicar-se a tots y
qualsevols drets que pugan competir-li, y molt
en particular dels que li competexen en forsa del
capítol trenta-sis, Corts mil sinch-cents noranta-nou, y altres capítols de Cort, constitucions
de Cathalunya y altrament. La qual protesta vol
tenir per repetida en tots y qualsevols actes que
convinga y menester sie. Essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias. Y després, a las deu horas
de la matinada, vingué lo molt reverent vicari
general y, havent donat una Ave Maria de penitència, donà la absolució acostumada y fou
clos lo acte de dita habilitació.
a. a continuació un decret, transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
1681.
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Deputat ecclesiàstich. Fra Climent de Solanell,
pabordre de Àyer, de la orde de sant Benet, en
lo real monestir de Santa Maria de Ripoll.
Deputat militar. Don Aleix de Miravall.
Deputat real. Mestre Joseph Llopis.
E feta la dita extracció per ésser la una hora del
migdie se disgregà lo dit acte y després a las sis
horas de la tarde se tornaren juntar sas senyorias
y testimonis sobredits. Y en lo terraplé dels tarongers, com és acostumat, se féu extracció de
oÿdors de comptes per al dit trienni mil siscents noranta-vuyt segons la dita forma del capítol de extraccions. Y foren //698v // extrets, ço
és, en oÿdor ecclesiàstich:
Oÿdor ecclesiàstich. Fra Rafel Nadal, sagristà
major del real monestir de Santa Maria de Ripoll del orde de sant Benet.
Oÿdor militar. Mossèn Joan de Olmera.
Oÿdor real. Mossèn Joseph Boer, mercader.
Divendres, a XXV de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die se és partit per a Bagà Joseph Pelegrí, verguer de sas senyorias, per a entregar al
il·lustre y fidelíssim senyor fra Climent de Solanell, novament extret en deputat ecclesiàstich,

la carta de sas senyorias ab la qual lo avisan de
haver sortejat en dit càrrech, com se estila.

En advocat fiscal:
Lo doctor don Joseph de Càncer.

En aquest mateix die se és partit per a Tortosa
Jacinto Morató, subrogat en lo offici de verguer
de sas senyorias, per a entregar al il·lustre y fidelíssim senyor don Aleix de Miravall, novament
extret en deputat militar, la carta de sas senyorias ab la qual lo avisan de haver sortejat en dit
càrrech, com se estila.

En aquest dia no és vingut en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
699v

En aquest mateix die se és partit per a Lleyda
Llorens March, subrogat en lo offici de verguer
de sas senyorias, per a entregar al il·lustre y fidelíssim senyor Joseph Llopis, novament extret en
deputat real, la carta de sas senyorias ab la qual
lo avisan de haver sortejat en dit càrrech, com se
estila.
En aquest dia no és vingut en lo concistori de
sas senyorias lo senyor deputat militar.
699r

Disapte, a XXVI de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die són anats los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich, ab los
verguers ab massas altas, acompanyats dels officials de la present casa, ab cotxes, a las deu horas
del matí, a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, grande de Espanya, havent antecedentment obtingut hora per medi del síndich del General y
present casa, lo qual posa en casa de Joan Lapeyra. Foren rebuts los dits il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich
fora la porta de la segona pessa. Y al despedir-se
los acompanyà fins cerca la porta de la primera
pessa, ab moltas cortesias y compliments.
En aquest dia no és vingut en lo concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
Diumenge, a XXVII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, entre las deu y las onse horas de
la matinada, se ajuntaren sas senyorias en la sala
dels reys de la present casa, ab las insígnias de
domàs carmesí, ab lo escut de or ab las armas
del General, y han feta extracció segons forma
del real decret dels officis de altre dels assessors
de la present casa en lloch y per acabament de
fran don Balthezar Montaner y Çacosta, abat de
Sant Cugat, y advocat fiscal de dita present casa
en lloch y per acabament del doctor Anton Potau. Y són estats extrets ab sort de roddolí, ço
és, en assessor:
Lo doctor misser Maurici Rechs y Gallart.
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Dilluns, a XXVIII de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Honofre Figueras ha fet relació mitjansant
jurament de com lo doctor misser Joseph Alòs y
Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona y altre dels
assessors del General y present casa, ha estat debilitat de la indisposició que féu relació als onse
del corrent, de calitat que no sols des de dit die
fins lo die present lo ha impedit lo exercici y
personal servitut de dit son offici, però encara
la·y impedirà alguns dies.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí,
és vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, grande de Espanya, a
effecte de despedir-se del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y és estat rebut per mi, secretari
y scrivà major, y demés officials de la present
casa al capdevall de la escala, per los magnífichs
assessors y advocat fiscal en lo primer replà de la
escala, (y) per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real al capdemunt de la escala,
ab los verguers ab massas altas. Y dit senyor
marquès de Leganés anant al mig de dits senyors oÿdors és entrat a la capella xica de Sant
Jordi, que estava molt ben adornada, y després
de haver fet un rato de oració, estant agenollats
tots tres ab almoadas de vellut carmesí, ço és,
dit senyor marquès de Leganés al mig de dits senyors oÿdors y tenint la almoada un poch més
avansada cerca lo altar, se són encaminats dits
excel·lentíssim senyor marquès de Leganés y senyors oÿdors, ab los verguers devant ab massas
altas, al terraplé dels tarongers. Y en la porta de
la sala dels reys que ix a dit terraplé aguardavan
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real y no més per ser absent del concistori lo militar, y oÿdor ecclesiàstich. Y posat dit
excel·lentíssim senyor marquès de Leganés en
lo mig dels senyors //700r // deputats, se són encaminats en la sala del concistori, fent entrar en
cada una de las portas primer al dit excel·lentíssim senyor marquès de Leganés. Y entrats en
dita sala de concistori se assentaren sota lo dosser, advertint que si lo senyor deputat militar hi
fos estat se hauria assentat dit senyor marquès
de Leganés al mig dels concistorials, ab una cadira de vellut carmesí; estant a la mà dreta del
senyor deputat ecclesiàstich y a la mà dreta de
dit senyor marquès de Leganés los senyors de-
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putat real y oÿdor militar, y a la mà esquerra los
senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y real. Y després de haver conversat un rato
se despedí sa excel·lència y tot lo concistori lo
acompanyà fins al cap de la escala, anant los verguers devant, ab massas altas, havent axit de la
sala del concistori per lo terraplé del concistori,
y passat per lo terraplé dels tarongers y en lo cap
de la escala los senyors del molt il·lustre y fidelíssim bras militar estavan aguardant a dit excel·lentíssim senyor marquès de Leganés. Y en
est punto se despedí sa excel·lència de sa senyoria il·lustre y dels demés officials, y és estat rebut
per los dits senyors del bras militar.
En aquest mateix die, als dos quarts de las onse
horas de la nit tocats, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donzell en Barcelona domiciliat, procurador assolas del magnífich Erasme de Lana y Fontanet, també donzell en Barcelona domiciliat, obtenint lo offici de racional
del General y present casa de la Deputació, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Hierònym Brotons, notari públich de la present
ciutat, als vint-y-sinch de maig mil sis-cents noranta-tres, còpia authèntica de la qual és assí cusida, signada de número CCXXXII, en dit nom,
constituhit personalment devant y en presència
dels il·lustres y fidelíssims senyors don Anton
Grató Perpinyà, ciutedà honrat de Barcelona y
Gerona, y del doctor en medicina Jacinto
Blanch, ciutadà honrat de Barcelona, deputat y
oÿdor reals, trobant-se en la present casa de la
Deputació, ha renunciat en mà y poder de sas
senyorias y a favor y en cap de ell, dit // 700v //
Joseph Huri de Lana y de Càncer, lo dit offici
de racional, per ser dit offici altre dels antichs y
que·s poden alienar, suplicant a sas senyorias ésser-li admesa dita renunciació en dita forma. E
sas senyorias han admesa aquella si et in quantum per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis lo reverent Jacinto Figueró, prevere, doctor en sacra
theologia y beneficiat de la Seu de Barcelona, y
Joan Rigola, estudiant ena philosophia en Barcelona habitantb.
Successivament dit Joseph Nuri de Lana y de
Càncer en dit nom, constituhit personalment
devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor doctor Hyerònim de Valls, ardiaca y canonge de la santa Iglésia de lleyda, oÿdor ecclesiàstich, personalment trobat en lo palau real,
en lo quarto dels estudis ahont té sa pròpria habitació, ha renunciat lo dit offici de racional del
General y present casa a favor y en cap de ell, dit
a. a continuació ratllat theologia.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
1682.

936

Joseph Nuri de Lana y de Càncer. Y sa senyoria
ha admès aquella si y en quant per capítols y actes de cort lia és lícit y permès. Presents per testimonis los sobredits doctor Jacinto Figueró,
prevere, y Joan Rigol.
Y, finalment, consecutivament, dit die, als tres
quarts tocats de las onse horas de la nit, dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer, en dit nom,
constituhit personalment devant y en presència
del il·lustre y fidelíssim senyor don Francisco
Junyent y de Vergós, oÿdor militar, personalment trobat en la casa de sa pròpria habitació,
situada en los Quatre Cantons, dits de Bellafilla,
ha renunciat lo dit offici de racional del General
y present casa a favor y en cap de ell, dit Joseph
Nuri de Lana y de Càncer. Y sa senyoria ha
admès si y en quant per capítols y actes de cort
lo és lícit y permès. Presents per testimonis los
sobredits doctor Jacinto Figueró, prevere, y
Joan Rigol.
E immediatament, fetas totas las sobreditas cosas, antes de tocar las onse horas de la nit, jo,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, me so
conferit a la casa de la //701r // pròpria habitació
del excel·lentíssim senyor comte de la Rosa,
mestre de camp general y governador de las armas per sa magestat, que Déu guarde, en la present ciutat de Barcelona y plassa, la qual casa
està situada en la dita present ciutat, en lo pla de
Sant Francesch; y en un aposento de dita casa
he trobat en lo llit al dit Erasme de Lana y Fontanet, lo qual per la gràcia de Déu he vist gozar
de vitals esperits y he parlat ab ell y lo he ohit
parlar. Essent-hi presents per testimonis los mateixos doctor Jacinto Figueró, prevere, y Joan
Rigol.
Dimecres, a XXX de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, Rafel Marcó, candeler de sera, ciutadà de Barcelona, anomenat per
exercir la col·lecta del dret de las monedas per lo
doctor Joan Quadras, arrendador del dit dret de
monedas lo trienni corrent, usant de la facultat
a ell donada y concedida en un capítol de la tabba de dit arrendament, prestà jurament a Nostre Senyor Déu y a sos sants quatre Evangelis
per ell, dit Rafael Marcó, corporalment tocats,
en mà y poder de sas senyorias, de haver-se bé y
llealment en lo exercici de la dita col·lecta del
sobredit dret de las monedas, y tenir y servar las
ordinacions y disposicions de dit concistori,
subjectant-se al judici de la visita del dit General, obligant-ne per dit effecte sa persona y béns
a. los a l’original.

com a deutes fiscals y reals, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder de Fermí
Vehils, subrogat en lo offici de altre dels verguers de sas senyorias. Essent presents per testimonis Jacinto Sitjar, verguer de sas senyorias, y
Joan de las Casas, subrrogat en lo offici de correu de la present casa.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present // 701v // casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot en scrits fet als vint-y-set del
corrent per lo doctor Joseph Romaguera, canonge penitencier de la santa Iglésia de Barcelona, catredràtich de prima de cànons de la Universitat Literària de la present ciutat, fra Ramon
Costa, mestre, catredràtich y exprovincial de la
orde de Predicadors, fra Francisco Famadas,
mestre y exprovincial de la real orde de Nostra
Senyora de la Mercè (y) Redemció de Catius, y
doctor Diego Vieta, prevere, catredràtich jubilat de prima de theologia en la dita Universitat
Litterària, en y ab la qual són de vot y parer que
no pot en conciència lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, sens exprés consentiment de las
universitats, donar la quantitat de quatre-centas
sinquanta doblas que en espècie se troban en lo
arxiu de la present casa de la Deputació al excel·lentíssim llochtinent y capità general del
present Principat. Com és de vèurer de dit vot,
que és assí cusit, signat de número CCCXXXIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit vot:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya als doctors infrascrits acerca si dit molt il·lustre consistori e o los particulars indivíduos que vuy componen aquell, cumplint en la obligació de sas
concièncias poden entregar al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
com per part de sa excel·lència se solicita, per
emplear en servey de sa magestat, la quantitat
de quatre-centas sinquanta doblas que en espècie se troban en lo arxiu de la casa de la Deputació, procehidas y resultants del que differents
universitats de dit Principat pagàvan y contribuhien per la manutenció dels dos tèrcios de
llevas y aument del tèrcio de la Generalitat que
féu lo Principat en servey de sa magestat y per sa
defensa en lo any mil sis-cents noranta-sinch, y
que // 702r // han restat pagats los officials y soldats y feta una funerària en la casa de la Deputació per sufragi dels soldats de ditas levas que
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 701v
i 702r del trienni 1695-1698.
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moriren en la campanya; no podent-se averigüar ab certesa de qual de ditas universitats és lo
dit diner per no haver-se aportat compte apart,
ans bé, haver entrat tot en una massa comuna,
axí que no és averiguable a quals de ditas universitats deuria restituir-se, y en cas se hagués de
distribuhir proporcionablement entre totas las
que concorregueren en dit servey se regoneix
impossibilitat moral en la repartició, no podentse saber lo que cada una de ellas ha pagat, per
haver-hi gran differència y desigualtat en las
quantitats per ditas universitats offertas y en lo
cumpliment y effectiva paga de aquellas; de tal
manera que, essent tantas en número ditas universitats los tocaria a quiscuna molt mòdica
part, que se’ls hauria de girar segons lo estil de
la casa de la Deputació per albarà de la taula o
banch de la present ciutat, ahont per ser tant
mòdica la porció de cada una és moralment
crehible hauria de restar la major part de dit diner per importar los gastos dels sindicats y demés que seria menester per a gastar-la tant com
dita part o porció; vista la dita proposició en escrits feta y lo demés que se havia de vèurer concernent a la subgecte matèria, y attentament
premeditadas totas las circunstàncias y tingudas
differents conferèncias; attès que en lo cas que·s
proposa non est omnino ignotus dominus de las
dita quantitat, perquè encara que no se sàpia ni
se puga averiguar determinablement de quinas
universitats particulars és lo diner, emperò, no
se pot dubtar ésser de algunas de las que concorregueren en fer ditas llevas, així que venen a ser
incertas ex certis o certas simpliciter y incertas secundum quid; en lo qual cas diuhen comunament los doctors que·s deu dividir la quantitat
juxta proportionem dubii majoris vel minoris:
Cayetan in 2.2. quaest. 62, ar. 5, ad. 3; Diana,
tom. 8 ex cohordinatis tract. 7, resol. 24, n. 6; Molin. De just. et jur. disp. 745; Laesio eod. tract.
lib. 2, cap. 14, n. 32, et lib. 4, cap. 9, n. 2; Bannues in 22 Divi Thomae quaest. 62, art. 5, ad. 3,
conclus. 2; Sayro in Clavi Regia, lib. 10, tract. 5,
cap.1, n. 7 illustrissim; Tapia in Catena
//702v // Moral, tom. 2, lib. 5, quest. 30, art. 3, n.
3; Bonacin, De Restitut., disp. 1, quaest. 3,
punct. 4; Trullench, in Decalog., tom. 2, lib. 7,
cap. 14, dub. 4; Anthon de Spiritu Sancto, in suo
Director, tract. 10, disput. 8, sect. 4, n. 312, ubi
alios referit; Dicastill, lib. 2, tract. 2, dis. 5, n.
194; Cursus Theologiae Sulmanticensis, tom. 3,
tract. 13; De Restitut. cap. 1, punct. 11, et 3, n.
208; ahont se affirma per constant ésser comuna
entre los doctors, donant per rahó que en
aquest cas nullus possidet ut in individuo sit melior eius possessio, sinó que un y altre té jus ad
rem segons la proporció del dubte quod de illo
habetur; sens que fos de consideració si se objectàs que la dita quantitat és pròpria de aquellas
universitats particulars que entregaren lo diner
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que·s troba effectiu, y dividint·se entre totas las
que concorregueren en fer dit servey se seguiria
que no·s faria íntegrament la restitució a las universitats de qui és propi lo diner, venint-los a
faltar tota aquella quantitat que·s dividiria ab las
demés; perquè se respon que ab la supposició
de no poder-se averiguar ab individuació y certitut de quinas de ditas universitats és lo diner
totas venen a tenir igualment dret, segons la
proporció del dubte que de ella se té, conforme
assentan tots los doctors sobre al·legats; ab què,
tenint per rahó del dit dubte totas las universitats que concorregueren dret a dita quantitat, se
deu dividir entre ellas segons dita proporció,
perquè altrament se’ls faria injúria, llevant-los
aquella quantitat a què tenen dret; y encara que
segons la impossibilitat moral que se supposa en
lo cas consultat de fer-se la sobredita divisió,
juntament ab lo poch o ningun lucro que de
aquella resultaria a ditas universitats, per ser
tantas en número y la quantitat no molt crescuda, sobre lo gasto que haurian de fer en recobrar lo que·ls tocaria, que en moltas seria la major part y en algunas seria igual ab lo lucro, apar
no pot effectuar-se dita divisió; emperò, com en
lo cas de la impossibilitat sempre se // 703r //
haja de mirar en què se assegure la dita quantitat en major utilitat de ditas universitats, a
exemple del que comunament senten los doctors quant lo dòmino se troba molt distant, y
axí de impossible o difícil convenció, se deu lo
diner tenir custodit o deposat en lloch tuto y segur, conforme ensenya sant Thomàs 2.2. quaest.
62, art. 5, ad. 3, ibi: «Si vero ille cui est restitutio
fatienda sit multum distans, debet sibi transmitti quod ei debetur et praecipue si sit res magni valoris et possit commode transmitti alioquin debet
in aliquo loco tuto deponi ut pro eo conservetur»;
y lo mateix assentan Cayetano Bannes et ibi fere
omnes comentatores divi Thomae: Soto, De Just.
et Jur., lib 4, quaest. 7, art. 1, solut. ad 3; y com
per lo present se concidere com a impossible lo
poder-se entregar lo diner a ditas universitats,
ve a ser lo medi més proporcionat lo guardar-se,
per a què després ab lo temps se convertesca en
sa utilitat; ni obstaria si se digués que ditas universitats donaren lo diner en servey de sa magestat y defensa de la província, y encara que
fou per determinat effecte de assistir als soldats
dels tèrcios de llevas, però faltant esta causa apar
que dit diner se pot aplicar a altre fi y effecte
equivalent, que sa excel·lència regonega ésser
més útil al real servey y benefici de dit Principat,
subsistint la causa principal que és lo real servey;
perquè se respon que, encara que la voluntat de
ditas universitats fou per lo real servey, però fou
en cosa determinada que foren las ditas llevas, y
havent ja cessat esta causa no pot aplicar-se a altre sens expressa voluntat de ditas universitats,
que són las que tenen domini y dret a dit diner,

lo que·s funda perquè segons la comuna dels
doctors la voluntat interpretativa sols té lloch
quant lo domini de la cosa és omnino incert
però no quant és cert, puix en est cas se requereix la voluntat expressa y formal; y ab més expressió Cayetan, ubi supra, que abrassa tota esta
resolució ab las següents paraulas, ibi: «Rursus
quando sciri non potest dominus in particulari
sed scitur quasi sub distinctione quod alicui istorum debetur, non est omnino ignotus dominus,
unde debet eis dari vel distribui eisdemmet, et ne
alicui fiat injuria de eorum voluntate agendum
est quidquid agendum est».
703v
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Per lo que, y altrament, los doctors infrascrits
són de sentir que no pot en conciència lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori, sens exprés consentiment de ditas universitats, donar ni entregar la dita quantitat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general, sinó que deu tenirla en depòsit en lloch tuto y segur fins a tant
que, noticiadas las universitats de tenir en depòsit lo dit diner, consenten que se convertesca en
lo que demana sa excel·lència, que no·s dubta
que essent dita demanda en servey de sa magestat condecendiran las universitats a aquella. Y
axí ho senten, salvo semper. Barcelona y juliol 27
de 1698.
Doctor y canonge Joseph Romaguera, catredàtich de prima de cànons de la Universitat de
Barcelona.
Fra Raymundo Costa, maestro cathredatico y exprovincial orden de Predicadores.
Fra Francisco Famades, maestro en sacra theología, doctor en philosophía y exprovincial del real
orden de Nuestra Señora de la Mercé, Redempció
de Catius.
Doctor Diego Vieta, prevere, cathredàtich jubilat de prima de theologia en la Universitat de
Barcelona».
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica donada per Pere Llorell, notari
causídich, procurador de la ciutat de Lleyda,
com apar de la procura en poder de Joseph Carol, notari públich de la ciutat de Lleyda y scrivà
principal de la casa de dita ciutat, als vint-y-set
del mes de maig mil sis-cents noranta-vuyt, en y
ab la qual se demana mil lliuras a la Generalitat
que dita ciutat ab plassos anticipats y que no
vingueren a terme ne donà y pagà al General
per augment del tèrcio en la campanya de mil
si(s)-cents noranta-set; y que //704r // aximateix
continuàs en lo present dietari y al peu de dita

súplica una decretació per sas senyorias feta lo
die present; y aximateix una carta escrita als
molt il·lustres senyors pahers de dita ciutat als
dos de juliol mil sis-cents noranta-set per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent y capità general llavors de sa magestat en lo present Principat; y també una informe
feta a sa excel·lència en orde al pretès recobro
de ditas mil lliuras. Com més llargament és de
vèurer de ditas súplica, decretació, procura, carta y informe, que són assí cusits, signats de números CCCXXXIIII, CCCXXXV, CCCXXXVI, CCCXXXVII y CCCXXXVIII, y del thenor
següent:
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo principi de la campanya de l’any mil siscents noranta-set, a petició de vostra senyoria y
incinuació del excel·lentíssim virrey y llochtinent general que aleshores ere del present Principat, deliberà la ciutat de Lleyda ab son concell
general se fes servey voluntari de la quantitat de
mil sis-centas sinquanta lliuras en diner per lo
que vostra senyoria li proposà ser de poch proffit las llevas se feyen y estimar-se més lo servey
de diner ab certas pagas, dilacions y tandas. La
dita ciutat de Lleyda, per lo molt desig tenia y
ha tingut sempre de fer en quant cabés a sa possibilitat lo servey de sa magestat, Déu lo guarde,
y de annuir a la petició de vostra senyoria, se esforsà hà adelantar dit servey, anticipant las pagas
y deposant en lo banc de la present ciutat de
Barcelona totas las ditas 1.550 lliuras ditas y escritas a vostra senyoria per al effecte sobredit; y
després, avent arribat a dita ciutat de Lleyda lo
molt il·lustre y fidelíssim doctor Jacinto Blanc,
oÿdor real, demanant en nom de sa excel·lència
y fidelíssim concistori assistència de llevas a la
dita ciutat per lo citi de la present ciutat, offerí a
la dita ciutat de Lleyda que de las ditas 1.550
lliuras que esta tenia bestretas per a tota la campanya se li’n restituirian y tornarian 1.000 lliuras, // 704v // y ab esta supposició y paraula e o
offerta de dit molt il·lustre y fidelíssim oÿdor
real féu la ciutat lo servey de las llevas; y després,
avent dit molt il·lustre y fidelíssim oÿdor real
posat dificultats en cumplir la promesa e o offerta de restituir ditas 1.000 lliuras, acudí la ciutat
per medi de son síndich a dit excel·lentíssim senyor virrey, que·s trobava en Molins de Reig, y
precehint informe fet a sa excel·lència per lo
molt il·lustre y fidelíssim deputat militar, segons
se creu, manà sa excel·lència se pagassen ditas
1.000 lliuras, escrivint a la ciutat que ho escrivia
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
703v i 704r del trienni 1695-1698.
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així a dit molt il·lustre oÿdor real, conforme així
apar de la certificatòria aucthèntica de dita carta
y informe, que se presenta adjunt a vostra senyoria. E com per los infortunis y accidens que
sobrevingueren després no se pugués fer instància encontinent per a obtenir la restitució de ditas 1.000 lliuras, després ensà se ajen fet diffarens instàncies a vostra senyoria per part de la
ciutat, avent scrit a vostra senyoria los molt
il·lustres pahers de ella per lo recobro de ditas
1.000 lliuras, y no se aja pogut conseguir
aquest, per tant y altrament los dits pahers de
dita ciutat y per ells son llegítim procurador
supplica sia vostra senyoria servit manar restituir
<h>o revoltar a dits pahers las ditas 1.000 lliuras, fent per dit effecte aquellas provissions y
despaig que sian necessaris, protestant altrament en conservació del dret de dita ciutat de
demanar-(h)o a qui de dret dega y forsan y puga
estar obligat, y demanant que la present sia insertada y cusida en lo dietari corrent per a major
notícia del propdit y conservació dels drets de
dita ciutat, ab la clàusula omni meliori modo. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro Dehona,
Mallada.
Oblata die XXX mensis julii MDCLXXXXVIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod non credunt locum
habere possit praetentio sindici civitatis Illerdae,
eo quia et si admodum illustris et fidelissimus dominus auditor realis nomine // 705r // suorum
dominationum obtulit tradere dictae civitati
praedictas mille libras quas nunch petit, attamen
fuit cum suppositione quod dicta civitas vigore
motivi quo solicitabatur diversae cohortaes gentium, vulgo la lleva, faceret singularem et promptam demostrationem qualem urgebat, tamen
cum postea in contrarium effectus videretur et
quod servitium nil prodesset uti factum extra
tempus, praecipue constando suis dominationibus
de novo stipendio quo onerabatur Generalitas
causa assistendi admodum illustris et fidelissimus
dominus deputatus militares excelentissimum
dominum locumtenentem et capitaneum generalem conventum fuit quod dictae mille librae ad
hunch effectum aplicarentur, et quod disminueretur servitium, cum ei effectu nunquam dicta
civitas habuit nec remisit signato loco tercentum
homines quibus servire offerebatur, compraehendendo quod servitium minoratum erat respectu
dictarum mille librarum. Et quod praedicta suplicatio una cum decretatione praesenti continetur in dietario currenti.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba majoris Generalis Cathaloniae».
Segueix-se dita procura:
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«Universisa et singulis huiusmodi seriem inspecturis, visuris, lecturis pariterque audituris, attestor et cum presenti fidem facio ego, Josephus
Querol, regia auctoritate notarius publicus de collegio notariorum publicorum civitatis Illerdae
scribaque principalis et secretarius domus Patiariae et illustris concilii generalis dicta civitatis,
infrascriptus, qualiter sub chalendario infrascripto in manuali currenti negotiorum comunium eiusdem civitatis custodito in arxivo inferiori domus Patiariae predictae civitatis est et
invenitur continuatum quoddam instrumentum per discretum Josephum Badia, notarium
publicum Ilerdae, uti substitutum meum, receptum huiusmodi sub thenore: Die vigesima septima mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo. Ilerdae.
Nos, don Franciscus de Guiu et Escola, legum
doctor, domicellus Ilerdae domiciliatus, Franciscus Punyet, civis honoratus Ilerdae, Michael Rojals, aromatarius, et Matheus Ferrer, agricola,
anno presenti et currenti patiarii civitatis Ilerdae, dicto nomine, gratis, et cetera. Constituimus
et ordinamus, creamus et deputamus procuratorem, syndicum et actorem nostrum, dicto nomine, //705v // certum, et cetera. Ita quod, et cetera.
Vos, dominum Petrum Llorell, notarium et causidicum, civem Barchinonae, licet absentem, et
cetera. Ad videlicet, pro nobis dicto nomine et nomine nostro agendum, ducendum, et cetera, fiat
ad omnes littes sive causas, activas et passivas,
large cum solito et amplissimo litium cursu facultatibus expressis de calumpniam jurandi, et cetera, supplicationes dandi, et cetera, cautiones
quasvis, tam juratorias quam fidejussorias, praestandi, et cetera, clama et retroclama exponendi, et cetera, executiones instandi, et cetera, cum
posse substituendi, et cetera. Et demum, et cetera.
Promittimus dicto nomine habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt honorabilis Antonius Messeguer, mercator, et Thomas Paris, aromatarius, ambo Ilerdae, ac discretus Josephus Badia, notarius publicus Ilerdae, qui ut substitutus mei, Josehi Querol,
notarii et secretarii infrascripti, in his interfuit.
Et ut praemissis omnibus de singulis supradictis,
licet alieno calamo scriptis, in juditio et extra, ab
omnibus plena et indubia fides tribuatur ego,
idem Josephus Querol, notarius et secretarius praedictus, hic me subscribo et cum impresione sigilli
comunis dictae civitatis Ilerdae meum appono
sig+num.

Segueix-se dita certificatòria de dita carta y informe:

«Certificha y fas fe (jo), Joseph Querol, per
aucthoritat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, notari públich del col·legi de notaris
públichs de la ciutat de Lleyda y secretari de la
casa de la Paheria y il·lustre concell general de
dita ciutat, avallscrit, com en lo cartuari del any
pròxim passat mil sis-cents noranta-set se troba
una carta original escrita per lo excel·lentíssim
senyor virrey als senyors pahers de dita ciutat y
un informe fet a sa excel·lència adjunct a la sobredita carta, que són del tenor següent: «En
respuesta de la carta de vuestra señoría satisfago
con la copia adjuncta de informe que se me ha
hecho sobre lo que vuestra señoría representa, en
que creo se da providencia por ahora arreglada
a la satisfación de vuestra señoría que manifestará el diputado real, a quien escrivo se ajuste a
su observancia, no permitiendo las ocurrencias
presentes dilatarme a más en este punto. Doy a
vuestra señoría muchas gracias por lo que ha
contribuhido // 706r // a la conducción de pólvora, puntualidad muy propia de su zelo. En
quanto a armas para estas lebas constará a vuestra señoría la escazés en que nos hallamos, y que
si se diessen las pocas que ay en essos almazenes
faltarán para las reclutas que van llegando. Y
assí ha de disponer vuestra señoría armarlas con
escopetas, que es lo mismo que se ha executado
unibersalmente con todas las demás lebas. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Molins de
Reix y julio 2 de 1697. Don Francisco de Velazco. Señores paheres de la ciudad de Lérida». «Excelentísimo señor. Haviendo vuestra excelencia
sido servido mandarme dixere mi sentir sobre lo
que los paheres de la ciudad de Lérida representan a vuestra excelencia con carta de trenta de
junio, perteneciente a lo que ha obrado el ohidor
real con aquella ciudad respeto de las levas,
atendiendo a que según se supone, como es cierto
se le dio la instrucción por el concistorio, offreció
a dicha ciudad de Lérida que haziendo el servicio de estas levas se le retituhirían por la Diputación mil libras que havían anticipado para
contribuhir en el augmento del tercio de la Generalidad, parece no podía por sí apartarse el
ohidor real de lo que tenía offrecido. Pues aunque después de hallarse en Lérida el ohidor real
les escrivió el concistorio viese si podría conseguir
que la Diputación no huviesse de restituhir estas
mil libras por lo que se halla alcansada. Pero esto
devía entenderse quando después de hecho el ofrecimiento quiziera la ciudad convenir en ello. Y
así parece sobre este punto que haziendo la ciudad este servicio de levas, y acudiendo al concistorio de la Diputación para cobrar las mil libras, las deve restituhir el concistorio para no
quedar la ciudad de Lérida más cargada en esto

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 703v i 704r del trienni 1695-1698.

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 701v i 702r del trienni 1695-1698.

Locus sig+illi».
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que la de Tortosa, Balaguer y otras a las quales
ha remitido el concistorio el cobrar las quatro
pagas que no havían caído del donativo que dichas ciudades havían ofrecido para augmento
del tercio. Respeto de la pretención tiene la ciudad de nombrar capitanes y officiales para las
compañías del veguerío de Lérida con mutivo de
estar en esta possessión, pagando la misma ciudad los sueldos, estando // 706v // en contraria
pretención el veguer, allegando también su possessión; y haviendo vuestra excelencia sido servido
dar sobre este punto la prompta providencia que
la necessidad urge, mandando que por ahora
nombrassen dichos officiales aquellos lugares que
según lo que huviere dispuesto el ohidor real tenían el cargo de pagarles el sueldo, y que después
con sosiego se averiguaría la pretención de ciudad y veguer; parece que con tan acertada resolución de vuestra excelencia no se ofrece más que
discutir sobre este punto. Y en quanto a querer el
ohidor real separar del cuerpo de la ciudad los
lugares de contribución unidos como calles de Lérida, parece que concurriendo con esta calidad
de incorporación la de haverse así observado en el
servicio de otras levas, puede vuestra excelencia
siendo servido mandar que los soldados que habrán hecho la villa de las Borjas y demás lugares
de la contribución unidos a dicha ciudad se
agreguen al servicio de estas levas que haze dicha
ciudad, en la conformidad que ella en su carta
lo representa, a fin que con la mayor diligencia
todas las compañías de aquel veguerío se pongan
en marcha. Vuestra excelencia mandará lo que
más fuere servido». De praemissis omnibus et
singulis supradictis, licet calamo alieno scriptis,
in juditio et extra, ab omnibus plena et indubia
fides tribuatur, ego, idem Josephus Querol, notarius et secretarius praedictus, hic me subscribo et
cum impressione sigilli communis dictae civitatis Ilerdae meum appono sig+num.

tret en lo càrrech de deputat militar del General
per lo trienni pròximvinent.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo doctor misser Joseph Fornaguera, scrivent extraordinari de la
scrivania major, assistint a esta funció per trobar-se lo secretari y scrivà major del General y
present casa ab moltas precisas ocupacions, y
magnífich racional del General y present casa, és
baxat en la casa del General de la present ciutat
y en lo aposento a hont fa sa recidència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari
dels fraus trobats y appresos en lo present mes
de juliol. Y se han trobats los infrascrits y següents:
Primo, als quatre de juliol mil sis-cents norantavuyt. Apprehenció feta en casa Cosme Guiu,
sastre, als Cambis, de tres pessas, cap y cua, tela
de Gènova.
Ítem, als set. Apprehenció feta en casa Pere
Cabjau, veler, al carrer de Moncada, de sis canas
tafetà de quatre palms negre a la cordellada.
Ítem, a diset. Apprehenció feta a un incògnit de
nou massos fil blau, quatre dotsenas sivellas de
ferro y sinch grossas botons de estany.
Ítem, als vint-y-hu. Aprehenció feta en casa Miquel Estrades, taverner, de dos pessas, cap y
cua, tela mitja de Landa.
Ítem, a vint-y-vuyt. Apprehenció feta en casa
Batista Ayron, taverner, de tres canas, dos palms
panyo refí colors y nou palms pelfa blava.
Ítem, dit die. Apprehenció a un incògnit al hostal de Calafa de tres grossas botons petits de
llautó.

Locus si+gilli».
Dijous, a XXXI de juliol MDCLXXXXVIII.
En aquest die és tornat en la present casa Llorens March, subrogat en lo offici de altre dels
verguers de sas senyorias, de la ciutat de Lleyda,
ahont ere anat als vint-y-sinch del corrent per a
avisar al il·lustre y fide- // 707r // líssim senyor
doctor misser Joseph Llopis, ciutedà honrat de
Barcelona, com ere estat extret en lo càrrech de
deputat real per lo trienni pròxim vinent.
En aquest mateix die és tornat en la present ciutat de la de Tortosa Jacinto Morató, subrogat
en lo offici de altre dels verguers de sas senyorias, ahont ere anat als vint-y-sinch del corrent
per avisar al il·lustre y fidelíssim senyor don
Aleix de Miravall de com ere estat novament ex941

En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, // 707v // secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una real carta de sa magestat, que Déu
guarde, la data de la qual és en Madrit, a diset
de agost mil sis-cents noranta-sis, responent a
una que li escrigueren sas senyorias als quatre
del mateix, servint-se dir de què en orde al manar sie natural del present Principat un dels inquisidors del tribunal de esta ciutat tindrà present sa instància; y aximateix un bitllet del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, la data del qual és en Barcelona, a vint-yquatre de agost mil sis-cents noranta-sis, qui
aleshores ere llochtinent de sa magestad, que
Déu guarde, en lo present Principat, ab lo qual
bitllet fou servit possar a mans de sas senyorias
dita real carta. Com més llargament és de vèurer

[ 1698 ]
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de dita real carta y bitllet, que són assí cusits,
signats de números CCCXXXIX y CCCXXXX,
y del thenor següent:

siàstich, me ha requirit a mi, secretari y scrivà
major, continuàs en lo present dietari las rahons
de dit dissentiment, que són com se segueixen:

Segueix-se dita real carta:

«Lo oÿdor ecclesiàstich dissenteix expressament a la provició feta per lo concistori a la súplica donada per part de don Joseph de Càncer;
perquè com tot lo suplicat en ella sien cosas de
gràcia y meras remuneracions, y aquestas las
hage concedidas la cort albitrativas al concistori
perquè donin a proporció a cada un segons los
treballs extraordinaris hauran fets, lo que totalment implica lo provehit, pues lo que és de gràcia no pot ser may de justícia; y que ja lo concistori li donà adamés de las remuneracions
ordinàrias que donà als demés vint dobles, las
quals omiteix y dissimula en la dita súplica, adamés que li donà differents quantitats en las ocasions que·s partí lo concistori des de Barcelona
a Vilafranca, Reus y altras degudas que mudà
de assiento, essent axí que // 708v // supèran de
molt al poch o ningun treball que tingués extraordinari equivalent a las summas repetidas;
pues en aquest temps que estigueren fora se diu
anà a fer la lleva ab lo senyor oÿdor real no·y
anà per orde de concistori, si sols per motiu
propri, per a fer eix agasajo al senyor oÿdor real
y no per lo concistori, ans bé, patí la casa la falta de un assessor menos. En aquell temps faltà
en tot lo que estigueren fora Barcelona y no·y
hagué negoci ordinari, pues cessà tot lo curs de
causas y altres; y encara en las ocasions que·s offeriren moltas voltas no·y fou, per anar-se’n
fora ahont se trobava lo concistori, com en
Valls y altras parts. Y estant en Barcelona hi ha
hagut pochs o ninguns dies que trobant-se junt
lo concistori a las nou horas del matí hage vingut que no fossen las onse, y encara havent de
procehir differents recados del concistori, com
és públich y notori; lo que ha ocasionat a la
casa grans danys per retardar lo despaig de las
moltas causas que se han atrassadas per lo poch
temps ha assistit. Y últimament, no havent-hi
exemplar en la casa que de estas cosas de remuneracions y gràcias se hagen may comès a justícia, y que lo que·s dóna per especial motiu extraordinari després fa exemplar y tracte
successiu, de manera que encara que cessi a lo
motiu perquè·s donaren no cessa la retribució,
pues no se ha vist fins ara minorar-se remuneracions donadas una vegada, sinó donar un sens
perpètuo, ademés que podent-se decretar sens
posar-ho a justícia essent cosa de gràcia se excusarian los nous gastos que·s faran, havent de
comètrer a jutges, fiscal y notaris fora casa per
ser los de esta tots interessats». Per lo que dissenteix y protesta tots los danys y despesas y requereix a mi, scrivà major, de què no done còpia del decret de la present súplica a la part, que
primer no haja continuat al peu de aquella la

«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviendo visto
lo que me representais en un memorial que con
carta de 4 del corriente ha remitido con su recomendación el espectable don Francisco de Velasco,
mi lugarteniente y capitán general en essa provincia, en que me suplicáis sea servido de mandar
sea natural de esse Principado uno de los inquisidores de que se compone el tribunal de la Inquisición de essa ciudad de Barcelona por los motivos
que referís, he querido responderos, como lo hago,
asegurándoos tendré presente vuestra instancia,
atendiendo al amor y celo con que esse consistorio
se esmera y ha esmerado en quanto se ha ofrecido
de mi real servicio en todas ocasiones. Dattus en
Madrid, a XVII de agosto MDCXCVI. Yo, el
rey. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit Don Josephus Rull, regens. Vidit
Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Serdañola, regens. Vidit marchio de Tamarit, regens.
Locus si+gilli».
708r

Segueix-se lo bitllet de sa excelencia:
«Passob a manos de vuestra señoría la adjuncta
real carta que acavo de recibir, respuesta a la representación de vuestra señoría a su magestad en
orden a que se sirva de mandar sea natural de
este Principado uno de los inquisidores de que se
compone el tribunal de la Inquisición de esta ciudad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, agosto veynte y quatro de mil seys cientos noventa y seys. Don Francisco de Velasco.
Ilustre y fidelíssimos diputados del General de este
Principado».
Divendres, al primer de agost MDCLXXXXVIII,
entre nou y deu horas del matí, antes de jurar
los senyors deputats y oÿdors nous.
En aquest die, havent lo il·lustre y fidelíssim
concistori comès a justícia una súplica presentada per part del doctor don Joseph de Càncer,
subrogat en altre dels magnífichs assessors del
General y present casa, lo die de ahir, y havent
dissentit a esta decretació lo il·lustre y fidelíssim
senyor doctor Hierònym de Valls, oÿdor ecclea. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
707v i 708r del trienni 1695-1698.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
707v i 708r del trienni 1695-1698.
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present protesta y juntament de què sie continuada en dietari. Essent presents per testimonis
Jacinto Morató y Llorens March, subrogats en
verguers de sas senyoriasa.
709r

Còpia del qual dissentiment fou donada per mi,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, al peu de la supplicació sobredita a dit don Joseph de Càncer, disapte als dos de agost mil sis-cents noranta-vuyt,
entre nou y deu horas de la nit. Lo qual don Joseph de Càncer ha respost als quatre de agost
mil sis-cents noranta-vuyt, entre onse y dotze
horas del migdie, com és de vèurer en lo manual
de actes de esta jornada.
Aximateix, havent-se presentada altra súplica
per partb del doctor Hierònym Martí, subrogat
en lo offici de advocat fiscal del General y present casa, la qual semblantment se és comesa a
justícia lo die de ahir, ha dissentit a la decretació
del senyor oÿdor ecclesiàstich, requirint a mi,
secretari y scrivà major, continuàs en lo present
dietari las rahons de dit dissentiment, que són
com se segueixen:
«A la provisió feta a la súplica del doctor Martí
dissenteix lo oÿdor ecclesiàstich perquè lo gasto
que diu haver fet per ocassió féu en Monblanch
no pot venir a càrrech de la casa, sinó del noble
don Joseph Meca, diputat militar, al qual per las
llevas de la vegueria de Tarragona y Monblanch
se li donà lo mateix que als demés concistorials
que la efectuaren, tota y que per los demés treballs extraordinaris narra en sa súplica és condigne la remuneració de setanta-sinch lliuras que li
ha donat la casa; y que li reste dret per demanar y
cobrar del dit don Joseph Meca lo que diu hagué de gastar en la detenció de Monblanch, puix
en això cumplí lo que havia de fer don Joseph
Meca; y que sent cosa de remuneracions no és
cosa de justícia; altrament serie introduhir que
lo concistori no tingués cosa alguna de gràcia,
ocacionant a la casa multiplicats gastos de nous
assessors, fiscals y notaris, per ésser en la subjecta
matèria suspectes los que serviran a la casa. Requirint al scrivà major de què no entregue a la
part la súplica y juntament còpia». Del qualc dissentiment fou donada (còpia) aucthèntica per

a. a continuació tres línies ratllades.
b. a continuació repetit per part.
c. a continuació repetit del qual.
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mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, al peu de la decretació
sobredita a dit Hierònym Martí, doctor en
drets, dimecres als sis de agost mil sis-cents noranta-vuyt, entre sinch y sis horas de la tarda. Lo
qual doctor Hierònym //709v // Martí ha respost
a dit dissentiment als set de agost mil sis-cents
noranta-vuyt, entre sinch y sis horas de la tarde,
com és de vèurer en lo manual de actes en dita
jornada, continuat en dietari escrit. Presents per
testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrogats en verguers de sas senyorias.
Y aximateix, havent-se presentada altra súplica
per part de Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, procurador fiscal del General de Cathalunya, y Bernat Forès, notari real
col·legiat, subrogat en lo offici de ajudant tercer, la qual aximateix se és comesa a justícia, lo
die de ahir, ha dissentit a la decretació de dit senyor oÿdor ecclesiàstich, requirint a mi, secretari y scrivà major, continuàs en lo present dietari
las rahons de dit dissentiment, que són com se
segueixen: «A la provissió feta a la súplica de
Francisco de Monfar y Sorts y Bernat Forès dissenteix lo oÿdor ecclesiàstich per quant no·y ha
exemplar en la casa que cosas de remuneracions
y gràcias may se hagen comès a justícia, y que lo
que·s dóna per especial motiu extraordinari després fa exemplar y té tracte successiu; de forma
que encara que cessi a lo motiu no cessa la retribució; a més que podent-se decretar sens posarho a justícia sent cosa de gràcia se escusavan
gastos per haver-se de elegir nou procurador fiscal y notaris». Per lo que dissenteix y protesta
tots los danys y despesas, y requireix a mi, secretari y scrivà major, de què no done la decretació
de la dita súplica a la part, que prima no hage
continuat al peu de aquella la present protesta y
juntament de què sie continuada en dietari. Essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Llorens March, subrogats en verguers de sas senyorias. Còpia del qual dissentiment aucthèntich fou donada per mi, don Ramon de Codina
y Ferreras, secretari y scrivà major del General,
al peu de la decretació sobredita a dit Francisco
Monfar y Bernat Forès, dimecres a sis de
// 710r // agost mil sis-cents noranta-vuyt, entre
onse y dotse horas del migdie.

[ 1698 ]
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1r

Llibre de Dietari del trienni 1698 essent diputats: ecclesiàstich fra Climent de Solanell, pabordre de Àger del real monestir de Santa Maria
de Ripoll de la orde de Sant Benet; militar, don
Aleix de Miravall; real, lo doctor misser Joseph
Llopis, ciutedà honrat de Barcelona. Oÿdors:
ecclesiàstich fra Rafel de Nadal, sagristà major
de dit real monestir de Santa Maria de Ripoll;
militar, don Joan de Olmera y Bianya; real, Joseph Boer, mercader de la ciutat de Gerona.

2r

Jesús, Maria, Joseph cum divino Georgio.
Divendres, al primer de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die fonch lo jurament dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma
acostumada y següent, ço és, que entre las nou y
deu horas de la matinada arribaren en la present
casa de la Deputació los senyors deputats y oÿdors que acabaven, exceptat los senyors deputats ecclesiàstich y militar, los quals no vingueren, ço és, aquell per no trobar-se en la present
ciutat per a jurar lo senyor deputat ecclesiàstich
novament extret y aquest per trobar-se indispost, y se’n entraren en lo concistori, vingueren
també los magnífichs assessors y advocat fiscal. Y
encontinent de estar junts sas senyorias, donaren orde als verguers del concistori que anassen
a avisar als senyors deputats y oÿdors novament
extrets, y cerca las onse horas vingueren a la dita
present casa en la forma acostumada y següent:
primer lo senyor oÿdor real, després lo militar y
seguidament lo ecclesiàstich y lo mateix orde
servaren los senyors deputats venint primer lo
real, y consecutivament vingué lo senyor deputat militar tantsolament per quant lo senyor deputat ecclesiàstich novament extret encara no·s
trobava en la present ciutat per a prestar lo jurament, los quals senyors deputats y oÿdors novament extrets vingueren en forma de bras acompanyats, ço és, lo senyor oÿdor ecclesiàstich al
mig de un cavaller y ciutedà, los militars de un
ecclesiàstich y ciutedà y los reals en mig de un
ecclesiàstich y cavaller, foren rebuts //2v // al cap
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de la escala per los magnífichs assessors y advocat fiscal cada un respective com anavan venint.
Y després de haver feta oració a la capella petita
de Sant Jordi que per dit effecte estava molt ben
adornada, se’n entraren en lo aposento a hont
fan residència los dits magnífichs assessors y advocat fiscal, dit lo Concistori Vell, y havent tingut notícia los senyors deputats que acabaven
que ja eren arribats los novament extrets, los enviaren un recado per medi del síndich del General, dient-los si gustavan de anar a la capella de
Santa Eulària de la seu de la present ciutat, com
és acostumat, a ohir la missa del Sperit Sant. A
què respongueren que sempre que sas senyorias
fossen servits a ý anirien, y feta relació per dit
síndich de dita resposta isqueren sas senyorias
del concistori ab sas insígnias y verguers devant
ab massas altas. Y arribats que foren devant de la
porta de dit aposento anomenat lo Concistori
Vell, a hont estavan junts los senyors deputats
novament extrets, se detingueren y encontinent
isqueren y se ajuntaren los senyors deputats
nous ab los que acabaven. Posaren-se los dits senyors deputats novament extrets a la mà esquerra dels vells, exceptat lo senyor deputat militar,
que per trobar-se indispost lo que acabava se
restà en dit aposiento, anant sens insígnias y arribats a la dita capella de Santa Eulària se assentaren en la conformitat venian. Y perquè los senyors diputats novament extrets anavan a la mà
esquerra estigueren assentats a la part del evangeli y los vells a la part de la epístola, estant més
cerca al altar de cada part los senyors deputats
reals, tant lo vell com lo novament extret, y després de ells se seguian los senyors oÿdors respectivament. Però al offerir hi anaren primer los
vells y també los fonch donada primer la pau, y
acabada la missa se’n tornaren en la present casa
en la forma se trobaven anant, los novament extrets a la mà dreta y los vells //3r // a la esquerra.
Y arribats en la present casa al que arribaren al
cap de la escala, se encorporà ab ells lo senyor
deputat militar novament extret, posant-se al
mig dels senyors deputats reals novament extret

y vell, y se’n entraren en la sala de Sant Jordi a
hont estava parada una taula llarga ab un cobritaula de domàs carmesí, axís com venian. Y per
quant los nous venian a la mà dreta estigueren
assentats a la mà esquerra, al cap de la taula estava assentat lo magnífich veguer de Barcelona ab
sa cadira de vaqueta de Moscòvia sol, per preténdrer tenir la mà dreta del reverent vicari general més allà entre dita cadira de dit veguer y lo
senyor deputat militar novament extret estava
posada altra cadira de vaqueta de Moscòvia per
lo secretari y scrivà major, per lo qual estant depeus però cubert al cantó de la taula entre lo senyor deputat militar nou, per no ésser-hi lo ecclesiàstich novament extret. Y dit veguer fonch
publicat y llegit lo acte del jurament, fet lo qual y
havent los llàychs prestat lo sagrament y homenatge acostumat en mà y poder de dit veguer,
dit veguer se alsà de la cadira. Y feta cortesia a
dits senyors deputats se’n anà, y encontinent
arribà lo reverent vicari general y publicà sentència de excomunicació, la qual publicada, fet per
dit reverent vicari general lo degut acatament y
reverència a sas senyorias, se’n anà. Y acabat totalment lo dit jurament en la forma demuntdita,
los senyors deputats y oÿdors vells, després de
haver entregat als nous las claus del arxiu, se despediren precehint moltas cortesias. Y los nousa
immediadament se posaren las insígnias ab los
escuts de or, en los quals estan las armas del General, sobre de ellas y després se encaminaren
concistorialment ab los // 3v // verguers devant
ab las massas altas a la sala del concistori a hont
quiscú de ells se assentà a la cadira li tocava, conforme sos predecessors havian acostumat, y després de haver tractat algunas cosas se offeriren
placticar se disgregaren, anant-se’n cada un es sa
casa.
En aquest mateix die a la tade, com és costum, no
són anats sas senyorias a visitar al excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, per trobar-se fora de esta ciutat en
la de Gerona, per a regonèxer las plassas, que altrament, havent obtinguda hora per medi del
síndich del General y present casa, foren anats a
visitar-lo a peu ab sas insígnias, verguers devant
ab massas altas, y acompanyats dels officials del
General y present casa y dels de la casa del General y bolla de la present ciutat, y se haurian offert a
sa excel·lència per a tot lo que fos servit emplearlos per boca del senyor deputat militar, tant en lo
servey del rey nostre senyor com de sa excel·lència y benefici públich de present Principat.
En aquest mateix die sas senyorias, després de
haver visitat a sa excel·lència en la mateixa cona. a continuació repetit, y los nous.
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formitat, foren anats a peu a visitar lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, a no ser que dit senyor sols se troba ésser
bisbe elet sens ésser consagrat ni tanpoch tenir
pocecció del bisbat, al qual axí mateix per boca
del senyor deputat militar se haurian offert sas
senyorias a tot lo què fos servit emplear lo concistori, en què fos de conveniència de sa senyoria y benefici del Principat.
Disapte, a II de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die tocadas las sinch horas de la // 4r // tarde se
féu extracció de visitador en la forma acostumada com disposa lo capítol primer del Nou
Redrés del General, de las Corts del any mil
sinch-cents noranta-nou, en lo terraplè dels Tarongers, en presència de nou testimonis dels
tres estaments que foren los infrascrits y següents: per lo estament ecclesiàstich lo doctor
Joseph Ramon y Reig, don Joan Batista de Olzina y Vilanova, canonges de Barcelona, fra don
Mariano Novell, pabordre de Sant Salvador de
Breda; per lo estament militar, don Joseph Novell y de Nadal, don Thomàs de Oliver, don
Joan de Olmera y Razet; per lo estament real, lo
doctor misser Joseph Dehona, lo doctor misser
Joseph Cormellas, lo doctor misser Sagimon
Bas. Los quals testimonis assentats, ço és, en
primer lloch los ecclesiàstichs, després los militars y després los reals, los militars y reals feren
la sòlita y acostumada protesta de què per no estar assentats interpol·ladament en lo present
acte ab los ecclesiàstichs, no se’ls fassa prejudici
algú en sa pretenció ni puga ésser tret en conseqüència en ningun temps. Y encontinent, en
presència de dits brassos fonch per lo secretari y
scrivà major del General y present casa llegit lo
dit capítol ab alta y intel·legible veu, y llegit
aquell, fonch feta extracció en la forma se acostuma fer la de deputats y oÿdors, y foren extrets
en visitadors del General los infrascrits y següents: // 4v // per lo estament ecclesiàstich fra
Hierònym de Móra, abat del real monestir de
Sant Pere de Galligans de la orde de Sant Benet,
lo doctor Jaume Cortada, ardiaca major y canonge de Vich, lo doctor Pau Carreras, ardiaca
y canonge de Urgell. Després, antes de extràurer-se visitadors del estament militar quant lo
procurador fiscal opposà la excepció al magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional
del General y present casa, non potest, quia est
visitandus, dit Joseph Nuri de Lana y de Cancer
requirí a mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General, llevàs acte
com protestava que dita exepció no podia subsistir, per quant ell sols ere estat provehit del offici de racional als trenta de juliol proppassat; y
que no podia constar que dit die ni als trenta-hu
del mateix hagués exercit son offici sàltem en
cosa que estigués subjecte al judici de la visita,
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que és lo cas en què podia tenir lloch la sobredita exepció opposada, y que axís no li puga prejudicar lo bon dret li assisteix per a concórrer en
visitador militar, ans bé que aquell se salva y li
reste il·lès per lo què li competesca y puga competir, tant en judici com fora de ell, per a reconvenir a dit procurador fiscal per la esmena del
dany li ocasionarà per rahó de dita exepció; com
y també per a reffer-li dit dany, protestant-li de
tots danys, gastos y despesas que li ocasionarà
essent presents per testimonis Jacinto Morató,
verguer de sas senyorias, y Joan Pau Martí, llibreter ciutedans de Barcelona. E immediadament se passà a la extracció de tres visitadors per
lo estament militar y foren extrets per lo estament militar, mossèn Jacinto Sagrera y Xifré,
mossèn Vicens Marco de Tortosa, lo qual axí
extret, encontinent, lo noble don Josepha
// 5r // de Cancer y Prat Senjulià, procurador
substituhit per estas cosas legítimament per lo
noble don Jacinto Oliver y de Botaller, procurador constituhit y ordenat per lo magnífich Vicens de Marco, cavaller, també per estas cosas
usant de la facultat de substituhir, com de la
procura feta per dit Marco a favor de dit don Jacinto Oliver, consta en poder de Joseph Botarell, notari públich de la ciutat de Tortosa, als
dotse de juliol pròximpassat. Y de la substitució
feta per dit Oliver a favor de dit Cancer apar en
poder de Joseph Simon, notari públich de Barcelona, als vint-y-dos del mes de juliol pròximpassat còpias authènticas de las quals procura y
substitució són assí cusidas signadas de números I y II. Dit Cancer dit nom ha renunciat lo
dit càrrech de visitador militar al qual ere estat
extret dit son principal y a tot y qualsevol dret a
dit son principal adquirit, y pertanyent y spectant en virtut de dita extracció, suplicant dita renunciació ésser-li admesa. Y los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors li han admès
aquella suplicant si et in quantum, essent presents per testimonis Francisco Texidor, burgès
de Perpinyà, y Hiacynto Morató, subrogat en lo
offici de altre dels verguers de sas senyorias. Encontinent, fonch procehit en fer extracció de altre subjecte per visitador en lloch de dit Marco
y fonch extret mossèn Diego de Pallarès,
mossèn Pau Dalmasas y Ros. Per lo estament
real, lo doctor misser Francisco Nuix, lo doctor
misser Miquel Grimosachs, ciutedà honrat de
Barcelona, lo doctor Joan Joseph Casanovas.b
// 5v // E seguidament axí mateix se féu extracció de las novas bolsas de assessor, advocat fiscal, ajudant de assessor, ajudant de advocat fiscal, scrivà major, ajudant primer y segon de dita
a. a continuació una procura i una substitució transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1683-1684.
b. a continuació repetit, per lo estament real, lo doctor misser
Francisco Nuix, lo doctor misser Miquel Grimosachs, ciutedà
honrat de Barcelona, lo doctor Joan Joseph Casanovas
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Scrivania Major y procurador fiscal, conforme lo
orde y decret de sa magestat en los quals officis
dalt mencionats foren extrets los següents, ço
és: per assessor de dita visita lo doctor misser
Francisco Estalella, al qual per lo procurador fiscal del General fonch opposada la excepció
dient non potest, quia est assessor capitaniae generalis Cathaloniae, opposada la qual exepció
fonch extret lo doctor misser Balthezar Prous.
E feta la extracció de assessor de dita visita se
procehí en fer extracció de advocat fiscal de
aquella y fonch extret lo doctor misser Honorat
Riu y Navarro. Y axí mateix se féu extracció de
ajudant de assessor per dita visita y fonch extret
lo doctor misser Francisco de Portell, al qual
per lo procurador fiscal del General fonch opposada exepció dient non potest, quia est de Regio Consilio, opposada la qual exepció fonch extret lo doctor misser Joseph Costa. // 6r // E
semblantment foncha procehit en fer extracció
de ajudant de advocat fiscal de dita visita y fou
extret lo doctor misser Francisco Grazés y Gralla. E axí mateix se procehí en fer extracció de
scrivà major de dita visita y fonch extret Francisco Falgueras, notari públich de Barcelona. Successivament se féu extracció de ajudant primer
de scrivà major de dita visita y fonch extret Joseph Mas, notari real col·legiat. Y després fou
feta extracció de ajudant segon de dit scrivà major de dita visita y fonch extret Ramon Mas, notari real. E finalment se féu extracció de procurador fiscal de dita visita, y fonch extret don
Alexandro de Boixadós y Crassi.
Diumenge a III de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die és tornat de Bagà a hont era anat Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias
als vint-y-sinch de juliol passat per a posar en
mans del il·lustre y fidelíssim senyor fra Climent
de Solanell, pabordre de Àger del real monestir
de Santa Maria de Ripoll, de la orde de Sant Benet, la carta que lo concistori passat li escrivia
noticiant-lo de haver sortejat en lo càrrech de
deputat ecclesiàstich per lo present y corrent
trienni.
Dilluns, a III de agot MDCLXXXXVIII. En aquest
die Joan Segon, porter real, se és partit per a
Gerona a effecte de posar en mans del venerable
// 6v // doctor fra Hierònym de Móra, abat del
real monestir de Sant Pere de Galligans, de la
orde de Sant Benet, una carta ab la qual li avisan
sas senyorias ésser estat extret en altre dels visitadors ecclesiàstichs.
En aquest mateix die Pere Calaf, porter real se
és partit per a la ciutat de Vich a effecte de posar
en mans del doctor don Jaume de Cortada, ara. a continuació repetit, fonch.

don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, de com
ere estat en la ciutat de Gerona y se havia conferit en la casa dit Abadia del real monestir de
Sant Pere de Galligans de la orde de Sant Benet,
a hont té sa pròpria habitació lo venerable fra
doctor Hierònim de Móra, abat de dit real monestir, y que havia posat en sas pròprias mans la
carta que li escrivia lo concistori y que li havia
dit vindria a jurar en lo die que disposà lo capítol de Cort en la present ciutat per lo càrrech de
altre dels visitadors del estament ecclesiàstich.

diaca major y canonge de Vich una carta, ab la
qual li avisan sas senyorias ésser estat extret en
altre dels visitadors ecclesiàstichs.
En aquest mateix die, Silvestre Mas, porter real,
se és partit per a la vila de Izona, a effecte de posar en mans del doctor Pau Carreras, ardiaca y
canonge de Urgell, una carta ab la qual li avisan
sas senyorias ésser estat extret en altre dels visitadors ecclesiàstichs.
En aquest mateix die Joan Falvet, porter real se
és partit per la vila de Cervera y ciutat de Lleyda
a effecte de posar en mans del doctor misser
Francisco Nuix y doctor Joan Joseph Casanovas, a quiscú de ells, una carta ab la qual li avisan
sas senyorias ésser estat extret en altre dels visitadors del estament real.
Dimecres, a VI de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die a las deu horas de la matinada, havent-se primer obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, sas senyorias,
absent lo senyor deputat ecclesiàstich per no haver encara jurat, a peu anant concistorialment ab
sas insígnias ab los verguers devant ab massas altas acompanyants de tots los officials de la present casa y de tots los officials de la present casa y
de tots los officials de la casa del General y bolla
de la present ciutat, són // 7r // anats a visitar lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, lo que haurian ja executat lo primer die del corrent a no haver-se trobat sa excel·lència fora de la present
ciutat a regonèxer las plassas, foren rebuts sas senyorias de sa excel·lència ab molt singular agasajo cerca de la porta de la pessa antecedent a la
que reb las visitas en esta, assentat sa excel·lència
y sas senyorias ab cadiras de vellut carmesí. Y tots
cuberts sas senyorias, per boca del senyor deputat militar, se offeriren a sa excel·lència per lo
que fos servit emplear-los tant del real servey
com de sa excel·lència y benefici públich del present Principat, com se estila. Al què fou servit sa
excel·lència respòndrer de què feya la deguda estimació de la attenció gran ab què procehia lo
concistori, que a haver estat en sa mà elegir-los
de las bossas no hauria triats altres que a sas senyorias, per lo singular zel que li constava tenian
al major real servey de sa magestat, Déu lo guarde, y al benefici públich de la província, podentlos assigurar que no·s negaria en quant fos de la
major satisfacció de sas senyorias. Y després de
haver conversat un rato se despediren sas senyorias de sa excel·lència de qui foren agasejats fins
al mateix puesto a hont los havia rebut.
Dijous, a VII de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die Joan Segon, porter real, ha fet relació a mi
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7v

Divendres, a VIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die Pere Calaf, porter real, ha fet relació
a mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del General y present casa, de
com ere estat en la ciutat de Vich y se havia conferit en la casa a hont té sa habitació don Jaume
de Cortada, ardiaca y canonge de la santa iglésia
de Vich, y que havia posat en sas pròprias mans
la carta que li scrivia lo concistori, y que li havia
dit que vindria a jurar en lo die que disposa lo
capítol de Cort en la present ciutat, per lo càrrech de altre dels visitadors del estament ecclesiàstich.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor fra Climent de Solanell, pabordre de Àyer,
del real monestir de Santa Maria de Ripoll de la
orde de Sant Benet, deputat ecclesiàstich novament extret per lo present y corrent trienni a las
deu horas de la matinada ab cotxe venint en forma de brassos, havent lo die de ahir per recado
que envià als molt il·lustre y fidelíssim concistori per medi de dis cavallers, obtinguda hora per
a jurar lo die present, arribà en la present casa de
la Deputació a effecte de prestar lo jurament
acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap
de la escala per los magnífichs y noble assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació, acompanyant-lo a la capella xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada, en la qual hi havia una almoada de vellut
carmesí, en la qual se arrodillà dit senyor deputat ecclesiàstich, quedant dits assessors y advocat fiscal fora de la dita capella. Isqué de ella y
per dits assessors y advocat fiscal fonch acompanyat en lo Concistori Vell, que és en lo aposento a hont fan la sòlita y acostumada residència dits assessors y advocat fiscal. Y arribats que
foren en ell dit senyor deputat ecclesiàstich se
assentà en una cadira enfront de la porta de dit
aposento, // 8r // y a son costat dits magnífichs
assessors y advocat fiscal, y al cap de un rato dit
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich
féu enténdrer a sas senyorias per medi de don
Alexandro de Boixadós y Crassi, com ere arribat
ell en la present casa a effecte de prestar son jurament. Y sas senyorias feren de resposta que
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sempre que tingués gust podia entrar, y després
de haver reportat dit recado dit don Alexandro
de Boxadós, dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich se alsà de dita cadira junt ab
dits assessors, advocat fiscal y scrivà major del
General y present casa, los quals lo acompanyaren fins a la sala de concistori. Y després de haver-se despedit dits assessors y advocat fiscal se
assentà en la cadira de vellut a hont acostuma
estar assentat lo deputat ecclesiàstich, sota lo
dosser entre lo mig dels senyors deputats militar
y real, y al cap de un rato per medi de un verguer enviaren sas senyorias a dir al senyor vicari
general. Y si fos estat secular se hauria fet lo mateix ab lo magnífich regent la Vegueria de Barcelona, lo qual ere en la present casa si ere servit
entrar, advertint-se que si fos estat secular, per
quant hi devia assistir dit magnífich regent la
Vegueria de Barcelona, y pretén precehir al vicari general, fora entrat sol primer, y se hauria
assentat en una cadira de vaqueta de Moscòvia
que ja hauria estat aparellada al costat de sas senyorias, y enfront de la porta del surtidor y de
espatllas a las finestras del carrer de la Font de
Sant Honorat, estant assentat en la altra part enfront de dit regent la Vegueria de Barcelona, en
una cadira de vaqueta de Moscòvia lo secretari y
scrivà major de sas senyorias; y després si fos estat secular hauria prestat lo jurament acostumat, sagrament y homenatge en mà y poder de
dit magnífich regent la Vagueria de Barcelona,
prestat lo qual sagrament y homenatge dit regent la Vegueria de Barcelona, fetas las cortesias
a sas senyorias se’n fóra anat, lo qual entrà y se
assentà en la cadira //8v // a hont hauria estat assentat lo dit regent la Vegueria de Barcelona si
lo concistorial qui havia de jurar fos estat secular. Y procehent-se en dit jurament dit il·lustre y
fidelíssim senyor fra Climent de Solanell ohí
sentència de excomunicació y dit acte de jurament fonch llegit ab alta e intel·ligible veu per
mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major de la present casa, com més llargament és de vèurer en lo llibre de Juraments de
deputats y ohidors sots la present jornada.
En aquest mateix die sas senyorias han fet nominació dels officials mecànichs de la present casa
y són los següents: primo per sastre Antoni Pau
Feliu; per courer Joan Ginestar; per argenter
Miquel Rigalt; per ferrer Vicens Puigbò; per
mestre de casas Jaume Arnau Dias; per fuster
Joan Aldabò; per candeler de cera Martí Valls;
per llibrater Joan Pau Martí; per manyà Joan
Mariner; per boter Joseph Bayona; per bastaix
del General Hierònym Bo, sabater; per bastaix
de la bolla Miquel Bassas; per daguer Joseph
Rovira; per esparter Jacinto Vernada; per capser
Jacinto Prats; per armes major Sagimon Montanyola; per veler per las velas Pere Gommà,
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bastaix; per estamper Rafel Figueró; // 9r // per
ortolà Joan Escuder; per passamaner Bernat
Miró; per matalasser Joan Güells; per gerrer
Joan Camps; per pintor Miquel Martorell; per
vidrier Joseph Partegàs; per corder Dionís Riera; pera candaler de seu Bernat Balaguer, ab deliberació de I de juliol MDCLXXXXVIIII. De Codina, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
Dissapte, a VIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari dos bitllets del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
escrits a sas senyorias de data de set y vuyt del
corrent, ab los quals és servit sa excel·lència expressàs a sas senyorias li avisen qual és lo arrendatari de la bolla en lo present trienni y que estimarà donen los ordes convenients per a què no
se embarasse la entrada de mil flassadas de Mallorca per a los hospitals del rey nostre senyor, y
quart els de la infantaria y cavalleria que se han
costeat per compte de la Real Hizienda, com és
de vèurer de dits dos bitllets que són assí cusits
signats de números III y IIII y del tenor següent. Segueix-se lo bitllet signat de número
tres:
«Dezeob saber quién es el principal del arrendamiento de la bolla del presente triennio y assí me
lo participará vuestra señoría en respuesta de este
papel. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a siete de agosto de mil seyscientos noventa y ocho. Jorge Landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
9v

Segueix-se lo altre bitllet de número quatre:
«Haviendoc encargado al obispo de Mallorca la
compra y havío de mil mantas para los hospitales
de qüenta de su magestad y quarteles de la infantaría y cavallería se hallan ja en la barraca de la
capitanía general treynta y seys balas de ellas. Y
para que no se ponga embarazo en su entrada respeto de ser dedicada a obra tan pía y que se han
costeado por qüenta de la Real Haxienda, estimaré a vuestra señoría expida las órdenes conduzientes a este fin como también para las demás
que llegaren hasta el número de las mil expressadas. Dios guarde a vuestra señoría largos años.
a. per candaler ... Generalis Cathaloniae, interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
8v-9r del trienni 1698-1701.
c. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
8v-9r del trienni 1698-1701.

Barcelona, y agost ocho de mil seyscientos noventayocho. Jorge Landgrave de Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este
Principado.»
En aquest mateix die sas senyorias han enviat a
sa excel·lència un recado per medi del doctor
misser Balthezar Prous, síndich del General,
participant-li en resposta dels sobredits dos bitllets com Joan Ortells, parayre y abaxador ciutedà de Barcelona lo corrent y present trienni
ere arrendatari dels drets de la Generalitat, ço
és, del dret de General, bollas foranas y de Barcelona, y que ab grandíssim gust havian passat
luego sas senyorias a concedir propri ús per las
mil flassadas sobreditas, lo qual ja tenien los officials del General per a què no·s fes impediment algú a la entrada de ellas. Y que se podia
assigurar sa excel·lència que lo únich desig del
concistori, sols ere merèxer ocasions del major
real servey y agrado de sa excel·lència, però que
posavan en sa gran comprehenció de què a dit
Ortells no li ere possible havent denunciat lo
frau que en dies passats se ere trobat en una faluga, poder-lo entregar a sa excel·lència, sentint
summament lo concistori de què // 10r // tanpoch no encontràs modo ni forma per a hont
poder servir a sa excel·lència, per a què dit frau li
fos entregat majorment sent cosa que venia per
sa excel·lència o sa família. Al que fou servit
respòndrer sa excel·lència que restava molt satisfet de la attenció gran ab què en tot obrava lo
concistori, y que estava en intel·ligència que de
las rahons ponderadas per part de sas senyorias
estava comprenent que lo dit Ortells, arrendatari, havent-se denunciat lo pretès frau no podia
tornar-lo, com de tot lo sobredit constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias
dit síndich ne ha fet relació a sas senyorias.
En aquest mateix die Silvestre Mas, porter real,
ha fet relació a mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa, de com ere estat a Izona y se havia
conferit en la casa a hont habitava lo doctor Pau
Carreras, ardiaca y canonge de la santa iglésia de
Urgell, y que havia posat en sas pròprias mans la
carta que li escrivia lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori, y que li havia dit vindria a jurar en lo
die que disposa lo capítol de Cort en la present
ciutat, per lo càrrech de altre dels visitadors del
estament ecclesiàstich.
Dilluns, a XI de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die Joan Falvet, porter real, ha feta relació a mi
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, de com
ere estat a la ciutat de Lleyda y vila de Cervera, y
se havia conferit en las casas de la pròpria habitació del noble don Diego de Pallarès, del doc949

tor Joan Joseph Casanovas y del doctor misser
Francisco Nuix; y que havia posat en sas pròprias mans las cartas que los escrivia lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori, y que li havia dit
vindrian a jurar en lo die que disposa lo capítol
de Cort en la present ciutat en lo //10v // càrrech
de altres dels visitadors militar y reals respective.
Dimecres, a XIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo doctor misser Maurici Rechs y Gallart, assessor del General y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias ha dit que devia abstenir-se per certs
motius, causas y rahons tocants a sa conciència
de entrevenir en la declaració de la causa que·s
verteix devant lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, entre la nobla dona Isabel Gelabert de
una y los nobles don Francisco de Junyent y de
Marimon y don Francisco de Copons, de part
altra. Y que axís suplicava a sas senyorias fossen
servits concedir-li per lo sobredit llicència per
no entrevenir-li, la qual li concediren sas senyorias a vista dels justos motius li assistian.
En aquest mateix die per constar a sas senyorias de
què lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat estava indispost,
han enviat lo síndich del General per a saber de sa
salut y offerir-se al servey de sa excel·lència.
En aquest mateix die a las deu horas del matí sas
senyorias concistorialment ab las insígnias de
domàs carmesí y sobre de ellas los escuts de or
ab las armas del General, ab los verguers ab
massas altas devant ab cotxes, anant sas senyorias ab un cotxe de quatre mulas acompanyats
dels magnífichs assessors y noble advocat fiscala
//11r // y officials de la present casa, són baxats a
la casa del General de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo subhast del dret dels çafrans.
Y havent tingut relació per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del General, que sobre
dit dret no·y havia ninguna dita, li ordenaren sas
senyorias porrogàs per dilluns pròximvinent
que comptarem als divuyt del corrent.
Dijous, a XIII de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die a las tres horas de la matinada, tocadas cerca
un quart per a las quatre horas, lo magnífich
doctor en medicina Jacinto Blanch, procurador
junt ab altres y a·ssoles de Jacinto Sitjar, perxer
ciutedà de Barcelona, obtenint lo offici de altre
dels verguers de la casa de la Deputació de la
Generalitat del present principat de Cathalunya,
consta de la procura ab acte rebut en poder de
Joseph Virgili, notari real col·legiat als dos de
a. a continuación una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1684.
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octubre mil sis-cents noranta-quatre, còpia
aucthèntica de la qual és assí cucida signada de
número V, en dit nom constituhit personalment devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor Joseph Boer, oÿdor real trobat en la
casa de sa pròpria habitació, que la té en la present ciutat en lo carrer de Basea, ha renunciat en
mà y poder de sa senyoria y a favor y en cap de
Joan Padritges, sastre ciutedà de Barcelona, ausent lo dit offici de altre dels verguers per ser dit
offici altre dels antichs y que·s poden alienar,
suplicant a sa senyoria ésser-li admesa dita renunciació en dita forma. E sa senyoria ha admesa aquella si et in quantum per capítols y actes
de cort li és lícit y permès, essent presents per
testimonis Hiacynto Figueró, prevere doctor en
sagrada theologia y beneficiat de la seu de Barcelona, y lo doctor Macià Aguilera, en Barcelona habitants. Succesivament dit doctor Hiacynto Blanch, en dit nom constituhit personalment
devant y en presència del il·lustre //11v // y fidelíssim senyor Rafel de Nadal, sagristà major del
real monestir de Santa Maria de Ripoll de la
orde de Sant Benet, oÿdor ecclesiàstich, personalment trobat en la casa de sa pròpria habitació
situada devant lo fossar de la iglésia parroquial
de Sant Miquel de la present ciutat als dos
quarts de las quatre horas de la matinada poch
més o menos, ha renunciat lo dit offici de altre
dels verguers a favor y en cap de Joan Padritges,
sastre; y sa senyoria ha admès aquella sí y en
quant per capítols y actes de cort li és lícit y
permès, presents per testimonis los sobredits Jacinto Figueró, prevere, y Macià Aguilera. Immediadament, dit die, acerca dels tres quarts de
las quatre horas del matí, dit doctor Hiacynto
Blanch en dit nom constituhit personalment
devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor don Aleix de Miravall, deputat militar, la
qual casa està situada en lo carrer del Call de la
present ciutat, ha renunciat lo dit offici de altre
dels verguers a favor y en cap de dit Joan Padritges, sastre. Y sa senyoria ha admesa aquella sí y
en quant per capítols y actes de cort li és lícit y
permès, presents per testimonis los sobredits
Hiacynto Figaró, prevere, y Macià Aguilera. Y
finalment, consecutivament tocats tres quarts
per las quatre horas de la matinada, dit doctor
Jacinto Blanch, en dit nom constituhit personalment devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor don Joan de Olmera y Bianya,
oÿdor militar, personalment trobat en la casa de
sa pròpria habitació situada en la present ciutat,
en lo cantó del carrer qui va de la plassa de Santa Anna a la plassa nova, en dit nom de procurador ha renunciat lo dit offici de altre dels verguers a favor y en cap de dit Joan Padritges,
sastre, y sa senyoria ha admès dita renunciació sí
// 12r // y en quant per capítols y actes de cort li
és licit y permès, essent presents per testimonis
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los sobredits Jacinto Figueró, prevere, y Macià
Aguilera. E immediadament fetas totas las sobreditas cosas poch aprés de haver tocat quatre
horas del matí, jo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa, me so conferit en la casa de la pròpria
habitació del dit Hiacynto Sitjar, situada en la
present ciutat cerca de la iglésia parroquial de
Sant Cugat. Y en un aposento de dita casa he
trobat en lo llit al dit Hiacynto Sitjar, lo qual per
la gràcia de Déu he vist gozar de vitals esperits y
he parlat ab ell, y lo he ohit parlar assent-hi presents per testimonis los sobredits Hiacynto Figueró, prevere, y Massià Aguilera.
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica presentada en concistori per lo procurador fiscal del General y present casa, en y ab
la qual dit procurador fiscal opposa la exepció
de no poder jurar ni exercir lo càrrech de advocat fiscal de la visita lo magnífich doctor misser
Honorat Riu y Navarro, en cas que fra Hierònym de Móra, abat de Sant Pere de Galligans,
jure en lo càrrech de visitador, attès que són
germans uterinos. Y axí mateix la representació
que lo die present en scrits han fet sobre la dita
exepció al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
la qual representació ha aportat a sa excel·lència
lo die present lo síndich del General y present
casa, procurant saber com ho passava de sa indisposició, offerint al concistori en tot quant sie
del major servey y agrado de sa excel·lència,
com més llargament és de vèurer de ditas súplica y representació las quals són assí cusidas, continuadas y signadas de números VI y VII y del
tenor següent. // 12v // Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. A notícia del
procurador fiscal del General de Cathalunya ha
pervingut que lo il·lustre fra Hierònym de Móra
y Navarro, abat de Sant Pere de Galligans, lo
qual als dos del corrent mes de agost fonch extret en visitador ecclesiàstich per la visita fahedora del trienni mil sis-cents noranta-sinch
proppassat, y lo doctor misser Honorat Riu y
Navarro, qui lo mateix die fonch extret en advocat fiscal de dita visita, són germans de part
de mara o uterinos, y com a tals se tractan y reputan entre si y són públicament tinguts y reputats. E com segons dret comú y municipal sie
prohibit que lo jutge y advocat sien germans,
axí que acceptant com se té notícia que acceptara lo càrrech de visitador en què fonch extret en
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
9v-10r del trienni 1698-1701.

primer lloch dit abat de Galligans, per ésser dit
offici de judicar las causas de visita, vindrà precisament a restar incapacitat e inhabilitat de ésser
advocat fiscal lo dit doctor misser Riu y Navarro, per dita rahó de ésser germà de dit il·lustre
abat y haver sortejat posteriorment. Per tant y
altrament, desitjant cumplir lo procurador fiscal
a la obligació de son càrrech, opposa des de ara
per lo cas que dit il·lustre abat accepte y jure dit
càrrech de visitador, exepció al dit doctor misser
Riu y Navarro, y que aquell no pot exercir ni ésser admès al offici de advocat fiscal de dita visita
a què fou extret, ans haver-se de sortejar altre en
son lloch, suplicant a vostra senyoria fidelíssima
sie servit en la forma acostumada y prescrita per
los reals decrets reportar dita exepció a sa excel·lència, suplicant-li sie servit conformar-se ab
aquella y pèndra-hi resolució antes del die setse
del present en què han de jurar los dits visitadors y demés officials extrets. Y en cas no se hagués presa resolució per sa excel·lència dit die
que no sie admès lo jurament //13r // al dit doctor misser Riu y Navarro, ni posat en pocessió
de dit offici de advocat fiscal de dita visita tot lo
que suplica omni modo meliori juribus fisci semper salvis. Y per a què conste de la diligència del
procurador fiscal, suplica també sie tocada la
oblata de esta suplicació del die present tretse
del mes de agost mil sis-cents noranta-vuyt antes del migdie. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Don Josephus de Cancer, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae. Oblata die decima
tertia ante meridiem mensis augusti millesimo
sexcentesimo nonagesimo octavo. In concistorio, et
cetera. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
notarius et scriba major Generalis Cathaloniae.»
Segueix-se dita representació:
«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuhen y
representan a vostra excel·lència que als dos del
corrent mes de agost fou extret en visitador, per
la visita fahedora del trienni mil sis-cents noranta-sinch, fra Hierònym de Móra y Navarro, abat
de Sant Pere de Galligans, per lo estament ecclesiàstich, y en lo mateix die fou extret lo doctor Honorat Riu y Navarro, en advocat fiscal de
dita visita, los quals se troban ésser germans
uterinos y com a tals vuy són tinguts y reputats;
y com per ocasió del sobredit parentiu tant pròxim hage oposat excepció lo procurador fiscal
del General de Cathalunya al sobredit doctor
Riu y Navarro, per ser lo últim extret en aquella,
al·legant las disposicions tant de dret comú com
municipal, que prohibexen lo poder concórrer
en un mateix tribunal dos germans y majorment
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 9v-10r del trienni 1698-1701.
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havent de ser los sobredits, ço és, lo un jutge de
la visita y lo altre advocat fiscal de aquella al qual
toca fer las súplicas y demás inquisicions y provas contra diputats y demés officials que han
exercit en lo sobredit trienni. Lo que apar axí
mateix disposat // 13v // en lo capítol de las
Corts vulgarment ditas de Santa Anna del any
mil quatre-cents noranta-tres, y juntament lo
que disposan las constitucions onse y catorse títol «De el·lecció de doctors de la Real Audiència» y lo capítol sinquanta-sinch de las Corts del
any mil sinch-cents noranta-nou de forma que
idemptitate rationis apareix disposar en lo present cas. Per tant y altrament, desitjant cumplir
ab la deguda rectitut y justificació los sobredits
diputats y oÿdors ab la forma acostumada, representan a vostra excel·lència a qui proposan la
sobredita excepció contra dit Riu y Navarro opposada, sie del servey de vostra excel·lència
resòldrer si aquella pot procehir en lo cas proposat que ho tindrà a singular mercè.»
Divendres, a XV de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die per continuar la indisposició al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present Principat han enviat sas
senyorias lo síndich del general y present casa a
sa excel·lència, per a saber del estat de sa desgana y offerir-se a tot quant fos del servey, gust,
agrado y consuelo de sa excel·lència.
Disapte, a XVI de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die a las deu horas de la matinada són
vinguts en la present casa de la Deputació los
molt il·lustres senyors visitadors novament extrets als dos del corrent, per visitar los senyors
deputats y oÿdors de comptes del trienni proppassat de mil sis-cents noranta-sinch y demés
officials del General, conforme disposa lo capítol primer del Nou Redrés de las Corts del any
mil sinch-cents noranta-nou. Y essent arribats
// 14r // y estant junts en lo aposento a hont fan
sa residència los magnífichs assessors y advocat
fiscal ordinari de la present casa de la Deputació
dit lo Concistori Vell, los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes,
exint de llur consistori, són vinguts a la sala dels
Reys de la present casa de la Deputació a hont
se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors. Y arribats en ella manaren avisar a dits
senyors visitadors per medi del síndich del General per al effecte sobredit, los quals arribats a
la presència de sas senyorias y fetas las degudas
cortesias, se són assentats en los banchs colxats
de vellut carmesí en la forma següent, ço és, los
senyors deputats y oÿdors conforme estan assentats quant hi ha brassos, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo senyor deputat ecclesiàstich, seguint-se després de ells los magnífichs
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assessors, advocat fiscal y scrivà major; després a
mà dreta del senyor deputat ecclesiàstich, de espatllas devès la paret que dóna al carrer de Sant
Honorat, lo molt reverent vicari general y official; després de ell consecutivament los visitadors
ecclesiàstichs, seguidament los militars y últimament los reals. Y estant assentats en la dita forma
los senyors visitadors militars y reals han protestat que lo present acte no sie tret en conseqüència ni puga danyar-los en la pretenció que tenen
de estar assentats interpol·ladament ab los senyors del estament ecclesiàstich, ço és, un ecclesiàstich després un militar y després un real, volent que llur dret los reste salvo y sens que se’ls
sie fet prejudici algun, per a poder deduhir de ell
en las primeras corts o allí a hont més los convinga. Y lo doctor misser Francisco Nuix ha protestat que no li puga fer prejudici en son bon dret la
pretenció ha tingut lo doctor misser Joseph Joan
Casanovas de sèurer primer que ell, sent ell, dit
doctor Nuix, de major edat, doctor en drets més
antich que dit doctor Casanovas; y que si bé dita
precedència la pretén per ser ciutedà honrat de
Lleyda, no pot en manera alguna subsistir axí
perquè los ciutedans honrats de Lleyda no són
admesos al bras militar, y que creu no gozan de
privilegi militar, com y també per què // 14v //
dit doctor Casanovas no està insiculat com a ciutedà sinó com a doctor en lleys. La qual protesta
vol tenir per repetida per est y qualsevols altres
actes, requirint a mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General ne
lleve lo present acte, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers
de sas senyorias. Y fetas las ditas protestas lo
scrivà major del General, ab alta e intel·ligible
veu ha llegit lo capítol primer del Nou Redrés, lo
qual llegit los dits senyors visitadors han prestat
lo sòlit y acostumat jurament, sagrament y homenatge en mà y poder de sas senyorias, ço
és, los ecclesiàstichs posant-se las mans en los
pits y los militars y reals alsant-se cadahú per son
orde y posan la mà en lo juratori devant de sas
senyorias. Y aprés de prestat dit jurament lo molt
reverent vicari general y official los publicà la
sentència de excomunicació, estant los dits senyors visitadors en peus en la forma següent:
«Nos Dominicus Fogueras, decretorum doctor,
prior et canonicus sancta ecclesiae Barchinonae
in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, pro admodum illustri Capitulo canonicorum
dictae sanctae ecclesiae, sede episcopale vaccante,
monemus vos admodum illustres dominos fratrem Hieronymum de Mora, abbatem regalis
monasterii Sancti Petri de Galligans, ordini
Divi Benedicti, doctorem don Jacobum de Cortada, archidiachonum majorem et canonicum
sanctae ecclesiae Vicensis, et doctorem Paulum
Carreras, archidiachonum et canonicum sanctae
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ecclesiae Urgellensis, pro estamento ecclesiastico,
dompnos Hiacyntum Sagrera et Xifra, Paulum
Dalmasas et Ros, et Didacum de Pallares, pro estamento militari, Michaelem de Grimosachs,
utriusque iuris doctorem civemque honoratum
Barchinonae, Josephum Casanovas, utriusque
iuris doctorem, civem honoratum Ilerdae, et
Franciscum Nuix pro estamento regali // 15r //
personas iuxta formam capituli primi novae reformationis extractas in visitatores Generalis,
principatus Cathaloniae, pro tiennio proximedimisso, hic presentes pro primo, secundo, tertio et
peremptorio terminis et monitionibus, quatenus
bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu
munere visitatorum quovis amore et rancore
postpositis secundum Deum et contientias vestras
intuendo. Et pro his auditis excomunicationis
sententiam, quam in vos et quemlibet vestrum
contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
La qual publicada se despedí lo reverent vicari
general de sas senyorias y visitadors, y encontinent és estada feta extracció en presència de dits
senyors deputats y oÿdors y demés officials sobredits a sort de rodolins ab la urna de plata, llegint primer los senyors diputats, magnífichs assessors y advocat fiscal y després los senyors
visitadors per son orde, precehint la dita y acostumada protesta per part de dits senyors visitadors per passar y llegir primer lo rodolí los assessors y advocat fiscal de la present casa, volent que
per dita rahó no’ls sie fet prejudici algun de jutges instructors de processos. Y per medi de un
minyó de vuyt anys foren extrets, ço és: per lo estament ecclesiàstich lo doctor Pau Carreras, ardiaca y canonge de la seu de Urgell; per lo estament militar don Pau Dalmasas y Ros, lo qual ha
renunciat en mà dels senyors deputats y oÿdors
de comptes dita sort y sas senyorias li han admès
la renúncia si et in quantum, essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias, y després consecutivament és estat extret don Hiacynto Segrera y Xiffré; per lo estament real lo doctor misser Joseph
Joan Casanovas, qui axí mateix ha //15v // renunciat en mà de dits senyors deputats y oÿdors dita
sort, y sas senyorias li han admès dita renúncia
si et in quantum, essent presents per testimonis dits Pelegrí y March, y després consecutivament és estat extret lo doctor misser Miquel Grimosachs, ciutedà honrat de Barcelona.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General de Cathalunya, a instància de sas senyorias y de dits senyors
visitadors, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí, altre dels verguers del concistori de sas

senyorias, y Hiacynto Morató, subrogat en altre
de dits verguers. Y fet lo sobredit dits senyors
visitadors se són despedits de sas senyorias y
se’n són anats a la sala a hont acostuma tenir-se
lo il·lustre consistori de la visita, que és en una
de las salas contíguas a la de Sant Jordi de la present casa dit lo Concistori de la Visita.
En aquest mateix die y poch aprés jo scrivà major del General, en lo dit Concistori de la Visita,
estant dits senyors visitadors per assentar-se en
sos puestos los militars y reals protestaren que
per rahó de no estar y sèurer y estar interpol·ladament ab los del estament ecclesiàstich és
a·ssaber un ecclesiàstich, un militar y un real,
no’ls sie fet prejudici algú en llur pretenció ni lo
present acte sie tret en conseqüència, essent
presents per testimonis lo magnífich Diego
Martines y de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona, y Llorens March, verguer del molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias deputats
y oÿdors. Y en presència de estos mateixos ha fet
altra vegada la protesta sobredita en la mateixa
forma lo doctor misser Francisco Nuix, en orde
a la pretesa precedència per lo dit doctor misser
Joseph Joan Casanovas.
Encontinent Francisco Falgueras, notari públich de Barcelona // 16r // novament extret en
scrivà major de la visita segons forma del real
decret, ha jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors de haver-se bé y llealment
en lo exercici y servey de dit son offici, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de
Llorens March, altre dels verguers del concistori de sas senyorias, y per lo que és tingut y obligat ha ohit sentència de excomunicació en la
forma següent:
«Nos Dominicus Fogueras, decretorum doctor,
presbyter et canonicus sanctae ecclesiae Barchinonae in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis, pro admodum illustri Capitulo canonicorum dictae sancta ecclesiae, sede episcopali
vaccante, monemus te Franciscum Falgueras, notarium publicum Barchinone, noviter extractum
in scribam majorem visitae Generalis Cathaloniae, hic presentem pro primo, secundo, tertio et
peremptorio terminis et monitionibus, quatenus
teneas sub rigido et stricto secreto cuncta negotia
in dicta visita pertractanda, et aliter in exercicio
et regimine dicti sui officii bene, fideliter et legaliter te habeas quovis amore, odio et rencore postpositis. Et pro his auditis excomunicationis sententiam, quam sic contrafacientem nunc pro
tunc trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix die imm(e)diadament de haver
jurat los molt il·lustres senyors visitadors, y assí
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de jurar los assessors y demés officials de la visita,
sas senyorias enviaren a dits senyors visitadors lo
noble don Joseph de Cancer y Prat Senjulià, advocat fiscal del General, a effecte de prevenir-los
no pasassen a admètrer lo jurament al magnífich
doctor misser Honorat Riu y Navarro, burgès de
Perpinyà, extret en advocat fiscal de la visita, per
quant als catorse del corrent se havia enviat per
sas senyorias al excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat per medi del síndich del General, una representació contenint la exepció opposada // 16v //
per lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona, procurador fiscal
del General a dit doctor Honorat Riu y Navarro,
al que respongueren dits senyors visitadors que
restavan ab esta intel·ligència y que estimavan a
sas senyorias esta notícia, y que no acceptarian lo
jurament a dit doctor Honorat Riu y Navarro
fins que sa excel·lència fos servit pèndrer resolució sobre est fet, conforme del dit ne ha fet relació a sas senyorias dit de Cancer tornat que és estat en concistori, al qual don Joseph de Cancer
dits senyors visitadors donaren assiento ab cilla a
son costat a la part dreta.
En aques mateix die continuant lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat en estar indispost lo han complimentat sas senyorias enviant-li lo síndich del General
y present casa a effecte del estat de sa desgana,
offerint-se a tot quant sie del major gust, agrado
y consuelo de sa excel·lència.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuás en lo present dietari
una relació aucthèntica feta per Joseph Bosch,
corredor de la ciutat de Gerona, de la qual consta de què per lo preu fet de las obras necessàrias
fahedoras en la casa del General de dita ciutat,
en lo tocant a fuster y mestre de casas, no se ha
trobat fins als tretse del corrent qui·n emprengués per menor preu que lo de cent sinquantasinch lliures moneda Barcelona, com més llargament és de vèurer de dita relació aucthèntica
que és assí cusida, signada de número VIII que
és del tenor següent. Segueix-se la relació:
«Diea decima tertia augusti millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo Gerundae. Josephus Bosch
curritor publicus presentis civitatis Gerundae
medio juramento, quod praestitit in b// 17r // introhitu sui officii retulit et relationem fecit michi
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
16v-17r del trienni 1698-1701.
b. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1684.
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Jacobo Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notario publico civi Gerundae necnon notario et scribae officii Generali, deputationis
localis, civitatis et collectae Gerundae de insfrascriptis et sequentibus nempe: «Jo Joseph Bosch,
corredor públich de la present ciutat de Gerona,
de orde del il·lustre senyor Miquel de Pujades,
donzell en quiscun dret doctor, assessor ordinari del General de dita ciutat de Gerona per
carència de deputat local, he encantat per los
llochs acostumats de dita ciutat per espay de
quinse dies la tabba del preu fet de las obras necessàrias, tant de mestre de casas, manyà, com
de fuster, que se han de fer en la casa del General de dita ciutat. Y no se ha trobat fins vuy persona qui se emprengués de fer ditas obras per
menos preu de cent sinquanta lliures moneda
barcelonesa.» De quibus, et cetera. Acta, et cetera, presentibus pro testibus reverendo Petro Casas, clavigerio ecclesiae Sancti Felicis Gerundae,
et Laurentio Gelabert, scriptore Gerundae, ad
haec voceatis, et cetera. In quorum fidem et testimonium praemissorum, ego Jacobus Padres, apostolica atque regia auctoritatibus, notarius publicus Gerundae civis necnon notarius et scriba
officii Generalis, deputationis localis, civitatis et
col·lectae Gerundae hic me subscribo et meum solitum quo utor in similibus appono sig+num.»
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari un acte fet
en la vila de Tàrrega, bisbat de Solsona, als quatre del corrent en poder de Gabriel Soler, notari
públich de dita vila, del qual consta com lo doctor misser Joseph Molins, prevere, dit die prengué pocessió del càrrech de deputat local del
General de dita vila y sa col·lecta, com més llargament és de vèurer de dit acte que és assí cusit
signat de número VIIII.
Diumenge, a XVII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die continuant lo excel·lentíssim senyor
príncep // 17v // D’Armestad, llochtinent de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat en estar indispost lo han complimentat sas
senyorias enviant-li lo síndich del General y present casa a effecte de saber del estat sa desgana
offerint-se a tot quant sie del major gust y agrado de sa excel·lència.
Dilluns, a XVIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die per quant lo excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, continua en
estar desganat sas senyorias li han enviat un recado per medi del síndich del General y present
casa, que sas senyorias estavan ab un sentiment
de sa indisposició y que de nou se offerian per tot
quant fos de son major consuelo, alívio y agrado.
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En aquest mateix die los molt il·lustres senyors
visitadors de la visita, que actualment estan fent
en la present casa, han enviat un recado a sas senyorias per medi del noble procurador fiscal de
dita visita, contenint fossen servits deliberar-los
la primera tersa, al que sas senyorias se han servit respòndrer que ho farian ab molt gust.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Balthezar Prous, subrogat en lo
offici del General y present casa, ha fet relació a
sas senyorias de com ha procurat y solicitat la llibertat de alguns galeots.
Dimars, a XIX de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die continuant la indisposició al excel·lentíssim
//18r // senyor príncep D’Armestad, llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, sas senyorias han enviat a palàcio lo magnífich doctor misser Balthezar Prous, subrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, a effecte de manifestar lo
just cuydado ab què se manifestavan sas senyorias de dita desgana y offerir de nou a sas senyorias per tot quant fos del major gust, agrado y
consuelo de sa excel·lència.
Dimecres, a XX de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die sas senyorias han enviat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, un recado per medi del
síndich del General y present casa, contenint de
què lo gran cuydado ab què se troban sas senyorias de sa indisposició los motivava a procurar
tenir notícias de ella y manifestar-li los vius desigs tenen sas senyorias de merèxer ocasions del
major gust, agrado y consuelo de sa excel·lència.
Dijous, a XXI de agost MDCLXXXXVIII. En aquest
die no havent-se encara llevat lo excel·lentíssim
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat ans bé continuant ab sa desgana,
per no faltar a sa attenció li han enviat un recado
per medi del magnífich doctor misser Balthezar
Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, contenint que sas senyorias
vehent quant se dilatava y allargava millor, lo
que los ocasionava algun alívio, quedant lo concistori prompte per emplear-se en lo del major
// 18v // agrado de sa excel·lència.
Divendres, a XXII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die per trobar-se encara indispost lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, enviaren sas se-

zar Prous, subrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, per a què en nom de sas
senyorias li expressàs lo viu sentiment ab què se
trobavan de la dilació de dita desgana y que restaven promptes per a dedicar-se a tot quant fos
del major alívio, consuelo y agrado de sa
excel·lència.

nyorias a sa excel·lència un recado per medi del
magnífich doctor misser Balthezar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, complimentant-lo en manifestació del
gran cuydado estavan de sa desgana, assigurant
lo de què tenian un sentiment de què se dilatàs
tant, restant ab vius desigs de ocupar-se en tot
quant fos del major gust y consuelo de sa excel·lència.
En aquest mateix die lo magnífich doctor misser Francisco Gallart y Pastor, subrogat en lo offici de altre dels magnífichs assessors del General y present casa, constituhit personalment en
lo concistori de sas senyorias, ha dit que no sols
devia abstenir-se per certs motius, causas y rahons tocants a sa conciència de entrevenir en la
declaració de la causa que·s verteix devant lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori entre la nobla dona Isabel de Gelabert de una, y los nobles
don Francisco de Junyent y de Marymon, y don
Francisco de Copons, de part altra, però y també per ser deute de dit don Francisco Junyent y
de Marymon. Y que axís suplicava a sas senyorias fossen servits concedir-li llicència per lo sobredit de no entrevenir-hi, la qual li concediren
sas senyorias a vista dels justos motius li assistian.

Diumenge, a XXIIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die síndich a palàcio per sas senyorias a
effecte de saber de la indisposició del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat.
19v

En aquest mateix die lo magnífich doctor misser Balthezar Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com de orde de sas senyorias se
havia conferit en la casa de la pròpria habitació
del noble don Pedro de Amigant, relador de la
causa que en la Real Audiència //19r // se aporta
entre Maria Grasas, viuda, pretenent cent y tantas doblas a compliment del preu de la venda
feta per son marit a carta de gràcia del offici de
credencer del General a Joseph Rafart, per a què
fos servit abstenir-se de declarar dita causa ni
immiscuir-se en ella, en concideració de tenir
connexitat ab la que se aporta devant lo concistori de sas senyorias, pretenent en ella la quóndam nobla dona Magdalena de Calderó y Resplans, contra lo marit de dita Grasas, sinch mil
lliures com a possehint dit offici, y vuy contra
dit Raffart com a obtenint aquell, en la qual se
troba citat dit Raffart, y que dit don Pedro de
Amigant li havia respost que ho participaria als
senyors de la sala.
Disapte, a XXIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die trobant-se encara desganat lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, estant sas
senyorias anciosos de sa desgana, han enviat a sa
excel·lència al magnífich doctor misser Balthe955

Dilluns, a XXV de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich y en dit nom commissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial donada en Roma a dicet de las chalendas
de maig mil sinch-cents vint-y-quatre, y ab facultat en dita butlla attribuhida ha subdelegat a
Francesc Isach, prevere y beneficiat de la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar, de la present
ciutat, a effecte de què puga regonèxer qualsevols casas ecclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias,
monestirs y convents de religiosos y religiosas
regulars y seculars, al qual subdelegat lo die present són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma acostumada, ab ple poder de
comminar y publicar sensuras, tant contra qualsevols personas ecclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix die a las quatre horas de la tarde, havent-se obtinguda hora de sa excel·lència
per medi del síndich, de part del molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
ecclesiàstich ab un cotxe de dos mulas, anant lo
síndich del General en la portalora de dit cotxe
sens insígnias ni massas, han aportat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat, una embaxada contenint
que donava a sa excel·lència la enorabona de la
recobrada salut y que, regonexent lo concistori
que sols ab son gran patrocini y emparo havia de
alcansar del rey nostre senyor las reals mercès de
la grandesa y reforma de tots los officials, que
serviren en esta última guerra en lo tèrcio de la
Generalitat, li suplicavan ab totas veras continuàs sos bons officis // 20r // per a la consecució
de estas dos reals gràsias. Al que és estat servit
respòndrera que estimava al concistori lo agasajo
de donar-li lo parabien de sa recobrada salut,
que esta la dedicaria en tot quant fos de la major
satisfacció del concistori, y que podia assigurara. a continuació ratllat, al consistori.
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se que no·s negaria a quant conduhís per a què
sa magestat se inclinàs a affavorir ab ditas
mercès, que tant tenia merescudas ab sa innata
fidelitat. Y que per a la reforma tres semmanas
havia que havia enviat la nòmina dels officials a la
cort, y que no dubtava que en breu se conseguiria esta com del sobredit ne han fet relació a sas
senyorias dits senyors deputat militar y oÿdor
ecclesiàstich tornats que són estats en concistori.
Dimecres, a XXVII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die los molt il·lustres senyors visitadors
de la visita que de present se està fent en la present casa, han enviat a sas senyorias un recado
per medi del noble procurador fiscal de dita visita, contenint que havian tingut notícia de què
las tres salas havian resolt no procehir la exepció
opposada per lo procurador fiscal del General y
present casa al magnífich doctor misser Honorat Riu y Navarro, extret en advocat fiscal de
dita visita. Y per quant feya per la expedició dels
negocis de dita visita dit doctor Honorat Riu y
Navarro molta falta, y axís convenir per quant
antes juràs fossen servits sas senyorias solicitar
de sa excel·lència lo despaig que fóra de molta
estimació de dits senyors visitadors. Al que fou
respost per sas senyorias a dit noble procurador
fiscal de què //20v // desitjavan sas senyorias donar gust a dits senyors visitadors en tot quant
fos possible, y que no mitirian la diligència ab
tota brevedat dit despaig.
Divendres, a XXVIIII de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser Joseph Batlle, prevere comunitari de la vila
de Monblanch y assessor de la deputació local
de dita vila y sa col·lecta, ha fet relació com Sagimon Molins y Amorós, provehit en deputat
local del General de dita vila, antes de dita provició ere y de present és subbatlle de dita vila de
Monblanch y per consegüent se troba ésser official real.
Disapte, a XXX de agost MDCLXXXXVIII. En
aquest die no ha assistit ni vingut en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix die, per ser lo die de demà festa de precepte, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present
casa és baxat a la casa del General de la present
ciutat, y en lo aposento a hont fa sa residència lo
receptor dels fraus y a effecte // 21r // de continuar lo inventari dels fraus trobats y appresos en
lo present mes de agost. Y se han trobats los infrascrits y següents: primo als sinch de agost mil
sis-cents noranta-vuyt apprehensió feta en la fa956

luga anomenada Portusalvo, patrocinada per lo
patró Paulo Monteleut de deu canas fustània,
quatre palms y dos quarts panyo fi blau. Ítem
dit die al mateix patró y en la mateixa faluga,
primo quatre capsas de confitura; ítem quatre
vasos de agre de cidra; ítem una pessa blauet;
ítem dos pessas telas blavas; ítem una capsa sabonets; ítem un breviari de quatre temps; ítem
nou massos de fil de seró; ítem sis canas tela revissos. Ítem dit die apprehenció a dos havens
incògnits de vint massos fil blau. Ítem als vuyt
del corrent apprehenció feta a Domingo Gregori, velluter de deu canas, sis palms taffetà doble negre.

Setembre
Dimars, a II de setembre MDCLXXXXVIII.
En aquest die entre deu y onse horas de la matinada se // 21v // ajustaren sas senyorias, exceptat
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per lo
que abaix se dirà en la sala dels Reys de la present casa, ab las insígnias de domàs carmesí ab
lo escut de or ab las armas del General, y han
feta extracció segons forma del real decret del
offici de altre dels assessors de la present casa en
lloch y per lo resíduo del sexenni, per lo qual ere
estat extret lo magnífich doctor misser Joseph
Alòs y Ferrer, ciutedà honrat de Barcelona, per
haver-lo provehit sa magestat, que Déu guarde,
del offici de altre dels assessors de la Batllia General del present prinsipat, per rahó del qual offici prestà lo sòlit y acostumat jurament als trenta-hu del passat. Y és estat extret a sort de rodolí
en lo dit offici de assessor per lo sobredit resíduo de dit sexenni lo doctor Narcís Burguès,
canonge de Gerona.
En aquest mateix die se és partit de la present
ciutat per a la de Lleyda y altras parts per negocis y affers en propris, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, havent obtinguda llicència de
sas senyorias en virtut de deliberació feta lo die
de ahir.
Dimecres, a III de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest mateix die a las deu horas del matí sas senyorias absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per trobar-se fora ciutat, consistorialment ab las insígnias de domàs carmesí y sobre
de ellas los escuts de or ab las armas del General,
ab los verguers ab massas altas devant ab cotxes,
anant sas senyorias ab un cotxe de quatre mulas,
acompanyats dels magnífichs assessors y noble
advocat fiscal y officials de la present casa, són
baxats a la casa del General //22r // de la present
ciutat a effecte de fer continuar lo subhast del
dret de çafrans. Y havent tingut relació per Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del Ge-

neral, que sobre lo dit dret no·y havia ninguna
dita, li ordenaren sas senyorias porrogàs per divendres pròximvinent que comptarem als sinch
del corrent.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor misser
Balthezar Prous, subrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació a sas senyorias de com se havia conferit en casa del
molt reverent senyor canceller, y li havia solicitat la declaració de la conesa de la contrafacció
del cello, al que dit senyor canceller li havia respost que quant antes procuraria dita declaració.
Dimars, a VIIII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest die, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
//22v // deputat real per trobar-se en la ciutat de
Lleyda y altras parts per negocis y affers seus propris, han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari un real decret en la deguda forma
de cancellaria despedit, la data del qual és en
Barcelona als tres del corrent, posat en mans de
sas senyorias per lo noble don Joan Batista de
Aloy, secretari de província y scrivà de manament, en y ab lo qual lo excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, inseguint lo vot y parer de la Real
Audiència juntas las tres salas, diu y mana a sas
senyorias que no proceheix la exepció opposada
per lo procurador fiscal al doctor misser Honorat Riu y Navarro. Y que axís no li admetian lo
jurament per lo exercici de advocat fiscal de la visita, com més llargament és de vèurer de dit real
decret, que és assí cusida signada de número X y
del tenor següent. Segueix-se dit real decret:
«Loa príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general. Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya havem
vist lo memorial que per vostra part sens ha presentat en orde a la excepció que ha posada lo
procurador fiscal de aqueixa Generalitat al doctor Honorat Riu y Navarro, per a poder exercir
lo offici de advocat fiscal de la visita en què és estat extret, ab lo motiu de haver antecedentment
sortejat en lo de visitador lo venerable fra Hierònym de Móra y Navarro, abat de Sant Pere de
Galligans, germà uterino del dit doctor Honorat fundamentant aquella ab un capítol de Cort
vulgarment anomenat de Santa Anna del any
mil quatre-cents noranta-tres, ab la constitució
onse y catorse, títol «De elecció de doctors de la
Real Audiència» y capítol sinquanta-sinch de las
constitucions del any mil sinch-cents norantaa. l’original d’aquest reial decret es troba intercalat entre els
folis 22v-23r del trienni 1698-1701.

957

// 23r // nou, en los quals se troba disposat que
dos germans no pugan juntament ésser diputats
y oÿdors, que pare y fill, sogre y gendre, y dos
germans no pugan ésser doctors de la Real Audiència, y que en una mateixa sala de dita Real
Audiència no·y puga haver dos parents fins al segon grau de consanguinitat o affinitat inclusive.
Y havent comunicat la matèria ab la Real Audiència juntas las tres salas, ha aparegut que,
attès y conciderat que las constitucions y capítols de Cort ab què havèn entès fundamentar la
excepció opposada són exorbitants y correctòrias del dret comú, y axí bé no poder-se exténdrer de cas a cas ni de persona a persona ab las
quals ni ab altras ningunas no·s troba prohibit
que dos germans no puguen ser lo un visitador y
lo altre advocat fiscal, y per consegüent regulant-se com se deu regular la dita excepció per
los térmens del dret comú, segons la qual y corrent sentir dels doctors és permès que dos germans lo un sie jutge y lo altre advocata, y axí se
troba observat en aqueixa casa de la Deputació
que dos germans lo un fou concistorial y lo altre
assessor y advocat fiscal y assenyaladament en lo
trienni de mil sis-cents vuytanta-sis exercir en un
mateix temps fra Hierònym de Móra lo càrrech
de oÿdor y lo doctor Honorat Riu y Navarro lo
de advocat fiscal. Essent axí que en molts casos y
declaracions concorren los concistorials y assessors de la casa ab vot decisiu, lo que no proceheix en la visita en la qual no’l tenen decisiu assesors ni advocat fiscal, y este no és advocat dels
particulars sinó del fisch al salari cert y que·s
paga de público. Y per consegüent cessa qualsevol concideració de affecció en las querelas que
de offici li tocan substanciar, no sols en la persona de advocat fiscal però ni en la de son germà o
parent visitador. Per lo que inseguint lo parer de
dita Real Audiència juntas las tres salas vos diem
y declaram que no proceheix la excepció opposada per lo procurador fiscal al dit Honorat Riu
y Navarro, y ab esta // 23v // intel·ligència vos
manam que li admetan lo jurament per lo exercici de advocat fiscal de la visita en què ha sortejat, que esta és la real voluntat de sa magestat y
nostra. Datum en Barcelona, als tres de setembre mil sis-cents noranta-vuyt. Jorge Landgrave
de Hassia. Vidit Taverner y Rubi, cancellarius.
Don Joan Batista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XV, foleo CCLXXXV. Locus
si+gilli. Vuestra excelencia manda a los diputados y oÿdores de qüentas del General de Cataluña,
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.»

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
magnífich doctor misser Ba(l)thesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y prea. a continuació ratllat, fiscal.
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sent casa, han enviat als molt il·lustres senyors
visitadors de la visita que de present se està fent
en la present casa certificatòria autènticha de dit
real decret per a què fossen servits admètrer lo
jurament a dit doctor micer Honorat Riu y Navarro.
En aquest mateix die Emanuel Arnau, pintor
elegit y anomenat per los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors de comptes del General y present casa y magnífich racional, Salvador Ricart,
també pintor, elegit y anomenat per Miquel
Mortorell, pintor de la present casa, han prestat
lo sòlit y acostumat jurament a Déu nostre senyor y a sos sants quatra Evangelis per ells y lo
altre de ells corporalment tocats, de haver-se bé
y llealment en la visura per ells fahedora, de la
feyna feta per dit Mortorell per la present casa
en haver pintat las ventallas y belas, tres de la
// 24r // balconada del aposento en la qual sas
senyorias van a vèurer las comèdias, estimant y
avaluant dita feyna segons Déu y sas concièncias
y segons lo stil y pràctica tenen del estament de
pintor.
En aquest mateix dia los dits Emanuel Arnau y
Salvador Picart, pintors, han feta a mi secretari y
scrivà major del General y present casa relació,
mityensant dit jurament, de com han feta la sobradita visura de la dita feyna feta per dit Miquel Mortorell, pintor de la present casa, y que
dita feyna lo menos que val és vint-y-vuyt lliuras.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
dit senyor deputat real per lo sobredit, han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusits y continuats en lo present dietari, dos súplicas, so és, una presentada
per part de Joan Jaume, rearrendatari dels
drets de General y bolla de las col·lectas de Gerona, Figueras y Castelló, del corrent trienni,
contenint de què des què la plasa de Rosas per
medi de la pau és tornada al domini del rey
nostre senyor, que Déu guarde, German Cadell, de nació francès, ha tingut y té en dita
plasa una botiga uberta de totas espècias de robas sens pagar los drets de General y bolla, y
que axís suplica sie del servey de sas senyorias
axir al dit reparo. Y altre presentada per Pera
Monfar, tauler del General de la vila de Tàrrega, contenint lo dany li prové y pot provenir
en los drets de la Generalitat lo allotyar-se-li
soldats en sa casa a hont té lo despaig, fraus y
demés drets y cosas tocants al General, lo qual
allotyament continuan los pahers de dita vila
suplicant lo èxit de la causa o altre remei que
obvie dit allotyament, com més llargament
// 24v // és de vèurer en ditas súplicas que són
así cusidas signadas de números XI y XII y del
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thenor següent.a Segueix-se dita súplica de
Joan Jaume:
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. Joan Jaume,
rearrendatari dels drets de General y bolla de las
taulas y col·lectas de Gerona, Figueras y Castelló
del corrent trienni, representa a vostra senyoria
fidelíssima com des de què las armas del rey nostre senyor, que Déu guarde, han tornat ha preocupar y dominar per medi de la pau sa plasa y fortalesa de Rosas, German Cadell, de nació francès
ha tingut y té vuy en dia dins dita plasa una botiga o magatsem obert de totas espècies de robas y
mercadarias subgectes als drets de General y bolla, introduhint dins dita plasa y en sa botiga o
magatsem molt freqüentment diffarents robas y
mercadarias, esbaltint aquellas cautelosament
per tot lo present Principat sens pagar los deguts
drets de General y bolla, lo que redunda en notable dany del arrendatari dels dits drets. Y en conseqüència de vostra senyoria fidelíssima y com
per evitar los dits danys y fraus que per rahó del
demuntdit se fan tots los dies als drets de vostra
senyoria, seria lo únich remey impedir a dit Cadell lo introduhir dins dita plasa //25r // las ditas
mercadarias y robas subjectes a dits drets, y en
ella tenir lo dit magatsem o botiga de robas y per
poder-se consseguir lo pròximdit, se necessita
del amparo y authoritat de vostra senyoria a qui
toca axir a la defensa de la col·lecta y exacció dels
drets de vostra senyoria, com y també lo disposar
y ordenar lo més convenient perquè se eviten
tots los medis ab los quals se pot facilitar lo fraudar dits drets. Per ço dit Joan Jaume suplica sie
del servey de vostra senyoria axir al dit reparo interposant sa auctoritat, y que per lo medi a vostra
senyoria més ben vist se impedesca y prive a dit
Cadell lo introduhir dins dita plassa de Rosas las
ditas mercadarias y robas y de ellas lo tenir botiga
o megatsem dins dita plasa, lo que a més de ésser
molt conforme al de rahó y justícia ho rebrà altrament dit suplicant a particular gràcia de vostra
senyoria fidelíssima, y per dit effecte de comissions y provisions opportunas ésser degudament
provehit. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Coromines.»
Segueix-se la altra súplica donada per Pera Monfar:
«Moltc il·lustre y fidelíssim senyor. Pera Monfar, tauler del General en la estació y col·lecta de
a. a continuació ratllat, molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Joan Jaume rearrendatari dels drets de General y bolla de las
taulas y col·lectas de Gerona, Figueras y Castelló del corrent
trienni representa a vostra senyoria fidelíssima com des de
què las armas del rey nostre senyor, que Déu guarde, han
tornat ha preocupar y dominar per medi de la pau.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
24v-25r del trienni 1698-1701.
c. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
25v-26r del trienni 1698-1701.

la vila de Tàrrega, se troba en la present ciutat a
effecta de representar a vostra senyoria lo grave
dany li prové y li pot provenir en los drets de la
Generalitat lo allotjar-se-li soldats en sa casa a
hont té lo despaig, fraus y demés drets y cosas
tocants al General, lo qual allotjament continuan los pahers de la dita vila, no obstant la introducció y pendència de causa devant vostra
senyoria contra dits pahers a instància del procurador fiscal. Per lo que fent nova representació del // 25v // sobradit a vostra senyoria, suplica lo èxit de dita causa o altre remey que obvie
lo allotjament com ó espera de la gràcia y gran
rectitut y zel de vostra senyoria, en quant mire
en lo tocant al útil del General. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Pere Monfar en causa pròpria.»
En aquest mateix die a las tres oras de la tarda,
avent-se obtinguda hora de sa excel·lència per
medi del síndich, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y oÿdor eclesiàstich, ab
cotxe de dos mulas sens insígnias ni massas, sols
acompanyats del síndich del General y present
casa, qui anava a la portalera de dit cotxe, han
aportat una ambaixada en escrit de part del molt
il·lustre y fidelíssim concistori al excel·lentíssim
senyor príncep D’Armastad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, contenint que suplicavan a sa
excel·lència mane a las vilas y llochs de dit Principat no compel·lescan als taulers y demés officials del General, allotjaments y talls als cabos y
soldats prestan tota assistència y favor als dits
officials del General quant vagen a regonèxer las
casas a hont se troban allotjats, y menar que en
la plassa de Rosas no se permete la botiga de un
marxant, ans que se done la acistència per a procehir-se contra d’ell y qualsevols altres que en
dita plassa de Rossas frauden a la Generalitat. Al
que fou servit sa excel·lència respòndrer que llegiria ab molt gust dita ambaixada y donaria providència, conforme dits senyors deputats militar
y oÿdor eclesiàstich, tornats que són estats en
concistori, han fet relació del sobradit, y sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís // 26r // y continuàs en lo present dietari la dita ambaixada en
escrits feta a sa excel·lència, la qual és assí cusida
signada de número XIII y del thenor següent.
Segueix-se la dita ambaixada:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya per ésser
una de las principals obligacions de son càrrech
y jurament tenen prestat, procurar y aténdrer la
concervació y exacció dels drets de la Generalia. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 25v-26r del trienni 1698-1701.
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tat, que los sereníssims senyors reys ab sas corts
generals per fins de tanta importància disposaren y concediren, y de cada dia experimentar ab
mayor evidència los graves danys se segueixen a
dita Generalitat, diuhen representar a vostra excel·lència que los dits sereníssims senyors reys
en tot temps han concedit, atorgat y manat observar differents privilegis y exempcions als taulés o cullidors de dits drets y demés officials de
la Generalitat, y en particular en forsa de ditas
reals concessions de temps immemorial han gosat pacíficament de la llibertat y exempció del
tenir allotjaments en sas casas los soldats y gent
de guerre ni contribuhir als talls que per esta
causa se imposan, essent totalment inmunes de
est càrrech com ja los manà observar lo
excel·lentíssim senyor marquès de Mortara, antecessor de vostra excel·lència ab son decret
dea ... de MDCLVII. Avent axí mateix lo concistori procehit diffarents vegadas contra los pobles que pretenguessen oposar-se a dita exempció, y respecte que en la ocasió present són
moltas las vilas y llochs que procehint de fet en
notòria violació de dita immunitat, intentan
// 26v // compel·lir a dits officials y taulers en
aver de tenir allotjaments, y en contribuhir en
las imposicions que per causa de ells fan, de tal
manera que la major part de dits officials no observant sols dita immunitat deixaren los officis,
ni trobarà persona la Generalitat per la exacció
de sos drets de aquella legalitat y circunstàncias,
que és menester a aparagut al concistori ans de
valer-sa dels remeys que en altres concemblants
casos troba observats elegir per més benigne lo
de participar·o a vostra excel·lència, suplicant-li
sia de son agrado interposar sa autoritat y donar
providènsia a est dany, manant a las vilas y
llochs de est Principat no compel·lescan a dits
taulers y demés officials a dits allotjamens y talls.
Axí mateix se experimenta a menut altre gravíssim desorde e inconvenient que los soldats y officials de guerra que estan allotjats a la ocasió
que los officials de la Generalitat volen entrar a
regonèxer las casas a hont se allotjan, y fer aprehencions de las robas y mercadarias en què de
contínuo se fan molts fraus, no sols no’ls donan
ni fan la assistència que deurian, antes bé fan
formal resistència y oposició, impedint als dits
officials y ministres de la Generalitat ditas regonexensas contra lo disposat en differents actes y
capítols de Cort, privilegis y observansa, segons
los quals deuhen dits deputats procehir contra
dels tals a la exequució de gravíssimas penas a
no esperar. De la rectitut y zel de vostra
excel·lència serà servit, com lo·y suplican, donar
la prompta y efectiva providència per a què dits
cabos y soldats en manera alguna fassen tals impediments, ans prestan tota acistència y favor
a. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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a dits officials de la Generalitat. Finalment diuhen a vostra excel·lència que en lo mes
de abril passat als XXVIIII representa a vostra excel·lència lo abús que se cometia en la plasa de
Rosas, a hont un marxant francès té magatsem y
botiga pública de tots gèneros de robas y mercadarias, introduhint-las en dita plasa abrigat
del governador de ella, sens aver-se volgut reglar al que disposan los capítols de Cort, és a saber, de donar manifest als officials del General y
despatxar y pagar los drets deguts, ans bé frau
fant-los enterament, ven dits gèneros y los remet a diffarents parts de Cathalunya. Y fonch
vostra excel·lència servit affavorir al concistori
offerint donaria providència y respecte de continuar-se y ab més excés dit abús, deuhen suplicar
a vostra excel·lència sie servit manar ab tota precisió no se permete, ans que se dona la acistència per a procehir-se contra de dit marxant y
qualsevols altres, que en dita plassa de Rosas
frauden a la Generalitat, tot lo que esperen de la
soberana justificació de vostra excel·lència y ne
rebran particular mercè.»
// 27r //

En aquest mateix dia Joseph Iglésias, corredor
de coll públich y ministre jurat del General
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, ha fet relació de com avent encantat
des de la festivitat dels Reys del present any fins
ara tots los dies de encant, baix en la casa del
General de la present ciutat, lo arrendament del
dret de çafrans per lo trienni corrent, no s·i ha
trobat ninguna dita fins lo dia present.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser // 27v // Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, ha fet relació de com se havia conferit
en la casa de la pròpria habitació del molt reverent senyor canciller y que ly avent-li dit de part
de sa senyorias, com avent arribat a sa notícia
que algun notari de la sala venia processos, lo
que ya veya sa senyoria quant grave dany se’n
seguiria al bé comú y particular de est desorde,
fos servit provehir de remey oportú y menar se
recondissen los processos en lo arxiu real, segons disposició de constitucions y capítols de
Cort, assegurant-lo que seria de summa estimació del concistori y que d’est modo se evitarian
consemblants absurdos. Al que era estat servit
respòndrer dit senyor canciller que apreciava
com era just lo zel assistia a sas senyorias y manifestavan que ya havia donat providència a est
fet, emperò en quant a recondir-se en dit archiu
los processos no avia pogut adquirir que la
constitució o capítol de Cort que·n parla, estiga
en observansa per quant los scribans de manament diuhen que si los notaris que no, y se persuadia ser molt difficultós lo poder-se conseguir
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respecte que las parts unas diuhen que lo procés
és finit altres que no, y que ell no s·i sentia ab
ànimo, y que axís sí aparaxia a sas senyorias se
podrian servir fer representació a sa magestat,
que Déu guarde, o a sa excel·lència y que a favor
de ella lo encontraria lo concistori molt propício.
Dijous, a XI de setembre MDLXXXXVIII. En
aquest dia me han ordenat sas senyorias, essent
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real de la present ciutat per affers y negocis seus
propris, a mi secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una relació autènticha y verada feta devant del magnífich deputat local de la ciutat de
Tortosa per lo magnífich Joseph Melich, doctor
en medicina, de la qual apar que la indisposició
de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del
racional de la present casa, ha continuat y continuàs en la mateixa conformitat se conté en altres relacions per ell fetas, també continuadas en
lo dietari del trienni pròximpassat de modo que
li ha impedit y impedeix la personal servitut y
exercici de dit son offici, com de dita relació és
de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número XIIII y del thenor següent. Segueix-se la
relació de la indisposició de Alaix:
«Noverinta universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentessimo nonagessimo octavo
die vero quinto // 28v // mensis septembrisb intitulatio presente et adhec vocato, requisito atque
rogato me Jacobo Revull, cive Barchinonae, apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus
notario publico hic et loco discreti Pauli de Roses,
consimilibus aucthoritatibus notarii publici dictae civitatis et scribae magnifici concistorii domus Generalis eiusdem civitatis et eius collecte, et
presentibus etiam Joanne Sunyer, medicine professore, et Hieronimo Ferrer, sutore Barchinonae,
civibus pro testibus ad infrascripta voccatis ea
specialiter assumptis, constitutus personaliter
magnificus Josephus Melich, medicinae doctor in
dicta civitate Barchinonae populatus coram et
ante presentiam magnifici Josephi Peris, mercatoris Dertusae civis deputati localis dictae domus
Generalis Dertusae et eius collectae, medio juramento per ipsum extrajudicialiter prestito in
mani et posse dicti Josephi Peris, deputati localis
retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la
indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha
continuat y continua ab la mateixa conformitat
contenguda en altres relacions, per mi fetas en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir dit
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
27v-28r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat, sexcentesimo nonagesimo octavo.

son offici de escrivent ordinari del racional de la
casa de la Deputació del General del present
principat de Cathalunya, de les quals relacions
llargament consta ab acte rebut en poder de
Pau de Rossés, notari públich de dita ciutat de
Tortosa. Josephus Melich, medicine doctor.» De
quibus omnibus et singulis, sicut predicitur, actis
dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumenta confici sibique et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari per notarium et scribam
infrascriptum ad habendum de presentis memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertusae
sub // 29r // anno, die et mense presentis, presente
me dicto Jacobo Revull, notario vice et loco Pauli
de Roses, notarii et scribae predicti, et presentibus
etiam testibus supradictis ad premissa voccati et
specialiter assumptis. Sig+num mei Pauli de Rosses, civis civitatis Dertusae, apostolica et regia ac
eiusdem civitatis auctoritatibus notarii publici
scribae concistorii deputacionis localis dictae civitatis, qui premissis modo et forma desuper contentis interfui eaque aliena manuscribere feci et rogatus ac requisitus clausi.»
Divendres, a XII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia Ramon Bagà, brodador de la present
casa, mitjensant jurament constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet relació de com per dos vegadas se és conferit en la
present casa per visurar de orde de sas senyorias
la feyna que fa Adrià Vila en adobar la tapiceria
de la present casa, y que vista y regoneguda
aquella, ha trobat dita feyna ser ni de la mayor
mà y sfera ni de la més ínfima, sí emperò de la
mediana y per consegüent passadora, aguda
consideració als remiendos fets per altres officials en dita tapisseria.
Dissapta, a XIII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat,
//29v // han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una carta escrita a sas senyorias
per don Joan Gensana, agent del General del
principat de Cathalunya en la cort del rey nostre
senyor, de data de dos del corrent ab la qual avisa a sas senyorias de com la nòmina dels officials
dels tèrcios del General y present ciutat que tenen la raforma, dias ha que la remeté lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestat y ya
és baixada que se’ls donen los despaitgs ab què
los officials los podan enviar a·ssercar quant vullan, que ya estan treballant en la secretaria de
guerre, advertint que la reforma solament
comprèn los officials vius quant se extingui lo
tèrcio, com més llargament és de vèurer de dita
carta que és assí cusida y signada de número
XV, y del thenor següent. Segueix-se la carta de
don Joan Genssana:
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«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Responent
a la de vostra senyoria dich que ja és baixat lo
memorial de la grandesa al Concell de Aragó y
diu lo decret: «e remitesse al Consejo de Aragón
para que, atendiendo a la gravedad de la materia, diga su sentir», solicitaré se veja quant antes
y executaré quant sia imaginable per a facilitar lo
bon èxit. La nòmina dels officials dels tèrcios de
vostra senyoria y de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, que tenen la reforma, dias ha que la
remeté lo senyor príncep y ja és baixada de què
se’ls dóna los despaitgs ab què lo(s) senyors officials los poden embiar // 30r // a buscar quant
vullan, que ja’ls estan traballant a la sacretaria de
guerre, advertesch que la reforma solament
comprèn los officials vius quant se estingui lo
tèrcio. Lo rey nostre senyor està bé, gràcias a
Déu, y la causa perquè no escrich novetats a vostra senyoria és perquè no las tinch, y de què fassen primer cavallaris al senyor príncep y virrey de
Cathalunya al senyor duch de Medina Sidònia o
del Çèsar fins ara són notícias vagas, encara és
més cert de que sa magestat, Déu lo guart, volgué fer elecció per a governar la monarquia dels
senyors cardenals Porto, Carrero y Córdoba, senyor Almiranta, senyor conde de Oropesa y senyor marquès de Manfera per a què sa magestat
descansàs. Y tota via no apresa resolució sa magestat no se sap en què pararà, y quant a cas se
executàs la deliberació de qualsevol negoci presa
per los sobradits se avia de portar al rey per a què
sa magestat prengués la resolució que li aparagués, lo sert és que se’n à parlat y jo creuré que
no se’n parlarà més, y axís notícia vaga no la subministraré a vostra senyoria il·lustre, a qui Déu
guart los molts anys que li suplico. De Madrid y
setembre VI de MDCLXXXXVIII. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa las mans de vostra senyoria
il·lustre son menor capellà don Joan Gensana.
// 30v // Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalun(y)a.»
Dilluns, a XV de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat
y de concistori, lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica presentada per part del excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, ab la qual se expressa sien servits sas (senyorias) manar a Mariano Catús,
notari procurador de don Francisco de Calvó e
o de sos hereus, comparega personalment devant de sas senyorias y en dit nom sia cerciorat
de què las pencions dels censals que reben sobre
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
29v-30r del trienni 1698-1701.
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lo General de Cathalunya, que aniran discorrent des del dia dotsa de febrer pròximpassat,
que·s publicaren las paus en avant se pagaran a
dits de Calvó en lo modo que disposa la concòrdia, com és de vèurer de dita súplica que és assí
cusida signada de número XVI y del thenor següent. Segueix-se la dita súplica de dita senyor
marquès de Aytona:
31r

«Moltb il·lustre senyor. Lo excel·lentíssim senyor marquès de Aytona per sos certs y legítims
títols és senyor y pocessor del vescomtat de Illa,
drets y pertinèncias de aquell, situat dins lo
comptat de Rosselló y las rendas del qual li tenen
seqüestradas a instància de don Francisco de
Calvó e o de sos hereus en satisfació y recompensa de haver-se confiscat per lo procurador fiscal
de la règia cort del present Principat, las pencions dels censals que reban sobre lo General de
Cathalunya, y com per facilitar lo desembarch de
dit sagrest impòrtia fer constar que las pencions
dels referits censals que discorreran y van discorrent des del dia dotse de febrer pròximpassat,
que·s publicaren las paus, en avant resten líberas
a favor de dit don Francisco de Calvó e o de sos
hereus, per ço a vostra senyoria suplica lo legítim
procurador de dit excel·lentíssim senyor marquès de Aytona, sia vostra senyoria servit manar a
Mariano Catús, notari procurador de dits de
Calvó, comparega personalment devant de vostra senyoria y en dit nom sia cerciorat de què las
pencions de dits censals que aniran discorrent
des de dit dia de la publicació de la pau en avant
se pagaran a dits de Calvó, en lo modo y forma y
plasos que disposa la concòrdia per dit General
de Cathalunya firmada ab sos acrehedors censalistas, y per dit effecte ésser fets y despedits
//31v // los mandatos, provisions y deliberacions
opportuns. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Arçidet.»
En aquest mateix dia sas senyorias, absent com
dalt està dit los senyors deputats real y oÿdor ecclesiàstich, per medi de un verguer han enviat a
dit Mariano Catús que lo die present vingués a
concistori per quant tenian que passar-li.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real de la present ciutat y lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich de concistori, a mi
don Ramon de Codina y Fereras, secretari y
scrivà major del General continue en lo present
dietari, en presència dels testimonis infrascrits,
lo que sas senyorias preguntaràn y diràn a Mariano Catús, notari causídich, en veu del il·lusa. dit senyor marquès de, interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
30v-31r del trienni 1698-1701.
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tre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, essent present en concistori dit Mariano Catús, a
qui ha dit és vostra mercè llegítim procurador
del noble don Francisco de Calvó, lo qual Mariano Catús ha respost que dit don Francisco
Calvó era mort y que ell és llegítim procurador
de don Benet de Calvó y Bassedas, nebot y successor de dit don Francisco Calvó, feta la qual
resposta li ha dit lo dit senyor deputat // 32r //
eclesiàstich lo molt il·lustre y fidelíssim concistori cerciora a vostra mercè en dit nom de procurador, com vostra mercè assereix, que és de
dit don Benet de Calvó, que totas las pencions
dels censals que reb sobra lo General dit don
Benet Calvó, com a succehint a dit don Francisco Calvó, que discorreràn y van discorrent des
del dia dotse de fabrer del corrent any, en lo
qual dia se publicà la pau, en avant se pagaràn a
dit don Benet Calvó com a pretès successor predit en lo modo y forma y plassos que disposa la
concòrdia per lo General de Cathalunya firmada, ab los acrehedors censalistas y firmadora, essent presents per testimonis Jacintho Morató y
Llorens March, verguers de sas senyorias. Al
que dit Mariano Catús en dit nom de llegítim
procurador del dit don Benet de Calvó y Bassedas, nebot y successor del dit don Francisco
Calvó, com assereix, present en concistori, y
sens contradir en ninguna cosa sas senyorias, ha
requirit a mi don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General lliu(r)às acte
de la resposta que feya a dita cercioració. Y que
no donàs còpia autènthica de la sobradita cercioració sens incerta de la present resposta, que
és que queda cerciorat de la concòrdia y que cobrarà segons lo thenor de ella, però que judica
que no podrà cobrar las pencions que aniran cayent, per quant té antès que la casa no pagà las
pencions sinó las cesses en lo any //32v // MDCLVIIII als demés acrehedors. Y com las pencions
que van discorrent sian tan modernas està creyent que no se pagaran fins a ser tant andarreridas que vingan a igualar-se las caygudas a las
que cobraran lo demés acrehedors, y com estos
cobran lo any MDCLVIIII està creyent que antes
que no cobraran los acrehedors la penció del
any MDCLXXXXVIII passaran més de LXXX anys,
sinó és que sas senyorias deliberassen que ditas
pencions dels censals de son principal que aniran cayent, comensassen a pagar-se-li lo present
any. Sobre lo que sas senyorias manaran disposar y ordenar lo que seran més servits, entrevenint també al sobradit per testimonis los mateixos Jacintho Morató y Llorens March, verguers
de sas senyorias.
En aquest mateix dia no és vingut ne ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich per ocasió de aver pres una medicina
purgant.

Dimars, a XVI de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich respecte de ser endamà de una medicina
purgant que prengué lo dia de ahir.
33r

Divendres, a XIX de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo noble procurador fiscal de la visita
és vingut a concistori de part dels molt il·lustres
senyors visitadors instructors de processos de la
visita del General que de present se està fent,
per a què fossen servits sas senyorias deliberar
sinch-centas lliuras a bon compte del què se offeriria gastar en compte de correu y menut per
dita visita, al que per sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, li és estat respost que ab gran gust las
deliberarian lo die present.
Dissapte, a XX de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo noble procurador fiscal de la visita
és vingut a concistori, de part dels molt il·lustres
senyors visitadors instructors de processos de la
visita del General, que de present se està fent,
per a què fossen servits sas senyorias ordenar se
donen lo volum // 33v // de constitucions y junt
ab los capítols de Cort y constitucions de las
Corts del any MDLXXXXIX, per sobra de la taula
del concistori de la visita y manar donar-los diffarents tomos de la segona part de decisions criminals compostas per lo noble don Pedro de
Amigant, doctor de la Real Audiència, per tenir
notícia se’n troban diffarents en lo arxiu de la
present casa. Al que per sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, li és estat respost, que no sabian
exemplar que sos antecessors may haguessen
donat las ditas constitucions als senyors visitadors, y que a aver-la-y aurian donat gust a dits
senyors visitadors, que en quant a repartiment
dels tomos de dita segona part de decisions criminals, que premeditarian lo què·s poria fer y
tornarian resposta.
Dilluns, a XXII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent de la present
ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, han enviat al magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, als molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General que de
present se està fent, per a què de part de sas senyorias los donàs // 34r // un recado, contenint
que a sa notícia avia previngut que haurian ordenat al arrendatari del trienni passat dels drets
de la Generalitat, que dins tres dies y ab penas
los aportàs los llibres de las taulas. Y de la exacció dels drets que estimarian sas senyorias fossen
servits de cessar de concemblants ordes, per
quant era prerrogativa que incumbia a son con963

cistori respecte que sos antecessors, ab lo acte
de arrendament, avian obligat a dit arrendatari
ab certas penas, y per so los degués aportar y entregar al magnífich racional del General y present casa, que offerian sas senyorias que farian
complir a dit arrendatari lo pactat en dit acte per
a què no se falte a la bona administració de la
justícia de dita visita. Al que fou respost per dits
senyors visitadors que podia estar cert lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori que son únich desitg era concervar la deguda correspondència, y
no en ninguna manera usurpar-los cosa alguna
de sa jurisdicció, ni innovar que creyan que·u
podian fer y que tenian alguna notícia de haver·o axí executat altres visitadors, però que ab
tot premeditarian de nou ab molta madurès esta
dependència, conforme dit síndich ne ha fet relació a sas senyorias quant és estat tornat al concistori.
Dimars, a XXIII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, y en dit nom comissari y delegat
apostòlich elegit y anomenat per la santedat
// 34v // de Clement setè, de felís recordació, ab
butlla special dada en Roma als XII de las calendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita butlla
tribuhida, ha subdelegat a Joseph Grosset, clergue beneficiat de la seu de Lleyda, y a Francisco
Cègol, prevere y racioner de dita seu, a effecte
de què pugan regonèxer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas regulars y seculars, als quals subdelegats lo die present són
estadas despedidas lletras de subdelegació ab la
forma acostumada ab ple poder de comminar y
publicar censuras contra qualsevols personas,
tant eclesiàsticas com seculars.
Dijous, a XXV de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich en dit nom commissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als XVII de las chalendas
de maig MDXXIIII y ab facultat en dita butlla tribuhida, ha subdelegat a Joan Masbernat, resident de la santa iglésia metropolitana de Tarragona, a effecte de què puga regonèxer
qualsevols casas ecle- // 35r // siàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars, als qual subdelegat lo die prescrit són estadas despedidas
lletras de subdelagació ab la forma acostumada,
ab ple poder de comminar y publicar censuras
contra qualsevols personas tant eclesiàsticas
com seculars.
Divendres, a XXVI de setembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia constituhit personalment en lo
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concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat, lo doctor en medicina Jaume Fontana mityensant jurament ha fet relació de com lo noble
don Miquel de Pallarès, ayudant de racional del
General y present casa, des de la última relació
que féu als antecessors de sas senyorias, ha estat
fins ara y de present està impedit per rahó de la
debilitat de la vista de personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, han enviat un recado als molt
il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que de present se està fent, per medi del
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
casa contenint dos parts, so és, la una de paraula
que si bé en lo arxiu públich // 35v // de la present casa se troban vàrios y diffarents tomos de
la segona part de decisions criminals, composta
per lo noble don Pedro de Amigant, doctor de
la Real Audiència, emperò que de ells no se ha
fet repartiment algú entre sas senyorias, acessor
y advocat fiscal que novament són estat extrets,
ans bé los consta que per los antecessors de sas
senyorias temps ha fou fet dit repartiment y manat disposar tabbas de ells per a vèndrer-se, ni se
entén fer per ara dit repartiment, que per consegüent entran a la difficultat de poder-na repartir
entre dits senyors visitadors y sos officials. Y que
axís estimaran sien servits donar-los exemplars
en concemblant cas per a poder·o premeditar,
per quant se troban en comprehensió que sols
se deuhen repartir tomos de decisions ab dits
senyors visitadors y sos officials, en la ocasió que
los senyors deputats y oÿdors se reparteixen entre si concemblants tomos. Y la segona en escrits que concisteix en què, lo ordenar-se als
arrendataris passats aporten los llibres de las
taulas y col·lectas dels drets, és peculiar jurisdicció de sas senyorias y no de dits senyors visitadors. Al què és estat repost per dits senyors visitadors al dit síndich que premeditarian una y
altra dependència segons relació ne ha fet a sas
senyorias dit síndich, tornat que és estat a concistori, y sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari lo dit recado en
escrits, en quant a dita segona part lo qual és
assí cusit signat de número XVII y del thenor
següent. // 36r // Segueix-se dit recado en escrits:
«Molta il·lustre senyor. Al molt il·lustre y fidelíssim concistori ha participat lo arrendatari dels
a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
35v-36r del trienni 1698-1701.
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drets de la Generalitat en lo trienni proppassat,
aver-se-li de part de vostra senyoria manat ab
graves penas, entregue los llibres dels despaitgs
de las col·lectas de dits drets en tot lo present
Principat, dins un termini precís y peremptori.
Y comprenent lo concistori que vostra senyoria
avrà passat a eixa diligència, sens la notícia de
tenir-la peculiarment previnguda lo concistori,
en los pactes de la tabba ab què se lliurà lo
arrendament, trobant-se ab ells obligat dit
arrendatari sots certa pena a fer entregar de dits
llibres al offici de racional de la present casa, axí
que lo compel·lir-lo y exequtar-lo per la pena en
cas de no complir, és propri y privativament
toca al concistori y no al de vostra senyoria, no
obstant lo exemplar de la visita del trienni passat, attès que de aquell no·n tingue notícia lo
concistori. Per ço ó posa en notícia de vostra senyoria persuadint-se que vostra senyoria en esta
suposició no pasarà a la execusió de dit mandato, ni de aquell avrà mer rahó que si fet no fos,
protestant lo concistori que dissent aquell per
concervar·o de sa jurisdicció, puix que si vostra
senyoria té de manester dits llibres, ab la significació de vostra senyoria està promta lo concistori a procehir contra dit arrendatari fins que,
effectivament, // 36v // los avrà entregats a dit
offici de racional, de a hont se comunicarà a
vostra senyoria com també a atténdrer a vostra
senyoria, fomentat lo exercici de son offici y
bona administració de justícia ab la correspondència tant deguda y que desitja sempre
concervar ab vostra senyoria.»
Dissapta, a XXVII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia no és vingut ni ha assistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ser los dos dias següents festas de precepta y lo últim dia del corrent feriat, junt ab lo doctor misser Aleix
Fornaguera, subrrogat en lo offici de escrivent
extrehordinari de la Scrivania Major, en lloch y
en nom del secretari, per no aver-li donat lloch
la estafeta de poder assistir personalment y altres peculiars ocupacions, y magnífich racional
del General y present casa, és baixat a la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento a
hont fa sa residència lo receptor dels fraus, y a
effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en lo present mes de setembre
des del primer fins lo die present. Y se han trobats los infrascrits y següents: primo dia tres
aprehenció feta en casa Fran- //37r // cesch Moner, boter, habitant en la vila de Mataró de una
pessa cap y cua blauhets. Ítem dit dia aprehenció feta en casa Maria Ferré, viuda, habitant en
dita vila de Mataró quaranta massos fil de crema. Ítem als V aprehenció feta en casa de Anton

Rossalló, habitant en dita vila de quaranta-sinch
dotsenas de navayas ab son mànach. Ítem dit
dia aprehensió feta en casa Joan Milans, adroguer, habitant en la vila de Arenys de Mar: primo trenta-quatra dotsenas gavinets closos ab
mànach de Barcelona sens molla; ítem dicet
plechs agullas de cap gros, blancas y de ferro;
ítem quaranta-nou massos de fil blau. Ítem dit
die set aprehensió feta en casa de Salvador Delabat, sastre, habitant en la present ciutat de unas
faldillas, cos y mànagas de borata mallorquina
ab son aforro mitg cusit. Ítem lo die XXIII
aprehenció feta a Francisco Serra, negociant cathalà de una capsa de plom embolicada ab paper
blanch y lligada ab un cordallet la qual pesa una
lliura, quatra onsas, encamarat ab lo almesch
que hi ha dins. Ítem lo die XXV aprehenció feta
en casa Joan Batista Anglada, sastra en la espartaria de sis canas seryà negra.
37v

Dilluns, a XXVIIII de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia a las tres horas de la tarda, avent-se
obtinguda hora per medi de un verguer de la
ciutat, los senyors Honofre Monsalvo, ciutadà
honrrat de Barcelona y Balthesar de Riba, cavaller, han aportat una ambaixada a sas senyorias,
absent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, de part dels excel·lentíssim
senyors concellers de la present ciutat contenint
que esta ciutat tenia conferència uberta ab lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar a sa pudició y instància, en orde a certa impostura que se
avia regonegut en un llibre francès que tirava las
líneas a voler empanyar las acertadas y valorosa
operacions de dita ciutat y bras militar, en la
ocasió del siti que francesos posaren en essa
plassa en lo any MDCLXXXXVII. Y que regonexent
esta ciutat quant recíproch era en esta dependència lo lustre y interès, y que entrevenint
en ella sas senyorias se conceguirian los felices
acerts de una acertada resolució en lo fahedor,
estimarian fossen servits sas senyorias admètrer
confarèncias y entrar ab la que estava pendent
ab dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
anomenar personas per a assistir a ella en nom
de sas senyorias, atribuhint-los lo mateix poder
y facultat que lo savi Concell de Cent celebrat
als XXIIII // 38r // del corrent avia concedit als
senyors anomenats per part de la ciutat, a qui
dit Concell de Cent també avia concedit poder
de tenir conferència ab altres comuns, com ó
podrian vèurer sas senyorias de la dita resolució
presa en dit savi Concell de Cent, que posaven
en mans de sas senyorias. Al que fou respost per
sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, que pudia assigurar-se
la excel·lentíssima ciutat que lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori no desityava ni anhelava altra cosa que repetidas ocasions en què poder-se
emplear en lo de son mayor agrado, que preme965

ditaria quant antes esta dependència, y que de
sa resolució avisaria a sa excel·lència per medi de
ambaixada ab la brevedat posible. Y encontinent han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís y continuàs en
lo present dietari la dita resolució de Concell de
Cent, la qual és assí cusida signada de número
XVIII y del thenor següent. Segueix-se dita ambaixada de la ciutat a la Deputació:
«Ena lo Concell de Cent selebrat a XXIIII de setembre MDCLXXXXVIII, fonch feta la deliberació
següent: en quant al primer cap de la proposició, que sia donada y concedida als senyors anomenats per part de esta ciutat per la conferència
que lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar té
oberta // 38v // y està pendent ab esta ciutat,
com lo present Concell los dóna y concedeix la
mateixa facultat y poder que per lo excel·lentíssim bras militar és estada donada y concedida
als senyors de dita conferència, anomenats per
lo bras militar, y és que tingan facultat y poder
junt ab los senyors anomenats per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, de premeditar y
discórrer sobre lo fet tot lo que los aparega convenir, y fer totas las diligèncias que pugan conduhir al major lustre y crèdit de la noblesa, ciutadans y habitants de la present ciutat y gremis
de aquella, que tant gloriosament demostraren
sa fidelitat y constància y sufriment, sens exemple en lo temps del siti de esta ciutat lo any
proppassat, per a permanèxer gloriosos en lo
natural y suau domini de nostre rey y senyor natural. Y axí mateix tingan facultat de tenir conferència ab altres comuns si los aparexerà, segons regonexeran de utilitat y conveniència. Y
en cas que los aparegue escríurer y manifestar la
veritat del succés del siti y operacions de la noblesa, naturals y habitants de esta ciutat y sos
gremis, antes de donar-se a la impressió, lo que
se haurà escrit per dit effecte sie reportat al present Concell per a què puga advertir o ajustar
tot lo que·s discorrerà ser més propi per lo major crèdit de la nació, y desvanèxer //39r // qualsevols sombras de la emulació hagués pogut inventar per enturbiar la veritat. Y en quant al
segon cap de la proposició, etcètera.»
Dimars, a XXX de setembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, entre quatra y sinch horas de la tarda, avent-se obtinguda hora per medi de un
verguer de la present casa, lo(s) senyors don Ramon de Codina y Farreras y Francisco Monfar
de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de Barcelona, aportaren de part de sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, una embaxada al excel·lentíssim
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 37v-38r del trienni 1698-1701.
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concistori dels senyors concellers de la present
ciutat, expressant en ella lo molt gust tenian sas
senyorias de què se offerissen ocasions de repetits empleos en lo del mayor consuelo y satisfació de sa excel·lència, y que en demonstració de
ell admetian la conferència per sa excel·lència lo
die de ahir demanada, per la qual passarian a
anomenar personas per a poder entrevenir en
ella y los atrebuhirian lo mateix poder y facultat,
que avia atribuït lo savi Concell de Cent a las
personas anomenadas per part de la excel·lentíssima ciutat. Al que fou respost per los excel·lentíssims senyors concellers per orga del senyor
conceller en cap, que la ciutat feya lo degut
aprècio del nou favor que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori era servit dispensar-li, y que
no havia duptat dèurer a sas senyorias en esta
ocasió igual honrra que tenia experimentat en
totas ocasions, conforme del sobredit ne han fet
relació a sas senyorias los dits Codina y Monfar,
tornats que són estats a concistori.

Octubre
39v

Dimecres, a I de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat, lo
doctor en medicina Joseph Fornés, mityanssant
yurament, ha fet relació de com al magnífich
Arasma de Lana y Fontanet, donsell racional
que era del General y present casa, no sols des
del primer de juny del corrent any fins als XXVIII
de juliol del mateix any tots inclusive, en lo qual
dia per son llegítim procurador fou renunciat
dit offici de racional en mà y poder dels antessessors de sas senyorias, li ha continuat la mateixa indisposició refferida en altres relacions en lo
antecedent trienni de calitat, que en tot lo dit
temps li ha impedit la personal servitut y exercici de dit son offici, sinó també que de present
continua ab la mateixa indisposició.
En aquest mateix dia los molt il·lustres senyors
visitadors de la visita del General que de present
se està fent per medi de son noble procurador
fiscal han enviat a sas senyorias, absent de la present ciutat dit senyor deputat real, un memorial
o recado en escrits, contenint que en las visitas
dels triennis mil sis-cents vuytanta-tres, mil siscents vuytanta-sis, mil sis-cents vuytanta-nou,
mil sis-cents noranta-dos y mil sis-cents noranta-sinch se troban exemplars de aver-se fets
mandatos els arrendataris, per a què entregassen
al procurador fiscal //40r // de la visita los llibres
dels depaigs de las col·lectas dels drets de la Generalitat, com ho veurian de la certificatòria
que·s posava en sa mà. Y que no avian antès a vista dels sobradits exemplars ab lo mandato que
avian dit als arrendetaris del trienni passat per dit
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effecta, perjudicar a sas senyorias, ans bé persuadian que avian cumplert a sa obligació, però que
ab tot vindrian gustosos en pèndrer tots los llibres que·s trobaran ja entregats de mà del racional. En tots los altres emperò que dit arrendatari
recuse entregar-los valent-se de la dilació de la
tabba o altrament, o bé no haurà entregat ni a
dit racional ni a la visita obtemperant al que en
dits mandatos li fonch menat no podian escusarse de prosseguir contra de ell. Al que per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, fou respost que estimava lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori las notícias
que los molt il·lustres senyors visitadors los expresavan en lo dit recado y certificatòria, que no
havia esperat menos de sa gran atenció y rectitut
que lo contengut en ell. Y per a què se asigurassen dits senyors visitadors que la mente y atenció
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, no era
embarassar ni empidir la bona administració de
la justícia, si sols conservar la prerrogativa que
pretenen sas senyorias los especte en dit fet, y en
manifestació de què desitjaven ladear a dits senyors visitadors en tot quant poguessen, passarian als tres del corrent a deliberar mandatos als
arrendataris per a què entregassen dits llibres al
racional de la casa. Y en continent sas senyorias
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari los
dits recado y certi- // 40v // ficatòria que són assí
cusits, signats de número XIX y del thenor següent. Segueix-se lo dit recado dels doctors visitadors de dita visita del General:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Al molt
il·lustre concistori de visitadors se ha servit vostra senyoria fidelíssima participar, ab recado en
escrits per medi de son síndich, que lo mandato
que se ha fet per dit concistori al arrendatari
dels drets de la Generalitat en lo trienni més
proppassat, de què entregàs al noble procurador fiscal de dita visita los llibres dels despaigs
de las col·lectas de dits drets en tot lo present
Principat, dins lo termini en dit mandato prefigit, estaria vostra senyoria fidelíssima en la comprehenció de què haver-se passat a esta diligència fora estant sens la notícia de tenir vostra
senyoria fidelíssima especialment previnguda,
en las tabbas dels arrendaments de dits drets, la
obligació en lo arrendatari de entregar dits llibres al official del racional de la present casa çots
certa pena, axí que lo executar per ell en cas de
contraficció del sobrareferit pacte fóra peculiar
y privative de vostra senyoria fidelíssima, no
obstant lo exemplar de la visita passada, attès
que de aquell no avia tingut notícia vostra senyoria fidelíssima, y com lo haver passat lo cona. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
40v-41r del trienni 1698-1701.

cistori de la visita a fer dits mandatos a dits
arrendataris no sia estat mogut sols del exemplar de la visita passada, si sols del estil y observansa que sempre inconcussament se ha regonegut en sas demés visitas precedents. Y
inseguint los vestigys de ellas en totas las quals
se troba haver-se despedits // 41r // semblants
mandatos, sí y de la manera se troban despedits
per lo concistori de la visita actual, com se despediren en la mateixa conformitat a sinch de octubre de MDCLXXXIII, a XXII a XXX de setembre
MDCLXXXVI, a VIIII de nohembre MDCLXXXVIIII,
a XXVIIII de setembre MDCLXXXXII y a quatra de
octubre MDCLXXXXV, com apar de la certificatòria feta per Francisco Falgueras, notari públich
de Barcelona y escrivà major de la present visita,
que junt ab la present se posa en una de vostra
senyoria fidelíssima com en totas las demés de
què és la presumpció haver-se axí sempre estilat.
Y que per conseqüent la notícia de esta observansa ha de confessar-se per tant antiga, forsosament en tots los molt il·lustres y fidelíssims
concistoris precedents al de vostra senyoria fidelíssima, y que lo no haver-se opposat a ella diu
atribuir-se lo haver regonegut per molt pròpria
esta jurisdicció de dit concistori de la visita, axí
que lo ànimo de dit concistori no és estat de innovar ni tanpoch de executar la pena posada en
la dita tabba del dit arrendament fet per vostra
senyoria fidelíssima, en què appar funda vostra
senyoria fidelíssima la privativa, si la imposada
en dits los mandatos, com dega conciderar-se
per molt gran la diffarència que va del cas del recobro de dits llibres per tenir-los recòndits en lo
offici del racional de la present casa, en forsa del
pactat en dita tabba dins lo termini praefigit. Al
instar lo noble procurador fiscal de la visita la
entrega de dits llibres, a effecte de regonèxerlos y averiguar ab ells matexos si los officials que
los han regit, han complert en totas las obligacions a què precisa la cort a major útil del General y mayor seguretat de la col·lecta de dits sos
drets, com en // 41v // lo primer no és ni és estat
may lo ànimo del concistori entremètrer-se per
peculiar de vostra senyoria fidelíssima, axí y com
en lo segon no ha pogut negar-se, no sols per
regonèxer esta diligència tant pròpria de sa jurisdicció, però y encara per precisar-lo a ell ab la
brevedat del termini se li ha concedit per esta
averiguació, que·s troba reduhit als primers tres
mesos de sa jurisdicció. Que no permet ni pot
permètrer lo discurs de la dilació se ha concedit
en la dita tabba, que algunas vegadas se ha diletat a vuyt mesos després de finit lo arrendament, com ho suposaven los arrendataris que
alashoras era en la suplicació que presentaren en
la visita del any MDCLXXXXII, durant lo qual
trienni en forsa de la correspectiva y vississitudinària obligació contractada entre vostra senyoria fidelíssima y sos arrendataris no poden

estos ésser compel·lits a la entrega actual de dits
llibres a dit offici del racional, per lo qual medi
vindrian aconsseguir dits officials, no sols lo eximir-se de poder ésser sindicats en lo judici de la
visita que no pot imaginar-se, però y encara la
llibertat de poder comètrer en sa administració
los exessos los aparexaria sens témer de ésser per
ells punits ni castigats per la experiència se té,
que entregats dits llibres a dits offici del racional
los que no poden ésser regoneguts per la brevedat del temps de la visita, resten en dit offici
sens témer de altra reg(o)nexensa en gran detriment del General y de la pública utilitat, que
tant interesse en què estos officials cumplen respectivament // 42r // en sas peculiars obligacions. Per lo que effectant lo concistori de visitadors cumpliren tot lo que regoneix de sa
major obligació, sens omitir diligència alguna
per lo cumpliment de ella y sens faltar a la deguda uniformitat y correspondència, que desitya
ab tot effecte continuar ab lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de vostra senyoria fidelíssima
y a fi sols de què la veja, que son ànimo no és altre que lo poder corregir en benefici del General, lo que en las operacions de estos officials se
necessita de esmenar a major benefici de la Generalitat, posa en notícia de vostra senyoria fidelíssima que vindrà gustós lo concistori en pèndrer tots los llibres que·s trobaran entregats, ja
de mà de dit offici del racional, sens compel·lir a
dit arrendatari a què los entregue inmediadament en mà de dit noble procurador fiscal de
dita visita. En tots emperò los altres que dit
arrendatari recussa entregar-los, valèn-sa de la
dilació de dita tabba o altrament, o bé no haurà
entregat ni a dit offici del racional ni ha dita visita, obtemperant al que en dits mandatos le
fonch menat, no pot escusar-se lo concistori a
prosseguir contra ell ja en execució de dita pena
com y tanbé ab altres mayors fins aconseguir la
total entrega de dits llibres ab la brevedat que
insta la urgència present, al que espera de sa
gran rectitut assentirà vostra senyoria fidelíssima, donant la mà al concistori en tot lo que
conduhesca al mayor útil de la Generalitat, que
és lo fi ab què acompanya lo concistori lo zel
que regoneix en vostra senyoria fidelíssima.»
42v
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Segueix-se la certificatòria als senyors visitadors
de dita visita del General:
«Certificha y fas fee, Francisco Falgueras, notari
públich de Barcelona y escrivà mayor de dita visita del general de Cathalunya havall escrit, com
en lo dietari de la visita del trienni mil sis-cents
vuytanta feta en lo any MDCLXXXIII, essent escrivà mayor de aquella Francisco Cotxet, notari
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 40v-41r del trienni 1698-1701.
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públich de Barcelona, que per ocasió de dita visita se troba en mon poder en diada de sinch de
octubre MDCLXXXIII, se troba continuat que de
part dels molt il·lustres senyors visitadors instructors de processos foren fets manaments a
Jaume Badia, Joan Masfarrer, parayres, Joan Garreta, Francesch Taxidor, pallissers, Bernat Carreras, sastre, Jaume Aradas, velluter, Pere
Blanch, passamaner, Joseph Roig, corredor de
orella, Joseph Maseras, daguer, Joseph Camplans, texidor de lli, Vicens Móra, retorsador de
seda, Antoni Ribau, velluter, y Pau Padrosa, sastre arrendatari de las bollas foranas del dit General de Cathalunya de dit trienni de mil sis-cents
vuytanta, que quiscú de ells sots pena de deu
lliuras aplicadoras per afers de la visita aportàs
los llibres dels taulers de dit General de Cathalunya. Axí mateix fas fe com en altra dietari de la
visita de dit General del trienni mil sis-cents vuytanta-tres feta en lo any MDCLXXXVI, essent
// 43r // escrivà mayor de aquella lo magnífich
Ramon Vilana Perlas, ciutadà honrrat y notari
públich de Barsalona, que axí mateix per ocasió
de dita visita se troba en mon poder en jornada
de vint de setembre mil sis-cents vuytanta-sis, se
troba continuat que de part dels molt il·lustres
senyors visitadors instructors de processos foren
fets semblants manaments a Antoni Joan Costa,
abaxador, Joan Domingo Fàbregas, adroguer,
mocèn Francisco Canudas, prevere, Pons Planes, negociant, Francisco Maseras, daguer, y als
hereus de Joseph Masseras, daguer, arrendataris
de las bollas foranas de dit General de Cathalunya, del dit trienni mil sis-cents vuytanta-tres,
que quiscú de ells sots pena de deu lliures aplicadoras per effers de la visita aportàs los llibres de
dits taulers del dit General. E axí mateix fas fe
com en lo dit dietari de jornada de trenta de dit
mes de setembre, se troba continuat que de part
de dits molt il·lustres senyors visitadors foren
fets altres mandatos a Joseph Bover, mercader, y
Miquel Gispert, botiguer de Gerona, perquè entregassen al procurador fiscal de dita visita tots
los llibres dels taulers tenian en son poder, de
dins y fora Barsalona, sots pena de cent lliuras
per quiscú de ells. E axí mateix fas fe com en altra dietari de la visita de dit General del trienni
mil sis-cents vuytanta-nou, de la qual visita jo, lo
dit y havall escrit Francisco Falgueres, // 43v //
notari, era escrivà major, que axí mateix per ocasió de dita visita se troba en mon poder en jornada de nou de nohembre mil sis-cents vuytantanou, se troba continuat que de part de dits molt
il·lustres senyors visitadors foren fets manaments a Simon Batlla, calssater, Anthoni Sabater, adroguer, Joan Déunosajut, hortolà, y Pere
Pau Casanovas, vidrier, y a Joan Domingo Fàbregas, adroguer, arrendataris de ditas bollas foranas del dit trienni mil sis-cents vuytanta-sis,
que quiscú de ells sots pena de sinch-centas lliu-

ras entregàs al procurador fiscal de dita visita
tots los llibres de las ditas bollas foranas. E axí
mateix fas fe com en altre dietari de la visita de
dit General del trienni mil sis-cents vuytantanou, feta en lo any mil sis-cents noranta-dos essent notari y escrivà major de aquella Joseph
Güell, notari públich de Barsalona, que axí mateix per ocasió de dita visita se troba en mon poder en jornada de XXVIIII de setembre MDCLXXXXII, se troba continuat que de part de dits molt
il·lustres senyors visitadors fonch fet semblant
manament, a pena de sinch-centas lliuras a Joan
Regàs, paller, arrendatari del dret del General y
de las bollas de Barcelona, y foranas del trienni
MDCLXXXVIIII, perquè entregàs los llibres al procurador fiscal de dita visita de las sobraditas bollas. E axí mateix fas fe com en lo dietari de
// 44r // visita de dit General del trienni
MDCLXXXXII, feta en lo any MDCLXXXXV, essent
escrivà major de aquella Lluís Fontana, notari
públich de Barcelona, que axí mateix per ocasió
de dita visita se troba en mon poder en jornada
de quatra de octubre MDCLXXXXV, se troba continuat que de part de dits molt il·lustres senyors
visitadors fou fet semblant manament a Francesch Rigalt, valer, arrendatari dels drets de General y de las bollas de Barcelona y foranas de
Cathalunya del trienni MDCLXXXXII, perquè entregàs al procurador fiscal de dita visita, tots los
llibres de ditas bollas y drets del General ab la
mateixa pena de sinch-centas lliuras, com totas
las sobraditas y altres cosas en dits respective
mandatos són més llargament de vèurer. En fee
de las quals cosas fas la present certificatòria en
Barcelona y en la escrivania del concistori de dita
visita al primer die del mes de octubre de mil siscents noranta-vuyt. Praemissis, licet aliena
manu scriptis, fidem facit Franciscus Falgueras,
notarius publicus Barchinonae, scriba major visitationis Generalis Cathaloniae, supramemoratus
hec propria scribens manu.»
44v
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Divendres, a III de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia con(s)tituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, absent de la present
ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, lo doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en
lo offici de síndich del General y present casa ha
fet relació de com se és conferit ab lo noble don
Pedro de Amigant, doctor de la Real Audiència,
a effecte de què fos servit suspèndrer la causa
que se aporta en dita Real Audiència a relació
sua contra lo il·lustre y fidelíssim senyor don
Joan de Olmera y Bianya, de present oÿdor militar, instant los nobles cònjuges don Pedro y
dona Maria de Planella y Ombert, notari Esteva
Galceran, la qual està en estat de voler-se rèbrer
testimonis, despedir compulsas y instar respostas personals a dit senyor oÿdor militar. E axí
mateix ab lo magnífich doctor misser Joan de

Colomer, doctor tanbé de dita Real Audiència a
effecte de què servís suspèndrer las causas que se
aportan en dita Real Audiència a relació sua
contra dit senyor oÿdor militar, so és, la una instant lo convent de Sant Daniel de Gerona y los
nobles y magnífichs dona Tharesa de Alamany,
donya Anna Maria Olmera y Bassedas, Francisco Comolada y de Olmera y altres, notari Pera
Màrtir Vila, la qual causa és en la primera
instància. Y la altra instant la comunitat de preveres de la iglésia parroquial de Sant Pera de las
Puel·las, notari Virgili, //45r // y finalment ab lo
noble don Christòfol de Potau, per a què se
dignàs suspèndrer la causa que se aportà en dita
Real Audiència, a relació sua contra dit senyor
oÿdor militar, instant Joan Campderich, notari
Topí, ab lo yust pretext y motiu que a dit senyor
oÿdor militar si compateix la excepció «Magistratus». Y durant dit càrrech de oÿdor militar
segons disposició de dret no pot ser convingut
en judici, los quals don Pedro de Amigant, doctor Joan Colomer y don Christòfol de Potau ly
avian dit que desitjavan servir al molt il·lustre y
fidelíssim concistori, però que ne havian de donar part a la sala, y que per quant se avia desganat dit Amigant se era conferit altre vegada ab
dit Colomer com a antiquior de la sala per a saber la resolució, que se avia pres sobre esta dependenta, al que li avia respost que de orde de
la sala avia inviat a cercar los notaris de ditas
causas y los avia dit advertissen a las parts, que
tot lo temps que dit Joan Olmera fos oÿdor militar devian cessar de córrar ditas causas, y que
no admetessen deduccion de las parts.
En aquest mateix dia sas senyoria, absent de la
present ciutat dit senyor deputat real, han enviat a dit síndich del General al senyor general
de la cavallaria per a què fos servit escríurer als
tinents generals, comissaris generals y demés cabos de la cavallaria que·s troban en ciutats, vilas
y llochs del present Principat, per a què donen
la deguda assistència per a tot quant convinga
als officials del General, al que se ha servit
respòndrer que ab grandíssim gust // 45v // faria
dita carta, conforme dit síndich ne ha fet relació
a sas senyorias, constituhit personalment en lo
concistori en lo die present.
Dissapta, a III de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat,
han passat a nomenar sis personas per a entrevenir en la conferència demenada als XXVIIII del
passat per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, so és, dos de cada bras, so és, al il·lustre doctor Joan Soler, abat de Sant Pau, fra don Anton
Solanell, prior del reala monestir de Santa Maa. a continuació ratllat, convent.
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ria de Ripoll, Joseph de Sanyust y Pagès, donsell, don Joan Copons y Falcó, senyor de la
Manrresana, Joan Llinàs y Joan Batista Reverter, ciutedans honrrats de Barcelona.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo dit
senyor deputat real de la present ciutat, han embiat al excel·lentíssim concistori dels senyors
concellers de la present ciutat un recado per
medi del magnífich doctor misser Jaume Oliva,
síndich del General y present casa, participant a
dits senyors concellers com sas senyorias avian
passat a nomenar sis personas, so és, dos de cada
estament per a entrevenir en la dita conferència,
y que eran las dalt refferidas y per a què lo il·lustre abat de Sant Pau se trobava fora, y que tenian intel·ligència no tardaria molt a venir. Al
que fou respost per dits senyors concellers, per
orga del senyor conceller en cap, que estimavan
a sas senyorias la mercè de la notícia, conforme
dit síndich ne ha fet // 46r // relació a sas senyorias que és estat a concistori.
Dilluns, a VI de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real de la present ciutat y oÿdor militar del concistori, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, síndich del General
y present casa ha fet relació de com avent donat
un recado de orde de sas senyorias al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestat, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat suplicant-li fos servit avisar
al fidelíssim concistori de sa resolució en orde a
una ambaixada que en escrits li feran als nou de
setembre pròximpassat, dos concistorials a una
no dèurer tenir allotyaments los officials del General que los cabos del exèrcit donen assistència
y favor als dits officials, y que no·s permetés en
Rosas una botiga que ý ha sens pagar los drets al
General sa excel·lència li avia respost donaria los
ordes convenients.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent so és de
la present ciutat dit senyor deputat real y de
concistori dit senyor oÿdor militar, lo doctor en
medicina Jaume Solà, mityenssant jurament ha
fet relació de com al doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla, li han continuat y de present
continuan ab las mateixas indisposi- // 46v //
cions referidas en lo dietari passat, de calitat que
li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son offici.
Dimars, a VII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia per mi don Ramon de Codina y Farreras, secretari y scrivà major del General,
constituhit personalment en lo concistori de sas
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senyorias essent presents per testimonis Joan
Padritges y Joseph Palagrí, verguers del molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sa(s) senyorias, se ha notificat als il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar y oÿdors
eclesiàstich, militar y real, fent concistori, tres
exhortacions de la visita pròximapassada del
trienni MDCLXXXXII, és a·saber de la sentència
publicada sobre la quarela de número III fulminada contra Joan Ribas, ciutedà honrrat y notari públich de Barcelona, perquè era subrogat en
lo offici de regent los comptes y servia lo offici
de escrivent de regent los comptes simul en la
qual sentència se troba continuada la exortació
del thenor següent:
«Exortam emperò als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptas del
present Principat, que vuy són y per temps seran, observen y guarden lo disposat en dit
// 47r // capítol XIII, Corts MDLXXXXVIIII, sots
pena de privació de una tersa de son salari, y
menam al scrivà major de la present casa que per
a què los dits deputats y oÿdors no pugan al·legar ignorància de esta nostra present exortació,
que en lo introhit de llurs respective càrrechs
sots pene de una tersa de son salari, los notifique a quiscú de aquells la present exortació,
continuant aquella en lo dietari de haver-ho axí
observat.»
Ítem, axí mateix, de la sentència publicada en la
quarela de número LI, fulminada contra diputats y oÿdors del General que foren lo trienni
passat, en la qual està continuada una exortació
del thenor següent:
«Exhortam emperò als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General, que vuy són y per temps seran, no pugan deliberar ni gastar las cent-y-vint lliures per
cada hanada a la mara de las fonts, los és permès
diliberar y gastar si ý à donchs, no ý anassen
concistorialment ab massas y demés officials de
la present casa. Y per los menyars acostumats
fer per rahó de semblants hanadas sots pena de
una tersa de llurs salaris respective en cas de
contrafacció a la present nostra exhortació.»
Ítem axí mateix de la sentència publicada en la
quarela de número LV fulminada en dita visita
contra dits deputats y oÿdors del General que
foren en lo dit trienni proppassat Francisco
Marí y Ginovès, regent los comptes de dit General y fermansas de dit Marí y Joan Ribas, subrrogat que fou de dit Marí en dit offici // 47v //
de regent los comptes en la qual està continuada entre altres una exhortació del thenor següent:
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«Finalment exortam als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes, que
vuy són y per temps seran, que com la experiència aye ensenyat los abussos grans se han fet en
deliberar al regent los comptes y en dit nom pagador del tèrcio excessivas summas y quantitats,
per més de las que avia manester per socorro del
dit tèrcio, donant ocasió al dit regent los comptes de gastar y valer-se per usos propris de las
pecúnias de la Generalitat en notable prejudici y
detriment de aquella, y lo que més de estar molt
temps sens passar los comptes de las quantitats
deliberadas, lo què és molt digna de obviar que
de assí al devant, que la present nostra sentència
los serà notifficada, tant ells com los successors
en dits sos respective càrrechs de sis en sis mesos
hagen y degan passar los comptes de tèrcio,
mentres que durarà aquell y sempre que hi hage
lo que degan fer y observar sots pena de una tersa per quiscú y per cada vegada que contrafaran
a dita nostra exortació. Y per a què no pugan de
aquella al·legar ignorància tant los molt il·lustres deputats y oÿdors que vuy són y per temps
seran, se diu y mana al scrivà major de la present
casa, que vuy és y per temps serà que en lo ingrés de sos respective càrrechs notifique la present nostra exortació als dits deputats y oÿdors,
continuant dita notifficació en lo dietari sots
pena // 48r // de privació del salari de un any en
cas de contrafacció de dit scrivà major, y que la
present exortació li sie notifficada al dit scrivà
major que vuy és de la present casa per lo scrivà
major de la present visita, quant se li entregaran
los processos y demés papers de aquella continuat dit scrivà major de la present visita en lo
dietari de aquella, per a què en tot temps conste
de haver·o axí executat.»
En aquest mateix die per mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, essent presents per testimonis Joseph Palagrí, verguer del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias, y Joan de las Casas,
subrogat en lo offici de correu del General, se
ha notifficat als magnífichs Francisco de Marí y
Ginovès, donsell regent los comptes del General y Joseph de Lana y de Cancer, racional de dit
General, trobant-se en la Scrivania Major de la
present casa de la Deputació, una exortació de
la visita pròximapassada del trienni MDCLXXXXII
de la sentència publicada en la quarela de número LI, fulminada contra deputats y oÿdors del
General que foren lo trienni passat, la qual exortació és del thenor següent:
«Axí mateix exortam y menam al regent los
comptes y racional, que vuy són y per temps seran, de què del dia que la present exortació los
serà notifficada no pugan, so és, dit regent los
comptes pagar ditas cent-y-vint lliuras per cada

anada a la mara de las fonts, sinó és un cas que
los dits deputats y oÿdors hi agen anat concistorialment ab la deguda forma y del modo està
disposat en lo número XXXVIII, foli LXXXV,
// 48v // dels càrrechs de dit regent los comptes
sots pena de una tersa de llur salari y lo dit racional no puga passar en compte las ditas cent-yvint lliuras, que no sien gastadas aquellas ab lo
modo y forma està disposat en lo número XXXII dels càrrechs de racional, foli CVII, sots
pena també de una tersa de llur salari en cas de
contrafacció y per a què los dits no pugan al·legar ignorància de la present nostra exortació,
ordenam y menam al scrivà major de la present
casa que sots pena de una tersa de son salari
haye de notificar la present exortació als deputats y oÿdors, que en lo esdevenidor seran en lo
ingrés de sos respective càrrechs y de la mateixa
manera als dits regent los comptes y racional, y
de continuar ditas continuacions en lo dietari
perquè se puga saber si haurà cumplert en lo
què ly és estat manat.
Dijous, a VIII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, absent de la present ciutat lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat real, enviaran sas senyorias un recado als excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat per medi del
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, contenint que lo il·lustre y molt reverent
senyor doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau,
altre de las personas anomenadas als quatra del
// 49r // corrent per sas senyorias, per a contravenir en la conferència demanada per dits senyors cavallers als XXVIIII de setembre pròximpassat, com és de vèurer en lo dietari corrent en
dita yornada, ya era tornat. Y axís que sa
excel·lentíssima fos servit disposar lo que millor
li aparegués al que dits senyors concellers eran
estats servits respòndrer, que estimavan a sas senyorias molt la mercè de la notícia, y que ya enviarian a demenar hora a sas senyorias per medi
del síndich de la ciutat, segons relació ne ha fet
a sas senyorias dit doctor Jaume Oliva.
Dissapte, a XI de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als dicet de las chalendas
de maig MDXXIIII, y ab facultat en dita butlla tribuhida, ha subdelegat a Ramon Falió, prevere y
benefficiat de la iglésia parroquial de Castalló de
Empúrias, a effecte de què puga regonèxer
qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats,
iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars, al qual subdelegat
lo die present són estadas depedidas lletras de
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subdelegació ab la forma acostumada, ab ple
poder de comminar y publicar // 49v // en dependència de tant pes y lustre de la nasió, offerint-se tots en comú y cadahú en particular aplican-se ab tota finesa en dit negoci.
En aquest mateix dia lo noble procurador fiscal
de la visita del General que de present se està
fent en la present casa, ha aportat un recado a
sas senyorias de part dels molt il·lustres senyors
visitadors, contenint que participaven a sas senyorias que los arrendataris del trienni pròximpassat no avian encara aportat y entregat tots los
llibres de las col·lectas de la exacció dels drets al
magnífich racional del General y present casa, y
axís donavan a sas senyorias esta notícia per a
què restassen ab la deguda comprehenció de est
fet. Al que fou respost per sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, y per ells per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, que lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori estimava molt a
dits senyor visitadors lo avís que·ls insinuava
que podian assigurar-se que passarian a donar la
providència més convenient sobre est fet.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per medi de un verguer, ordenaren a
Pera Pau Canals, arrendetari dels drets de General y bollas lo trienni passat, y Bernat Miró,
arrendetari del dret de bolla de la present ciutat
y sa col·lecta, per lo resíduo del trienni passat,
que vinguessen a concistori lo dia present sens
falta a las deu horas del matí. Y constituhits personalment en lo concistoria // 51r // de sas senyorias los han manat de paraula que quant antes sens faltar aporten e o aportar falten tots los
llibres de la col·lectas de las exaccions dels drets,
y aquells entreguen en mà y poder del magnífich racional del General y present casa, per a
què altrament seran executats per las penas continuadas en las tabbas respective de sos arrendaments. Al que és estat respost per dits Canals y
Miró, que encontinent posarian en execusió ab
molt gust los mandatos de sas senyorias.
En aquest mateix dia a las quatra horas y mitya
de la tarda, avent-se antecedentment ayustat en
casa de la ciutat las personas anomenadas, tant
per la excel·lentíssima ciutat com per lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, y avent enviat
un recado per medi de un verguer de la ciutat a
las personas anomenadas per sas senyorias, per a
saber si estaven apunt, són vinguts en la present
casa de la Deputació per a principiar la conferència demanada per la excel·lentíssima ciutat
als XXVIIII de setembre passat, per ser aqueix lo
a. numeració errònia en el manuscrit, manca el f.50.
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costum que aquell qui demana la conferència va
primer a la casa del qui és demenat, las de dita
ciutat y bras militar, fent un cos, eran las anomenadas per part de dita ciutat los senyors don
Joseph Terré, doctor Honofre Monsalvo, ciutadà, Balthesar de Riba, cavaller, y Joan Magí
Barrera, ciutadà, las anomenadas per part de dit
bras militar eran los senyors Joan Bonaventura
de Gualbes, donsell, don Felisiano de Cordellas, don Joseph de Oliver y doctor misser Salvador Massanés de Ribera, ciutadà, anaren per los
carrers des de casa de la ciutat fins a la present
casa en esta forma ab un verguer de la ciutat devant // 51v // y quatra lacayos de dos en dos, so
és, a la mà squerra de dit Terré dit de Gualbes, a
la squerra de dit Monsalvo dit de Cordellas, a la
squerra de dit Riba dit Oliver, y a la squerra de
dit Barrera dit Massanés. Las quals personas
anomenadas per dita ciutat y bras militar, fent
un cos, foren rebuts al cap de la escala de present casa per lo secretari y scrivà major, y demés
officials de ella, y després a las portas del terreplè de part de dins estavan aguardant las sis
personas anomenadas per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, a hont després de aver-se fetas las degudasa cortesias se
posaren quiscun dels de la ciutat y bras militar, a
la mà dreta dels anomenats per sas senyorias en
sta forma, so és, dit don Joseph Terré a mà dreta de il·lustre abat de Sant Pau, y Joan Bonaventura de Gualbes a la dreta de fra don Anton de
Solanell, lo doctor Honofre Monsalvo a la dreta
de Joseph Sanyust, don Feliciano de Cordellas a
la dreta de don Joan de Copons, Balthesar de
Riba a la dreta de Joan Llinàs, don Joseph Oliver, Magí Barrera y doctor misser Salvador Massanés yunts tots a la mà dreta de Joan Batista
Reverter, y axís anaren per lo terreplè de la present casa fins a la primera porta de la sala del
concistorib que ix al surtidor més endins. Y en
dita sala del concistori se assentaren en dos fileras de cadiras de vaqueta de Moscòvia en una de
las quals a·y havia vuyt cadiras, y en la altra sols
sis, fore del dosser, és a·saberc Terré, Monsalvo, Riba y // 52r // Barrera,d personas anomenadas per la ciutat, y després Gualbes, Cordellas,
Oliver y Massanés, personas anomenadas per lo
bras militar, a la part de las finestres que miran
al carrer de Sant Honorat, estant d’espatllas a
ditas finestras. Y a la Sisena de la present casa a
la squerra a la part de las portas que donan al
surtidor, més endins de allà a hont eran entrats,
so és, primer los dos eclesiàstichs de spatllas a
ditas portas y se posà la tauleta xica ab los tinets,
després los dos militars y després los dos reals,
estant tanbé escriptori y campaneta devant la
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat, diligèncias.
a continuació ratllat, se assentaren en dos fileras.
a continuació ratllat, Terré del docer.
a continuació ratllat, fora del dosser.
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taula gran que està sota al dosser entremitg del
primer de la ciutat y de la Deputació. Y lo concistori dels senyors deputats hisqué a la sala intermèdia entre la del concistori y la dels Reys, y
deixaren estar las sis cadiras de vellut carmesí
que acostumen assentar-se sas senyorias dins la
sala del concistori, no obstant que en aquellas ni
sota del dosser no si assentà ningú de la conferència. En la qual conferència no se resolgué
cosa, sinó que després de diffarents recíprocos
compliments los anomenats per lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General e o son president entregà al altra president uns papers contenint còpias de la deliberació, de la qual constava
lo poder los avia concedit lo comú de la Deputació. Y acabada dita conferència se disgregaren
y se’n tornaren los senyors anomenats per la
ciutat y bras militar, fent un cos. Y foran complimentats al tornar-se’n com al venir, y des de
lo cap de la // 52v // escala de la present casa fins
a casa la ciutat anaren ab la mateixa graduació
que avian vingut. Y per quant era de nits, alguns
ab atxas de la present casa, anant devant de las
qui aportavan las suas pròprias, los acompanyaren des de dita sala de concistori fins a casa de la
ciutat y se nota que li dit tractament que·s donaven en si los senyors de la conferència era de
excel·lència.
Dimars, a XIIII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia als dos quarts per a las nou horas de
la matinada se és ayustada en la present casa la
Sisena anomenada per sas senyorias als quatra
del corrent, per a entrevenir, per part de sas senyorias, en la conferència demenada als XXVIIII
de setembre passat per la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, la que de present està pendent. Y
en la sala del concistori, sens intervenció de sas
senyorias, se assentaren en las cadiras de vaqueta de Moscòvia, a hont se acostuman assentar
los molt il·lustres y fidelíssims senyors concistorials ab la tauleta, quant no estan baix del dosser. Se assentaren primerament los dos eclesiàstichs, després los dos militars y últimament los
dos reals, per espay casi de una hora premeditaren y platicaren lo que avian en la conferència
venidera, y avent arribat després sas senyorias,
absent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, estant assentats las sas senyorias sota // 53r // lo dosser y los senyors de
dita Sisena ab cadiras de vaqueta de Moscòvia, a
modo de mitg círcol que principiava cerca de la
cadira a hont està assentat lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar, los senyors de dita Sisena
digueren a sas senyorias que sempre fossen servits podrian enviar lo síndich al excel·lentíssim
concistori dels senyors concellers de esta ciutat,
per a què se dignassen assenyalar dia y hora per
a anar allí a tenir conferència ab los anomenats

orde de Sant Benet de la present ciutat de Barselona, representan a vostra senyoria fidelíssima
com la santedat de Nicolau quint, de felís recordació, en XIII de las chalendas de octubre
MCCCCXXXXVII, a instància y petició dels molt
il·lustres senyors antecessors de vostra senyoria
fidelíssima concedí a la il·lustre senyora Serena,
abadessa aleshores de dit monestir, y a sas successoras perpètuament la líbera disposició y colació dels beneficis en qualsevols dias y mesos
del any vacants, com consta del breu apostòlich
del qual se fa ocular ostenció a vostra senyoria.
Y com molt il·lustres senyors de poch temps a
esta part se age sucitat plet y qüestió sobre un
de dits beneficis sots invocació de sant Jaume,
contra lo disposat en dit breu pontifici, per so
dita abadessa y religiosas suplican ab tot rendiment a vostra senyoria que en continuació dels
favors que los molt il·lustres senyors deputats
antecessors de vostra senyoria feren a dit monestir, se dignan anteposar la hautoritat ab lo
jutge que és de la causa de dit benefici letigiós, a
fi de què tinga molt present lo dit apostòlich indult. Y que en atenció a ell y a la gravedat dels
que lo instarent y de vostra senyoria favorescan
a dita abadessa y convent, en tot quant la justícia done lloch. Mercè que esperan los suplicants
de la benignitat de vostra senyoria. Altissimus,
etcètera. Massanes.»

per part de la excel·lentíssima ciutat y molt
il·lustre y fidelíssim bras militar fent un cos.
En aquest mateix dia sas senyorias han enviat un
recado al excel·lentíssim concistori dels senyors
concellers de esta ciutat per medi del magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, y present casa, contenint que sempre que sa excel·lència fos servit se
podria dignar assenyalar hora y dia per a hanar
los senyors de la Sisena en casa de la ciutat, a
continuar la conferència per sa excel·lència demanada als XXVIIII del passat, yunt ab las personas anomenadas per sa excel·lència y las del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar fent un
cos, al que dits senyors concellers han respost
que si aparexia bé a sas senyorias se podria tenir
dita conferència als divuyt del corrent entre
quatra y sinch horas de la tarda, segons relació
ne ha feta a sas senyorias dit síndich.
Dimecres, a XV de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo magnífich doctor misser Jaume
Oliva, // 53v // subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha solicitat la llibertat de alguns galeots que·s troban en las dos galeras de Espanya, que de present estan en lo
port de la present ciutat per aver finit lo temps
de llur penitència.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica yunt a una còpia del indult apostòlich que baix se referirà, la qual súplica
és estada presentada per part de la il·lustre abadessa y religiosasa del real convent de Sant Clara
del orde de Sant Benet, ab la qual suplican a sas
senyorias sien servits interposar sa authoritat ab lo
jutge que és de la causa del beneffici sots invocació de sant Jaume, per a què tinga molt present lo
daltdit indult apostòlich que concedí la santedat
de Nicolau quint en tretsa de las chalendas de octubre MCCCCXXXXVII, a instància dels antecessors
de sas senyorias, ab lo qual atorgà a la abadessa de
dit convent y a sas successoras perpètuament la líbera col·lació dels benefficis en qualsevols dias y
mesos del any vacants, en atenció de aver-se sucitat plet de poch temps a esta part sobre dit benefici, com és de vèurer de dita súplica y còpia de dit
indult, que són assí cusits signats de número XX y
XXI y del thenor següent. Segueix-se dita súplica:
54r

54v

«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. La abadessa
y religiosas del real convent de Santa Clara del
a. a continuació repetit, y religiosas.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
53v-54r del trienni 1698-1701.
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Segueix-se còpia de dit indult apostòlich:
«Nicolausa episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Intercetera quibus ex sucepti regiminis onere vigilantius intendere nos
conveni hos summopere cupimus, ut debemus nostris efficiere temporibus, quod nostrae provisionis
ministerio beneficiorum ecclesiasticorum omnium quorum nobis cura generaliter est commisa,
status prosperetur, ubi libenter possint, que benedicta ipsa et illa pro tempore ac aliae presertim feminei sexus sub regulari habitu virtutum dominio famulantes personae, a cominantiae subtrahi
dispendiis et cum divini cultis augmento profficere iugiter incrementis hanc pro parte dilectarum
in Christo filiarum Serenae abbae et conventus
monesterium Sancti Antonii, barchinonensis ordinis Sancta Clarae alias Sancti Damiani nuper
exhibita petitio, continebat quod in ecclesiae dicti
monesterii intercetera ad Sancti Antonii Viannensis unum et ad Sancti Antonii de Padua aliud
ac ad Bernardi aliud necnon ad Beatae Mariae
aliud et ad Sancti Jacobi altaria scitae perpetua
beneficia ecclesia sine cura clericis secularibus, assignari consueta ad collationem, provisionem,
presentacionem seu quamvis aliam dispositionem
abbae dicti monesterii pro tempore existentis et
a. l’original d’aquesta còpia d’indult apostòlic es troba intercalat entre els folis 53v-54r del trienni 1698-1701.
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conventus predictarum, tam ex ipsorum beneficiorum institutionibus, quam de antiqua et aprobata ac tenusque pacifice observata consuetudine
pertinentia, quorum cuiuslibet seu illius cuius
majoris valoris exhistant fructus, //55r // redditus
et proventus triginta librarum barcinonensium
secundum comunem extimationem, valorem annum non excedunt, fore noscuntur quodque beneficia huiusmodi nonnullis clericis seu presbiteris
nimium moribus et etate iuvenibus vigore gratiarum espectetivarum eis per romanos pontificis,
predecessores nostros, pro tempore factarum plenique possident quorum quidem clericorum mores et
converssatioa et discipline sororum eiusdem monesterii, quae circa quadraginta numero sub regulari ipsius ordinis habitu altissimo famulantur
parum conveniunt. Et sicut eadem petitiob
huiusmodi illarum vacationibus pro tempore ocurrentibus per abbatissam pro tempore exhistentem
huiusmodi apostolicis, usantibus, provisionibus
conferrentur oblocutionibus et suis casibus praemissorum oratione inibis provenire formidantur
obviari posset, id qui in gloriam honorum, decus et
famam sororum sederet predictarum. Quare pro
parte eiusdem Serene abatissae et conventus nobis
fuit humiliter supplicatum, ut super his oportunae providere de benignitate apostolica dignaremus. Nos igitur qui prout nobis ex alto conceditur
monesteria carum que personas quaslibet anoxys
preservare satagemus, et divini culti studiis prossequimur in defessis huiusmodi ac dilectarum filiorum deputatorum Generalis Cathaloniae et conciliarorum civitatis Barchinonensis nobis, super
hoc huiusmodi literas supplicantium supplicationibus inclinati presentis valitore perpetuo contitutione e dicto auctoritate apostolica statuhimus
et ordinamus, quod beneficia antedicta sub nullis
expectativis //55v // gratis nominationibus indultis aut nominandi facultatibus etiam ex certa
sciencia et motu proprio regibus regiminis Sante
Romanae Ecclesiae cardinalibus, archiepiscopis,
episcopis et aliis quibusvis perssonis cuiuscunque
status, gradus aut conditionis fuerint concessae
seu inposterum concedendis de cetero comprehendantur, nech eorum ac processum desuper habitorum vigore aliquis predictorum beneficia eadem
acceptare. Et de illis sibi providere facere possit nisi
de indulto huiusmodi plenam et expressam de verbo ad verbum fecerit mentionem quinimo eadem
abbatissa pro tempore exhistens beneficia huiusmodi libere licite quocunque tempore et quibuscunque diebus ac mensibus conferre seu alias de
eisdem disponere possit et valeat ac, si incertis
mensibus ordinariis locorum concessis ipssorum
beneficiorum vacatio ocurreret non obstantibus
constitutionibus et ordinationibus apostolicis nech
a. a continuació una línia amb punts suspensius.
b. a continuació un espai d’uns 15 mms amb punts suspensius.
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non monesterii ordinis predictorum juramento
confirmatione apostolica vela firmitate alie roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis quibuscumque, volumus autem quod beneficia huiusmodi personas que tricessimum suae
etatis annumb debeant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae constitutionis,
ordinationis et voluntatis infringere vel ei ausu
temerarioc attentare presumserit indignationem
omnipotentis Dei et beatorum Petri et // 56r //
Pauli apostolorum eius se novarit incurssurum.
Datum Rome apud Sanctumpetrum, anno incarnacionis dominice MCCCCXXXXVII, tercio decimo
calendis octobris pontificatus nostri anno primo.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent dit senyor deputat real per lo daltdit, lo magnífic
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com avent-se conferit lo die present
de orde de sas senyorias ab lo noble don Joseph
Rius, canonge de la santa iglésia de Barcelona a
effecte de solicitar-li com a jutge apostòlich que
és de la causa en la qual se litiga lo dit benefici
sots invocació de sant Jaume, so és, son patronat pretenent la il·lustra senyora abadessa de dit
convent de Santa Clara que ha pogut presentar
aquella vacant quocunque tempore per las rahons
més llargament ponderadas en la sobradita súplica y refferit indult. La favorable declaració de
dita causa a favor de dita abadessa ly ha respost
procuraria ab tot cuydado mirar dita causa, com
a recomendada de sas senyorias.
En aquest mateix dia per no haver volgut los cabos y officials de las dos galeras de Espanya que·s
troban de present en lo port de la present ciutat
donar llibertat a Jaume Suar, natural de Xerta,
bisbat de Tortosa, que·s trobava condempnat en
lo regne de Aragó per lo espay de sis anys, avent
aquell cum- // 56v // plert en servei de la galera
dita de Santa Anna, passà lo doctor Jaume Oliva,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa, avent obtinguda llicència del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, de orde de sas senyorias per
medi de acistèncias de officials bastoners a fer represàlias capturant tres moros, los quals foran
aportats en las càrcers de la present casa y luego
los dits officials de ditas dos galeras passaren a fer
la entrega y donar llibertat a dit Jaume Suar, y
dit síndich noticià lo sobradit al il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
a. a continuació un espai d’uns 15 mms amb punts suspensius.
b. a cotinuació un espai d’uns 20 mms amb punts suspensius.
c. a continuació un espai d’uns 20 mms amb punts suspensius.

Dijous, a XVI de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia Jaume Suar, natural de Xerta, bisbat
de Tortosa, condempnat en lo regne de Aragó
per espay de sis anys en galeres, y axís galeot de
la galera dita de Santa Anna de la esquadra de
Espanya, se ha presentat en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per aver conseguit llibertat, per aver
acabat y finit lo temps de llur penitència.
En aquest mateix dia per part de sas senyorias,
absent com dalt se ha dit lo dit senyor deputat
real de la present ciutat, lo il·lustre y // 57r // fidelíssim senyor deputat militar sol sens insígnia
se ha conferit ab lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, lloctinent general de sa magestad, que Déu guarde, en aquest Principat, y
li ha representat que fos servit donar providència per a què lo veguer de Camprrodon no exigesca dret algun per cada cap de bestiar que entre de terres del rey christianíssim en lo present
Principat per a pasturar. Y axí mateix que lo governador de las armas de la plasa de Tarragona y
official de guerra que està de guarnició en la torra del port de Salou, no exhigescan cosa alguna
del vi que se embarca en dit port, per quant serian nous vectigals lo que se troba prohibit per
las generals constitucions, capítols y actes de
cort y altres lleys de la pàtria, y sentiria molt lo
concistori aver de entrar a premeditar lo que
avia jurat. Al que és estat servit sa excel·lència
respòndrer que estimava molt las notícias li donavan sas senyorias, y que procuraria donar los
ordres convenients conforme ne ha fet relació a
sas senyorias dit senyor deputat militar tornat
que és estat a concistori.
Divendres, a XVII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat,
//57v // lo doctor en medicina Francesch Jonch,
mityensant jurament ha fet relació de com a Joseph Moya, andador de la confraria de Sant Jordi, li han continuat las mateixas indisposicions
de què té fet altres relacions en lo dietari antecendent, y de present li continuan de forma
que·ls han impedit y de present ly impedeixen la
personal servitut y exercici de dit son offici.
Dissapta, a XVIII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo noble procurador fiscal de la visita
del General que actualment se està fent, de part
dels molt il·lustres senyors visitadors instructors
de processos, ha aportat a sas senyorias, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdor eclesiàstich, so és, aquell de la present
ciutat y aquest de concistori per aver pres una
medicina purgant lo die present, un recado con975

tenint que dits senyors visitadors tenian antès
que en lo arxiu de la present casa se trobavan alguns papers volants y altres concernents als dos
tèrcios ab què lo present Principat serví a sa magestat, Déu lo guarde, en la campanya de
MDCLXXXXV, los quals avian de manester y que
estimarian que sas senyorias fossen servits manar entregar-los a ell. Al que li fou respost per
sas senyorias que dimars prò- // 58r // ximvinent
tornés, que llevors los hi entregarian per quant
lo dia present essent de estafeta era molt ocupat.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich per rahó de aver pres una medicina
purgant.
En aquest mateix dia a las quatre horas y mitya
de la tarda, avent anat primerament un verguer
de la present casa a la de la ciutata per a saber si
las personas anomenadas per part de la
excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, se trobavan en casa de la ciutad, se tingué conferència en casa de la ciutat
per aver-se tingut la primera a la present casa als
XIII del corrent per aver-la demanada la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona en la forma
següent:
Primerament anaren a ella las personas anomenadas per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, las quals reberen a la porta de dita casa de la
ciutat los officials y al cancell de la escala los
anomenats per dita excel·lentíssima ciutat, des
del qual fins a la sala de Concell de Cent anaren
un al costat del altre, és a·ssaber los de dit bras
militar a mà dreta y los de dita ciutat a mà esquerra. Y arribats a dita sala se assentaren al cantó de ella, que té a mà dreta lo dosser, axí mateix a mà dreta los senyors de dit bras militar.
Poch aprés las sis perssonas anomenadas per sas
senyorias havent-se // 58v // ayuntats en la present casa de la Deputació partiren de ella, anant
en forma de brassos de tres en tres anant devant
un verguer per a avissar, als quals arribant en
casa de la ciutat reberen axí mateix los officials
de dita casa de la ciutat a la porta y las personas
anomenadas per part de dita ciutat al cancell del
cap de la escala, restant en est intermedi de
temps las de dit bras militar assentadas en dita
sala de Concell de Cent. Y los acompanyaren
fins a dita sala donant la mà dreta a las de la Deputació y porta, y arribats a dita sala de Concell
de Cent se assentaren axí mateix a mà dreta las
sis personas anomenadas per sas senyorias al dit
cantó de dita sala de Concell de Cent, seguidaa. a continuació ratllat, y molt il·lustre y fidelíssim bras militar.
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ment, so és, los dos eclesiàstichs, los dos militars
y després los dos reals y los de la ciutat y bras
militar a la squerra interpolats, so és, primer lo
cap e o president de las del bras y immediat a
son costat lo cap e o president de las de la ciutat,
y axís los demés estant posada una tauleta petita
ab tot lo adrés de escríurer de plata y campaneta, arrimada a la part del president dels senyors
de la Sisena, la qual tauleta estava entremitg del
dit president dels senyors de la Sisena y president dels anomenats per part del bras militar.
Després se pasà a la conferència després de la
qual y a la fi de ella se // 59r // resolgué, que sobre si se havia de escríurer quina persona avia de
escríurer, y com se havia de escríurer, fos comès
als presidents de las personas anomenadas per
los tres comuns per a entrevenir en esta conferència, és a saber, els senyors abat de Sant Pau,
Joan Bonaventura de Gualbes y don Joseph Terré, perquè premiditen y discorren lo sobradit.
Y fete esta diligència ho proposen en altra conferència per a què se puga en ella pèndrer la més
acertada resolució, y axí mateix que totas las
semmanas se dega ayuntar la conferència per lo
mayor acert y expedició més prompta de dit negoci. E finida dita conferència se’n anaren los
senyors de la Sisena anomenada per sas senyorias, acompanyant-los los de la ciutat, donantlos axí mateix la mà dreta fins al cap de la escala
y los officials fins a la porta, y per ser fosch los
acompanyaren sis lacayos ab atxes des de la casa
de la ciutat fins a la present casa, anant devant
de las pròprias que aportaven y se’n tornaren
dits senyors de la Sisena a la present casa ab la
mateixa forma y graduació que avian observat al
anar. Y després se disgregaren y axí mateix immediadament se’n anaren de dita casa de la ciutat, havent precehit la mateixa forma de acompanyament, las personas del bras militar.
59v

Dilluns, a XX de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia són anats sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, concistorialment ab las insígnias de
domàs carmesí, aportant sobra ellas los escuts
de or ab las armas del General, ab cotxes, ab los
verguers davant ab massas altas, acompanyats
dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y demés officials de la present casa,
a la mara de las fonts del General, en la mateixa
conformitat se féu lo any MDCLXXXXVI per
MDCLXXXXVII per los antessessors de sas senyorias y se acostuma tots anys.
Dimars, a XXI de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia don Lluís Martin, secretari del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, és vingut a concistori. Y per quant sols ý era lo il·lustre y fidelíssim
976

senyor oÿdor real, a ella li ha donat un recado
de part de sa excel·lència, contenint que dimars
primervinent que contarem als XXVIII del corrent mes, devant de palàcio a·y hauria corra de
toros ab lo qual festín solemnisaria los anys de la
reyna nostra senyora, que convidava al molt
il·lustre y fidelíssim concistori per a què ab sa
acistència fos més lècit dit //60r // festín, que estimarien fessen alimàrias los dias quatra, sinch y
sis del mes entrant per los anys del rey nostre senyor, que Déu guarde, y si era posible en la present casa. Al que fou respost per dit senyor oÿdor real que ó participaria ab molt gust al
concistori y que podia estar cert sa excel·lència
que lo concistori, tant en esta com en qualsevol
altre ocasió, no·s denegaria en tot quant fos
possible donar-li gust, y que de la resolució
pendria la participaria a sa excel·lència. Y dit secretari, tant al entrar com al tornar-se’n, fou
acompanyat per alguns officials de la present
casa, so és, al entrar des del cap de la escala fins a
la porta de la sala dels Reys, que entra a la pessa
qu·és antes del concistori passant per lo corredor de la scrivania major y al tornar-ssen des de
dita porta fins al cap de la escala.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real de la present ciutat, a mi secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos billets del dit excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad escrits
a sas senyorias, los quals són de data de XVII del
corrent, un memorial donat a sa excel·lència per
lo doctor Francisco Granada, síndich de la vila
de Reus, y còpia de una real carta escrita per
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, a dit excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad als
XXVI de mars del corrent any, conté un de dits
bitllets que se li avia donat notícia de què sos
antecessors en lo càrrech de capità general avian
acostumat donar // 60v // passaports als ganaders del Principat, per a passar tot gènero de
bastiars a paxer en los dominis de Fransa, per lo
que havia ordenat al veguer de Camprodon previngués als ganaders acudissen per los passaports, y que axís sas senyorias lo informen del
que se ha practicat. Conté lo altre bitllet que per
part del doctor Francisco Granada, en nom de
síndich de la vila de Reus y de altres síndichs de
altres llochs del camp de Tarragona, se li presentaren memorials de una mateixa contextura,
representant que en temps de pau no·s requiria
llicència del llochtinent y capità general per lo
embarch de tots gèneros de bastiments per a
tràurer-los fora del Principat, suplicant-li fos
servit manar donar los ordes convenients per a
què los mariners y demés particulars que acudirian a comprar vi y altres mercaderias poguessen
embarcar-las librement en lo port de Salou, sens

aver de pagar vectigal ningun; y que axís, demanava informe a sas senyorias si bé estava en intel·ligència que la privació de la treta de mercaderias no obstant la pau està pendent, per quant
sa magestat ab la sobradita carta era estat servit
manar-li que permetés al marquès de Tamarit la
treta del vi y altres gèneros per las galeras de Espanya, y per altres rahons en dit billet expressadas, los quals dos billets, memorial y còpia de
carta real són assí cussits y signats de números
XXII, XXIII, XXIIII y XXV y del thenor següent. // 61r // Segueix-se dits bitllets:
«Hallándomea días passados en la visita de las
plazas de la montaña, se me dio qüenta de que los
capitanes generales, mis antesessores, havían acostumbrado dar passaportes a los ganaderos de este
Principado para que pudiessen passar todo género
de ganados a pazer a los dominios de Françia,
con cuya noticia di orden al veguer de Camrrodon para que priviniesse a dichos ganederos acudissen por los passaportes a mi secretaría, participando a vuestra señoría para que en esta
intelligencia me informe con toda brevedad lo
que en este particular se ha practicado, para que
en vista de ello expida yo las órdenes más combenientes sobre lo que debe observarse. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, y octubre
XVII de MDCLXXXXVIII. Jorge Landgrave de Hassia.»
«Señoresb ilustres y fidelíssimos deputados del General de este Principado. Por parte del doctor
Francisco Granada, en nombre del síndico de la
vila de Reus y de otros síndicos de otros lugares del
campo de Tarragona, se me presentaron memoriales de un mismo contexto, representándome
que en tiempo de pas no se requería lizencia ni
passaporte del // 61v // lugartheniente y capitán
general para el embargo e o de todos géneros de
bastimentos ni mercadurías para sacarlos fuera
de este Principado, por ser el comerssio libre. Y que
assí me suplicaban fuesse servido mandar dar las
órdenes convenientes, para que los marineros y demás particulares que acudirían a comprar vino y
otras mercadurías a efecte de transbalsa en otros
reynos y provincias, pudiessen embarcarlas libremente en el puerto de Salou sin haver de pagar
imposición ni vegtigal alguno como no vayan en
tierre enemiga de la real corona. Haviendo entendido que los más de los sugetos que havían venido para síndicos de los demás lugares se havían
buelto, y que quedaba para la instancia el doctor
Francisco Granada, le hise pedir el sindicato
para passar a pedir informes sobre sus pretenssiones. Y haviendo ofrecido traerle luego porque la
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
60v-61r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
60v-61r del trienni 1698-1701.
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tenía en cassa, vieron la mucha dilazión que padació en entregarle, pués ni la tarda que se le pidió, ni el die siguiente por la mañana paració
más el tal doctor Granada, di órden a mediodía
al vaguer para que le prendiesse como lo executó
en atención de serme arbitraria la pena del delito
de presentarme el memorial en nombre de la villa, no teniendo sindicato ni carta de crehencia,
// 62r // haviendo dado orden al consejo para que
se le hisiesse la causa. Con el deseo de obrar con
toda justificasión en esta dependencia, hera mi
ánimo el pedir a vuestra señoría informe sobre la
pretençión de dichos síndicos, y assí lo executo ahora, remitiendo a vuestra señoría el memorial adjunto que es el que se medió por el doctor Francisco Granada en nombre de la villa de Reus. Pero
no puedo dexar de prevenir a vuestra señoría, que
yo siempre he estado y estoy en la inteligencia de
que la privación de la saca de vino, aguardiente y
otros géneros está pendiente no obstante el ajuste
de la pas, porque su magestat, Dios le guarde, con
real despacho de XXVI de marso deste año, copia
del qual pongo en manos de vuestra señoría, se
sirvió mandarme que permitiesse al marqués de
Tamarit la saca del vino y otros géneros que tenía
prevenidos en el campo de Tarragona, para el
abasto de las galeras de España, por estar a cargo
del marqués la provisión de aquella esquadra a
quién se le havia offrecido la saca libre de todos los
reynos y dominios de España. Además que por
parte // 62v // de la comuna del campo de Tarragona, se me dio memorial los días passados con
motibo de que el governador de Tarragona embarazaba el embarco de vino y aguardiente, no solo
para los reynos estrangeros, pero también para
otras partas de Cathaluña, suplicándome diesse
providencia al perjuicio que se seguía a los pueblos
de dicha comuna, a cuyo memorial decreté que no
se pusiesse embaraso alguno para el embarco del
vino y otros géneros en el campo de Tarragona,
para llebarlos a otras partes de este Principado.
Pero por lo que toca para sacarlos fuera de él,
acudiessen a mi secretaría donde se darían los
despachos nessesarios. Añadesse a esto que por parte del governador de Rosas se me ha hecho entender que hera tanta la saca del vino y aceyte del
Ampurdán para passar al Rossallón, que el vino
se ha subido dies reales por cargo y el aceyte un doblón, con que haviendo dado qüenta al consejo, ha
passado solo a pribar la saca del aceyte, dejando
la del vino. Con que tengo yo por evidente que el
consejo está en la comprehención de que no se
nece- // 63r // sita de la pribación del vino por estar pendiente, pués a no ser assí hubiere passado a
haser los mismos pregones para el vino que hizo
para el aceite. Vuestra señoría lo premeditará y
en vista de todo me dará qüenta de lo que le paraciere justo, para que yo resuelba lo que más convenga. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, y octubre XVII de MDCLXXXXVIII.

[ 1698 ]
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Jorge Landgrave de Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General deste Principado.»
Segueix-se dit Memorial:
«Sereníssimoa señor. El doctor Francisco Granada, síndico de la villa de Reus del campo de Tarragona, suplicando diçe a vuestra alteza que en
dicho campo de Tarragona se halla el puerto de
Salou y otras playas marítimas, en donde acuden
diffarentes embarcasiones para el embarco y desembarco de todo género de mercadurías, comerciando con los particulares de las villas y lugares
de dicho campo por razón de cuyo comercio han
logrado siempre las villas del campo el benefficiar
los frutos, // 63v // y con estos beneficios han gustosamente servido a su magestad, Dios le guarde, y
en particular en las últimas guerras, assí con donativos, estacas, levas, como en continuos aloyamientos. Y no obstante que el dicho puerto de Salou y playas de dicho campo sigún disposición del
drecho municipal de Cataluña son libres, en los
quales libremente y sin vectigal alguno se pueda
embarcar y desembarcar todo género de granos,
frutos y otras mercadurías experimentan las villas y lugares de dicho campo. Y con singularidad
la de Reus, que no se les permite el embarco para
reynos y provincias distinctas y separadas de Cathaluña, aunque amigos de la real corona sin licencia y beneplácito en escritos de vuestra alteza,
que se consigue como el que quiere embarcar ofresca al secretario de vuestra alteza cierta cantidad,
que repecto del vino se reduce a un real de ocho
por pipa, y respeto del aguardiente a dos reales de
ocho, impossibilitando desta manera el comerssio,
pués assí como las embarcaciones antes acudían
en dichos puertos y playas se experimentan passan
el reyno de Valencia y en otras partes y puertos libres a comerciar y cargar de vino, aguardiente y
otros víveres y mercadurías; y que dan los frutos
sin poderse beneficiar en conciderable detrimento
de todas las villas y sus particulares. // 64r // En
atención de lo refferido, con todo rendimiendo a
vuestra alteza, suplica sea servido mandar que
puedan los particulares de dicha villa de Reus y
las demás personas que acudan a ella para mercar vino y otras mercadurías, a efeto de tranbalssarles en otros reynos y provincias, cargar libremente y sin victigal alguno las embarcaciones que
acudieren en dicho puerto y playas como no vayan
en tierre enemiga de la real corona, que amás de
ser mui conforme a la libertat de que gose Cataluña, lo recibirá el suplicante a merced particular de la grandesa de vuestra alteza.»

«El rey.a Ilustre príncipe de Darmestad, primo,
cavallero del insigne orden del Toysón de Oro,
gentilhombre de mi cámara, coronel del regimiento de cavallaría de mi guardia, lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña, condados de Rossellón y Zerdania, y
capitán general del exército, por parte del marqués de Tamarit cuyo cargo está el assiento y provisión de mi galeres de España, se me ha representado que por el cumplimiento de ella tenía
prevenidos diffarentes géneros en el campo de Tarragona, y con specialidad el vino, que llegado el
casso de quererlo embarcar se embarasó // 64v //
por el governador de Tarragona sin saver el motibo que pudía tener para ello, en grave prejuicio
de mi real servicio y contra lo que tiene capitulado, suplicándome que en conformidad de ello dé
orden para que no se le embarase la saca de este
vino. Y teniendo presente que en el referido assiento de las galeras ajustado con el marqués de
Tamarit está prevenido por el capítulo XXXXI
de él, y otros que también contiene sobra esta provisión, que no se le ponga embaraso ni impedimento alguno en todos mis reynos y señoríos en la
saca de los géneros y demás cossas que tubiere prevenidas para la provisión de las galeras. Y que
acaso de embarasárselo se le hayan de dar todas
las órdenes que nessecitaré para los capitanes generales, governadores, corregidores y justicias ordinarias, a fin de que se evite el embaraso he querido preveniros de ello encargandoos, como os lo
encargo y mando, procuréys se facilite y dé cumplimento por lo que toca al governador de Tarragona en la representación hecha po(r) el marqués
de Tamarit, y lo demás concerniente al dicho assiento conforme lo que tengo resuelto y mandado a
su fabor en que se interesse tan mi // 65r // real
servicio y causa pública para que estén aptas las
galeras a poderlas emplear en lo que incurriere. Y
del ressivo deste despacho y de lo que dispusiereis en
su execución me daréis qüenta. De Madrit a XXVI
de marzo de MDCLXXXXVIII. Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor. Don Antonio Ortís de
Otalora.»

Segueix-se la còpia de dita real carta:

En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha entregat de
part de sas senyorias al excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat una representació en orde a nous vectigals y en resposta dels sobradits dos billets, ab
la qual se diu sa excel·lència que fóra imposició
de nous vectigals lo obligar als ganaders y demés apèndrer passaports y sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 60v-61r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta reial carta es troba intercalat entre els
folis 60v-61r del trienni 1698-1701.
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present ciutat, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari dita representació, la qual és assí cusida y signada de número
XXVI y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
65v

«Excelentíssimoa señor. El concistorio de los deputados y oydores de qüentas del General deste
principado de Cathalunya, ha visto los papeles
que vuestra excelencia se sirvió remitirle en fecha
entrambos de XVII deste mes de octubre, previniendo al concistorio de la orden que dio vuestra
excelencia al veguer de Camprrodón, advirtiesse
a los ganaderos deste Principado, que devían tomar passaporte de vuestra excelencia como a capitán general para passar todo género de ganados, a pacer a los dominios de Francia,
mandando al concejo informe a vuestra excelencia con toda brevedat lo que en esta particular se
ha practicado. Y en el otro papel participa a vuestra excelencia al concistorio el memorial que por
parte del doctor Francisco Granada, en nombre
de síndico de la villa de Reus, se presentó a vuestra excelencia con otros del mismo contexto de algunos síndicos de otros lugares del campo de Tarragona, representado a vuestra excelencia que
en tiempo de pas no se requiere licencia ni passaporte del lugartiniente y capitán general para el
embarco de dos géneros de mercadurías para sacarlos fuera deste Principado, por ser el comercio
libre. Suplicando fuesse vuestra excelencia servido
mandar // 66r // dar las órdenes convenientes
para que los marineros y otros particulares que
acudirían para comprar vino y otras mercadurias, a effeto de tranbalsar en otros reynos y provincias, podiessen embarcarlas libremente en el
puerto de Salou sin haver de pagar imposición ni
vectigal alguno, como no vayan en tierre enemiga
de la real corona; mandando a vuestra excelencia
al consejo se informe también sobra la pretención
de dichos síndicos, no dexando de prevenirle que
vuestra excelencia ha estado y está en la intelligencia de que la privación de la saca de vino,
aguardiente y otros géneros está pendiente no obstante el ajuste de la pas. Y lo que se offrece al concistorio decir a vuestra excelencia es que el sereníssimo señor rey don Pedro segundo deste nombre en
el capítulo siete de las Cortes del año MCCLXXXIII,
que es la constitución primera, título «De vectigals» en el volumen de las constituciones deste
Principado, concedió y dispuso que por él ni sus
successores no se pediría ni cobraría derechob de
la sal en Cathaluña, ni impondría algun otro
derecho ni gabella alguna. El sereníssimo señor
rey don Jayme el segundo, en el capítulo X de las
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 64v-65r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat, alguno.
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Cortes de Barcelona año MCCLXXXXIX, que es la
constitución VI del mesmo título, mandó se observasse lo dispuesto por el susodicho señor rey don Pedro su padre en dicha constitución I, y añadiendo
y declarando aquella quitó la gabella o derecho
del trigo y demás víveres // 66v // y mercadurías,
de suerte que a qualquiera le sea libre el llevar y
remitir trigo y demás otras partes sin estorbo, impedimento ni contradición de su magestat ni de
sus officiales, exceptando la tierra de los enemigos
y la pez, sevo, alquitrán, madera, cáñamo, hilo de
exarcia, hierro, armas y cavallos. Y previniendo
dicho sereníssimo señor rey el caso de penuria, dispuso que entonces se pudiesse prohibir la saca de
trigo y demás víveres, y que no obstante la tal
prohibición pudiesse su magestat permitirla,
como no fuesse en fraude dicha constitución, de
suerte que no se dé el premiso por su magestad o
sus officiales por dinero. Y en casso de darse por
dinero deviesse cessar luego dicha prohibición, la
qual solo pueda durar hasta la primera cosecha
siguiente, hállase dicha constitución confirmada
por el sereníssimo señor rey don Pedro el tercero en
las Cortes de Parpiñán, año MCCCLII, que es la
constitución quarta, título «De comersis y seguretat de camins», y por la sereníssima señora reyna dona María, en el capítulo XVIII de las Cortes de Barcelona, del año MCCCCXXII que es la
concessión quinta del dicho título «De comersis».
En las Cortes del año MDXXXXVII celebradas en
Munssón, representó el Principado a su magestad
que, sin embargo de que // 67r // por generales
constituciones de Cathaluña se hallava prohibida
la imposición de nuebos drechos y vectigales, so
qualquier nombre, color o título, los capitanes generales y otros officiales intentavan cobrarlos de
los commerciantes, compelliéndoles a tomar albaranes o despachos, por los quales se hasían pagar
dinero, suplicando se dispusiesse y mandasse por
acto de corte que nuebos vectigales o derechos, so
qualquier nombre o color, no pudiessen cobrar dichos capitanes generales y demás officiales, ni
compeller a los mercaderes y commerciantes a tomar albaranes o despachos, y fue su magestad servido otorgarlo en esta conformidad como parece
del capítulo y de dichas cortes. El sereníssimo señor
don Felipe, príncipe y lugarteniente general de la
cesarea magestad del señor emperador Carlos
quinto, en las Cortes de Monsón, año MDLIII en el
capítulo XXVIIII qu·es la constitución XX del
referido título «De vectigalis», dispuso en esta forma que attendiendo que nuebos vectigales en Cathaluña y condados de Rossellón y Cerdaña, no
pueden ser impuestos no fuesse lícito ni permitido
al capitán general por si ni por ministros algunos, directa o indirectamente, o con qualquier
motivo o potestad imponer cobrar o aser cobrar
algun vectigal o imposición. Y en caso de haser lo
contrario encargó a los deputados hi- // 67v // zieran instancias para que el lugarteniente general
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y la Real Audiencia mandassen revocarlo en observancia de las generales constituciones, en las
quales y en particular en las sobrarefferidas y demás collocadas en dicho título «De comersis y
vectigals», a cada comercio en Cathaluña y la
prohibiçión de nuebos vectigales o imposiciones. Y
en esta conformidad a los XX de febrero MDLV se
declaró por la Real Audiencia juntas las tres salas, que encontrava con dichas constituciones el
pregón que se havía publicado, mandando a todos
los franceses tomassen cierto despacho llamado
«Bolletí» para poder vivir en Cathaluña, declarando ser nuevo vectigal e imposición prohibida
por dichas constituciones, no solo el cobrar de los
franceses alguna candidad por dichos despachos,
llamados «Bolletins», pero aún también el obligarlo a tomarles. Assí mesmo haviendo mandado
su magestad que las vituallas y mercadurías no se
pudiessen cargar ni descargar en el puerto de Salou, ni en otras partes o lugares marítimos, sinó
en los destinados en la real provisión. Y siendo servido su magestad que serviesse en las tres salas la
execución de // 68r // dicha orden, fue en ellas a
los VI de febrero MDCX declarado, presidiendo el
señor lugarteniente general que, attendiendo que
dicha real provisión encontrava en las generales
constituciones de Cathaluña jurados por su magestad, aquella no devía ni podía ponerse en execussión, y lo mesmo se ha declarado y observado en
semejantes casos, haviendo instado los deputados
la revocación de semejantes provisiones, impeditivas del líbero comercio o que tiran a introducir
nuebos vectigales o imposiciones.
De lo hasta aquí referido se sigue que el obligar a
los ganaderos desse Principado a tomar passaportes para sacar sus ganados, para pacer en los dominios de Francia o a qualquier otras partes, sería mucho vectigal e imposición y contra el líbero
comercio, y se opondría a dichas constituciones
como lo fuere también el obligar a los mercaderes
y demás particulares a tomar licencias o passaportes para el embarco del vino y otros víveres y
mercadurías, sino fuesse en el caso que legítimamente con justa causa por la penuria se hallare
prohibida la saca de algunos géneros o algunos
dellos, según lo que previene la referida constitución VI, título «De vectigalis», en el qual caso,
quando por algún justo respeto se concediessen dichas licencias, deve darse sin interés alguno como
literalmente se halla prevenido en dicha constitución, no omitiendo poner en la gran comprehención de vuestra excelencia que estas licencias devieren darse por vuestra excelencia como a
alternos y lugartiniente general // 68v // con real
despacho de cancellaria y no en otro nombre ni
manera. Assí porque en la citada constitución VI
se reservó la magestad essa suprema, como porque
siendo la prohibición de la saca hecha por vuestra
excelencia como a lugarteniente general, el qui980

tarle o dispensarla debe havere en el mesmo nombre, y también porque aún en tiempo de guerra
que se prohibe el comercio deve darse los permissos
y passaportes por cancillaría y se á observado muchas vezes como parece en los registros de la cancillería, assí antes del año MDCXXXX como depués
del de MDCLII, y de averse dado en otra forma se
án quejado los deputados y lo án contradicho
como a cosa que diretamente se opone a las generales constituciones. Esto es excelentíssimo señor, lo
que con la brevedad que vuestra excelencia manda se ofrece dezir al concistori acerca de dos papeles de vuestra excelencia, y como en vista de ellas
no pueda el concistorio allegar ignorancia, teniendo presente que assí como vuestra excelencia
á jurado la observancia de las generales constituciones, los concistoriales juraron lo mesmo, y el zelarla como a su primera obligación, procurando
por todos los medios que prescriben dicha constituçión el reparo y revocaçión de qualquier contrafacción, se viene de su peso el representar a
vuestra excelencia extrejudicialmente todo lo refferido, suplicándole sea servido mandar se observen las generales constituciones, y no se haga contravençión alguna a aquella, // 69r // no dando
lugar a que se impide la libertad del comercio, ni
a que los ganaderos sean compelidos a tomar passaportes ni otras licencias; como ni tampoco los
mercaderes y demás particulares, para cargar los
víveres y mercadurías cuya saca no se halla legítimamente prohibida en el campo de Tarragona, y
otras partes, mandando revocar y restituhir al
prístino estado lo que se huviere obrado en contrario, que a más de ser tan de rasón y justicia lo recibirán a singular merced de la grandesa de
vuestra excelencia.»
Dimars, a XXII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo noble procurador fiscal de la visita
del General que actualment se está fent, és vingut de part dels molt il·lustres señors visitadors
a representar a sas senyorías, absent lo il·lustre y
fidelíssim señor deputat real de la present ciutat,
fossen servits fer passar los comptes del que se
gastà per las universitats del present Principat en
los dos tèrçios provincials ab què esta provincia
servía a sa magestat, Déu lo guarde, en la campaña de MDCLXXXXV, per convenir a la visita per
certa dependència que dits comptes se passen,
al qual fou respost per sas senyorias que premeditarían est fet y tornarían resposta a dits señors
visitadors.
En aquest mateix dia sas senyorias, absén dit señor deputat real com dalt se ha dit, han enviat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo // 69v // offici de síndich del General y
present casa als dits molt il·lustres señors visitadors, enviant-los un recado que conté que sas
senyorias premeditan la providència que podran

donar al passament de dits comptes, respecte
que ningún official de la present casa té obligació de fer-ho. Y axí mateix també perquè dita
dependència no és del temps de sas senyorias, al
que han respost dits senyors visitadors que estava molt bé, segons relaçió que dit síndich ne ha
fet a sas senyorias.
Divendres, a XXIIII de octubre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia sas senyorias, absent de la present
ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, han enviat lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa al excelentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat a effecte de donar-li un recado de part
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, contenint que ab molt gust als XXVIII del corrent assistiria sas senyorias en lo balcó de la casa del
General y bolla de la present ciutat, a la celebració ab què à // 70r // dit sa excelència solemniserà los anys de la reyna nostra senyora ab lo festín del corra de thoros, al qual per sa excelència
als XXI del corrent són estats convidats assigurant a sa excelència que sas senyorias estavan
sempre molt promptas y gustosos de emplearse
en moltas ocasions del real servey y del gust y
agrado de sa excelència.
En aquest mateix dia sas senyorias ab deliberació lo dia present feta per los motius més llargament expressats en aquella, han fet commissió al
il·lustre y fidelíssim senyor doctor misser Joseph
Llopis, ciutedà honrrat de Barcelona, deputat
real que de present se troba en la ciutat de
(Lleyda) per affers seus propris, per los negocis
que ocorran y ocorreran en la ciutat de Lleyda y
sa col·lecta, no podent exedir en sa detenció del
dia VIII de desembre primer vinent en avant.
Dissapta, a XXV de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia és vingut al molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo noble procurador
fiscal de la visita del General, que actualment se
está fent en la present casa, aportant un recado
de part dels molt il·lustres senyors visitadors,
contenint que estimarian a sas senyorias fossen
servits ab tota celeritat disposar de què los
arrendataris del trienni passat acabassen de entregar al magnífich racional del General y present casa tots los llibres de la exacció dels drets
de las col·lectas, repecte de nececitarse d’ells per
las quarelas, al que per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich. // 70r // En nom de
sos companys fou respost de què ya estava donada promptíssima providència sobre est fet.
Dimarts, a XXVIII de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia entre una y dos horas de la tarda sas
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senyorias, acceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat real per trobar-se fora de la present ciutat, sens anar concistorialment y sen(s) insígnias
acompanyats dels magnífichs acessors y noble
advocat fiscal del General y present casa, y dels
quatra officials mestres del General que són secretari, racional, regent los comptes y exactor,
los quals de paraula lo die de ahir per un verguer
de orde de sas senyorias foren convidats per esta
funció, ab tres cotxes de dos // 71r // mulas, són
anats a la casa del General per a vèurer lo corre
de thoros que lo excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, fa fer per los anys de
la reyna nostra senyora, a la qual festa fóran convidats sas senyorias per sa excel·lència per medi
de son secretari als XXI del corrent. Partiren de la
present casa de la Deputació en esta forma, so
és, en lo primer cotxes los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats eclesiàstich y militar a la popa y
a la proa los dos magnífichs acessors del General
y present casa en lo segon cotxe, per no ésser-hi
lo senyor deputat real, los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y militar, y en lo tercer cotxe a la popa lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real y en la proa lo racional y exactor, y si
lo regent los comptes s·i fos trobat, aquest davía
anar en dita proa al costat del racional, y llavors
lo exactor fóra anat y devía anar a la portelera de
mà dreta del primer cotxe. Arribats que fóran en
dita casa del General, se assentaren sas senyorias
al mitg del balcó de dita casa del mateix modo
que seuhan en concistori, differenciant-se que
estavan assentats ab banchs de vallut carmesí
colchats, tenint als peus catiffas, no estigueren
en públich sinó ab ventallas devant, per quant sa
excel·lència no estava en ningun balcó de palàcio. Y encara que estava en un balcó de una casa
particular en públich, emperò no tenia docer ni
estrado, dits acessors, advocat fiscal, // 71v // y
quatra officials mestras, per quant sas senyorias
en particular avian convidat alguns abats, capitulars, monyos, cavallers y alguns officials de la
casa, no com a officials sinó per cavallers, no se
assentaren com a officials sinó entremesclats ab
los convidats ab los banchs de vaqueta de
Moscòvia, que estavan en dit balcó al costat de
dits banchs de vellut, estant los de vellut carmesí
al mitg. Y al paratge que lo balcó de dita casa del
General ix més endeffora a las spatllas dels
banchs de vellut carmesí estavan los tres verguers, sens massas, vestits del modo que van per
ciutat enpeus, a las spatllas dels banchs de vaqueta de Moscòvia a·y havia uns banchs de fusta
alts a hont també se assentavan convidats. Comensà la festa entre dos y tres horas de la tarda,
precehint que ab diffarents carretas molt enramadas, la una de las quals aportava un estendart
ab un lleó, regaren la plasa, després entraren en
ella dos cavallers quiscun ab son cavall, y dos
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criats molt adornats per a thorear, los quals després de aver fet tres cortesias a sa excel·lència se
disposaren per a thorear avent despatxat a plasa
una aguasil y lo sotsveguer a cavall ab golilla;
yunt ab lo sargento mayor de la plasa, després
dits alguasil y sotsveguer anaren corrent ab los
cavalls al thoril, ordenant fessen axir un thoro,
// 72r // com en effecte hisqué, ab lo qual axís
dits dos cavallers com altres toreadors de peu feren diffarents sorts, després se tocà per las trompetas a descarretar. Y essent mort lo thoro entraren tres mulas molt adornadas y ab gran prestesa
se’n aportaren lo thoro, y axís se féu ab los demés, la qual festa fou molt regosiyada, y gràcias a
Déu ningú ý prengué dany conciderable, finida
la qual en aver tocat lo Ave Maria se féu salve
real. En esta festa, per singular agasayo per part
de sas senyorias, per verguers en nom de comú
foren convidats en lo dit balcó los senyors anomenats per parts de sas senyorias per la conferència, com a particulars, y axí mateix foren
convidats per part de sas senyorias per medi de
verguers en nom de comú lo doctor Pau Carreras, ardiaca y canonge de la santa inglésia de Urgell, don Jacintho de Sagrera y Xifré, y lo doctor
misser Miquel Grimosachs, ciutedà honrrat de
Barcelona, de presents visitadors y instructors de
processos, lo(s) doctors missers Balthesar Prous,
Honorat Riu y Navarro, Joseph Costa, Francisco Grasés y Gralla, y don Alexandro de Boixadós
y Crassi, acessor, advocat fiscal, acessor de acessor, acessor de advocat fiscal y procurador fiscal
de la visita. Emperò tants dits visitadors com officials foren convidats per sas senyorias per a
vèurer dita festa sols com a particulars y no altrament, per no haver-se trobat exemplar de què
visitadors y sos officials aguessen assistit en concemblants festas, tenint repre- // 72v // sentació
de comú. Y tots los sobradits com a particulars
assistiren en dit balcó en esta funció y se assentaren com a tals en lo segon sostra, avent-se fet un
catafal cubert de catifas ab sas almuadas devant
la finestra. Assistiren diffarents senyorias axís
mullers de concistorials, acessors officials, mestres, officials militars y altres sens convidar-se, si
sols demenan-se a sas senyorias lo lloch per a
anar-hi. Y per a què en dita casa del General no
entrassen més senyors de los que aparexia al
concistori, y axí mateix dels sobrarefferits
co(n)vidats, disposaren sas senyorias de què a las
portas de dita casa del General assistís una vara
qui era lo batlla de la present ciutat. Y axí mateix
ordenaren sas senyorias de què en ser de nits se
posassen dos atxas a la entrada, un al peu de la
escala, altre devant al corredor de la pessa a hont
estavan sas senyorias quatra candelers de plata, y
en lo aposiento a hont estavan las senyoras altre
atxa, tenint allí previngut dos candeleros de plata per a quant devallarian las senyoras. En la plasa, sota lo balcó de la casa del General, ço és, des
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de la meytat de mitg balcó fins al cantó de dita
casa del General a la part squerra a·y avia un catafal per los officials de la present casaa y dels de
la casa del General y bolla de la present ciutat,
portalers y //73r // officials macànichs, que·s troba en lo directori de visita tenir salaris del General, per los quals fonch fet per quiscun un paper
imprès firmat de mà del secretari de la present
casa, los quals donaven los verguers a quiscun de
dits officials, advertint-se que sols se’n donava
als subrrogats ab doble salari y adeales, y també
als subrrogats que no tenian son principal en
Barcelona. Y se’n donà a Francisco Vidal, marcader, y a Joseph Llaurador, notari públich de
Barcelona y notari de la taula, per quant aportan
los comptes del General y als bastaxos del General y bolla. Y si bé sas senyorias previngueren un
aguasil dient-li al punt de las dotsa horas del
mitgdia present, fos en la plasa per a què no
dexàs muntar en dit catafal sinó los que aportarian paparet per sa dita hora massa tart o altrament. Lo cert és que succehí gran desorde de calitat que la mayor part dels officials no pogueren
estar en dit catafal, per rahó de què diffarents
personas sens tenir atenció lo acupàran. Y avent
restat sas senyorias ab lo més viu sentiment que·s
pot expressar de consemblant desorde, mayorment essent sens culpa sua, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General fes esta singular nota, per a què en altra funcció se puga
premeditar la yusta providència que·s deurà donar per obviar-lo y restar dits officials ab lo yust
consuelo que mereixen. // 72v // A més del concistori de sas senyorias assistiren en dita(s) festas
los excel·lentíssims senyors concellers en un balcó també ab ventallas, la Real Audiència en lo
balcó de palàcio qui va a la iglésia parroquial de
Santa Maria del Mar, y los tribunals de la Batllia
General y capitania general, estant en los balcons de palàcio moltas senyoras que estavan
convidadas a esta festa. Y la plassa estava tota circuhida de catafals, tenint los enfronts pintats de
dive(r)sas pinturas per a què estàs més hermoseada dita plassa y la festa més lussida. Y acabada
dita festa sas senyorias, ab diffarens atxes per ser
de nits, se’n són tornats en la present casa de la
Diputació ab lo mateix modo que eran anats.
Dijous, a XXX de octubre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, per ser lo dia de demà ocupat per
rahó de estafeta, yunt ab lo secretari y scrivà
// 74r // major y magnífich racional del General
y present casa, és baixat a la casa del General de
la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en
lo present mes de octubre. Y se han trobat los
a. a continuació ratllat, y també.

present casa, los ha reportat un recado de part
dels molt il·lustres senyors visitadors instructors
de processos de dit General, contenint que
avent consultat ab los magnífichs acessors, advocat fiscal, ayudant de acessor y ajudant de advocat fiscal de dita visita, si eran de conveniència
per dita visita los paper dependent dels dos tèrcios que féu esta província en la campanya de
MDCLXXXXV, que sas senyorias als VII del corrent
avian deliberat fossen entregats a ell dit procurador fiscal firmant-ne àpocha, los avian respost
no eran de conveniència ni sols offerian per ninguna cosa, dela // 76r // que noticiavan a sas senyorias per a què restassen en esta intel·ligència.

infrascrits y següents: primo dia tres de dit mes
de octubre, aprehenció feta en la platya del
Moll de la present ciutat y dins de un lleüt de
pescadors, de catorsa pessas cap y cua cadissos
de diffarents colors y vuyt pessas cap y cua groguets de fil y llana de diffarents colors, propris
de Anton Guday, calssater de Barcelona. Ítem
als XI aprehensió feta en casa Pau Reventós, botiguer de teles de la present ciutat, primo de sis
pessas cap y cua mittes; ítem tretsa canas, dos
palms tela ranseta; ítem set canas tela locarnals;
ítem dos canas quatra palms tela canagena.

Novembre
74v

Divendres, a VII de nohembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat, han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General participe al noble procurador fiscal de
la visita del General que de present se està fent
en esta casa, quant lo veya, de com en aquest dia
sas senyorias inseguint lo vot y parer dels nobles
y magnífichs acessors y advocat fiscal del General han deliberat ly sian entregats en dit nom los
papers que·s troban en lo arxiu de la present
casa de la Deputació, y són concernents y fahents en orde als dos tèrcios que féu esta província en la campanya de MDCLXXXXV, ab què de
son recibo ne firmà àpocha a favor de sas senyorias en poder de mi secretari y scrivà major predit, tot lo que per mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General y
present casa, lo dia present és estat notifficat al
noble don Alexandro de Boxadós y Crassi, procurador fiscal de dita visita, trobant-se en la scrivania major, que li ha respost que dava ab dita
notícia.
75v

En aquest mateix dia és anat de part de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar com a particular sens insígnia, cotxe,
verguers y síndich al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, y secretari que·y era anat divendras y dissapta passat no li avia pogut parlar, suplicar-li extrajudicialment fos servit aliviar del allotyament
crescut que té Vilamayor, que ho rebrian a singular mercè assigurant-lo que no podian negarse a esta demonstració per constar-los-ho ab paper entregat per lo síndich de Vilamayor. Al que
sa excel·lència és estat servit respòndrer-li que
ya avia aconsolat al síndich de dita vila, fent
que·s traguessen quatra soldats, segons relació
ne ha fet a sas (senyorias) dit senyor deputat militar tornat que és estat a concistori.

Dijous, a VI de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat ha celebrat los anys del rey nostre senyor,
que Déu guarde, permetent màscaras y tenint
clos a sas costas devant son palàcio, avent-las
permesas, y axí mateix tingut clos devant
// 75r // son palàcio a sos gastos los dias IIII y V
del corrent per lo mateix effecte.

En aquest mateix dia sas senyorias, absents dits
senyors deputat real y oÿdor militar per lo daltdit,
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís en lo present dietari una
súplica a ells presentada per lo síndich de Vilamayor, ab la qual representa lo molt se troba aquella
universitat exausta per rahó dels allotyaments, y
que axís suplica a sas senyorias lo alívio y axí mateix, que cusís lo sindicat, com més llargament en
dita súplica y sindicat és de vèurer, que és assí cusit y signat de números XXVII y XXVIII.
76v

Dilluns, a X de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
també absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per ser fora de la present ciutat, continuàs y descrigués en lo present dietari, com lo
dia present lo noble procurador fiscal de la visita
del General que actualment se està fent en la
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Dijous, a XIII de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present ciutat,
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari
quatra súplicas a sas senyorias presentadas per
los síndichs de las vila de Cassà de la Selva, universitat de Sant Esteva de Palau y Santa Maria
de Palau, univercitat de Llagostera y universitat
de Caldes de Malavella, ab la qual suplican a sas
senyorias sian servits interposar-se ab lo
a. a continuació una súplica, una procura i un sindicat
transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1685-1687.
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excel·lentíssim senyor llochtinent General de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat
per a què affavoresca a ditas universitats, aliviant-las del crescut allotyament que suportan,
y que axí mateix cusís en dit presenta // 77r //
dietari los sindicats de ditas univercitats, com
més llargament és de vèurer de ditas súplicas y
sindicats que són assí cusits y signats de números XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV y XXXVI.
En aquest mateix dia és anat de part de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar com a particular, sens insígnia, cotxe,
verguers y síndich, al excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat a representar-li com lo die present
avian acudit al concistori los síndichs de las vila
de Cassà de la Selva, universitat de Sant Esteva
de Palau y Santa Maria de Palau, Llagostera y
Caldes de Malavella, posant en sa notícia de com
suportavan lo allotyament molt crescut de forma que·s trobavan inpossibilitats de poder-ho
continuar respecte dels grans enpeños que dits
comuns han contractat per poder acudir al real
servey de sa magestat en esta última guerra y altrament. Y que exís estimarian dits síndichs de
què lo concistori mediàs ab sa excel·lència per la
consecució del alívio, que no se podia negar lo
concistori a una petició tant èqua y yusta, y que
esperava sa excel·lència se apiadaria de ditas univercitats, per lo que li suplicava extrajudicialment lo consuelo de ditas universitats, al que sa
excel·lència fou servit respòndrer-li procu(ra)ria
en donar la providència y consuelo possibles, segons relació que ne ha fet a sas senyorias dit senyor deputat militar, essent tornat en concistori.
77v

Divendres, a XIIII de nohembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
de com lo noble doctor Pedro de Amigant,
doctor de la Real Audìència de aquest Principat
y relador de la causa que en dita Real Audiència
aporta Maria Grasés, viuda, pretenent més de
cent dobles a cumpliment del preu de la venda
feta per son marit a carta de gràcia del offici de
credencer del General contra Joseph Reffart,
com a obtenint aquell, li ha dit participàs a sas
senyorias que dita causa nil comune, neque connexum habet, ab la que se aporta devant lo concistori de sas senyorias, ab la qual pretén la noble dona Magdalena de Calderó y Resplans,
contra lo marit de dita Grasés sinch mil lliuras

com a possehint dit offici y vuy contra dit Reffart per obtenir aquell, per la qual rahó està citat
en dita causa y que axís ly specta la declaració a
ell.
Dissapte, a XV de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la //78r // santedat de Clement setè, de felís recordació, ab
butlla special dada en Roma als dicet de las chalendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla tribuhida, ha subdelegat a Anthoni Terrida, benefficiat de la seu de Gerona, a effecte de
què puga regonèxer qualsevols casas ecclesiàstichas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al qual subdelegat lo dia present són
estadas despedidas lletras de subdelegació ab la
forma acostumada, ab ple poder de comminar y
publicar censsuras contra qualsevols personas,
tant eclesiàsticas com seculars.
78v

Dimecres, a XIX de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia se és restituhit al molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, avent tornat de la
ciutat de Lleyda y altres parts a hont avia anat
per negocis y effers seus propris als dos de setembre pròximpasat, ab llicència de sas senyorias concedida ab deliberació feta lo dia primer
del mateix mes, en la qual ciutat de Lleyda també se ha detingut respecte de commissió que li
feran sas senyorias per dependèncias del General en virtut de deliberació de XXIIII del mes de
octubre del corrent any.
Dijous, a XX de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, en la capella patita de Sant Jordi de
la present casa de la Deputació se han celebrat
sis missas de Rèquiem, avent-i en lo altar quatra
ciris de cera groga de mitya lliura, per la ànima
del quóndam magnífich Gismundo Boffill, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant tercer de la
scrivania major, qui morí als XVIII del corrent, y
los dias XVIII, XVIIII y present han estat tancadas
las portas de dita present casa que ixen als carrers, essent sols ubertas las portalletas en demonstració de dol per rahó de la mort de dit official.

79r

a. a continuació vuit documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1687-1693.
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Divendres, a XXI de nohembre MDCXVIII. En
aquest dia, inseguint lo real orde de sa magestat, Déu lo guarde, dat en Madrid als XXVII de
agost MDCLV, vacant lo offici de ajudant tercer
de la scrivania major del General per mort del
magnífich Gismundo Boffill, ciutedà honrrat de
Barcelona, sas senyorias ab acistència dels nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal y demés officials necessaris en la sala dels Reys, y

plicant al rey nostre senyor sia servit donar son
real abono a unas y altres operacions fetas per
dits tres comuns. Havent votat tots los senyors
de dita confarència sobre lo proposat, se resolgué que de est memorial, yunt ab un paper ab lo
qual se digués com avia aparegut a la dita conferència per ara compòndrer aquell y posar-lo
en una del rey nostre senyor, y que ab la mayor
brevedat possible se’n fessan tres còpias. Y que
acabadas aquellas ne fos entregadas una en cada
comú, so és, al concistori dels molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats per las personas per
sas senyorias anomenadas per a entrevenir en
dita conferència, al dels excel·lentíssims senyors
concellers per las anomenadas per dita ciutat. Y
axí mateix al molt il·lustre y fidelíssim bras militar o a son molt il·lustre senyor protector per las
anomenadas per dit bras, representant a dits comuns que lo que sobra dit paper o memorial ordenarian posaria en execució la conferència.
Després de tot lo que se disgregaren los senyors
de dita confarència y finí aquella ab lo dalt referit.

procehiren en fer extracció de dit offici en la
forma acostumada. Y posats tots los noms y
cognoms dels insiculats en dit offici escrits en
llencas de pergamí ab rodolins de cera dins de la
urna de plata plena de aygua beneÿta, per un
miñó de poca edat fonch tret de ella un rodolí y
en ell fonch trobat, descrit y continuat lo infrascrit: Bernat Forés, notari real col·legiat.
Dissapta, a XXII de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor en medicina
Francisco Costa, mityenssant jurament ha fet
relació, com lo noble don Joseph de Cancer y
Prat Senjulià, advocat fiscal del General y present casa per ocasió de indisposició de febra catarral ha estat tot lo dia de ahir, y de present està
impedit de la personal servitut y exercici de dit
son offici.
79v

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat en la present casa de la Deputació la confarència, per aver-se tingut la última
vegada que fou als XVIII de octubre pròximpasat
en casa de la ciutat, y en quant als cumpliments
tractament y demés se observa lo mateix que lo
dia XIII de dit mes de octubre com és de vèurer
en lo present dietari en dita yornada sols ab esta
diffarència, que los senyors anomenats per part
de la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar se assentaren interpuladament, so és, primer don Joseph de Tarré, anomenat per part de la ciutat després Joan
Bonaventura de Gualbas, anomenat per part del
bras militar, y axí los demés consecutivament
interpuladament. En la qual confarència lo
il·lustre y molt reverent senyor abat de Sant
Pau, president de la Sisena, proposà com després de diffarents yuntas dels tres senyors presidents dels tres comuns, so és, de la molt il·lustre
y fidelíssima Deputació, excel·lentíssima ciutat y
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, avia aparagut a dits senyors disposar un memorial per a
posar-se en las reals mans del rey nostre senyor,
que Déu guarde, y que lo tenian ja treballat y
que si apareixia a dita conferència se llegiria, y
ohit aquell se continuaria en la preposició, aparagué als senyors de dita conferència que se llegís. Y després de aver-lo tots los senyors de dita
conferència aplaudit, se passà avant en la proposició dient que si aparexia a la conferència se’n
farian tres còpias y se’n entregaria // 80r // una a
cada comú, per a què lo exeminàs y resolgués
sobre lo contengut en ell lo Sisè passaria a posar-lo en las reals mans de sa magestad. Contenia dit memorial una descripció o relació de lo
que cada un de dits tres comuns han obrat en
servey de sa magestat, y per resguart y deffensa
de est capítol, antes y en lo calamitós temps del
siti passat en lo any MDCLXXXXVII y conclou su-

80v
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Dilluns, a XXIIII de nohembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia per mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa, constituhit personalment en presència
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, trobant-se en la sala de concistori en presència dels
demés il·lustres y fidelíssims senyors concistorials, essent presents per testimonis Joan Padritges y Llorens March, verguers de sas senyorias,
se ha notifficat a dit senyor deputat real, tres
exortacions de la visita pròxima passada del
trienni MDCLXXXXII, del mateix modo que per
dit de Codina foran notificadas als demés senyors concistorials als VII de octubre pròximpassat, com és de vèurer en lo dietari corrent en
dita jornada.
Dimars, a XXV de nohembre MDCXCVIII. En
aquest dia los senyors de la Sisena, anome// 81r // nada per sas senyorias per a entrevenir
en la confarència donada per part de la
excel·lentíssima ciutat, fent un cos ab lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, estant sas senyorias assentats ab las cadiras de vellut, baix lo
docer y los dits senyors de la Sisena ab cadiras
de vaqueta de Moscòvia a modo de mitg círcol,
so és, los dos eclesiàstichs primer, després los
dos militars y últimament los dos reals, comenssant a la part dreta del dosser, algun espacio distant de la cadira a hont està assentat lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, posaren en
mans de sas senyorias en execució del resolt en
la última conferència que·s tingué als XXII del
corrent lo memorial que avia disposat la conferència per a posar en mans de sa magestat, que
Déu guarde, suplicant a sas senyorias se servis-
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sen llegir-lo y ordenar sobre son contengut, al
que fou respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en veu de sos companys que ben assigurat estava lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de què seria ociosa diligència, avent aparagut als senyors de dita conferència ser de importància per la dependència ser de
importància per la dependència tenian recomanada, y que los avisarian per la resposta.

senyor deputat eclesiàstich que donarian al magnífich regent los comptes del General y present
casa deixar a dita real confraria, tot quant se offerís de la present casa per dita festivitat.

Desembre
82v

Dimecres, a XXVI de nohembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo doctor en medicina Francesch // 81v // Orriols, mityensant jurament ha fet relasió de com avent sobrevingut a
Joseph Pelegrí, altre dels verguers del molt
il·lustre y fidelíssim concistori, nova flucció en
las camas y ulls, se troba de present per rahó de
dita indisposició impedit de la personal servitut
de dit son offici.
Diyous, a XXVII de nohembre MDCXCVIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per ocasió de aver pres una medicina purgant.
Divendres, a XXVIII de nohembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per causa de aver pres lo dia de air una
medicina purgant.
82r

Dissapte, a XXIX de nohembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per trobar-se indispost en lo llit y fins
tornarà acistir a concistori no se farà altra nota.
En aquest mateix dia, per ser lo dia de demà de
precepta, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar, yunt ab mi secretari y scrivà major y
magnífich racional, és baixat a la casa del General de la present ciutat, y en lo aposento a hont
fa sa residència lo receptor dels fraus y a effecta
de continuar en inventari los fraus trobats y
apresos en lo present mes de nohembre, y no
fou trobat aver-i frau algú.
En aquest mateix dia dos mayorals de la real confraria de la Inmaculada Concepció de Maria Santíssima, senyor a nostra en los claustros de la seu
de Barcelona, a las deu horas del matí han entrat
a concistori, y han suplicat a sas senyorias, com se
estila, la tapissaria, colgaduras, plata y salamons
de la present casa per la solemnitat de la festa que
als VIII del mes entrant yunt ab Octava se celebrarà en dita seu, a honrra y gloria de la puríssima
Concepció de Nostra Senyora, al que sas senyorias han respost per orga del il·lustre y fidelíssim
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Diyous, a III de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia ha tornat y se ha restituhit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich convalescut de sa indisposició passada.
En aquest dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha
// 83r // fet relació de com se havia conferit quatra vegadas en casa del molt reverent senyor
canceller y li havia solicitat las declaracions de
las causas de contrafacció y singularment la del
cello, al que dit senyor canciller li avia respost
esperava un memorial li avia de entregar don
Balthesar de Oriol, scrivà de manament y que
en tenir-lo se despatxaria.
En aquest mateix dia dit síndich també ha fet
relació de com avent-se conferit en casa de dit
senyor canciller, de orde de sas senyorias per a
què fos servit disposar de què lo General cobràs
lo dret li toca y especta de las avarias atrassadas,
tant per rahó de composicions com y també interessava en est fet per rahó de la cancilleria y
dret de cello, que acudís al noble don Miquel
de Calderó, regent la Real Cancilleria a effecta
de solicitar-li esta dependència, y que lo advertia representàs a sas senyorias manassen vèurer
si·s trobaria en lo arxiu de la present casa de la
Deputació cosa particular per a poder-sa soltar
la difficultat tenian los nobles y magnífichs doctors del Real Concell Criminal, acerca la diffarència feyan en quant al exigir-se avarias del
què·s cobrava per rahó de pena o del què·s cobrava per rahó de composició, comprenent dits
doctors del Real Concell Criminal que quant se
cobria alguna cosa de las // 83v // parts per rahó
de pena que de tal quantitat no·s deuria pagar
avarias ni dret de cello.
En aquest mateix dia dit síndich no menos ha
fet relació de com dit senyor canciller ly havia
insinuat participàs a sas senyorias de què en la
sua sala des de què los francesos foran en esta
ciutat que fou en lo any MDCXCVII, se havian
perdut lo tapeta de domàs de la taula del despaig y cortinas de domàs de aquella, y axí mateix las cortinas de domàs de la sala del noble regent la Real Cancilleria.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Jaume Fontana, mityenssant jurament
ha fet relació, de com lo noble don Miguel de
Pallarès, ayudant del racional del General y present casa, continua ab las mateixas indisposicions, de què té fet relació altre vegada, de calitat que li han impedit y de present li impedeixan
la personal servitut y exercici de dit son offici.

En aquest mateix dia no ha acistit ni vingut al
molt il·lustre y fidelíssim concistori, lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real per ocasió de estar
indispost.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una relació autènticha y iurada feta devant del
magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa
per lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, de la qual apar que la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de la present casa ha continuat y continua en
la mateixa conformitat se conté en altres relacions, per ell fetas, continuadas en lo dietari del
trienni pròximpassat y corrent, de modo que li
ha impedit y impedeix la personal servitut y
exercici de dit son offici com de dita relació és
de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número XXXVII y del thenor següent. Segueix-sa
la dita relació:

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Agustí Fatyó, mitgenssant jurament
ha fet relació de com lo quóndam Gismundo
Boffill, ciutedà honrrat de Barcelona y ajudant
tercer de la Scrivania Major ha estat indispost de
// 84r // las enfermedats refferidas en la última
relació que té feta, de calitat que li han impedit
la personal servitut y exercici de dit son offici,
fins lo dia que morí que fou als XVIII de nohembre del corrent any.
Dissapta, a VI de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias han enviat lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, als molt
il·lustres senyors visitadors de la visita del General que de present se està fent en la present casa,
a effecta de donar-los un recado contenint que
per propri han rebut una carta del magnífich deputat local del General de la vila de Tremp y
Pallàs, la qual va derigida als dos concistoris,
dient que avia arribat a sa notícia de com se avia
feta per ells commissió de cert negoci a persona
que de present no era deputat local, que posava
en mà de sa senyoria dita carta y que estimarian
fossen servits llevar la dita commissió a la persona que avian recomanada y encarregar-la a ell, al
que // 84v // ly han respost que premeditarian lo
negoci y tornarian resposta a sas senyorias conforme ne ha fet relació a sas senyorias.
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En aquest mateix dia dits senyors visitadors han
enviat a sas senyorias per medi del noble procurador fiscal un recado, contenint que regonexian avian rebut equivocació en comètrer dit
negoci a persona que actualment no fos deputat
local de Tremp, però que com la visita en lo tocant a la offensa finia, no tenía forma per a poder comètrer dit negoci al dit deputat local, que
no era estada la causa lo no tenir satisfacció de
dit deputat local, sinó purament equivocació y
que ó expressarian ab molt gust a dit deputat local ab carta.
85r

Dimecres, a X de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia no ha acistit ni ha vingut al molt
il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
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«Noverinta universi quod anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo octavo die vero sexto mensis desembris intitulato presente et ad hec vocato requisito atque rogato me
Jacobo Revull, cive Dertusae, apostolica et regia,
ac eiusdem civitatis aucthoritatibus notario publico, vice et loco domno Pauli de Rosses, apostolica et regia ac eiusdem civitatis aucthoritatibus
notarii publici et scribae magnifici concistorii
domus Generalis dictae civitatis et eius collectae
infrascripti, et presentibus etiam Josepho Canalda et Francisco Neria, agricolis Dertusae civibus
pro testibus de infrascriptam vocatis, et specialiter assumptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae doctor, in dicta
civitate Dertusae populatus, coram et ante presentiam magnifici Hieronimi de Pinyana y Galvany, domicelli Dertusae domiciliati, deputati
localis dictae domus Generalis Dertusae et eius
collectae personaliter exhistentis et reperti in domibus domorum suae propriae habitacionis, quas
fovet intus presentem civitatem Dertusae in vico
dicto del Portal de la Rosa medio juramento per
ipsum extrajudicialiter ad dominum Deum et
eius santa quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta prestito in manu et posse dicti
Hieronimi de Pinyana et Galvany, deputati
// 86r // localis retulit, et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph
Gregori Alayx ha continuat y continua ab la mateixa conformitat continguda ab altres relacions
per mi fetas, de tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de
escrivent ordinari del racional de la casa de la
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
84v-85r del trienni 1698-1701.
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Deputació del General del present principat de
Cathalunya, de les quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rossés,
notari públich de dita ciutat de Tortosa, lo any
corrent. Josephus Melich, medicinae doctor.» De
quibus omnibus et singulis, sicut predicitur, actis
dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confeci sibique et aliis cuia intercit dari, tradi et liberari per dictum et infrascriptum notarium ad habendum descriptis
memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertusae sub anno, die, mense et loco presentis, presente me dicto Jacobo Revull, notario, vice et loco
dicti Pauli de Rosses, notarii et scribae infrascripti et presentibus etiam testibus suprascriptis
ad premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei Pauli de Rosses, civis Dertusae,
apostolica et regia ac eiusdem civitatis aucthoritatibus notarii publici scribae deputacionis localis iamdictae civitatis et collecte, qui praemissis
modo et forma quibus supra interfui, eaque
//86v // aliena manu scribere feci et rogatus et requisitus clausi.»
Diyous, a XI de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia ha tornat a acistir en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per ocasió de trobar-se convalescent de sa indisposició passada.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scriva major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot en escrits fet per los magnífichs acessors
ordinaris y advocat fiscal sobre lo que ha y diu
rèbrer y cobrar averias, lo receptor de las averias
de la Generalitat y sobra quinas cosas ne ha y
avia acostumat rèbrer y cobrar, com en dit vot
llargament és de vèurer qu·és assí cusit y signat
de número XXXVIII y del tenor següent. Segueix-se dit vot:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Obeynt los
acessors y advocat fiscal infrascrits lo orde de paraula per vostra senyoria a ells donat per a què
mirassen, regoneguessen y examina- // 87r //
ssen, com y de què ha y deu rèbrer y cobrar avaries lo receptor de las avarias de la Generalitat, y
sobra quinas cosas ne ha y havia acostumat rèbrer, exhigir y cobrar passen a fer a vostra senyoria la relació següent. Primerament que en
las Corts del any MCCCLVIIII, capítol VII, que és
vuy la constitució primera del títol «De composicions y avarias» se troba statuhit y disposat que
los officials que eran acostumats rèbrer averias
de les composicions y remissions no poguessen
rèbrer més de quatra sous per lliura de la quana. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 86v87r del trienni 1698-1701.
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titat condempnada o de la remissió feta per via
de composició. Y en las Corts del any
MCCCCXXXXIII, capítol VIIII que és vuy la constitució y del títol «De salaris de officials reals»
sobre lo General de Cathalunya, fonch statuhit
que los jutges de cort tinguessen de salari quiscun de aquells tres-centas lliuras lo any y part de
las averias, als quals com y també al advocat fiscal y altres qui havian acostumat rèbrer ditas
averias los fonch prohibit en las Corts del any
MDLXIIII, capítol VI, que vuy és la constitució
VI del títol «De composicions y averias», de rèbrer y exigir aquellas en avant, ni en ningun
temps de las composicions que·s farian ni de las
penas se exhigirian, ni de altres emoluments
// 87v // alguns, ans bé que tota aquella part que
per averias de semblants cosas havian acostumat
rèbrer las rebés, exhigís y cobràs de lashoras en
avant lo General de Cathalunya. Dels quatra
sous per lliura que en força de dita constitució I
del títol «De composicions y averias» rebian los
officials reals dels fets criminals després de la
propdita constitució VI del mateix títol «De
composicions y averias» ha cobrat la Generalitat
per compte de aquellas tres sous per lliura y lo
altra sou lo cobran y han cobrat lo scrivà de manament y lo notari y scribà de la causa, de la
qual se fa la composició o remissió com axí ho
explica lo noble regent don Miquel de Calderó,
en lo tom I, decisió XXXIII, número XXXI. Las
avarias que·s pagan y deuhen pagar al General
de Cathalunya y per ell al receptor de las avarias
de dit General a damés dels casos expressats en
la propdita constitució VI del títol «De composicions y avarias», que generalment parla de
composicions, pena y altres emoluments, són
tanbé dels casos següents: primo se deuhen pagar averias de la pena pecuniària de la qual se fa
remissió y se ha de aplicar al regent la Real Thesoraria; secundo, de totas las commutacions,
// 88r // remissions de penas que·s fan ab intervenció de pecúnias, com axí fonch resolt per lo
Real Concell als V de abril MDCLXXXIII com ho
refereix dit noble regent de Calderó en dita decisió XXXIII, número XXII; tercio, se deuhen
semblantment pagar averias de totas las quantitats executadas per injúrias y danys liquidats en
forsa de la regalia «Laudamentum curiae», com
ho ensenya axí també dit noble regent de Calderó en la dita decisió XXXIII, baix lo número
XXIII; quarto, axí mateix se deuhen pagar averias de las quantitats executadas per las penas de
manlleutas y de las pecúnias que se exhigexen
per contrafacció de algun pacte y de commutació de penas, com se resolgué en dit Real Concell lo dit die de V de abril MDCLXXXIII y molt
millor antes sobra la declaració del dupta proposat per lo regent la Real Thesoreria, feta als
XXVIII de febrer MDCLXXIIII ha ont expressament
fonch declarat que los doctors del Real Concell,

advocat fiscal y procuradors fiscals no podian
rèbrer averias de las composicions ni penas, ans
bé que aquellas se havian de aplicar al General
de Cathalunya com ho havian estat aplicadas ab
la predita constitució VI de las Corts de dit any
MDLXIIII, títol «De composicions y averias», y
tocar y expectar al dit General de Cathalunya
averias de las execucions fetas en // 88v // forsa
de la regalia «Laudamentum curiae» y de las
penas de manlleutas executadas y altres casos
semblants, com axí literalment aporta y reffereix
dita declaració de dupta lo dit noble de Calderó, en la dita decisió XXXIII, número XXVIIII.
Lo receptor de las averias preditas a càrrech del
qual està lo cobrar aquellas per ocasió que algunas vegadas se escusava de no poder-las cobrar
del regent la Real Thesoraria, fonch estatuhit y
ordenat en las Corts del any MDXCIX, capítol
XXXXIII, número III, del Nou Redrés, que de
lashoras en avant lo dit thesorer ni altri per ell
directe ni indirectament pogués rèbrer ditas
averias, ans bé hagués de rèbrer aquellas lo dit
receptor del General de tal modo y manera que
lo dit thesorer no pogués rèbrer los diners de las
composicions que no fos en presència de dit receptor, per a què pogués rèbrer ditas averias
sots pena que fent lo contrari se li pogués demanar en visita con a contrafactor de capítols de
Cort y sens prejudici ni derogació de la facultat
que té vostra senyoria de prosseguir en la recuperació de ditas pecúnias, així com li és lícit y
permès en los deutes de las generalitats. Y esta
és la relació que per ara se pot fer a vostra senyoria // 89r // acerca la matèria per vostra senyoria
als infrascrits proposada. En Barcelona, als X de
desembre MDCLXXXXVIII. Rechs y Gallart, assessor. De Cruylles, assessor subrogatus. Balart, advocatus fiscalis subrogatus.»
Divendres, a XII de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com lo dia
de ahir se havia conferit de orde de sas senyorias
en casa del noble regent la Real Thesoraria y li
havia solicitat la cobransa de las averias degudas
al General per la règia cort per causa de las remissions de las vilas de Ripoll y Corsà, al que dit
noble regent la Real Thesoraria li avia respost
que en cobrar de Ripoll se pagarian las averias al
General, y que en quant a Corsà encara se estaven devent tres-centas lliuras y que en cobrar-se
també se pagarian al General las averias.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
// 89v // a mi secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari un vot en escrits fet per los magnífichs
acessors ordinaris y advocat fiscal del General,
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ab lo qual són de parer que poden sas senyorias
concedir llicència al dit secretari de donar certificatòrias autèntichas de escripturas que·s concidera no poder-na resultar dany algú a la Generalitat, y si aquellas han de ser de perjudici no·s
deuen concedir restant sempre en lo líbero arbitri de sas senyorias, com més llargament de dit
vot és de vèurer, qu·és assí cusit y signat de número XXXIX y del thenor següent. Segueix-se
dit vot:
«Ena lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, als acessors y advocat fiscal infrascrits ab deliberació per sas senyorias feta lo dia XV de setembre proppassat del
corrent any MDCLXXXXVIII, asserca de instar diffarents personas còpias autènticas de diversas
cartas que·s troban en los registres de la present
casa, al noble secretari y scrivà major de aquella,
lo qual havent per dit effecte demanat llicència
al molt //90r // il·lustre y fidelíssim concistori ha
tingut reparo en concedir dita llicència, aparaxent a sas senyorias ésser las cartas, escripturas
privadas. Y que encara que·s tròbian en registres
públichs és sols per què conste en lo judici de
sindicat y que per dita rahó se deurian denegar,
per so desitjant sas senyorias lo de mayor acert y
cumplir a sa obligació y no periudicar a ningú
en dependència de poder ser de algunas consseqüèncias danyosas, si deuhen o no sas senyorias
concedir semblants llicèncias al dit noble secretari y scrivà major perquè done certificatòrias
autèntichas de cartas a las parts que las demanan
y en cas las degan concedir expressar en quins
casos y ocasions. Vist lo capítol LVIIII, Corts
MDXCIX, vist lo capítol VI de ditas Corts, número VII, vist tot lo demés que se avia de vèurer en
orde a la subyecta matèria. Atès y conciderat
que segons la disposició del capítol VI de las
Corts MDXCIX, número VII se troba prohibit al
escrivà mayor del General de Cathalunya, no
poder donar còpia simple ni autènticha de escriptura alguna del dit General a ninguna persona, sens que presehesca deliberació concistorialment feta per vostra senyoria; attès també lo
disposat en lo capítol LVIIII de ditas Corts que
sempre y quant serian presentadas a vostra senyoria algunas escripturas, las quals no aparaxia
haver-las de decretar per justícia, ni //90v // provehir-las, que tingués vostra senyoria donar satisfacció a la part ab la mateixa suplicació, expresant las causas per las quals se dexava de
decretar y provehir aquella finalment; attès y
conciderat que si bé en via de dret vostra senyoria no té obligació de donar als de fora casa, còpias de ningunes escripturas que·s troban en
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 89v90r del trienni 1698-1701.
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dietaris y altres llibres de dita casa, ans bé és facultatiu lo donar-las o dexar-las de donar, segons las circunstàncias de perjudicis que·s poden conciderar en donar o denegar semblants
escripturas a las personas que los demanan; mayorment quant ab aquellas se revelarian los secrets de casas, en lo qual cas, ningú és obligat en
donar tals escripturas, quia pandarentur secretarii domus, lo que en si conté notori y manifest
prejudici y de[...] las conseqüèncias. Y en esta
conformitat ha acostumat vostra senyoria concedir o denegar semblants llicèncias al dit escrivà mayor per a tràurer ditas còpias, segons lo
que conté la escriptura que demana, de manera
que si de aquellas se concidera no poder resultar
dany algú a la Generalitat pot conciderar-se dita
llicència, y al contrari si aquella ha de ser de perjudici, no·s deu concedir, restant sempre, com
queda dit, en lo líbero // 91r // àrbitre al molt
il·lustre y fidelíssim concistori, y axí ho senten.
En Barcelona, a XI de desembre MDCLXXXXVIII.
Rechs y Gallart. De Cruhilles, assessor subrogatus. Balart, advocatus fiscalis subrogatus.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat
de Barcelona, mityenssant jurament ha fet relació en escrits, acerca de la indisposició del
quóndam Pera Serdanya, guarda de la bolla, la
qual han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuás aquella en lo present dietari, la qual
és assí cusida y signada de número XXXX y del
thenor següent. Segueix-sa dita relació en escrits:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo doctor
en medicina baix firmat féu relació a vostra senyoria a XX de maig del any MDCXCVII pròximpassat que Pera Sardanya, courer // 91v // alasoras tenint lo offici de guarda de la bolla, patia
una indisposició y malaltia que li impedia lo poder servir personalment dit offici. La malaltia en
què·s trobava constituhit era un vehementíssim
dolor ocasionat de poagre en las mans, peus y
altres junturas intumydas per la gran flucció de
humors, per rahó del que tenia impedit qualsevol moviment y exercici ab continua vigília y decaiment de forsas. Y si bé dit doctor no veu després a dit Serdanya, y axí no pot afirmar si lo
continuà dit impediment y malaltia fins al die
que morí, que fou al primer de agost subsegüent; però lo que ab tota certitut pot afirmar
és que segons las reglas de sa facultat y segons lo
estat y magnitut de dita malaltia, decaiment de
forsas y altres acsidens que observà dit die 20 de
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalad entre els folis 72v-73r del trienni 1698-1701.
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maig, y segons la experiència de altres vegades
que·l avia vist afligit de dit mal majorment, aguda consideració als molts càrrechs laboriosos de
dit ofici de aver de assistir tantas ores a sa residència, picar ploms y altres exersisis corporals
que requirexen robusteza, en pogué tenir-la dit
Serdanya per dits exersisis, menos que ab lo espay de coranta- // 92r // dies desa de dit die 20
de maig en avant. Y axí tot aqueix temps de 40
dies estigué impedit de la servitut personal de
dit ofici, y esta és la relació que fa a vostra senyoria mitjensant jurament. En Barcelona, a 12
de desembre 1698. Doctor Onofre Monsalvo.»
Disapte, a XIII de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari unas lletras subcidiàrias despedidas de la deputació local del Gerona als VIII de nohembre del corrent any dirigidas a sas senyorias y una carta del
magnífich doctor Miquel de Puyadas, acessor
de la deputació local de la ciutat de Gerona y sa
col·lecta escrita a sas senyorias, la data de la qual
en la ciutat de Gerona als XI del corrent. Ab la
qual, responent a una de sas senyorias de VI del
mateix, ab la qual sas senyorias li escrivian, inseguint lo vot y parer dels magnífichs acessors y
advocat fiscal del General y present casa de què
en orde a la prehenció // 92v // feta de cert
pretès frau en Hostalrrich a Joseph Baranguer,
calçater de la vila de Mataró, las lletras subcidiàrias se dirigissen al magnífich deffenedor del
General y no al concistori, y axís se observàs de
què al devant, dient que lo notari ly havia significat que aquexas lletras no·s posan en registre.
Y axís no necessitavan de més revocar-se que no
posar-se en execució y lo orde tenen de sas senyorias de no despedir-ne més en eixa forma,
sinó en lo modo que sas senyorias ordenan,
com més llargament és de vèrurer de ditas lletras y carta que són assí cusidas signadas de números XXXXI y XXXXII y del thenor següent.
Segueix-sa ditas lletras subcidiarias:
«Michaelb de Puyadas, domicellus, utriusque iuris doctor, acessor ordinarius Generalis deputacionis localis civitatis et collectae Gerundae per
carenciam magnifici domini deputati localis gerens vices eiusdem admodum illustribus et fidelissimis dominis reputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus
aut alteri cuicumque oficiali ad quem espectet,
salutem // 93r // et honorem. Noveritis quod die
datum presentium et infrascripta in concistorio
dictae deputationis localis Gerundae advenit et
a. des de dit ... 40 dies, reconstruit en base a carta original.
b. l’original d’aquestes lletres subsidiàries bitllet es troba intercalat entre els folis 92v-93r del trienni 1698-1701.

personaliter comparuit Franciscus Gelebert, passamanerius civis Barchinonae procurator arrendatarii jurium bullae praefatae civitatis et collectae Gerundae, qui dicto nomine dicto domino
acessori in scriptis obtulit et presentavit quandam suplicationem thenoris sequentis: «Magnífich senyor, a XXVIIII setembre proppassat
Francisco Gelabert com a procurador del arrendatari del dret de bolla en companyia de Joan
Roig, guarda extraordinària, y ab acistència del
honorable batlle de la vila de Hostalrrich feren
en dita vila aprehenció a Joseph Baranguer,
calssater de la vila de Mataró, trobat en dita vila
de setse partits de diffarent roba subyecta a la
paga del dret de bolla sens ésser bollada, com
apar del acte de aprehenció y com lo venerable
procurador fiscal de la present deputació local
de Gerona dega y desitya fer declarar lo frau y
condempnar a dit Baranguer, habite fora esta
col·lecta de Barcelona, per ço demana que sia
aquell citat, y per ço de lletras citatòrias subsidiàrias dirigidas als officials a qui toque, //93v //
per a què ab penas la·y manen, segons estil, ésser provehit y justícia omnimodo meliore ministrada. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Fontdevila, et cetera.» In pede cuiusquidem provisionis fuit predictum dominum acessorem provisum quo expediantur litterae subsidiaria petita
iuxta stilum, et cetera. De Pujadas, acessor. Nos
vero dictam provisionem insequentes illamque et
omnia et singula supradicta harum serie dominationibus vestris intimantes et notificantes auctoritate officii, qua fungimur in hac parte in juris et justiciae subsidium dominationibus vestris
deprecamur attente, quattenus incontinenti visis
presentibus instati et requisiti pro parte dicti
Francici Gelabert, dicto nomine dictas presentes
nostras literas intimetis et notifiquetis seu intimari et notificari faciatis dicto Josepho Baranguer, illumque citetis et seu citati faciatis, prout
nos harum seriae sitamus, quattenus fra decem
dies proximos a diae presentationis presentium
sibi faciendae inantea continuae numerandos
per se vel suum legitimum procuratorem compareat in domo Generalis presentis civitatis Gerundae, et coram dicto domino acessore responsura
dictae et superius incerte suplicationis // 94r // et
alias procequuturus presentem causam et omnes
et singulos illius actus usque ad sentenciam diffinitivam et illius realem excelentiam inclusive
cum comminatione, quod infra dictum tempus
nominet personam locum seu domum certas intus
presentem civitatem, ubi seu cui intimae a cetero
faciendo sibi fieri valeant alias fient in valuis domorum dicti Generalis et procedetur in dicta
causa et eius meritis, prout juris fuerit et rationis
eius absencia in aliquo non obstante verum contumacia exigente. Datum Gerundae die octava
mensis novembris anno a nativitate domini millesimo sexsentesimo nonagessimo octavo. Vidit

Michael de Puyades, acessor. Scriba deputationis
localis Generalis Gerundae, Jacobus Padres, notarius.»
Segueix-sa dita carta:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. En resposta
de la de vostra senyoria de VI del corrent dich
que obeiré los ordres de vostra senyoria molt
gustós, tant en la dependència dels negocis de
Basalú // 94v // com en la expedició de plica y
lletras compulssòrias de la causa de Giralt de
Olot, havent dit al notari que posàs en execució
lo orde que vostra senyoria era estat servit escriure me revocassen las lletras subcidiàrias que
havíam enviadas de assí, per lo frau que se havia
pres en Hostalrrich, me ha dit que aquexas lletras no·s posavan en registre y axí que no nececitavan de més revocació que era lo no executar-se. Y lo orde que teníam de vostra senyoria
de no depedir-ne més en exa forma sinó en lo
modo que vostra senyoria nos ordena, si vostra
senyoria li aparque no obstant axò se fassa la revocació ordenarà avisar-me que se farà, de la
manera ordenarà vostra senyoria. Jo he trobat
lo tauler de Sant Pera Pescador en esta ciutat, li
he donat lo orde que vostra senyoria me mana y
me ha dit que diumenja o dilluns ell serà en eixa
ciutat y complirà a sa obligació. Déu a vostra senyoria guarde. Gerona, XI desembre de
MDCLXXXXVIII. Servidor de vostra senyoria, que
sa mà besa, lo doctor Miquel de Pujadas.»
95r
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Dimars, a XVI de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia los molt il·lustres senyors visitadors
instructors de processos han enviat a sas senyorias per medi del noble procurador fiscal de dita
visita, contenint de què sas senyorias manen fer
la averiguació general dels qui han sorteyat en
las extraccions dels censals y la compensació
dels qui·s trobaran debitors, que als deu de mars
MDCLXXXXVI lo senyor oÿdor real ajustà un lloch
vacant per trenta dobles, com ó dirà Thomàs
Capdevila de Lleyda; lo demés que ha fet lo
doctor Blanch en Lleyda en las llevas del any
passat també ó sap Capdevila y que a dona
Agustina Corts se li ha de anar a pèndrer la deposició, per a què diga lo que sab en orde a la
palangana o escupidora que féu comprar del encant //95v // de Joan Ribas, per mans de Palagrí,
en nom fingit de un argenter; que lo tauler de
Manrresa prosegueix en fer fraus y lo mateix fa
lo de Castelltersol y altres llochs, y querela contra los taulers de Manrresa, Moyà, Castellterssol, Llussanès y Taradell per fraudataris, per a
què en concideració de haver-sa trobat a nit
passada casi a mitya nit y no poder-sa folminar
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
92v-93r del trienni 1698-1701.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

las quarelas per falta de temps, sien servits sas
senyorias donar-hi la providència que més convinga, al que fou respost per sas senyorias consultarian est fet ab los magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa, per a què
donen son sentir en escrits. Y que sobra d’ell
pendran aquella resolució que apereixerà més
convenir, y sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís dits quatra papers en lo dietari corrent, los
quals són assí cusits signats de números XXXXIII, XXXXIIII, XXXXV y XXXXVI.
Dimecres, a XVII de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia sas senyorias, exceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàsticha // 96r // per
sa indisposició, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica donada per Joseph
Refart, credencer dels drets del General, ab la
qual representa a sas senyorias sien servits ordenar al procurador fiscal del General fasse las degudas y sòlitas diligèncias, a fi de què los procehiments de la causa vertent en la Real
Audiència de Maria Grasés, viuda contra dit Refart, sian remesos al molt il·lustre y fidelíssim
concistori. Y units ab los procehiments de la
causa vertent devant sas senyorias entre la nobla
dona Madalena Resplans y Calderó y dit Reffart, la qual súplica fou comesa al magnífich advocat fiscal de dit General per a què fes relació
en escrits. Y axí mateix, de la relació en escrits
feta lo dia present al peu de dita súplica per lo
magnífich advocat fiscal de dit General, ab la
qual és de vot y parer, no deuhan ordenar sas senyorias al dit procurador fiscal del General fassa
las diligèncias demanadas, per no ser en son cas
y lloch com més llargament és de vèurer de ditas
súplica y relació, que són assí cusidas y signadas
de números XXXXVII y XXXXVIII y del thenor
següent. Segueix-sa dita súplica:
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. No obstant
que a instància de la nobla dona // 96v // Madalena Calderó y Resplans, com a pretesa acreadora en los béns del quóndam Pera Oller, ciutedà
de Barcelona, se introduhí causa en lo molt
il·lustre concistori de vostra senyoria als XXIIII
de nohembre MDCLXXVI, en y ab la qual demanava que Hermenegildo Grasés, mercader ciutedà de Barcelona, com a obtenint lo offici de
cartenser dels drets del General de la present
ciutat, fos condempnat en haver-li de donar y
pagar la quantitat de sinch mil vuyt-centas trenta lliuras, dotsa sous y onsa junt ab los interessos, o en haver-li de deixar vacca y despedida la
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1693-1694.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
95v-96r del trienni 1698-1701.
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possessió seu quasi de dit offici junt ab los salaris, fruïts y emoluments de aquell. Y en ella a
instància de dit Hermenegildo Graçés per tractar-se de interès de la Generalitat en diada de
XVI de desembre MDCLXXVI, fou citat lo procurador fiscal de dit General, y per haver-sa dit offici t(r)ansferit en cap y persona de Joseph Rafart, ciutedà de Barcelona, conparagué aquest
en dita causa als XV de setembre MDCLXXXXII, y
demanant que en cas de subcumbència o
contrària fortuna seva com a possesor de dit offici, lo que no creya, fos condempnat dit Grasés
per rahó de la evicció en refer-li y esmanar-li
quidquid et quantum pati contigerit ratione dictae litis. Y vuy en dia per mort // 97r // de dit
Hermenegildo Grasés, ha contat dit Joseph Refart per la evicció a Maria Grasés y Gaspar Grasés, muller y fill respective, y possessors dels
béns de aquell, com tot consta de dit procés en
la escrivania mayor devant de vostra senyoria,
ab tot no se ha duptat per part de Maria Grasés
y Garcia, viuda de dit quóndam Hermenegildo
Grasés, introduhir la causa en la Real Audiència
a relació del noble don Pedro de Amigant, senedor de aquella, en y ab la qual en diada de dos
de juny MDCLXXXXVIII se demana que esta part
de Joseph Refart fos condempnat en aver-li de
donar y pagar una pretesa quantitat de cent
vuytanta dobles, a certa resta del preu de dit offici o lo yust valor de ellas unacum interessa. Y
per quant en dita causa vertent en la Real Audiència té interès lo procurador fiscal de vostra
senyoria, puix que en ella se tracta de cosa pertocant, dependent y annexa a dit offici de cardensà dels drets de la taula del General de Barcelona, en lo qual cas toca la jurisdicció a vostra
senyoria privativa y té interès en ella lo procurador fiscal. Y per quant dita causa vertent en la
Real Audiència té connecció ab la causa introduhida per dita nobla dona Madalena Resplans
y Calderó, devant del molt il·lustre concistori
de vostra senyoria, perquè en esta se demanàs
dita quantitat de sinch mil vuyt-centas trenta
lliuras, dotsa sous y onse, exceciva //97v // al valor de dit offici. Y estant eminent la evicció contra dita Maria Grasés y conpetint a esta part de
Joseph Refart, la retencsó de dit pretès resíduo
del preu no·s podria dividir la continència de ditas dos causas, poden-sa seguir sentèncias diffarents molt prejudicials a dita esta part de Joseph
Refart Puig, podia ser condempnat en la causa
devant de vostra senyoria en pagar a dita dona
Madalena Resplans y Calderó e o a sos successors la sobradita pretesa quantitat, restant después imposibilitat en recobrar·o ab la evicció
dels béns de dit Hermenegildo Grasés, intricats
ab un concurs de acreadors. Y en la causa en la
Real Audiència vertent, podria ser condempnat
en pagar dit pretès resíduo de cent vuytanta dobles del preu, y axí per rahó de dita equitat ha-

ver de espectar ditas dos causas a un mateix for y
jurisdicció, demana ab súplica presentada en la
causa vertent en la Real Audiència als XXVIII
de nohembre proppassat que lo procurador fiscal de vostra senyoria fos citat causa, com a tenint interès en ella a la expedició dels quals cartells citatoris se ha contradit per part de Maria
Grasés, y està pendent dit altercat com tot consta del tresllat de dita causa. // 98r // E com molt
il·lustre y fidelíssim senyor en lo cas que alguna
causa vertent en la Real Audiència se demana y
disputa si deu ser citat lo procurador fiscal de
vostra senyoria o no, sia observansa del molt
il·lustre y fidelíssim concistori de vostra senyoria
que los procehiments de la causa vertent en la
Real Audiència se remetan y muntan al molt
il·lustre concistori de vostra senyoria, mayorment en lo present cas, en la qual, havent-se de
fer la unió dels procehiments de la Real Audiència ab la causa vertent devant de vostra senyoria,
no·s podria concedir dita unió si los procehiments de dita causa no foran remesos y muntants al concistori de vostra senyoria. Per tant y
altrament, dit Joseph Refart suplica a vostra senyoria se digna donar las ordes oportuns per a
què lo procurador fiscal de vostra senyoria fase
las degudas y sòlitas diligèncias, a fi y effecta de
què los procehiments de la causa vertent en la
Real Audiència sian remesos al molt il·lustre
concistori de vostra senyoria. Y units ab los procehiments de la causa devant vostra senyoria
vertent entra dita dona Madalena Resplans y
Calderó y esta part de Joseph Refart, lo que suplica ab tot compliment de dret y justícia omnimodo meliori. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Solanes. Oblata die XVI mensis desembris
MDCLXXXXVIII, in concistorio, et cetera. // 98v //
Et domini diputati intervenientibus dominis auditoribus cumpotorum ecesiastico, absenti a concistorio, commiserunt predicta magnifico advocato fiscalis Generalis Cathaloniae, qui super
suplicatis relationem faciat in scriptis. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.»
Segueix-sa dita relació:
«Obehinta lo advocat fiscal del General infrascrit al deliberat per vostra senyoria fidelíssima al
peu de una suplicació donada per part de Joseph Rafart, credencer dels drets del General de
la present ciutat als XVI del corrent mes de desembre MDCLXXXXVIII, per a què fes relació en
escrits del que se suplica y demana en aquella
per dit Refart. Vista la dita deliberació y commissió al infrascrit feta, vista la dita suplicació y
lo contengut en ella, que en summa se redueix a
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
95v-96r del trienni 1698-1701.
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suplicar a vostra senyoria fidelíssima se dignàs
ordenar al procurador fiscal del General, fes las
degudas diligèncias per a repartir, y aportar-se’n
los procehiments y causa que està vertent en la
Real Audiència a relació del noble don Pedro de
Amigant, entre Maria Grasés y Garcia, viuda
deixada // 99r // del quóndam Ermenegildo
Grasés, mercader de la present ciutat, de una
part, y lo dit Joseph Refart de altra, y entregar
aquella al concistori de vostra senyoria fidelíssima com a son jutge competent, en attenció que
en la dita causa se demana al dit Refart, lo relíquo del preu de la venda de dit offici de credencer, trobant-sa altra causa més antiga vertent en
lo concistori de vostra senyoria fidelíssima, en la
qual per los actors de aquella se demanan sobra
lo dit offici als possessors que són citats, y vuy és
de aquell, la quantitat de sinch mil vuyt-centas
trenta lliuras, dotsa sous y onsa junt ab los interessos. Y axí que los procehiments de dita causa
deurian ser units ab la propdita per la connexitat
que entre si tenen, y axí bé que lo procurador
fiscal deuria solicitar dita unió, però attès y conciderat que no consta que en la dita causa vertent a relació del dit noble don Pedro de Amigant, se demània al dit Refart lo dit relíquo del
preu de la venda del dit offici de credencer, en y
sobre lo mateix offici y com a possehint aquell
ni tampoch sobra las terças o salaris del dit offici, emoluments y rèddits de ell, si sols contra sos
béns com a obligats en la solució del preu de la
venda del dit offici, per contracte particular per
dit Refart fet y firmat; y que lo procurador fiscal
del General sols deu axir a la defensa dels
// 99v // officials de la Generalitat, repetint las
causas mogudas contra de ells en altres tribunals
y corts, quant en ditas causas se demana als dits
officials sobre los mateixos officis alguna cosa e
o bé sobra los salaris y emoluments de aquells,
com a dependents accessoris y connexos ab los
dits officis per tocar aleshores privative a vostra
senyoria fidelíssima, la conexensa de ditas cosas
y no altrament. Per ço lo procurador fiscal del
General fassa las diligèncias que se demanen fer
ab dita suplicació per part de dit Refart, per no
ser en son cas y lloch. Barcelona, als XVII de desembre MDCXCVIII. Balart, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae.»
En aquest mateix dia no ha assistit ni entrevingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió de trobar-se indispost en lo llit y se expresa fins tornarà a concistori no se notarà més.
Dijous, a XVIII de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia lo noble procurador fiscal // 100r //
de la visita és vingut a suplicar a sas senyorias
fossen servits deliberar sinch-cents lliuras, a bon
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nífichs acessors y advocat fiscal del General y
present casa, que·s troba cusit en lo dietari corrent en yornada de onse del corrent. Y que aí
mateix li havia expressat fóra de molta estimació
del concistori el que se servís noticiar-lo de las
remissions que·s devian avarias al General. Al
que li avia respost dit molt reverent canciller
que dita còpia de vot era molt de son agrado, y
que no duptava que tindria bon succés lo fet de
avarias, que no podia donar notícias de las remissions de las quals se devian avarias al General, per quant tot los scrivans de manament rebian actes de remissions, si yo no fos que ho
sabés don Balthesar Oriol, com a interessat per
lo del sello, y que de nou lo instave expressàs a
sas senyorias de què en la sala sua des de què los
francesos foran en esta ciutat, se era perdut lo
tapeta de domàs y cortinas de domàs de dita sala
y de la sala del noble regent, conforme altra vegada ya la·y havia dit, y que lo tapeta de la sala
de dit regent era molt vell, y que axís ordenassen sas senyorias se fes tot lo sobradit.

compte de las dos mil lliuras que sa excel·lència
decretà se deliberassen a obs del compte de correu y menut de dita visita.
Divendres, a XVIIII de desembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per rahó de
sa indisposició, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís dos
coderns fets y disposats per Lluís Fontana y Pera
Llosas, notaris públichs de Barcelona, en virtut
de deliberació feta als XXVI de juliol del corrent
any y de orde a ells donat de paraula per sos antecessors y per sas senyorias intitulats: «Memorial de tots los censsals del General que són estats extrets en las extraccions fetas des del any
MDCLXXI fins lo any MDCLXXXVII inclusive en virtut de la concòrdia feta ab los acreadors censalistas del General de Cathalunya, tant és a saber
los que són estats extrets en las extraccions particulars dels acreadors que han condonat y absoltas las pencions al General com en las extraccions generals que han de cobrar las pencions
degudas fins al dia de la lluició, segons lo thenor
de dita concòrdia y són // 100v // los següents,
etcètera.» «Memorial dels censals faltan a despatxar y fer-se diffinició dels extrets en las extraccions fetas en la present casa de la Deputació.» Los quals dos coderns són molt utilosos al
General, com és de vèurer de dits dos coderns
que són assí cusits, signats de números XXXXVIIII y L.

101v

Dissapta, a XX de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia és tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich convalescut
de sa indisposició.
En aquest mateix dia, absents del concistori de
sas senyorias los il·lustres y fidelíssim senyors
deputat y oÿdor eclesiàstichs aquell per no poder caminar, y aquest per trobar-se poch reforssat de la indisposició passadas, acompanyats sas
senyorias dels officials de la present casa y de la
del General y bolla són anats a fer la regonexensa general per las botigas de la present ciutat y
altres parts, conforme se acostuma fer quiscun
any.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich dela // 101r // General constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet
relació com de orde de sas senyorias se havia
conferit en casa de la pròpria habitació del molt
reverent senyor canciller, a qui avia entregat còpia del vot que en orde avarias avian fet los maga. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1694-1706.

994

Dilluns, a XXII de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo noble don Manuel
Llobet y Oluja, ja jurat en mà y poder de sas senyorias sobra Déu nostre senyor y sos sants quatra Evangelis corporalment tocats, com havent
fet las degudas diligèncias per vèurer si trobaria
los actes de las originals creacions de aquells dos
censals o parts de censals lo un de preu y proprietat setanta-sinch lliuras, dotsa sous y sis, y
penció tres lliuras, sis dinés que rebia la nobla
dona Tharesa Llobet y Oluja sa mara sobra lo
General lo primer dia del mes de juny en fóleo
CCXXXV, y lo altre de preu cent lliuras y penció tres lliuras, dos sous y sis que la mateixa
dona Tharesa Llobet rebia sobra lo General als
XXI de juliol, continuat en lo capbreu de la mesada de juliol en fóleo CCCXCIX no és estat
possible trobar aquells.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francisco Jonch, ha fet relació mitjansant jurament com la indisposició de Joseph
Moyà, llibrater andador de la confraria de Sant
Jordi, ha continuat des de la última // 102r // relació y continua de present de manera que li ha
impedit y impedeix la personal servitut de son
offici.
En aquest mateix dia obtemperant lo noble don
Manuel de Llobet y Oluya a una deliberació per
sas senyorias feta lo dia XVIIII del present y corrent mes de desembre, ab la qual se ordena als
officials del General, a qui especte despedescan
los papers necessaris per ésser fetas los soltas
dels preus de aquells dos censals o parts de cen-

sals, lo un de preu de setanta-sinch lliuras, dotsa
sous y sis y penció tres lliuras sis diners pagadora al primer de juny, lo qual censal fou extret en
la extracció de censals feta als XII de juliol
MDCLXXXII, lo altre de preu de cent lliuras y
penció tres lliuras, dos sous y sis, pagadora als
XXI de juliol extret en la extracció de censals feta
al primer de desembre MDCLXXXV. No obstant
lo ponderat per lo mangnífich racional del General y present casa ab las relacions acerca las
averiguacions de dit dos censals fets als XXI de
febrer MDCLXXXI y XXI de abril MDCLXXXVII expresadas en la sentència que reffereix dita deliberació de XIX del corrent, ab què dit don Manuel Llobet lloha, aprobe, ratifique y confirme
en quant al dit sensal de preu setanta-sinch lliuras, dotsa sous y sis las obligacions fetas per Pere
Llobet, pocessor de dit censal, fermansa que fou
de Jordi Bufill, debitor al General de tres-centas
trenta-vuyt lliuras, divuyt sous y sis, havent-se
obligat dit Pera Llobet sols per cent lliuras, y las
// 102v // obligacions fetas per Honofre Llobet
fermansa que fou de Pau Viñas, oÿdor militar
del trienni MDCLIII debitor al General junt ab
sos condeputats en la quantitat set lliuras, catorsa sous, y las obligacions fetas per dit Honofre
Llobet, fermansa que fou de Lluís Canter y
Oms, oÿdor militar que fou en lo trienni
MDCLXXI, lo qual Llu?s Canter, junt ab sos condeputats restaren debitors en totas las quantitats, que per la contrafacció de la apprehenció
dels reals de vuyt apresos en la patrona de las galeras de Gènuva, foran deliberadas després de
quatra de maig MDCLXXII. Y en quant al censal
de preu cent lliuras y penció tres lliuras, dos
sous y sis rectifique y confirme, llohe y aprobe
las obligacions fetas per dit Honofre Llobet,
burgès de Perpinyà, fermansa que fou de Pau
Vinyes, oÿdor militar del trienni MDCLIII, debitor al General en la quantitat de dinou lliuras,
catorsa sous y sas obligacions fetas per dit Honofre Llobet, fermansa que fou de dit Canter,
lo qual junt ab sos condeputats restà debitor en
las ditas quantitats deliberadas després de quatra de maig MDCLXXII, per rahó de la contrafacció sobradita com ab la sentència feta als XXI de
maig MDCLXXXXVII referida en dita deliberació
llargament se conté. Per ço lo dit don Manuel
de Llobet y Oluya aprobà, rectificà y confirmà
las ditas fermanças fetas per dit Pera Llobet y
Honofre Llobet a dits Llu?s Canter, Pau Vinyes
y Jorgi Bofill, sens novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions //103r // en los
actes primitius de ditas fermansas continuadas,
ans bé anul·lant aquells, prometent als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats que vuy
són y per temps seran, encara que absents. Y a
mi secretari y scrivà major present que sempre y
quant tinga execució y lloch la solució y paga
cent lliuras, set lliuras, catorsa sous, dinou lliu995

ras, catorsa sous y las quantitats deliberadas pagar per los deputats del trienni MDCLXXI, després de quatra de maig MDCLXXII, per rahó de la
contrafacció de la aprehenció dels reals de vuyt
apresos a la patrona de las galeras de Gènova,
donarà y pagarà al General las ditas cent setanta-sinch lliuras, dotsa sous y sis, preus de dits
dos censals, per lo que ne obliga sa persona y
béns, com a deutes fiscals y reals y a jurament,
essent presents per testimonis lo doctor Joan
Esteva, prevera y beneficiat de la iglésia de Sant
Joan de Gerusalem de la present ciutat, y lo
doctor misser Aleix Fornaguera.
En aquest mateix dia entre tres y quatra horas
de la tarda són anats los senyors de la Sisena a
casa la ciutat a continuar la confarència per haver-se tingut la altra vegada a la present casa, y
en lo tocant al cerimonial se observà lo mateix
que als XVIII de octubre pròximpassat com és de
vèurer en lo dietari corrent sots dita jornada, y
lo que de esta conferència resulta, fonch a cos
dar-se en què los precedents de las personas
anomenadas per cada hú dels tres comuns per
assistir en // 103v // dita conferència, solicitassen
respectivament de son comú la resposta e o
aprobació del memorial que·s donarà en la confarència que·s tingué als XXII de nohembre
proppassat.
Dissapte, a XXVII de desembre MDCLXXXXVIII.
En aquest dia se ayuntà en la present casa lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per ser dissaptes, y axís dia // 104r // de
estafeta.
En aquest mateix dia no assistí en concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
Dimars, a XXX de desembre MDCLXXXXVIII. En
aquest dia, per ser demà dia de festa de precepta,
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
yunt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa és baixat a la
casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus, y a effecte de continuar lo inventari dels
fraus trobats y apresos en lo present mes de desembre y se han trobats los infrascrits y següents:
primo als X de desembre MDCLXXXXVIII aprehenció feta en casa de Jaume Peix, sastre del carrer
dels Boters, de quatra canas dos palms bayeta
negra, vint-y-sinquena. // 104v // Ítem dia XII
del corrent aprehensió feta en casa Joan Font,
sastre en lo carrer de la Mercè, y en los estudis de
casa al doctor Duran de X talles cadissos color
vert talladas per portaleras o per cortinatge de
llit. Ítem dia XVII del mateix aprehensió feta en la
casa o botiga de Geroni Alabau, cituada en lo
Born, primo tres pessas cap y cua ranissos y un
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tros de dits ranissos de tir VIII canas, quatra
palms; ítem quatra pessas cap y cua de la dita
Bretanya, y un tros de dita Bretanya de tir dos
canas, quatra palms; ítem dos sombreros fins forrats de taffetà; ítem XV canas, set palms tela crua
mostrayada a modo de ginesta.

Solà, mityenssant jurament ha fet relació de com
al doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla, ly ha
continuat y de present li continua la mateixa indisposició que ab la última relació té significat, de
forma que li ha impedit y de present li impedeix la
personal servitut y exercici de son offici.

Gener

En aquest mateix dia lo doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, ha fet relació
de com avent-se conferit als XXII del passat en la
casa de la pròpria habitació del noble don Lluís
Descallar, regent la Real Thesoraria, //106v // de
orde de sas senyorias haa entregat a ell còpia de
un vot fet per los magnífichs acessors y advocat
fiscal de dit General, que·s troba cusit en lo present dietari als XI de desembre de MDCLXXXXVIII,
lo qual tracta de la dependència de avarias, avia
respost que·l llegiria ab grandícim gust, y que ó
participaria a concell, passats feriats.

Dissapta, a III de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, la
data de la qual és en Madrid als XX del passat,
escrita a sas senyorias en resposta de una que li
escrigueren als dos de agost MDCLXXXXVIII, en y
ab la qual és servit sa magestat manifestar aver
tingut particular complacència de sa extracció.
Y axí mateix un bitllet de sa excel·lència la data
del qual és en Barcelona als XXVII del passat escrit a sas senyorias, ab la qual és servit possar a
sas mans dita real carta, com més llargament és
de vèurer de dita real carta y bitllet que són assí
cussits, signats de números LI y LII y del thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Ilustresa y fidelíssimos diputados, por vuestra
carta de dos de agosto próximopassado, he entendido los que haveys sido extractos en diputados y
oÿdores de qüentas del General deste Principado,
para el triennio que empezó en primero de dicho
mes, haviendo tenido particular complacencia de
haverlo savido, fiando con raçón de vuestra atención y zelo que cumpliréys con vuestras obligaçiones. // 105v // En lo que se offerexiere de mi servissio y también en mirar por el bien común de essa
provincia. Dada en Madrid, a XX de disiembre
MDCLXXXXVIII. Yo el rey. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de Sardañola. Vidit marchio de Tamarit.»
Segueix-se dit bitllet:
«Haviendob resivido en este ordinario la adjunta
real carta para vuestra senyoría, la paso a sus
manos, con deseo de que guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y disiembre XXVII
de MDCLXXXXVIII. Jorge Landgrave de Hassia.
Ilustres y fidelíssimos deputados de la Generalidad de este Principado.»
106r

Divendres, a VIIII de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo doctor en medicina Jaume
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
104v-105r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
104v-105r del trienni 1698-1701.
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En aquest mateix dia dit síndich constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, axí
mateix ha fet relació de com avent-se conferit
de orde de sas senyorias en la casa de la pròpria
habitació del magnífich doctor Domingo Aguirre, doctor del Real Concell y relador de la causa que lo noble don Magí Ninot aportà en la
Real Audiència, notari Emanuel Rossell, contra
lo noble don Francisco de Sans y Puig, als VIIII
de desembre pròximpassat, expressant-li que
fóra molt del agrado del concistori remetés a sas
senyorias la declaració de dita causa, per quant
en ella se tractava de un censal del General que
los de casa de Sans avian donat a casa Ninot. Y
que los de casa Ninot avian firmada la concòrdia
feta entre lo General ab sos acreadors censalistas, avia dit desityà donar gust en tot lo possible
a sas senyorias, y que ó participaria a la sala. Y
que avent tornat dit doctor Aguirre als XVIII del
mateix mes de desembre, per a saber la resolució de la sala, li avia dit que los senyors de la sala
eran de parer que en dita causa no·s concideravan de in- //107r // terès del General, y que si bé
en veritat que ab una provisió per ell feta se parlava que en quant al punt de la concòrdia ó remitian a la diffinitiva, se entenia per si devian o
no cobrar los Ninots del General, o bé si tenian
avió de cobrar de casa Sans, y axí bé no·y tenia
ningun interès lo General y per consseqüent lo
procurador fiscal.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias dit síndich, ha
fet relació a sas senyorias de com se havia confferit en casa del molt reverent senyor canciller y
li havia felicitat la declaració de la causa de cona. a continuació ratllat, fet relació y.

trafacció del cello, al que dit senyor canciller li
avia respost que creye dins breus dias don Balthesar de Oriol ly entregaria un memorial en
dret, tocant a dita contrafacció, y que després
quant antes procuraria dita declaració.
En aquest mateix dia cerca de las onse horas del
matí és vingut al molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, aportant un recado
que contenia que los excel·lentíssims senyors
concellers estimarian a sas senyorias fossen servits concedir hora per a una ambaixada de dos
cavallers, ab la qual tenia la present ciutat que
comunicar-los cert negoci de summa importància, al qual fou respost per sas senyorias que si
gustavan dits senyors conce- // 107v // llers la
podrian enviar luego o quant fossen servits que
la ohirian ab molt gust.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí,
havent obtinguda hora per medi del síndich,
com dalt se ha dit, los senyors don Francisco
Nicolau de Santyoan y Joan Baptista Reverter
ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat a sas
senyorias una ambaixada en escrits de part dels
excel·lentíssims senyors concellers de esta ciutat, foren rebuts per los officials de la present
casa en lo cap de la escala y acompanyats fins a la
porta de la pessa antecedent a la del concistori,
avent entrat per lo corredor de devant la Scrivania Mayor. Contenint dita ambaixada que la
present ciutat deliberà posar-se als reals peus del
rey nostre senyor, que Déu guarde, ab carta y
memorial representant los serveys, suplicant-li
fos servit fer mercè a la ciutat de las insiculacions, conforme las tenia antes, y que per trobar-se en aquella conyuntura en la cort lo pare
general Joseph Estampa, religiós merssanari,
ly·ncomanà la solicitut de est negoci en lo qual
entrà ab concentiment del molt reverent procurador fiscal. Y que per quant ab tota diligència
procurave lo favorable èxit de ell, se valgueren
de dit General certas personas per a què manàs a
dit Estampa, que dat en Alcalà de Anares tingué
nou orde per a què se restituhís a esta ciutat y
trobant-se en ella, conciderant la ciutat que dit
orde donat tirava las líneas contra lo punt y serveys més que al personal d’ell, anomenà a dit
Estampa per son enviat. // 108r // Y aventa acceptat de orde del reverent pare provincial y de
llicència de ell, donant-li carta per dit General,
se avia partit per la cort a hont se posà a la obediència de dit General, participant-li de com era
enviat d’esta ciutat entregant-li las cartas que la
ciutat y dit provincial li escrivia. Y no obstant
ellas, manà dit General a dit enviat que encontinent se’n anàs a Guadalajara fins a nou orde, lo

que obehí dit Estampa. Y dos dias després de
aver arribat allí, rebé altre orde en escrits de dit
General manant-li ab censuras no entràs en la
cort, ans bé tornàs a esta ciutat, lo que obehí dit
Estampa. Y attenent esta ciutat que lo impedir
dit General a dit enviat sa legacia és en emulació
dels reals privilegis, y que dits ordres tiran contra lo punt de la ciutat més que al personal de
dit Estampa, als XXVIII de nohembre passat lo
Concell de Cent avia resolt enviar persona nomenadora en altre Concell per a posar en la real
notícia lo refferit, y per a què dita representació
tinga més efficàcia, resolgué també se fes ambaixada a sas senyorias per a què sien servits interposar tots bons officis a sa ocasió ab sas representacions ab sa magestat, com més llargament
és de vèurer de dita ambaixada en escrits, que
baix se refferirà. Al que fou respost per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, que sentian súmmament lo
desconsuelo ab què se trobava la present ciutat,
y que podian assigurar-se en veu de sos companys // 108v // los excel·lentíssims senyors concellers, que lo concistori no·s nagaria en tot
quant càpia baix la pocibilitat, en orde al que sia
de son mayor agrado, que premeditarian lo que
se’ls expressava ab dita embaixada en escrits, y
que de la resolució pendrian la participarian a sa
excel·lència per medi de ambaixada. Y despres
dits senyors Santyoan y Reverter foran acompanyats de dits officials des de la sobradita porta
fins al cap de la escala, axint per una porta de la
sala dels Reys que ix al terraplè dels Tarongers.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari dita ambaixada en escrits, la qual és assí cusida signada
de número LIII y del thenor següent. Segueixse dita embaixada:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. La ciutat de
Barcelona deliberà posar-se als reals peus del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, lo que executà ab
carta y memorial representant ab ell a sa magestat, los serveys que esta ciutat ab cordial amor y
en cumpliment de sa primera obligació ha sacrificat al real agrado de sa magestat, y particularment en lo frangent del horrorós y terrible siti
que per mar y terra posaren las armas francesas
sobre esta ciutat en lo any passat de MDC// 109r // LXXXXVII, suplicant a sa magestat, que
en attenció a dits serveys fos de son real servey
dignar-se de honrrar y fer mercè a esta ciutat,
reintegrant-la en la prerrogative de las insiculacions de las bolssas de concellers, Concell de
Cent y demés officis de la casa de la ciutat, en la
conformitat que antigament la tenia y gosava. Y
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 108v-109r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat, enviat.
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trobant-se en aquella ocasió en la cort de sa magestat lo molt reverent pare fra Joseph Estampa,
rector del col·legi de Sant Pera Nolasco, del militar orde de nostra senyora de la Mercè de esta
ciutat, li recomanà la solicitació de esta dependència, lo qual entra en ella de llicència y
concentiment del reverendícim pare general de
dit orde que·s trobava, com vuy se troba, en la
cort. Y havent tingut notícia algunas personas de
dita cort de la activitat y diligència ab què la solicitava, se valgueren de dit reverendíssim pare general, precisant-lo a què manàs a dit reverent
para rector fra Joseph Estampa, que encontinent
y sens rèplica isqués de la cort, com axí ho exequtà dit reverendíssim pare general. Y havent-se
quedat dit molt reverent pare rector fra Joseph
Estampa en Alcalà de Anares, de a hont continuava la solicitació del negoci, tingué nou orde
de dit reverendíssim pare general de què se restituhís a esta ciutat, y havent arribat en ella y tingut
intel·ligència específica la ciutat del succehit,
conciderant que lo orde donat a dit molt reverent pare rector fra Joseph Estampa tirava las líneas més contra lo punt y serveys de // 109v // la
ciutat, per desvanèxer sa pretenció que al personal de ell, y que si se enviava ab lo caràcter de enviat de dita ciutat se podria mantenir a la cort de
sa magestat, sens contingència alguna de succehir-li altre accident tant prejudicial com lo que
se havia experimentat, deliberà la ciutat posar-se
de nou als reals peus del rey nostre senyor per
medi de dit molt reverent para rector fra Joseph
Estampa, al qual per dit effecte elegí y anomenà
per son enviat y li entregà carta de crehensa per sa
magestat. Y havent acceptat dit molt reverent
pare rector fra Joseph Estampa lo càrrech, de
orde del molt reverent pare provincial de son
orde, qui alashores se trobava en esta ciutat, y havent obtingut llicència de aquell y carta per lo dit
reverendíssim pare general, se partí inmediadament per la cort de sa magestat. Y havent arribat
en ella se posà a la obediència de dit reverendíssim para general y li participà com anava a posarse als reals peus del rey nostre senyor per part y
com à enviat de esta ciutat. Y li entregà la carta
que per dit effecte havia escrit esta ciutat a dit reverendíssim pare general, junt ab lo caràcter de
enviat no duptà dit reverendíssim pare general
manar com manà a dit enviat, que encontinent
isqués de la cort y se’n anàs a la ciutat de Guadalajara fins a tenir altre orde. Obehí dit mandato
dit enviat anassen a dita ciutat, y dos dias després
de aver arribat en ella rebé altre orde en escrits de
dit reverendíssim para general, manant-li ab censuras // 110r // que no entràs en la cort, ans bé
luego se restituhís a esta ciutat de Barcelona, lo
qual orde obehí y obtemperà encontinent dit enviat, restituhint-se com se restituhí en ella. Y
conciderant esta ciutat que lo impedir dit reverendíssim pare general a dit enviat sa legazia és en
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emulació dels reals privilegis y posseció antiquada, en què·s troba condecorada, de poder enviar
embaixadors y enviats a las magestats dels reys
nostres senyors, sempre que li apar y sens distincció de personas, ni de estats, y que dits ordes donats a dit enviat tiran més las líneas, com està dit,
a la ciutat y contra son punt y estimació, que al
personal de aquell. Majorment anant com anava
dit enviat de orde y llicència de son molt reverent
pare provincial, del que ha quedat esta ciutat ab
lo viu sentiment y desconsuelo, que deu tenir de
acció tant contra ses prerrogativas, punt y estimació. Per tot lo que ha resolt en lo Concell de
Cent tingut y celebrat als XXVIII de nohembre
pròximpassat enviar persona anomenadora en
altre Concell, per a posar-se als reals peus de sa
magestat y posar en sa real notícia lo sobre refferit, esperant que informat lo real ànimo de sa magestat, donarà gratta audiència a la representació
de esta ciutat, ab tot lo consuelo que rendidament se li suplicarà. Y per a què molt il·lustre y fidelíssim senyor dita representació tinga més efficàcia y mayor acceptació en lo real conspecte de
sa magestat, ha resolt dit Concell de Cent que
per medi de ambaixada en la forma acostumada
se participe a vostra senyoria fidelíssima lo refferit, suplicant a vostra senyoria com a interessat en
esta dependència tinga a bé de coadjuvar y interposar // 110v // tots bons officis a esta importància a sa ocasió ab sas representacions per lo rey
nostre senyor, esperant que ab la gran interposició de vostra senyoria fidelíssima merexerà de sa
magestat esta ciutat per la conservació de sos privilegis y prerrogativas, la gràcia que ab dita representació se posarà en mà de vostra senyoria fidelíssima, després de aver lo Concell de Cent fet
elecció de persona per a posar-se als reals peus de
sa magestat, que esta ciutat ho rebrà a singular
gràcia y mercè de vostra senyoria fidelíssima.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
al magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, se conferís en casa del noble don Lluís
Descatllar, regent la Real Thesoraria, y li solicitàs la cobransaa de totas las avarias degudas al
General fins lo dia present.
Dissapte, als X de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest mateix constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias lo doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa ha fet relació de com
avent-se conferit lo dia de ahir en casa de la pròpria habitació del noble don Lluís Descatllar,
regent la Thesoraria de orde de sas senyorias, a
effecta de solicitar-li la cobransa de totas las avarias degudes al General fins lo dia de ahir, li avia
a. a continuació repetit, la cobransa.

respost que de Corsà y Ripoll encara no avia
acabat de cobrar, que de // 111r // Ripoll encara
no estava acabada la remissió, que en aver acabat de cobrar per medi de don Joan Batista Aloy
avisaria per a què se anàs a cobrar lo que especta
al General, que en quant a altres avarias no sabia
se’n deguessen més, y que en quan a avarias de
remissions de las penas encara no avia llegit lo
paper li avia entregat dit síndich als XXII del passat, que una y altra dependència de las dos últimas veuria y premeditaria.
En aquest mateix dia no és vingut al molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent de
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís en lo present dietari un paper del magnífich doctor misser
Gerònim Martí, subrrogat que fou lo trienni pròximpassat en lo offici de advocat fiscal del General y present casa, altre del magnífich Francisco
de Marí y Ginovès, donsell regent los comptes de
dit General,a una súplica del noble don Joseph
de Amigant, exactor de dit General, altre paper
del magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona y procurador fiscal de
dit General, una súplica yunt ab un paper del
magnífich doctor misser Joseph Fornaguera,
subrrogat que fou lo trienni pròximpassat en lo
officib de escrivent extraordinari de la scrivania
major, altre paper de Bernat Forés, notari real
// 111v // col·legiat, subrrogat que fou lo trienni
pròximpassat en lo offici de ajudant tercer de la
scrivania mayor, y altre paper de Joseph Pelegrí y
Llorens March, verguers de sas senyorias, tots los
quals papers contenen las pretencions de remuneracions extraordinàrias per vàrios y excessius
treballs supportats, no obstant las remuneracions generals que los antecessors de sas senyorias los havian donat a la fi de son trienni, a quiscun respective. Y foren entregats per los sobra
refferits, als nobles y magnífich doctors del Real
Concell narrats en la deliberació que baix se diu,
als magnífichs acessors del General y present casa
y advocat fiscal assump, per a què sobra son contengut fessen lo vot en escrits que fou deliberat,
que sas senyorias als XV de octubre MDCLXXXXVIII
com més llargament és de vèurer de dits papers,
que són assí cusits signats de números LIIII, LV,
LVI, LVII, LVIII, LVIIII y LX.

eclesiàstich, han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet
per los nobles y magnífich don Narcís de Anglasell, don Francisco de Portell, doctor Domingo
Aguirre, doctors del Real Concell, magnífichs
acessors y advocat fiscal assumpt, en virtut de
deliberació per sas senyorias feta als XV de octubre MDCLXXXXVIII, en y ab la qual són de vot y
parer que poden y deuhen sas senyorias remunerar o satisfer certs treballs suportana // 112r //
per dits doctor Gerònim Martí, Francisco de
Monfar y doctor Joseph Fornaguera, per ser totalment aliènos, ynconnexos y desapropriats de
los officials de sos officis respective, y fets axint
fora de la present ciutat pagant-sa’ls las dietas
fent constar de dits treballs. En quant emperò
als demés treballs refferits per dits Martí, Monfar y Joseph Fornaguera y respecta de las remuneracions que demanan lo noble don Joseph de
Cancer, subrrogat que fou lo trienni pròximpassat en lo offici de altre dels acessors, y dits
Francisco de Marí, Bernat Forés y verguers per
quant ya foran remunerats ab la remuneració
general, no·s diu donar a dits officials la remuneració pretesa, en orde emperò als verguers,
fent constar de haver tingut casa llogada lo
temps estigueren fora se’ls deu pagar lo lloguer
del temps estigueren fora. Y finalment en quant
a la pretesa remuneració de dit Amigant, que no
se li deu donar cosa, attès las dietas se li pagaren
com més llargament de dit vot és de vèurer, que
és assí cusit signat de número LXI y del thenor
següent. Segueix-se dit vot:

En aquest mateix dia sas senyorias, absent de
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor

«Jesús,b Maria, Joseph. En lo fet consultat per
los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
als nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim
// 112v // senyor llochtinent y capità general,
acesors y advocat fiscal infrascrits, ab deliberació
per dits senyors feta als XV de octubre proppassat, en y ab la qual attenent que diffarents officials de la present casa, pretenén de què se’ls
donen remuneracions extraordinàrias per los
grans y extreordinaris treballs que suportaren
en la campanya pròximapassada del any
MDCLXXXXVII, no obstant las remuneracions que
los antecessors de dits molt il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors los foren donadas per los
treballs extreordinaris, suportaren en los dos últims anys del trienni proppassat. Y que alguns
de ells, ço és, lo noble don Joseph de Cancer
Prat y Sanjulià, advocat fiscal del General, lo
doctor misser Hierònim Martí, subrrogat que

a. a continuació ratllat, altre paper del magnífich Francisco
de Monfar.
b. a continuació ratllat, pròxim.

a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1706-1712.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
111v-112r del trienni 1698-1701.
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fou en advocat fiscal lo trienni proppassat, Francisco de Marí y Ginovès, donsell regent los
comptes, Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal, y Bernat Forés, notari real col·legiat,
subrrogat en lo offici de ajudant tercer de la
scrivania major, aportant causas devant sas senyorias, pretenent ditas remuneracions tementse que faran lo mateix los demés officials, desitjant lo total acert, deliberan que los nobles y
magnífichs doctors del Real Concell, acessors y
advocat fiscal infrascrits, fehen vot en escrits sobra si a dits officials són degudas ditas remuneracions y si podian guanyar ditas causas, y la
quantitat ficxa y certa que per ditas pra// 113r // tesas remuneracions poden alcansar; y
si podrian y deurian sas senyorias fer conveni ab
dits officials per escusar los gastos dels plets y la
mayor quantitat en què podria ser condempnat
lo procurador fiscal de la present casa, aconcellan a sas senyorias lo que podan y deuhan obrar
en estat dependència. Vista la dita deliberació,
vistas las suplicacions y papers presentats per los
sobra anomenats officials y per don Joseph
Amigant, exactor, doctor misser Joseph Fornaguera, subrrogat que fou de scrivent extrahordinari de la scrivania major, y per los verguers
de la present casa en què especifican los treballs
extrehordinaris per los quals demanan ditas remuneracions; vistas las deliberacions de remuneracions fetas per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
trienni proppassat en la fi de son trienni, als sobradits officials XVII de juliol MDCLXXXXVIII, per
los treballs extrehordinaris per ells suportats en
los dos últims anys de son trienni, junt ab las súplicas per dits officials donadas, per obtenir ditas remuneracions que·s troban en lo llibre de
deliberacions de dit trienni; vitas las deliberacions de las quantitats que·s donaren a dits officials, per seguir lo molt il·lustre y fidelíssim concistori des de la present ciutat a Vilafranca y de
allí a la vila de Reus y també per tornar a Barcelona fetas als XXX de maig, XX de // 113v // setembre y V de desembre MDCLXXXXVII; vistas altres dos deliberacions fetas als XXIX y XXXI de
juliol MDCLXXXXVIII ab las quals foran deliberadas, ço és, al dit doctor Gerònim Martí setantasinch lliuras y a dit Francisco de Marí sexanta-ysis lliuras, a més de las que se’ls deliberaren en
remuneració general; vist lo capítol X de las
Corts MCCCCXXXIII; vistos los capítols dos, tres,
quatre, sinch y sis de las Corts MCCCCLII, continuats uns y altres en lo llibre dels Quatra Senyals; vist lo capítol XX de las Corts MDLIII y VIIII
de las Corts de MDLXXXV; vistos los capítols dos,
XIIII y LXXXXVII, Corts MDLXXXXVIIII; vista la
constitució com la potíssima VIIII, títol «De
observansa de constitucions»; vista la sentència
de visita del trienni de MDCLXXXXII sobra la querela de número LX y la real sentència en la causa
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de recors proferida a relació del noble don
Francisco de Rius y Bruniquer; vista una provisió feta als XXXI de juliol MDXCIII per lo reverent
canceller y magnífichs regent y altres doctors de
la Real Audiència, en lo procés de la causa que
aportava Llu?s Rufet, scrivà major contra lo
procurador fiscal, sobre las remuneracions y satisfació que pretenia dit Llu?s Rufet per los treballs extreordinaris que havia suportat en las
contencions o competèncias que alashoras se
offeriren en la present casa; vist un vot fet per
// 114r // los acessors y advocat fiscal en lo mes
de janer MDCXXV que·s troba en lo dietari del
trienni MDCXXIII; vista una representació que·s
féu per los senyors diputats als XXVIII de fabrer
MDCXXVIII al concistori dels visitadors que·s troba en lo dietari del trienni MDCXXVI; vista una
sentència de visita feta en lo any MDCLVI sobra la
quarela de número CXXX que·s troba en lo llibre de Sentèncias de Visita del trienni MDCLIII y
la real sentència que, en causa de recors de la
dita sentència de visita, se proferí en la Real Audiència a relació del magnífich Agustí Piñana als
XXIII de juliol MDCLXIII que·s troba en lo llibre
de Deliberacions del trienni MDCLXXVII; vista
una sentència proferida en la present casa per lo
noble don Llu?s de Valencià, doctor en drets en
la causa que Joan Argila, scrivà major y altres officials aportaven contra lo procurador fiscal per
rahó de la extracció de censals; vista altra
sentència profferida per los acessors als VI de
agost MDCLXXXI en la causa que lo doctor Rafel
Llampillas, acessor que fou de la Deputació,
aportava contra lo procurador fiscal, y altra feta
lo mateix dia en la causa que lo doctor Joan
Quadras aportava contra lo procurador fiscal;
vista la provisió feta als XVII de desembre de
MDCLXXXV per lo magnífich doctor Francisco
Ameller, vuy jutge de la règia cort en la causa
que los acessors y advocat fiscal //114v // aportavan contra dit procurador fiscal; vista la declaració de dupte feta per los molt il·lustres senyors
diputats y oÿdors de comptes y magnífichs acessors als VII de fabrer de MDCLXXXVIIII; vist tot lo
demés que se havia de vèurer acerca la subjecta
matèria.
Attès y conciderat que de las suplicacions y papers presentats per lo doctor Hierònim Martí,
subrrogat en lo offici de advocat fiscal, Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal y doctor
Joseph Fornaguera, subrrogat en lo offici de
scrivent extrahordinari de la scrivania major,
consta que entre altres treballs y affers demanan
remuneració o satisfacció, ço és, dit doctor
Hierònim Martí per XXVIIII dies que diu se
ocupà des de VIII de abril MDCLXXXXVII de orde
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, anant a
la vila y Vegaria de Montblanch per exeminar
los comptes de la lleva que dita Vagaria féu en

lo any MDCLXXXXV, y de altra part per un mes y
mitg que ell y son fill se emplearen, de orde del
molt il·lustre y fidelíssim concistori, en fer la lleva de la Vegaria de Montblanch des del dia XIII
de juny MDCLXXXXVII, en què lo noble don Joseph Meca, diputat militar, que tenia a son càrrech la dita lleva, se’n anà a campanya per assistir al excel·lentíssim senyor doctor Francisco de
Velasco, aleshores virrey capità general del present principat de Cathalunya, com se conté en
los números I y II del paper donat // 115r // per
dit doctor Martí. Y que axí mateix se li ha de remunerar lo treball que prengué lo dia XX de octubre MDCLXXXXVII de orde del molt il·lustre y
fidelíssim concistori, exint a las dotsa horas de la
nit ab V fadrins y atxes, per regonèxer los camins per hont havian passat los carros que portavan los llibres, robas y joyas de la present casa,
a fi de cercar dos joyas que se havian perdut per
dit camí, en la qual diligència se ocupà fins lo
dia següent al mitgdia que, havent trobat una
de ditas joyas de or y perlas anomenada lo pèsol,
la entregà a dits senyors deputats en la vila del
Vandrell, com se conté en lo número III de dit
paper. Pretenent semblantment en lo número
IIII que se li an de pagar las dietas de sis dias,
que de orde de dits senyors deputats se ocupà
anant des de Reus a la vila de Çarreal y a la de
Santa Coloma per auquirir en notícias enviant
propris, per saber si lo enemich baixava al camp
de Tarragona, a fi de donar avís a dits senyors
diputats, pagant-se-li juntament lo que gastà ab
propris. Y per dit Francisco de Monfar y Sorts se
pretén haver-se-li de remunerar lo treball de haver-sa ocupat XII dias, ab sas nits, de orde de dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori per a comboyar los carros que aportavan los llibres, robas
y joyas del General, en tots los viatges feren des
del axir fins al tornar a la present //115v // ciutat,
en las diadas expressadas en lo paper que ha presentat, pretenent lo doctor Joseph Fornaguera
semblant remuneració per los dias se ocupà, de
orde de dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
en la mateixa funcció de comboyar dits carros.
Consta que los dits treballs foran extreordinaris
y totalment alienos, inconnexos y desapropriats
de las obligacions los officis respective y fets,
exint fora de la present ciutat y del lloch a hont
se tenia la casa de la Deputació, los quals segons
diffarents capítols de Cort, et signanter lo capítol V de las Corts MCCCCLII y observansa de la
present casa, deuhen ser remunerats o satisfets.
Y consta que ab las suplicacions que donaran a
la fi del trienni proppassat no expressaran dits
treballs ni demanaran remuneració d’ells, axí
que no venen satisfets ab la remuneració general. Per ço són de vot y parer que fent dits officials constar de dits treballs y dias que en ells se
ocuparen, podan y deuhen sas senyorias remunerar o satisfer dits treballs als dits officials, pa1001

gant-se’ls sas dietas en lo modo y forma acostumada. Y al dit doctor Gerònim Martí a més de
las dietas lo gasto dels propris que constarà aver
despatxat, prenent en compte las setanta-ysinch lliuras que per rahó de dits treballs li foran
deliberadas ab dita deliberació de XXV de juliol
MDCLXXXXVIII, y que si sobra // 116r // esta satisfacció poden per conveni tràurer algun partit
més favorable a la casa, no té convenient algú lo
executar-o.
En quant emperò als demés treballs per los
quals, ab ditas súplicas y papers, demanan remuneració los sobradits doctor Hierònim Martí,
Francisco de Monfar y doctor Joseph Fornaguera, y axí mateix respecte de las remuneracions
que demanen don Joseph Cancer, Francisco de
Marí, Bernat Forés y verguers de la present casa
per los treballs que explican en los papers y súplicas per ells respective presentades; attès y conciderat que cas deguessen o poguessen dits treballs ésser remunerats, foren compresos y
remunerats ab la remuneració general que demanaren y se donà a dits officials en la fi del
trienni proppassat y los de Francisco de Marí ab
ella y ab la subssegüent de sexanta-sis lliuras,
que en particular se’ls deliberaren ab dita deliberació de XXXI de juliol MDCLXXXXVIII. Per ço són
de vot y parer que no·s deu donar a dits officials
la remuneració que pretenen per dits treballs, y
que sobra ella no deuhen dits molt il·lustres senyors deputats transigir ab dits officials, entès
emperò que en orde a la satisfació que demanan
los verguers del lloguer de casa per lo temps que
estigueren fora, seguint a dit molt il·lustre y fidelíssim concistori en concideració de què per
rahó de llurs officis, a més //116v // del salari se’ls
dona casa franca, són de vot y parer que se’ls deu
pagar lo lloguer del temps que estigueren fora,
cas fàcian constar haver tingut casa llogada, y sobra aquesta pretenció poden fer los ajusts que’ls
aparega fer a favor del General. Finalment, en
quant a la remuneració pretesa per don Joseph
Amigant, exactor, per los fadrins diu lo acompanyaren en lo viatge que expressà en la súplica
que ha presentat, attès que resta satisfet en las
dietas que confessa li pagaren los senyors diputats y oÿdors del trienni proppassat, per ço són
de vot y parer que no se li deu ni pot donar remuneració alguna, y per conssegüent no se ha
de entrar a concordar ab ell sobra dita pretesa remuneració. Don Narcís de Anglasell. Doctor
Domingo Aguirre. Doctor Rechs y Gallart, accessor. Don Francisco de Portell. Don Anton de
Cruÿlles, accessor subrogatus. Doctor Joseph
Costa, fiscalis advocatus in his assumptis.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias, absent axí mateix lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich de concistori, notas en
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present dietari, de com entre los dias de ahir y
de avuy han noticiat de paraula lo contengut en
dit vot als dits don Joseph de Cancer, doctor
Gerònim Martí, Francisco de Marí, don Joseph
de Amigant, Francisco de Monfar, doctor Joseph Fornaguera, Bernat Forés, Fermí Vehils,
Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats
en verguers // 117r // de sas senyorias, per a què
restan serciorats de com sas senyorias desitjan
posar en execució lo sobradit vot y evitar plets
als officials de la present casa.
Dimars, a XIII de gener MDCLXXXXIX. En aquest
dia a las quatra horas de la tarda són vinguts en
la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la excel·lentíssima ciutat
yunt ab los del molt il·lustre y fidelíssima bras
militar, fent un cos per a continuar la conferència per aver-se tingut l’altra vegada en casa de la
ciutat. En quant als compliments se observà lo
mateix en tot y per tot conforme als XXII de nohembre MDCLXXXXVIII, com és de vèurer en lo
present dietari en dita jornada en esta confarència, per haver aparegut que nececitave de remirar-se lo memorial que se havia resolt posar en
mans de sa magestat, Déu lo guarde. Se resolgué fos aquell re- //117v // mirat ab tot cuydado
per los tres presidents, esmenant y corregint lo
que los aparagués necessari, y que en altre conferència fos reportat y llegit lo que’ls hauria aparagut ésser forçós mudar-se.

118r

En aquest mateix dia acerca de las sinch horas
de la tarda se à yuntat en la present casa de la
Deputació una dotsena de personas dels tres estaments, convidada per los verguers de orde de
sas senyorias, en la qual entrevingueren y foran
presents, menos dos per las causas que baix se
expressarà, los infrascrits y següents: per lo estament eclesiàstich, lo il·lustre fra doctor Joan Soler, abat de Sant Pau, don Llu?s de Josa, ardiaca
de Santa Maria del Mar y canonge de la santa
iglésia de Barcelona, lo doctor Joseph Romaguera, canonge de dita santa iglésia, lo doctor
fra Anton de Solanell, thesorer del real monestir
de Santa Maria de Ripoll. Per lo estament militar, Joan Bonaventura de Gualbes, Joseph de
Sanyust y Pagès, que no assistí per trobar-se indispost, don Francisco Sans y de Puig, don Joan
de Copons y Falcó. Per lo estament real, Joseph
Catà y Bertran, doctor Honofre Monsalvo,
Joan Llinàs, Joan Batista Reverter, qui no pogué assistir per trobar-se fora ciutat, ciutedans
honrrats de Barcelona.

118v

Se assentaren los eclesiàstichs primer, després
los militars y després los reals, y feren la protesta
en la forma acostumada en orde al sèurer los
eclesiàstichs, militars y reals interpoladament,
essent presents per testimonis Llorens March y
Fermí Vehils, verguers de sas senyorias, volentla tenir per repetida en tots los actes. A la qual
Dosena axí convocada y congregada, fonch per
sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich dit refferit y proposat,
estant assentats sota del docer, aportant las insígnias de domàs carmasí y sobra d’ellas los escuts de or ab las armas del General, que als VIIII
del corrent los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat avian enviat una embaxada en escrits al molt il·lustre y fidelíssim concistori per medi dels senyors don Francesch
Nicolau de Sant Joan y Joan Batista Reverter,
ciutedà honrrat de Barcelona, en la qual insinuavan que, desityant esta excel·lentíssima ciutat posar-se als reals peus del rey nostre senyor,
que Déu guarde, per medi de persona nomenadora per lo savi Concell de Cent, demanavan
acompanyàs lo molt il·lustre y fidelíssim concistori en la ocasió que se offerirà sa patició y súplica. Com més extenssament era de vèurer de la
dita ambaixada en escrits que, signada de número LIII cusida y continuada en lo dietari corrent
als VIIII del present mes, se donà per proposició.
Y conciderant lo molt il·lustre y fidelíssim concistori la recíproca correspondència que sempre
avia proffessat ab la excel·lentíssima // 119r //
ciutat, lo gran desitg té de continuar-la y aplicar-se en quant sia del mayor agrado y consuelo
de dita ciutat, encontrava emperò en dita dependència algunas difficultats nactas axís de la
contextura de dita ambaixada com altrament de

Dimecres, a XIIII de gener MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias Joseph Romanyà, corredor de orella de la present ciutat, anomenat per
ser en lo offici de credencer de draps de la bolla
de la present ciutat per Joan Ortells, parayre y
abaxador de la present ciutat, arrendatari del
dret de bolla de la present ciutat y sa col·lecta lo
trienni corrent, usant de la facultat a ell dit
arrendatari donada y concedida ab un cap de la
tabba de dit arrendament, ha prestat jurament a
nostre senyor Déu y a sos sants quatra Evangelis
per ell dit Joseph Romanyà, corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias de haver-se
bé y llealment en la servitut de dit offici de credencer de draps, y tenir y servar las ordinacions
y disposicions de dit concistori, subjectant-se al
judici de la visita del General, obligant-ne per
dit effecte sa pena y béns com a deutas fiscals y
reals, prestant sagrament y homenatge en mà y
poder de Llorens March, subrrogat en altre dels
verguers del concistori de sas senyorias, essent
presents per testimonis Fermí Vehils y Llorens
March, també subrrogats en dit offici de verguers.

a. a continuació ratllat, concistori.
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la present conyuntura y occurrència. Que apar
al molt il·lustre y fidelíssim concistori se deurian
y podrian atténdrer ab tot cuydado y conato,
que per ço en atenció del sobra expressat sie servida la dotsena aconcellar a sas senyorias, lo que
en tant important cas y en què tant se interessa
lo desempenyo de dita excel·lentíssima ciutat y
son consuelo, lo qual regoneix per molt propri
lo que han y deuhen obrar sas senyories en mayor lustre y alívio de dita ciutat y de tot lo Principat.
E las ditas personas de dita Dotsena, oÿda dita
proposició per sas senyorias feta y oÿda la dita
embaxada donada per proposició, que per mi
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa ab alta e
intel·ligible veu és estada llegida, aconcellà y féu
la resolució següent en esta forma, que sas senyorias quant antes per medi de ambaixada en
la forma acostumada en escrits responga a la
dita ambaixada, que los excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat en escrits los enviaren als VIIII del corrent, contenint que lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori se offeresca
acompanyar a la excel·lentíssima ciutat, axí en
esta com en totas // 119v // las ocasions que seran del agrado de dita ciutat, emperò que no
pot deixar de ponderar-li que la conyuntura y
occurrència present y circunstàncias que se insinuan en sa ambaixada són dignas de premeditació. Y subseguidament sas senyorias, ans de disgregar-se la Dotsena, han anomenat als dits
senyors don Lluís de Josa, Joan Bonaventura de
Gualbes y doctor Honofre Monsalvo per a què
fossen servits formar en escrits la ambaixada que
per part de sas senyorias se avia de tornar a dita
excel·lentíssima ciutat, per a poder-sa reportar a
dita Dotsena antes de disgregar-se, lo que han
executat ab molt gust y després per mi dit secretari y scrivà major ab alta e intel·ligible veu fou
llegida a dita Dotsena, «Excel·lentíssim senyor», etcètera, y avent aparagut bé a dita Dotsena se ha disgregat.
Segueix-se la ambaixada en escrits fahedora per
sas senyorias a la que envià la excel·lentíssima
ciutat als IX del corrent a sas senyorias, la qual
és assí cusida signada de número LXII y del thenor següent. Segueix-se dita ambaixada:
«Excel·lentíssima senyor. Lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat, en vista de la embaxada que en escrits
reportaren per part de vostra excel·lència als
VIIII del corrent los senyors don Francesc Nicoa. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 119r-120r del trienni 1698-1701.
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lau Sanyoan y // 120r // Joan Batista Reverter,
ciutedà honrrat de Barcelona, en què se serveix
vostra excel·lència participar-nos que desityant
posar-se als reals peus de sa magestat, Déu lo
guarde, per medi de persona nomenadora per
lo savi Concell de Cent, demanant acompanye
en la ocasió que se offerirà la petició y súplica de
vostra excel·lència, offereix lo molt il·lustre y fidelíssim concistori acompanyar a vostra
excel·lència axí en esta com en totas las ocasions
que seran del agrado de vostra excel·lència, en
continuació del que sempre ha procurat dedicar-se en tot lo que ha conciderat ser del mayor
servey, gust y satisfació de vostra excel·lència.
Però no pot deixar de posar en la concideració
de vostra excel·lència, que la conjuntura y
ocurrència present y circunstàncias que se insinuan en lo paper de ambaixada de vostra
excel·lència, són dignas de tanta ponderació y
gravedad que no dupta lo molt il·lustre y fidelíssim concistori que las premeditarà vostra
excel·lència, ab tota aquella moderesa que acostuma vostra excel·lència en sas acertadas resolucions, per a què puga llograr lo fi que desitya, ya
lo contribuhir lo molt il·lustre y fidelíssim concistori al mayor consuelo y desempenyo de vostra excel·lència ab conformitat del excel·lentíssim senyor llochtinent general y molt il·lustre y
fidelíssim bras militar.»
Diyous, als XV de janer MDCLXXXXVIIII. // 120v //
En aquest dia han enviat sas senyorias als
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, un recado per medi del magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, contenint
que sas senyorias desitjavan tornar resposta a sa
excel·lència a la ambaixada que, en escrits foran
servits enviar-los als VIIII del corrent, per medi
de una ambaixada també en escrits aportadora
per dos cavallers, y que axís fossen servits assenyalar hora al que li han respost que sempre que
fossen servits, sas senyorias lo rebiran ab molt
gust segons relació ne ha feta al molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias de dit síndich.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich
del General y present casa com dalt se ha dit de
part de sas senyorias, los senyors Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y lo doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, aportaren la ambaixada en escrits al excel·lentíssim
concistori dels senyors concellers de esta ciutat,
que està cusida y continuada en lo present dietari en yornada del dia de ahir, y signada de número LXII, los quals arribats que foran en casa
de la ciutat foren rebuts per los officials de dita
casa a la porta que ix al pati. Y altrament y
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acompanyats fins a la porta del concistori,
// 121r // assentats que foran immediadament a
mà dreta del docer, a hont estaven assentats dits
senyors concellers, expressaren a sa excel·lència
lo contengut en dita ambaixada en escrits. Al
que fou respost per lo excel·lentíssim senyor
conceller en cap, en veu de sos companys, dient
que feya la ciutat summa estimació del singular
favor ly feya ab dita ambaixada lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori, y que no avia esperat menos de sa gran atenció, y que podia assigurar-se
que apreciava molt sa insinuació. Després foran
acompanyats per los mateixos officials fins a la
dita porta del pati y altrament. E tornats en concistori dits Gualbes y Monsalvo feren relació del
sobradit.
Divendres, a XVI de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha assistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, per ocasió
de trobar-se indispost en lo llit, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich y se adverteix
que fins tornarà a concistori no·s farà altra nota
de sa desgana.
Dissapte, a XVII de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim // 121v // senyor oÿdor eclesiàstich per
rahó de sa indisposició, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
escrit a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, la data del qual és en Barcelona als XXXI de octubre de MDCLXXXXVIII. Y en
resposta de una ambaixada en escrits que per
part de sas senyorias als VIIII de setembre de dit
any fonch reportada a sa excel·lència, contenint
dit bitllet de què sa magestat despedís als XVIIII
de setembre de MDCLXXIII lo real despaig, del
qual remeté còpia a sas senyorias, a fi de què se
trobe en intel·ligència de son contengut. Y que
per est motiu no trobant-se constitució ni privilegi que fomente la exempció de allotyar als officials del General, sinó antes bé estar-se en la
intel·ligència que des de MDCLII fins al de
MDCLXXII se avia allotyat en la casa dels taulers,
no té lloch la instància de sas senyorias fins que
ó justifiquen ab més fonament, del que han fet
fins al present y respecte de què, en conseqüència de esta pretenció, han passat de poch temps
a esta part a presentar mandatos als jurats de las
univercitats per a què no allotyen en las casas
dels officials. Encarregà cessen de semblants
mandatos y reboquen tots los que auran fet,
que en dies passats se despediren ordes generals
als cavos del exèrcit que //122r // estan allotyats,
manant-los ab la mayor precisió no embarassen
que los officials del General registren las casas
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de sa habitació, y que en cas de nececitar-se de
algun favor lo donassen sens rèplica. Y que encara que tenia ordenat al mestre de camp don
Fernando Dàvila, quant governava en ínterim a
Rosas, ha repetit al General don Esteva de Olalla, governador actual de aquella plassa, la orde,
manant-li que per ningun cas no permete se introduhescan ni vengan en ella robas ni altres gèneros sens que primer no ayen pagat los drets
que justament deuran, y que per a procehir contra los qui los desfraudaran done la acistència
que se li demanarà per part dels ministres del
General; y que axí mateix cusís y continuàs en lo
present dietari la còpia de dit real despaitg refferit en dit billet, com més llargament de dits billet y còpia és de vèurer, que són assí cusits y signats de números LXIII y LXIIII y del thenor
següent. Segueix-se dit billet:
«Ena vista del memorial que se me ha presentado
por parte de vuestra señoría, que se reduze a tres
puntos, el primero conzerniente a la exempción de
alojamientos que pretende vuestra señoría les toque a los tableros o cogedores de los derechos de la
Generalidad y demás officiales de ella, que en
fuerza de // 122v // reales conçesiones de tiempo
immemorial han gosado paçificamente de la livertad de no tener alojados en sus casas los soldados
y gente de guerra, ni contribuhir a las tallas que
por esta causa se imponen, siendo totalmente immunes de este cargo, como ya lo mandó obserbar el
señor marqués de Mortara, governando estos cargos el año de MDCLVII. Haviendo, así mismo, vuestra señoría prozedido difarentes vezes contra los
pueblos que pretendiessen oponerse a dicha exempzión, y que respecto de que en la ocasión presente
son muchas las villas y lugares que prozeden de hecho en notoria violazión de dicha immunidad,
intentando compelir a los ofiziales y tableros a que
tengan alojamiento y contribuyan en las imposiziones que, por causa de ellos, hazen, lo que motibará a que la mayor parte de dichos offiziales no
observándoles dicha immunidad dejaran los offizios y vuestra señoría no hallará personas para la
exacción de sus derechos de aquella legalidad, y
circunstançias que se requieren en el abuso que cometió en la plaza de Rosas un marchante francés
que tiene botiga pública de todos géneros de ropas y
mercaderías, y introduziéndolas en ella con saviduría del governador sin haver querido reglarse a
lo que disponen los capítulos de corte, //123r // que
es el dar manifiesto a los offiçiales del General y
despatchar y pagar los derechos devidos, sinó que
antes vien se defrauden enteramente, vendiendo
dichos géneros y remitiéndolos a diffarentes partes
de Cathaluña, pidiéndome vuestra señoría mande con toda prezizión no se permita, sinó que se dé
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
120v-121r del trienni 1698-1701.

assitencia para proseder contra el marchante y
otro qualquiera que defraude los derechos de la
Generalidad. Y en satisfassión al primer punto
diré a vuestra señoría que, con motibo de haver
introduçido esta misma pretenzión don Luís Sabater, por parte de vuestra señoría el año de
MDCLXXI, hallándose en Madrid a dependençias
de la Generalidad, fue su magestad servido remitirla al señor duque de Sessa, entonzes lugartheniente general de este Principado, mandándole
que con la junta de ministros de la Real Audiencia que destinasse, diesse su parazer sobra esse punto, en cuyo cumplimiento en XXIII de julio del mismo año informó a su magestad con el dictamen de
la junta de ministros, de que resultó el expedir en
XIX de septiembre de MDCLXXIII el real despacho
de que remito copia a vuestra señoría. Por lo que
mira al segundo punto ha algunos días se expidieron órdenes generales a los cavos del exército que
están alojados, mandándoles //123v // con la mayor prezición no embarazen que los offiçiales del
General registren las cassas de su havitazión, ni
las demás de los pueblos donde estubieren, y que en
casso de neçecitar de algún favor y auxilio se le
diessen luego sin la más leve réplica ni escusa. Y
también sobre el tercero, aunque ya lo tenía ordenado al maestro de campo don Fernando Dávila,
quando governaba en ínterin a Rosas, he repetido
al General don Esteban de Ollalla, governador oy
actual de aquella plaza de orden, mandándole
que por ningún caso consienta ni permita se introduzgan ni bendan en ella ropas ni otros géneros, sin que primero no hayan pagado los derechos
que justamente devieren, y que para prozeder contra los que los defraudaren de la asistencia que se
le pidiesse por parte de los ministros de vuestra señoría, a que guarde Dios muchos años. Barcelona,
y otubre XXXI de MDCLXXXXVIII. Jorge Landgrave
de Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos deputados
del General de este prinzipado.»

quiere, suplicándome mande mantenerlos en la
exempción de no alojar. Y haviendo encargado al
duque de Sessar, vuestro antecessor, en essos cargos
me informasse, sobre este punto respondió en carta
de XXIII de julio del año passado que, haviéndose
comunicado esta pretensión de los diputados con
una junta de ministros que formó de los más
prácticos y experimentados de essa Real Audiencia, le dijeron que no hallaban constitución ni
privilegio que disponga, hayan estado estos offiçiales exemptos y que desde el de MDCLII acá han
siempre alojado como // 124v // también los offiziales del derecho de guerra por ser muchos, unos y
otros. Y por las malas conseqüencias que se seguirían de esta exempción fueron de parecer, el duque y la junta, que no solo por esto no se deve dar
lugar a ella, sino por que serían tantos los que la
pretendían que fuera motibo para que la pretendiesse los receptores del derecho de guerra, en grave prejuicio del real servisio y del vien común de
esse Principado. Y siendo tan justificados estos
motibos y conveniente no hazer esta novedad, lo he
resuleto assí, conformándome con el sentir del duque de Sessa y de la junta, y porque no han probado los deputados bastantamente la possessión que
alegan a su fabor, vos daréis orden para que se observe esta resoluçión y a los deputados la carta inclusa con que he mandado participarla como lo
veréis por su copia . Data en Madrid a XIX de setiembre MDCLXXIII. Yo la reyna. Vidit don Melchior de Navarra. Vidit don Petrus de Villacampa, regens. Vidit don Michael de Çalba. Vidit
don Josephus de Boxados, regens. Vidit Exea, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don
Ludovico Mantica, regens. Don Francisco Izquierdo de Barbegal, secretarius.»
125r

Segueix-se la còpia de dit real despaig:
124r

«Laa reyna governadora espectable de que de
San Germán, mi lugartheniente y capitán general en nombre de los deputados deste Principado,
me ha repressentado don Luís Sabater que los tablajeros y receptores que estan divididos por esse
Principado y cobran sus derechos, estan en possessión de no alojar en sus casas, y que podría pretenderse por título o privilegio. Y como no obstante
esto se continue alojar en donde estan guardados
los dineros que prozeden de derechos, de que dan
qüenta estos officiales, y sería dificultoso si hubiesse de tener alojamiento por el peligro, y que también lo será el hallar quién lo sirba por este rezelo,
por no estar sus cassas en la seguridad que se rea. l’original d’aquesta còpia de reial despaig es troba intercalat entre els folis 60v-61r del trienni 1698-1701.
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Dilluns, a XVIIII de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, lo doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en
lo offici de síndich del general y present casa, ha
fet relació de com als dicet del corrent se era
conferit ab lo noble don Pedro de Amigant,
doctor de la Real Audiència, y relador de la causa que en ella se aporta contra lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joan Olmera y Bianya, de present oÿdor militar, instant los nobles conyuges
don Pedro y dona Maria de Planella y Ombert,
notari Esteva Galceran, y li avia expressat que
no obstant que altre vegada de orde de sas senyorias se avia conferit ab ça mercè, per a què
fos servit suspèndrer dita causa per competir a
dit senyor oÿdor militar la excepció «Magistratus» durant son càrrech, segons disposició de
dret, y axís no poder ser convingut en judici. Y
que era estat servit dir-li desitjava donar gust al
concistori, però que ne havia // 125v // de donar
part a la sala. Y que avent anat després a confe-
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rir-se, per ocasió de trobar-se indispost sa
mercè, ab lo magnífich doctor Joan de Colomer, també doctor de dita Real Audiència y antiquior de la sala, per a saber la resolucióa avia
pres sobra est fet, tant en orde de dita causa
com y també de las demés, y li avia respost que
avia enviat a cercar los notaris de las ditas causas
de orde de la sala, per a ordenant-los no admetessen deducció alguna durant lo càrrech de oÿdor militar en dit don Joan de Olmera en ditas
causas, y que avisassen a las parts de la resolució
de la sala; y que ditas causas per rahó de ditas rahons no podian córrar, com era de vèurer de la
relació feta per ell a sas senyorias als tres de octubre pròximpassat, que està notada en lo present dietari. Y que no obstant lo sobredit, avia
arribat a notícia de sas senyorias de què dits
cònyuges Planellas, de nou instavan dita causa,
y que axís fos servit que aquella se suspengués,
avent causat a sas senyorias novedat esta notícia.
Al que li avia respost que era veritat tot lo que li
avia refferit, però que dits nobles cònyuges Planellas des de llavors avian deduhit no competirli a dit senyor oÿdor militar la excepció «Magistratus», per quan dita causa era comenssada ans
de axir oÿdor militar, y també perquè era y se
aporta per procurador; y que ne avian apposat
formiter, y que axí no avia pogut suspèndrer-la,
ans bé que avia // 126r // de passar a declarar si
tenia lloch o no dita excepció. Que podia assigurar-se lo molt il·lustre y fidelíssim concistori,
y dit senyor oÿdor militar, que tant la sala com
ell attendrian en donar-los gust en tot quant
poguessen, y que premeditarian ab molt cuydado esta dependència.

lo capbreu de dit mes en fóleo CXXV, extret en
la extracció de censals feta als XI de setembre
MDCLXXXVII, no ha pogut trobar aquell.
126v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, també absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per rahó de sa indisposició, Pau Troch, apothecari ciutedà de Barcelona, tant com a altre
dels administradors de la almoyna del(s) pobres
encarcerats en las càrcers reals de la present ciutat, com y també com a procurador del magnífich Joseph Móra, donsell, Joseph Picó, mercader, y Francisco Bergadà, cinter, també
administradors de dita almoyna, com apar de la
procura en poder de Bonaventura Torras, notari públich de Barcelona, als XV dels corrents
mes y anys, la qual procura se troba assí cusida y
signada de número LXV, lo qual Pau Troch ha
jurat en mà y poder de sas senyorias de com
avent fet las degudas diligèncias, per vèurer si·s
trobaria lo acte de la original creació de aquel
censal, de a hont devallà aquella part de censsal
de preu dos-centas vint-y-una lliura, catorsa
sous y tres dinés al primer del mes de agost, lo
General feya a dits administradors continuat en
a. a continuació ratllat, de la sala.

Dimecres, a XXI de janer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich de concistori
per causa de sa indisposició, lo doctor misser
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació de com
als XVIIII del corrent se era conferit ab lo molt
reverent senyor canciller de orde de sas senyorias, y li havia referit lo contengut en la relació
que féu a sas senyorias dit dia XVIIII en orde
aver-se conferit ab lo noble don Pedro de Amigant, per a què fos servit de nou suspèndrer la
causa que se aporta en la Real Audiència a relació sua, instant los nobles cònjuges don Pedro y
dona Maria de Planella y Ombert, contra lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joan de Olmera
de present oÿdor militar. Y la resposta que li
avia feta dit don Pedro de Amigant, expressant
a sas senyorias que fóra de singular estimació del
concistori de què interposàs sa gran authoritat
per a què se suspengués dita causa, o bé que
avent-se de de- // 127r // clarar en la sala se tingués la deguda mira de las consseqüèncias aportaria si se declarava no tenir lloch la excepció
«Magistratus» contra los concistorials, o bé declarant-se in abstracto per modo de dupta en las
salas, al que dit senyor canciller ly avia respost
de què podia assigurar-se lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, que los desitgs residian en sa
senyoria era de servir-lo en tot quant pogués,
però que quant opposa formiter una part de què
no pot procehir la excepció «Magistratus», no
estava en sa mà ni dels reladors lo suspèndrer las
causas, sinó que se avia de passar a declaració.
Que podian estar certs sas senyorias que don
Pedro de Amigant no passaria aa declaració sense fer-ne verbum a la sala, y que tant la sala com
dit don Pedro de Amigant premeditarian ab
tota madurès una y moltas vegades la gravedat
del negoci, y que·s devian sas senyorias promètrer lo mateix de las tres salas quant in abstracto,
per modo de dupte, se tractàs de esta dependència en ellas.
En aquest mateix dia dit síndich constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent de concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich per rahó de sa indisposició,
ha fet relació a sas senyorias de com se era conferit ab lo molt reverent senyor canciller, y li
avia solicitat la declaració de las causas de contrafacció. Y singularment la declaració de la causa de la contrafacció del sello, al que dit senyor
a. a continuació ratllat, fer-na.
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canciller li avia respost que don Balthasar Oriol
// 127v // encara no ly avia entregat lo memorial
en dret tocant a dita contrafacció, y que en tenir-lo quant antes procuraria dita declaració.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per
sa indisposició, han enviat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, al síndich del General y present casa, per a què ly
donàs un recado, contenint de què avian rebut
una carta dels concellers de la ciutat de Vich de
data de XVIII del corrent, ab la qual avisavan a sas
senyorias de què lo governador de las tropas que
resideixen aquella ciutat exhigeix dels treginers
que passan en ella dret del ferro que aportan, y
que la exacció de dit vectigal encontra ab lo disposat ab generals constitucions és en perjudici de
aquella ciutat y del comers, lo qual se minora per
extreviar-se los treginers per altres camins, acudint al concistori per a què done la providència
per lo que, recorrent lo concistori al amparo que
sempre avia encontrat en sa excel·lència, ly suplicava fos servit aconsolar a aquella ciutat y honrrar
al concistori, ordenant al dit governador cesse de
la exacció de dit vectigal. Al que sa excel·lència
ha respost a dit síndich de què donaria los ordes
convenients, segons relació que ne ha fet a sas senyorias, qui me han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y continuàs en lo
present //128r // dietari còpia de dita carta qu·és
assí cusida, signada de número LXVI y del thenor següent. Segueix-se dita còpia de carta:

128v

delíssim senyor oÿdor eclesiàstich per aver convalescut de sa indisposició passada.
En aquest mateix dia no és vingut ni ha assistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich.
Dilluns, a XXI de janer MDCLXXXXVIIII. En
(a)quest dia no ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix dia no és vingut a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia entre tres y quatra horas
de la tarda són anats los senyors de la Sisena a
// 129r // casa la ciutat, a continuar la conferència per aver-se tingut la última vegada en la present casa de la Deputació. Y en lo tocant al cerimonial se observa lo mateix que als XVIII de
octubre MDCLXXXXVIII, com és de vèurer en lo
dietari corrent en dita jornada, en esta conferència fou proposat per los tres presidents que
era estat forçós mudar algunas clàusulas en lo
memorial que se avia de posar en mans del rey
nostre senyor, que Déu guarde, per contenir algunas equivocacions de diadas y per millorar alguns termes, lo que se havia fet sens alterar res
del substancial, lo que se llegiria en la conferència per a què ordenàs lo que aparagués sobra
esta dependència. Y després de haver-sa llegit
fonch presa resolució que se copiàs dit memorial en la forma que estava corregit per a podersa posar en mà de sa magestat.

«Noa duptant, com no dupta lo governador de
las tropas que resideix en esta de guarnició, exhigir dels treginers que passan en ella dret del
ferro que aportan, y com la exacció de tal vectigal a més de ser contra lo disposat en generals
constitucions de est Principat, sie en notori gravamen y prejudici de esta ciutat y de la comuna
utilitat y comers, experimentant-se tots los dies
minorar-se aquell, per extreviar-se los treginers
per altres camins, no·s vehem precisats recórrer
a eix molt il·lustre y fidelíssim concistori, esperant que com a conservador que és dels privilegis del present Principat, donarà en esta dependència la providència que convé y a
nosaltres repetits empleos de sa mayor satisfacció que guarde lo senyor molts anys. Vich, y janer XVIII de MDCLXXXXVIIII. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa la mà de vostra senyoria
fidelíssima. Los concellers de la ciutat de Vich.»

En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per rahó de sa indisposició, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias per lo noble don
Joseph de Meca y Cassador, contenint que fossen servits sas senyorias // 129v // ordenar als
acessors ly declaren una causa que aporta contra
lo procurador fiscal, com és de vèurer de dita
súplica que és assí cusida, signada de número
LXVII y del thenor següent. Segueyx-sa dita súplica:

Dissapta, a XXIIII de juny MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia és tornat a concistori lo il·lustre y fi-

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Don Joseph
Meca y de Cassador representa a vostra senyoria

a. l’original d’aquesta còpia de carta es troba intercalat entre
els folis 127v-128r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
129v-130r del trienni 1698-1701.
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Dimars, a XXVII de janer MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni assistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per rahó de
trobar-se indispost y se adverteix que fins tornarà a concistori no·s farà altra nota.
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en la extracció de censals feta als XXXI del mes de
juliol MDCLXXXVI, y lo altre de penció sinch lliuras que semblantment dita priora y convent rebian sobra dit General als XVI de fabrer per los
títols continuats en lo capbreu de dit mes de febrer en fólio XIII, extret en la extracció de censals feta als XXXI de juliol MDCLXXXVI no és estat
possible trobar aquells.

fidelíssima com, no obstant que ha incessantment solicitat y procurat que los magnífichs
acessors de vostra senyoria li despatxassen y declarassen la causa que aportà en lo concistori de
vostra senyoria contra lo procurador fiscal del
General, no ha pogut consseguir la declaració y
despaitg de aquella, per lo que suplica a vostra
senyoria sia servit ordenar a dits acessors despatxen la dita causa. Y per què conste en tot temps
de las diligèncias fetas per dit don Joseph Meca,
suplica que la present sia cosida en lo dietari corrent, que ho rebrà a singular mercè. Lo offici,
etcètera. Altissimus, etcètera. Don Joseph Meca
y de Cassador, en causa pròpria.»
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per rahó de sa indisposició han ordenat al noble
don Anthon de Cruÿlles, subrrogat en lo offici
de altre dels acessors ordinaris del General present en concistori que quant antes yunt ab lo
magnífich doctor misser Maurici Rechs y Gallart, altre acessor declare la sobra- // 130r // dita
causa de dit don Joseph de Meca segons la que
serà de justícia, al que ha respost dit don Anthon de Cruïlles que ab gran gust passarà a dita
declaració quant antes puga y ly donen lloch los
precisos negocis fiscals de la casa ab què se troba
ocupat.

En aquest mateix dia no ha vingut ni assistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar per trobar-se indispost de una cayguda, y
fins y a tant que tornarà a concistori no·s notarà
altre cosa.a
131r

Divendres, a XXX de janer MDCLXXXXIX. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absents de concistori los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y militar per sa indisposició, lo doctor misser
Anthoni Comerma com a procurador de la
il·lustre priora y real convent de Santa Maria de
Junqueras de la orde de Sant Jaume de la Espasa de la present ciutat consta de sa procura en
poder de Joseph Güell,a // 130v // notari públich de Barcelona, als XXVII del corrent mes y
any, la qual és assí cusida signada de número
LXVIII, en dit nom ha jurat a nostre senyor
Déu y a sos quatre sants Evangelis per ell corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias
com havent-sse fetas las diligèncias possibles per
a cercar y trobar los actes de las originals creacions de aquells tres censals e o parts de censals,
ço és, lo un de penció tres lliuras, dos sous y sis
que tots anys als XXXI de mars rebian sobra dit
General, per los títols continuats en lo capbreu
de dit mes de mars en fólio CLXXXII, extret en
la extracció de censals feta al primer de desembre MDCLXXXV, lo altre de penció deu lliuras,
que tots anys al primer de maig rebian sobra lo
General per los títols continuats en lo capbreu
de dit mes de maig en fólio DCLXXXIII, extret
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1712.
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En aquest mateix dia, per ser demà sant Pera Nolasco, y axís dia de feriat, lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor yunt ab lo secretari y scrivà major y
magnífich racional del General y present casa, és
baixat a la casa del General de la present ciutat, y
en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor
dels fraus y a effecta de continuar lo inventari
dels fraus trobats y apresos en lo present mes de
janer, y se han trobats los infrascrits y següents:
primo als dos de janer del corrent any aprehenció
feta en casa de Francesch Fàbregas, abaixador, y
a un home incògnit de tres canas menos mitg
palms panyo vint-y-sinquè negra. Ítem als XVII
de dit aprehenció feta en casa Francisco Domènech, gorroter de agulla al Born, de sis dotsenas
de parells entre mitjas y calcillas.
Dissapta, a XXXI de janer MDCLXXXXIIII. En aquest
dia sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y militar per sa indisposició, han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta escrita a sas senyorias per
lo molt il·lustre capítol y canonges de la santa
iglésia de Lleyda, contenint que són tant gravas y
contínuo los excessos dels soldats de cavall en robar // 131v // al camí real sens perdonar a passatger algun, llevant-los no solsb los dinés, sinó també les robas y mercaderies fins a les càrregues de
blat, passant a maltractar-los a cutxilladas que
posan en carestia de viures, per lo que suplican
interposan sas authoritats ab las personas que
convinga per a lliurar a la província de tal misèria,
com més llargament és de vèurer en dita carta
que és assí cusida, signada de número LXVIIII y
del thenor següent. Segueix-sa dita carta:
«Moltc il·lustre y fidelíssim senyor. Són tant
graves y contínuos los excessos dels soldats de
cavall en robar al camí real, sens perdonar a pasa. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1712.
b. a continuació repetit, no sols.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
131v-132r del trienni 1698-1701.

satger algun llevant-los no sols los diners sinó
també las robas y mercaderies fins a les càrregues del blat, passant encara a maltractar-los a
cuxilladas, que no·s posen en la nececitat y carestia de viures que se experimenta per falta del
comers, per lo que representan a vostra senyoria
esta misèria, suplicant sia del agrado de vostra
senyoria interposar-se ab las personas que convinga per a lliurar esta província, de tal misèria
que no se avia experimentat fins ara ab tant excés, esperam de vostra senyoria com a tant zelós
del bé comú se aplicarà a solicitar lo remey més
proporcionat, y a dar-nos repetits ordes del mayor servey de vostra senyoria. Guarde Déu a
vostra senyoria molts anys, com desitjam y ha// 132r // vem manester per el bé de esta província. De nostra aula capitular, Lleyda y janer als
XXVIII de MDCLXXXXVIIII. Molt il·lustres y fidelíssims senyors, besam la mà de vostra senyoria
son més certs servidors. Los degà y Capítol de la
santa iglésia de Lleyda. Lo doctor Pau Ferrer,
degà y canonge. Doctor y canonge Pera Vidal.
Doctor y canonge Narcís Marcer. Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats generals y oÿdors de comptes del principat de Cathalunya.»

que si acàs fos que lo acte fos comensat o bé encontrava ab algun reparo, que no deixassen de
tenir-la, lo qual March tornà resposta dient que
lo pare rector avia consultat esta dependència, y
que se avia resolt se prolongàs dit acte de conclusions per altra dia, y que lo president vindria a
saber de sas senyorias lo dia y hora gustarian.
Dimars, a III de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia és tornat a concistori convalescut de
la indisposició passada lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
133r

En aquest mateix dia sas senyorias, absents dits
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y militar per lo que dalt se ha dit, han ordenat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, per a què ab còpia de la sobradita carta de
dit Capítol de Lleyda aporte un recado al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, suplicant-li sie
servit donar aquella providència que apereixarà
millor a sa excel·lència, per a què los soldats de
cavall cessen de perpetrar consemblants robos y
quedan punits los mals factors.

Febrer
132v

Dilluns, a II de febrer MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia a las tres horas de la tarda, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
eclesi(às)tich y militar per sa indisposició, sas senyorias tenint previnguts cotxes y officials de la
present casa convidats per anar a la iglésia del
col·legi de Bethlem de la present ciutat, per a assistir a unas conclusions dedicadas a sas senyorias per Francisco Massot, per ocasió de plourar
molt, han enviat per medi de Llorens March,
subrrogat en lo offici de verguer, un recado al
pare rector del dit col·legi, participar-li que la
pluja y inconstància del temps no permetia a sas
senyorias lo assistir a ditas conclusions com desitjavan, per què si hi havia forma per a poder-sa
prolongar per altra dia assistirian ab molt gust. Y
1009

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació a sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa indisposició,
de com lo dia present avia aportat lo recado a sa
excel·lència que li ordenaren sas senyorias dissapta passat. Y que sa excel·lència li avia respost
que també avia tingut carta del molt il·lustre
Capítol de la santa iglésia de Lleyda y que avia
ordenat al general de la cavallaria donàs providència sobre est fet, y que ara de nou secundaria lo orde a dit general de la cavallaria.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per lo
daltdit, han recomanat al dit síndich se conferesca ab lo noble regent la Real Thesoraria, per
a solicitar-li la cobransa de las avarias espectants
y degudas al general.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per lo
dalt refferit, han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada
per lo noble don Lluís de Valencià, ab la qual
representa que·s dóna per inhàbil per a decidir
la causa entre los taulers de Mataró y uns arrendataris del dret del General del trienni antecedents, per ésser estat noticiat de què la controvèrcia requeya sobra punt // 133v // que dit
Valencià avia escrit en dret a favor dels mateixos
taulers en una visita, la qual excusació li an
admès sas senyorias si et in quantum, etcètera,
com és de vèurer de dita súplica que és assí cusida signada de número LXX y del thenor següent. Segueix-sa dita súplica:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Don Luís de
Valencià diu que fou extret en sort en una causa
vertent en lo concistori de vostra il·lustre en los
taulers de Mataró y uns arrendataris del dret del
86. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis 133v-134r del trienni 1698-1701.
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General de triennis antecedents, y segons lo estil, forma difarents vegadas en las provisions de
las súplicas y sèdulas com altre dels jutges, sens
aver-se de instruhir del que contenia lo procés
ni etiam per a denunciar-lo. Però ara arribat de
aver de decidir lo plet, és estat noticiat de què la
controvèrcia esquèya sobra punt que dit Valencià avia escrit en dret a favor dels mateixos taulers en una visita. Y axí encara que las parts en la
extracció de jutges y altrament, no ajan donat
per suspecta a dit don Luís, però ell, attenent a
las obligacions que deu aténdrer a sas notícias y
estudis, se dóna per inhàbil per a judicar en dit
plet. Y no perquè se pague tant de sa litteratura,
que millor estudiada la matèria ne puga y tinga
docilitat per a apartar-se del que una vegada
sentí, sinó perquè no apareixeria bé a la part que
subcumbiria y perillaria sona // 134r // crèdit,
que ab tant treball adquirit. Per lo que posant
en notícia de vostra senyoria il·lustre lo sobradit, donant-ne vostra senyoria il·lustre notícia a
las parts y posant la present súplica en dietari,
vostra senyoria il·lustre passe a elecció de altre
jutge en la forma acostumada en lloch de dit
Valencià y ho rebrà a merçè. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Valencià.»

lo senyor deputat real, que altrament no auran
pogut respecte que los senyors oÿdors dins la
present ciutat no podan aportar massas, quant ý
és lo senyor deputat de son bras, la qual insígnia
se posà dit senyor oÿdor en lo cor de dita iglésia.
Y axí mateix dit verguer desvestí en dit cor ans
de comensar-se la funció, y finida ella dit senyor
oÿdor se llevà la insígnia en dit cor, y també lo
verguer se depullà en dit cor.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, acompanyat de alguns cavallers
que avia convidat entre tres y quatra horas de la
tarda, és estad padrí de un bateig en la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat, de un fill del il·lustre senyor Joseph
// 134v // Aparici, mercader y conceller quart de
la present ciutat, y de la senyora Maria sa muller
fou padrina la senyora Narcisa de Barrera y
Massana, muller del il·lustre senyor Magí de Barrera, ciutedà honrrat de Barcelona, conceller
en cap y clavari de la present ciutat, dit senyor
oÿdor militar fent la funció com estila qualsevol
particular, emperò aportant la insígnia de
domàs carmesí lo escut de or ab las armas del
General sobre sa insígnia, y ab un vergué anant
devant d’ella sempre ab massa alta, per ocasió
de no ser en la present ciutat com dalt se ha dit

Diyous a V de febrer MDCLXXXXIX. En aquest dia
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa in- //135r // disposició,
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com als
XXV del passat vingué al concistori de sas senyorias lo sargento mayor de la plassa, de part del
egregi senyor compte de la Rosa, governador
de las armas de la present ciutat, dient que per
exemplar lo terraplè de la muralla al capdamunt
de la muntada del portal Nou, per aparèixer no
és prou ampla lo terreplè per a poder posar las
batarias, se nececitava en aquell paratge de
axamplar dit terreplè, ço és, en lo endret del
hort de la casa que lo General tenia cerca dit
portal. Y que axís estimaria que lo General fes
una paret molt grossa en lo capdemunt de lo dit
hort, muntant-la de peu fins a igual del terreplè
de la muralla, per lo que ordenassen a Jaume
Arnau Dies, mestre de casas de la present casa,
se conferís ab dit governador per a què ly representàs si·s poria axamplar lo dit terreplè fent sols
una volta grossa de pedra y cals, que de un cap
carregàs ab una paret nova, que per dit effecta
s’és feta a compta de la Batllia General sobra lo
rech, y de altra part carregàs sobra la paret bella
del terraplè de la muralla, que afronta y tanca lo
dit hort de dita casa del General per a què poguessen sas senyorias, ab menos gasto del General, donar // 135v // la providència que convingués al que dit senyor governador ly respongué
que venia bé se fes ab volta grossa, ab què tingués la seguretat requireix per a sustentar dit terreplè y axamplar-lo que se nececita, segons relacióa que mitgensant jurament en mà y poder
de sas senyorias, ne ha fet a sas senyorias lo die
present dit Jaume Arnau Dies en concistori de
la sobradita resposta. Com y també de què
avent-se conferit de orde de sas senyorias en dit
puesto, ha regonegut que és necessari se fasse la
dita volta grossa y alsar la paret, lo que serà menester per a què se puga axamplar la muralla an
aquell puesto, que altrament lo hort de dita casa
se auria en part de terreplanar de terre, y seria en
gran prejudici de la casa del General, tant per
pendra part del hort, com y també per a què des
de la muralla se baixaria a peu pla dins l’ort de

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1713.

a. que mitgensant ... de sas senyorias, interlineat al marge
esquerre.

Dimecres, a IIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aques(t) dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real entre onse y dotsa horas del mitgdia ha
participat a sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa indisposició, com casi encontinent se’n aniria de la present ciutat respecte de tenir algunas ocupacions
precisas en Badalona y altrament en lo pla de
Barcelona, lo que han ordenat sas senyorias a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa continuàs en lo present dietari.
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ella. Y que esta obra és més útilosa al General
fer-sse ab volta grossa, que no en venir bé que
se terraplenàs part de dit hort.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real és vingut a concistori, avent
tornat de Badalona a hont era anat lo die de
ahir.
Divendres, a VI de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia són vinguts a concistori quatra
// 136r // sacerdots del col·legi de Sant Sever de
la present ciutat, que han suplicat a sas senyorias
de què fossen servits de concedir a dit col·legi
lloch en la present casa, per la desferra y recaptas
que ha manester per la fàbrica de la iglésia nova
que dit col·legi vol fer, en lo paratge de a hont
tenen vuy la iglésia patita que està devant de la
present casa. Al que sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa
indisposició, per orga del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich han respost que desitjavan tenir ocasions en què poder demostrar,
lo quant apreciavan a dit col·legi, que premeditarian lo que se’ls avia representat, y que farian
tornar resposta.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent també dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
per lo daltdit, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias Joan Aldabó, fuster
de la present casa, ly han preguntat si regonexian ningun inconvenient de què sas senyorias
concedissen llicència al col·legi de Sant Sever,
de poder posar en la fustaria pedras, recaptes,
desferras y lo demés que se li offerirà per la fàbrica de la iglésia nova de Sant Sever que vol fer
en lo mateix puesto a hont està vuy la iglésia petita, no entregant-se a dit col·legi la clau, al que
ha respost que no·y conciderava inconvenient
algú, ans bé regonexia que a·y auria lloch bastant en dita fustaria per a poder treballar ell ab
sos fadrins per la casa, y axí mateix per a poder
estar // 136v // lo manester per la fàbrica de dita
iglésia.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com avent-se conferit de orde de
sas senyorias en la casa de la pròpria habitació
del noble regent la Real Thesoraria, per a solicitar-li la cobransa de las avarias spectants al General de las remissions de Corssà, Ripoll; y altrament li havia respost que sobra la remissió de
Corsà a·y avia alguna pretenció dels de la cancilleria, sobra de la qual en aver-hi pres resolució
las tres salas, se podria cobrar per part del General que, en quant a la de Ripoll encara no estava
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acabada la remissió, que en ser finida se podrian
cobrar també las avarias spectants al General.
En aquest dia a las tres horas de la tarda sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar, so és, aquest
per sa indisposició com dalt se ha dit, anant ab
las insígnias posadas, verguers ab massas altas,
anant ab cotxes, so és sas senyorias en cotxe de
quatra mulas, los verguers ab un cotxe de dos
mulas, acompanyats sas senyorias, anaren en la
iglésia del col·legi de Betlem de la present ciutat
a assistir en lo acte de conclusions dedicadas a
sas senyorias, lo qual acte de conclusions se
// 137r // avia de thenir als dos del corrent y se
delatà fins lo dia present per lo ponderat en lo
present dietari en dita jornada per Francisco
Massot. Foran rebuts sas senyorias en la porta
de dita iglésia per lo pare rector y altres pares, a
hont se’ls donà aygua beneÿta ab una caldarilla
de plata, los quals pares acompanyaren a sas senyorias fins allà a hont tenian lo estrado, que era
al costat del tablado al igual d’ell ab cadiras de
vellut carmesí y almohadas als peus, so és, primer lo senyor deputat eclesiàstich y després lo
senyor deputat militar y després lo senyor deputat real, y últimament lo senyor oÿdor real, tenint a mà dreta de las cadiras a la mà squerra estigueren assentats ab banchs de vaqueta de
Moscòvia los officials, so és, immediat al dit senyor oÿdor real lo secretari y scrivà major, després lo racional, y consequutivament los demés
per orde. Y acabat lo acte de conclusions sas senyorias foran acompanyats fins a dita porta per
dits pares y molts altres, y se’n tornaren en la
present casa ab lo mateix acompanyament.
Dissapta, a VII de febrer MDCLXXXXIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo noble don Joseph // 137v // de
Cancer y Prat Senjulià, advocat fiscal del General, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar per sa indisposició, entre onse y dotse
horas del mitgdia ha requirit a mi don Ramon
de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General llevàs lo present acte de protesta que és
del thenor següent:
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Don Joseph
de Cançer y de Prat Senjulià, advocat fiscal del
General de Cathalunya, en cumpliment del
encàrrech de son offici forma una suplicació per
lo magnífich procurador fiscal del dit General,
narrant los excessos, concussions y extorcions,
que ab capa y nom de la Generalitat feren alguns procuradors o sobrestants del arrendatari
dels drets de la Generalitat en diffarents parts
del present Principat, instant la punició de delictes de tant prejudicials conseqüèncias, la qual
suplicació fou comesa als magnífichs acessors
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del General. Y per ells feta paraula en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de vostra senyoria
fidelíssima lo dia XII del mes de janer proppassat
provehit que altre de dits acessors y demés officials que és manester y de estil, se conferissen en
las vilas de Valls, Alexar y demés a hont fos manester per a inquirir y fortificar sobredits delictes, y que a eix efecte se depedissen las comissions oportunas segons estil. Y no obstant de
aver inseguit dit advocat fiscal lo ús y costum inconcussament sempre observat en la present
//138r // casa, per casos de molt menor monta, y
en ocasions de trobar-se la Generalitat ab gastos
grans y exorbitants y ab molt menos medis, à
merescut tant poch lo agrado de vostra senyoria
fidelíssima, que ab deliberació de vint-y-dos de
janer a pretès vostra senyoria fidelíssima deliberar que li fos ordenat, per a què dita provisió no
se pose en exequució, que forma nova suplicació sobre los referits delictes, concluhent tant
solament que sie comesa a dits magnífichs acessors per a què reben informació sobre son contengut; y que si oportuerit sien fetas aquellas
commissions que aparexerà convenir per la total
fortificació de dita informació, y per est efecte
ésser fetas las provisions oportunas. No entén
dit don Joseph Cançer molestar a vostra senyoria fidelíssima, posant en sa concideració que
com té dit en los triennis immediats, en què la
present casa sustentava lo tèrcio y no·s cobravan
per enter las col·lectas del Principat, offerint-se
casos de administració de justícia y en defensa
dels drets de la Generalitat, en concideració que
a est fi són destinadas sas pecúnias, may se avia
reparat en gastar, ab què ara sols se oferexen a la
casa los gastos ordinaris com són salaris y censals, no apar que sie culpable lo advocat fiscal en
no aver // 138v // afectat eix ahorro a la casa, ans
bé aver instat se anàs inquirir per la punició dels
delictes referits majorment que arribant-se al
degut càstich o composició de aquells y·a la Generalitat se reintregràs, com també que lo medi
de fer venir a esta ciutat los testimonis és molt
tardo y subjecte a soborns per a què oculten la
veritat. Y poch temps ha, que dos testimonis
que vingueren de Tortosa contra H. Casanoves
costaren coranta lliuras a la Generalitat, ab què
a eix respecte ya se veu quant haurà de costar,
essent també infructuós lo fer commissions als
deputats locals, per què la experiència a ensanyat que o may tornan las informacions o tornan
tant informes que no són de profit, de tal manera que sinó per cosa de poca inportància no se
practicava fer tals commissions, y lo fet referit a
més de sa gravedat no se comprèn sols en lo districte de una diputació local sinó de moltas. Y
avent de anar los diputats locals per la col·lecta
ab acessor notari y demés comitiva, tanbé tenen
dietas, però com té dit al dit don Joseph li importa poch fer estas refleccions, venerant la
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contrària censura de vostra senyoria fidelíssima
per més acertada, emperò per concervació de las
prerrogativas // 139r // de son càrrech y de las
declaracions, que per justícia fan los magnífichs
acessors del General, suplica a vostra senyoria fidelíssima modere dita deliberació, puix no serà
estat de sa recta intenció de vostra senyoria fidelíssima lo fer-la en prejudici del dret del offici
del advocat fiscal del General, lo qual en advocar y patrocinar las causas fiscals y deduhir en
ellas no ha estat ni deu estar al àrbitre y parer de
vostra senyoria fidelíssima, puix és creat per la
cort per dit offici ab los poders que de dret li
competeixen. Y en cas que vostra senyoria fidelíssima percistesca en dita deliberació protesta
ab lo degut honor, parlant a vostra senyoria fidelíssima dels danys se poden seguir a la Generalitat, restant impunits dits delictes, y que dit
advocat fiscal no puga ésser-ne culpat en temps
algú. Y axí mateix protesta que en temps algú
puga aquella deliberació ésser treta en conseqüència, ni·li puga danyar ni fer prejudici a ell ni
a sos successors en dit offici, ans li reste salvo
son dret per a deduhir-lo y prosseguir-lo, axís
en lo judici de sindicat com en las corts esdevenidoras, o allí a hont millor de dret puga y dega,
la qual protesta vol tenir per repetida sempre y
en totas las ocasions que li convinga y sie manester, requerint al noble scrivà major y secretari y ne lleve acte segons forma //139v // del capítol de Cort. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. Essent presents a
tot lo sobredit per testimonis Fermí Vehils y
Llorens March, verguers de sas senyorias.»
Encontinent y en presència dels mateixos advocat fiscal y testimonis daltdits, sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
de concistori per sa indisposició, han requirit a
mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, llevàs lo
present acte de la resposta fan a la sobredita
protestació que és del thenor següent:
«Responent sas senyorias al dit paper de protesta, diuhan que lo motiu han tingut en fer la deliberació narra dit paper és tant yust com ó és lo
evitar gastos supèrfluos al General, y tants grans
com foran si avian de conferir-se lo acessor advocat fiscal y demés ministres necessaris a diffarents parts del Principat, per la avariguació que
per dit advocat fiscal se solicita, anyadint-se a estos los dels subrrogats ab doble salari, que no
foren pochs, podent-se fer dita averiguació dins
// 140r // de la present casa de la Deputació ab
poquíssims gastos, trobant-se com se troban en
la present ciutat testimonis que podan testificar
per la averiguació de dit fet, com axí de paraula
ó significa dit advocat fiscal a sas senyorias, ma-

yorment sent també inverta la averiguació de dit
cas, encara que dits officials anassen en diffarents parts del present Principat a rèbrer informacions. Y sols lo que fóra cert lo gran gasto se
li ocasionaria al General en dita axida y ab
aquest motiu en las Corts del any MCCCCLII,
capítol VII, se troba disposat se evitan las axidas
de deputats o advocats per lo present Principat,
aduch per visitar las taulas del General, cosa que
apar tant utilosa als drets de la Generalitat. Sens
que per la dita deliberació se puga persuadir dit
advocat fiscal que se ly lleva alguna preheminència o prerrogativa de son offici, pues deuria saber que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori és superior a dit advocat fiscal; y dit advocat
fiscal deu estar-li subyecta y obehir sens reparo
algú lo que per dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori ly sia manat, com axí se troba disposat en lo dietari de la visita, títol «De advocat
fiscal», número II. Y ab esta suyecció se troba
instituhit lo dit offici per la casa de la De// 140v // putació sens que la aprobació de las
corts ly aye donat altre cosa que la que tenia ex
ipsius institutione, y d’esta subyecció aduch in
rebus concernentibus instructionem processuum
et merita causarum se troban molts exemplars
en la present casa de la Deputació et signanter
en lo any MDCLXXXXIII, en lo qual avent-se pres
en frau una partida de domàs y vertent-se la
causa sobre la declaració de aquell, demanà a la
part ly fos soltat lo domàs ab caució, al que annuí ab scèdula lo advocat fiscal. Y avent-se tingut notícia lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, no permeté que la scèdula se intimàs, ans
bé consultada la matèria ab los acessors y consulents, foren de parer que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori podia molt bé suspèndrer la íntima de dita scèdula y ordenar y manar al
advocat fiscal lo que ly aparagués convenient,
declarant estar dit advocat fiscal subyecte al dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori aduch in
concernentibus instructionem processuum, com
apar de dit vot en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII en jornada de XVI de abril
MDCLXXXXIII, en execució del qual deliberà dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori als XX de dit
mes. Y manà al procurador fiscal no toqués la
oblata de dita scèdula ni la intimàs, manant
també al advocat fiscal passàs avant en dit frau y
no assentissen que se tornàs lo domàs aduch
prestada caució. // 141r // Quant millor han pogut sas senyorias fer la sobradita deliberació que
solament té respecte al modo ab què·s deu fer
dita averiguació, que toca més a economia y política que altre cosa, y esta qui ha de negar que
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori la tinga
absoluta. A part pues de si dit advocat fiscal la
aprehenció, si acàs la ha feta, de ser independent
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, puix no
ó és sinó que deu estar-li molt subyecta, y atten1013

ga sols al cumpliment de sas obligacions conforme las disposicions dels capítols de Cort, directori de visita y observansa de la present casa y no
las omitesca. Per tot lo que sas senyorias estan y
perseveran en lo deliberat, so és, que dit advocat fiscal sobre lo dit fet fasse altre scèdula o súplica, demanant que sie rebuda informació sobre lo cas que proposa, y aquella rebuda en la
present casa de la Deputació, segons lo que de
ella resultarà, se podrà després pèndrer aquella
resolució que apareixerà més convenient al beneffici de la Generalitat.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent lo dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar per sa indisposició, a Joan Aldabó, mestra fuster de la present casa, de què se conferís
en la casa de la pròpria habitació del doctor
Agustí Ramoneda, prevera, y beneficiat de la
seu, un dels qua- // 141v // tra sacerdots del
col·legi de Sant Sever de la present ciutat, que
vingueren lo dia de ahir en concistori, y li digués que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
concedia llicència a dit col·legi, per a poder posar en la fustaria de la present casa la fusta y tots
los demés recaptes que gustaria dit col·legi per
la fàbrica de la iglésia nova de Sant Sever, tenint
d’ella la clau dit Aldabó, com acostuma; y que
se servís participar al dit col·legi, que si gustava
ayuntar-se, esta resposta la participarian sas senyorias per medi del síndich. Al que li ha respost dit Ramoneda de què escusasen sas senyorias lo enviar lo síndich al col·legi, que per part
d’ell se aniria a donar las gràcias a sas senyorias
de la honrra tant singular ly feyan, segons relació ne ha fet al concistori de sas senyorias dit Aldabó.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda són vinguts en la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la
excel·lentíssima ciutat, yunt ab los del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per
a continuar la confarència per aver-sa tingut
l’altra vegada en casa de la ciutat, en quant als
compliments se observà lo mateix en tot y per
tot, conforme als XXII de nohembre MDCLXXXXVIII com és de vèurer en lo dietari corrent a XXII
de nohembre proppassat. En esta confarència se
proposà com se havian fet algunas còpias de un
memorial que se havia // 142r // de posar en
mans de sa magestat, que Déu guarde, en lo últim estat que havia aperagut millor a la conferència. Y se resolgué que per cadahú dels tres
presidents se’n entregàs una a son comú respective, per a què aquell fos posat en dietari o en lo
lloch a hont devia estar y axí fou executat. Axí
mateix se resolgué que per medi de embaxada
se suplicàs al excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad, llochtinent y capità general de sa
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«Señor.a La Deputación, la ciudad de Barcelona
y el brasso militar del principado de Cathaluña,
augurados del paternal carinyo con que el real
ánimo de vuestra magestad les reconoze por vassallos tan apreciables en su soberana estimación
como el resto de todos sus dominios, pues // 143r //
assí se dignó vuestra magestad expressarlo en carta
a la ciudad de XI de agosto del año passado de noventa y siete, se ponen a los reales pies de vuestra
magestad. Y dizen que teniendo muy presentes la

aplicación, fidelidad y zelo con que sus passados, en
todos tiempos han servido a los señores reyes predecessores de vuestra magestad, mereciéndoles tan
calificadas demostraciones de abono de favor y de
benevolencia, como hazen noto al mundo las multiplicadas gracias y singulares prerrogativas con
que fueron condecorados, con ánimo de imitar tan
gloriosos exemplares logrando la ocasión del sitio
orro(ro)so, con que las armas franceses atacaron el
año passado de noventa y siete esta ciudad de Barcelona, aplicaron también toda su heredada fidelidad y zelo, quanto peso primitió la constitución
del tiempo del real servicio de vuestra magestad. Y
como quiere que a vuestra magestad seran o puedan ser notorias sus operaciones, por lo que entonces se representó a vuestra magestad successivamente como iva tomando cuerpoa y fuersas la
expugnación, o por relaciones de los generales a
quien tuvo vuestra magestad encomendada la defensa de la plasa, quieren también sumariamente
proponerlas a la soberana consideración de vuestra magestad, por renovar los grandes motivos que
entre tantas afflicciones offereció a estos tres comunes el amor al servicio de vuestra magestad en
aquel lastimoso accidente, para obrar como obraron de conformidad. //143v // Luego señor que don
Francisco de Valasco, lugarteniente entonces de
vuestra magestad y capitánb general del Principado, con idea según los mejores avisos de arrimarle a
Barcelona para atarla, los concistorios de estos tres
comunes, primero en particular y después conferidos ya entre ci en común, representaron repetidas
veses al virrey la conveniençia de lograr tiempo en
atajar la ligeresa y facilidad con que la nación
francesa mueva la guerra, y en romper el ardor
con que la premueve su bellicoso spíritu en los primeros ímpetus, preocupando los puestos y passos
fuertes que tienen los caminos de Gerona a Barcelona, bastantes a impedirla o a difficultarle el progresso. A estas representaciones davan fuerça y calor, ofereciendo los medios la Deputación en
diligenciar copiosas levas del país, la ciudad en solicitar socorros de las obras cuidadas del Principado y de los reynos vesinos de Aragón y Valencia,
para incorporarlos con los que a sueldo siguen en
numerosas companyías su estendarte de Santa Eulalia, quando se levanta en subsidio de estos peligrosos accidentes y el brasso militar en exponer la
vida y hazienda de toda la noblesa del Principado,
que le compone. Y aunque el lugar- // 144r // tiniente de vuestra magestad en papel de XXIIII de
mayo hiso ponderosa estimassión del zelo que animava estas representaciones y ofrecimientos, como
fue con reserva a la ocasión que ofreciesse el tiempo.
Passaron de conformidad todos hazer representaciones a vuestra magestad de esta disposición y medios, para obtener con la protección y órdenes de

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 142v-143r del trienni 1698-1701.

a. cupuerpo, al manuscrit.
b. capital, al manuscrit.

magestat, fos servit acompanyar dit memorial o
representació, entregant-li còpia de ella, cometent-se als dits tres presidents de dita conferència y al doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, qui entrevenia també per part
de dita excel·lentíssima ciutat en dita conferència, lo minutar las cartas axís per sas magestats y
per la persona a qui se ha de comètrer posar-las
en sas reals mans, junt ab lo sobrarefferit memorial, elegint per esta funcció al excel·lentíssim
senyor inquisidor general don fra Thomàs de
Rocabertí, archebisba de València. Y que esta
resolució sia participada als tres comuns per las
personas per cada hú de ells respectivament elegidas, a effecte de què ordenan fer las còpias del
dit memorial y las cartas seran manester, y que
lo dimecres primervinent se torne ajuntar la
conferència, y en ella se fassa relació del què se
haurà obrat y previnga lo que faltarà, per a què
se puga embiar per la estafeta vinent.
En aquest mateix dia y encontinent de disgregada la dita conferència, los senyors de la Sisena
que assistiren per part de sas senyorias en dita
con- // 142v // ferència, posaren en mà de sas senyorias, absent lo dit il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar per sa indisposició, la minuta de un
memorial per a posar en la real mà del rey nostre
senyor, que Déu guarde, en nom dels tres comuns sobre lo frangent del siti de Barcelona en lo
any MDCLXXXXVII fet per los senyors de dita conferència, y dos còpias de dos deliberacions fetas,
so és, la una per lo savi Concell de Cent tingut als
XIII de desembre MDCLXXXXVIII y la altra per lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar feta als XXX
de desembre MDCLXXXXIX, ab las quals se deliberà se posàs aquell en las reals mans de sa magestat per lo medi, temps y en la conformitat
apereixarà millor als senyors de la conferència,
los quals memorials y dos còpias de deliberacions
han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, com més llargament és de vèurer de
dits memorial y còpias que són assí cusits, signats
de números LXXI, LXXII y LXXIII y del thenor
següent. Segueix-se dit memorial:
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vuestra magestad la execución y engranadas con
estos socorros las tropas de vuestra magestad, lograr también la ocasión de reforçar entonces los
puestos que el lugartiniente de vuestra magestad
reservava el tiempo que iva, embaraçando la ocasión de disputarlas el enemigo. Estos ofrecimientos
de medios pudieron paracer de execución dificultosa por tener pendientes de varios cuerpos independientes, las diligencias de ponerlos en pie y haverse de arreglar por órdenes diversas los effetos.
Pero el grande zelo de no retardar las disposiciones
del real servicio de vuestra magestad, y el deseo de
dar expediente a desviar de esta capital la invasión y golpe que amenaçava a toda la monarquía,
pudieron superar todas estas dificultades con
vençer de una ves las muchas que concurren en
unir y ligar este género de independencias, a una y
única operación, reducidas a obrar en todo de conformidad como obraron estos tres comunes en lo
pendiente del real servicio de vuestra magestad;
que dando a esta fin todos los dies constantemente
sin disgregarse sus concistorios, ni los exemplares ya
practicados en este particular dejaron lugar a más
discursos, pues la provincia con //144v // solas noticias vagas de que el francés quería emplear aquella campaña en tentar fortuna sobre Barcelona,
disponiendo el lugarteniente de vuestra magestad
esta defensa, con ceñir sus murallas de una fuerte
estacada, acudió assí oportunamente a coadjuvar
esta idea con número tan suficiente de estacas a expensas proprias, de palos y acarreo; que pudo la actividad incomperable del lugarteniente dejar
complida y perfeta esta palissada, antes que el enemigo diera principio a sus ataques con tan fortunados efetos desta diligencia, que al hevadirla
como lo tentó varias vezes todo el tiempo que mantuvo el sitio su resistencia, pudo casi frustarle las
esperansas en ella el orgullo ardiente de sus majores soldados y mallogrando sus belicosas tropas. Menos podría nacer desconfiansa de parte de los medios la ciudad, pues en la primera incinuación
que le hiso el virrey, de que la plassa estava peligrosa en la parte que llaman dels Tallers, por no tenir
allí regulares defensas la muralla, destinó luego el
conssejo vey(n)te y dos mil ducados, para que a su
qüenta y coste se fabricasse un baluarte con su fosso
en aquell paraje, y continuar su fábrica hasta la
última perfección, como en effeto fue gastando en
ella todo el tiempo que dio lugar el ataque. Puesto
ya el enemigo en San Celoni, creciendo con nuevos
y freqüentes avisos del poder de sus tropas, los cuydados después de repetir los comunes al capitán general, //145r // estas mismas representaciones propuso el brasso militar a la ciudad, ser expediente,
elegir persona que passasse a la corte a ponerse en
nombre de todos a los pies de vuestra magestad, y
offrecer de nuevo a su real servicio haveres y vidas
en defensa de este plassa, solicitando del real cariño de vuestra magestad el emparo de que nececitava su fidelidad y zelo para mantenerla en su domi1015

nio. Acceptosse con aplauso la proposición y se remitió la elección al mismo brasso militar, que de
común acuerdo eligió a don Narciso Descallar, oy
marqués de Besora, cavallero de las prendas, nobles
y zelo que dio a conoçer a vuestra magestad en la
agencia de su encargo. Passose luego a dar providencia de su viage, no olvidando las que pedía la
urgencia del caso en la plaça para su abasto y defensa. Para el abasto puso la ciudad en buen orden
sus mulinos de viento y tahonas, hiso tan abundantes provisiones de herines y trigos, de vinos y carnes,
pajas y sevadas, arrós y legumbres y otros géneros
necessarios al victu quotidiano, que con aver introducido la guarnición de las tropas de vuestra
magestad el augmento de moradores hasta trese
mil, en tres meses que duró este conflicto, ni el tiempo pudo introducir penuria ni el consumo pudo
causar alteración en los precios primitivos, fabricó
también nuevos hornos y proveyó tanta candidad
de leña, que bastó en todo aquel tiempo al uso de la
población. Y para dar todos los días dies cargos a
cada uno de los tercios de la guarnición, porque
assí lo pidió el capitán general en subçidio y alivio
de los soldados de vuestra magestad, para //145v //
la defensa se ideó la coronelia del conceller en cap
con planta de quatro mil hombres efectivos, de los
gremios de los officiales del pueblo, gente toda bien
exercitada en el maneyo de las armas. Y se hizo de
ella ofrecimiento al lugarteniente de vuestra magestad, para que les armasse por no tener armas la
ciudad y acudiessen al puesto que se les asseñalasse.
El día XXXI de mayo en que el gruesso del exército
enemigo se encaminava a esta capital, se transfirió el concistorio de la Deputación al lugar de Villafranca, para solicitar el dar efecto a las disposiciones que se havían ideado, de hazer levas en el
país y, arregladas en compañías, agregarlas a los
tercios, con que la Deputación y ciudad servían a
vuestra magestad, y engrossar assí el exército. Y
obró el concistorio con tanta puntualidad y oportunidad esta diligencia del servicio de vuestra
magestad, que repartiendo por el país sus concistoriales, en pocos días puso en pie seis mil hombres
a sueldos mui crecidos de los lugares de la provincia con sus officiales armados y provehidos de todas municiones de boca y guerra, conducidos al
exército a órdenes del capitán general de vuestra
magestad, que el dia IIII de junio salió de la ciudad y hizo su plaça de armas en la villa de Martorell, dejando el gobierno de las armas de la plassa al maestre de campo general conde de la
Corsana, assoçiado de otros cabos generales. Salido el concistorio de la Deputación a las ope// 146r // raciones dichas, quedaron los de la ciudad y brasso militar con igual zelo de promover el
real servicio de vuestra magestad dentro la plaça,
y por no dejar ociosa algunaa diligencia con nuea. algula, al manuscrit.
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va embaxada al nuevo governador de las armas,
conde de la Corsana, al príncipe de Harmestad,
general de la cavallaría, al marqués de la Florida, general de la artillaría y al conde de la Rosa,
governador de la plaça, dieron noticias a cada
uno de todas las diligencias, disposiciones, prevenciones y medios que havían offrecido al lugartiniente de vuestra magestad, y de los deseos y zelo
con que davan de emplear todos sus averes,
fuerças, medios y vidas en todo lo que ofreciesse la
constitución del frangente, al mayor servicio de
vuestra magestad. Y pasando el maestre de campo general conde de la Corsana con abono y aprovación del capitán general, al efecto de formar la
coronelia del conceller en cap, que se tenía ideada, se puso luego en pie un regimiento de los quatro mil hombres en compañías regladas de los gremios y cofradías con su coronel, el conceller en cap
y otros officiales mayores y menores a ser capitanes
destas compañías. Se dedicaron del gremio del
braso militar cavalleros de la más calificada noblesa desta ciudad para armarles, no pudo el maesse de campo general subministrar más que ochocientas armas. Pero el gusto y amor con que este
pueblo se aplicava a la defensa de la plaça, para
concervarse en el dominio de vuestra magestad, se
ingenió en buscar de los naturales paysanos las
que faltavan en complamento de los quatromil. Y
salió un regimiento tan lúcido y de milicias
// 146v // tan bien regladas, que pudo con toda
confiansa el maesse de campo general, señalarles
puesto en la muralla, que cae assí a Monjuique y
assí a el mar des de la Torra dels Tallers al baluarte de levante. Y el día XII de junio començaron a entrar de guardia y guarnecer su puesto, y
la continuaron hasta la fin de sitio, dividiéndose
el regimiento en tres partes, una que entrava de
guardia, otra que quedava de retén, para acudir
con socorro donde le llemara la urgencia en su
casa; la otra descansava siempre a órdenes del
maesse de campo general. Y porque la acistencia
en la muralla era con algún dispendio de los que
mentienen su casa y familia, con el trebajo diario
de sus manos, senyaló la ciudad y pagó a estos un
competente sueldo todo el tiempo que se mentuvo
el regimiento. A toda esta areglada aplicación
del pueblo al real servicio de vuestra magestad,
dio calor la noblesa de la ciudad que compone el
brazo militar, correpondiendo con tanta finesa a
sus majores obligaciones que se mentuvo toda dentro la plaça para animar con su exemplo al pueblo a su defensa, y con el consejo de su assemblea
sugerir los dictámenes que le parecieron más conducientes al real servicio de vuestra magestad,
quando dependía de la buena o mala fortuna de
esta capital, al quedar o no bajo el dominio de
vuestra magestad, dispuesto a perder las vidas y
abandonar todas sus conveniencias para mantanerse en él. Con este ánimo vinieron muchos que
el accidente // 147r // alló fuera los muros a ence1016

rrarse dentro dellos, offereciéndoce todos a servir
voluntarios y con una pica a las órdenes del capitán general y demás de quien dependía el gobierno de la plaça, hasta a dejar en prendas de su fidelidad la vida con igual zelo la noblesa
domiciliada en otras ciudades y lugares del Principado, como parte tan principal del gremio del
braso militar buscaron oportunamente en su
plaça de armas al lugarteniente de vuestra magestad, ofereciéndose enteremente al servicio de
vuestra magestad a su proprio sueldo, agregados
a los pocos que el lugarteniente quiso junto a su
persona, quando salió a disponer el socorro.
Señor, todas estas diligencias, prevenciones y providencias precedieron el día sinco de junio en que
el enemigo se presentó en vista de la ciudad, y haviendo el die XII desembarcado ya todo el tren de
la artillaría, estendió su exército a vista de la
plaça, alojando sus tropas en varios quarteles
para atacarla. Nacieron todos de aquella empañada volundad con que nacen los nobles catalanes, obligados a zelar la concervación y mantaner
en toda su integridad la corona de vuestra magestad como hijos de padres, que supieron alienar
sus patrimonios para augmentar con otras provincias los dominios de los señores reyes predecessores de vuestra magestad. Y en caso que el enemigo
con poderoso empeño tomó idea de invadir este
parte de la corona que Athaulfo hiso la primera y
fundamental del reyno de los godos españoles, y
que la real dignación de vuestra magestad á querido reconocer como de su primera estimación antemural de sus dominios y de joya de su cariño, no
pudo // 147v // faltarles ni fidelidad ni zelo ni
amor ni cariño para aplicarse a todas diligencias, prevenciones y providencias, no solo para
concervarla y mantenerla sinó para desviarle el
lançe de tenerla en peligro. Mas ya que nuestra
poca fortuna no pudo eludir o desviar este lance
sino se atrevesara el gran cuidado, con que avía
de cadar herido y lastimado el amoroso corazón
de vuestra magestad de ver estos sus queridos vassallos expuestos y enbueltos en tan maligna y deplorable constitución de tiempo, podía la ocasión
ser buscada por ver en ella los exessos de ánimo, de
valor, de constancia, amor y fidelidad con que se
recibió y mantuvo este peligro todo el tiempo que
dio el enemigo a la expugnación, siendo muy formidables, ruinosos y nocivos los medios con que la
siguió, no solo en la noblesa que con tan estrechos y
particulares vínculos está ligada y obligada por
herencia a sus sereníssimos reyes, sinó en los más
ínfimos del pueblo que solo reconocen en si la gloria de ser vassallos de tan amable príncipe y poderoso señor. Bien dio a conocer el enemigo, con el
desembarco de tan copioso y execivo tren de artillaría y municiones de guerra, que su ostelidad no
avía de parar en los muros de la plaça sinó passar
al riguroso ataque de las bombas y otros fuegos

militares, que las milicies destos tiempos an multiplicado para ruina del caserío de las poblaciones
ata- // 148r // cadas, y por las ruinas de las tapias
introducir horror y descaimiento en los ánimos
del pueblo. Y con el descaymiento y horror hazer
también ruhina en su fidelidad. Este golpe que
vio la ciudad inexcusable, quiso hazerle menos
censible con prevenida providencia de officiales de
cantaría y carpinetaría con otros adjunctos, distribuhidos en varios quartos de los barrios de la
población, cuyo cargo y cuydado fuera solo acudir
en su distrito a atajar el fuego y ruinas quanto lo
permitiere el frangente, pagados todos a muy
grandes sueldos quanto era más grande y expuesto
su peligro. Fue muy necessaria esta providencia,
por que el enemigo en el tiempo que mantuvo el sitio arrojó dentro la ciudad más de veyntemil
bombas por mar de sus balandras y por tierre de
sus ataques con otros génerso de fuegos, piedres,
cascos de hierro y diverssos metales, de que cargava sus trabucos, con inponderable escalabro y ruina de innumerables casas, templos y edificios, y
pérdida de muy preciosas alajas y trastos caseros
en ellas tanto empeño hizo de expugnarla. Pero
quanto tuvo de horror esta pavarosa ruina tanto
dejó de admiración, así el exército enemigo como
en las milicias de vuestra magestad la constancia
de inperdurable de los naturales en tolerarla. Díe
huvo en que cayeron dentro la población quinientas y más bombas, y nada bastó para romper o detener el comercio civil y contratación del pueblo
en calles y plaças, nada a derribar los ánimos que
intereçavan. // 148v // En las ruinas nada a intivar el color con que se armaron a la defensa,
nada a relazar la aplicación y valor en las guardias con ser la parte del mar que ocupavan la primera y la més expuesta, y condenada al estrago de
las bombas y tiros del mar, nada a perturbar las
tareas mecánicas en las tiendas ni las eclesiásticas
en los templos. No se oyeron ni vozes ni sollosos, ni
lamentos a un de los que vieron con sus ojos caer
sus casas y arder sus trastos y alajas, solo se ohian
de los interessados con semblante sereno, las gloriosas voces de «Viva el rey» y «Deffiendece la plassa» porque solo el themor de poderlas faltar por un
revés de la fortuna, el amable dominio de vuestra
magestad halló lugar en su amor y fidelidad. Era
materia cada día de nueva ponderación con el
exército francés que esperava otro más favorable
efeto del desperdicio y estruendo de estas violentas
municiones, y en los generales de vuestra magestad que la graduaron de constancia sin exemplar. Al passo que el enemigo iva disponiendo su
circumvalación y moviendo tierra para lavantar
sus ataques, ivan creciendo los cuydados del éxito
que pudía caber en la empresa, y la ciudad y el
brasso militar en sus conferencias fueron tomando las medidas a las disposiciones que podían quitar las aperansas de buenos efetos al enemigo.
Dieron luego aviso a vuestra magestad y al capi1017

tán general, de la novedad y ardor con que
//149r // promovía sus trabajos y operaciones, solicitando de la real clemencia el amparo, y de la
actividad y zelo del capitán general, la diligencia
y prestesa en disponer el socorro que nececitava al
aprieto. Avisaron también de estas prevenciones
al concistorio de la Deputación, para que acalorasse el levantar y conduir al exército de vuestra
magestad las levas de sus encargos. Y fue tan diligente el cuydado de sus concistoriales en adelantar este servicio del país, que siendo el dia XV de
junio el primero en que el enemigo arroje fuegos a
la plaça, el día XVIIII se vieron las montañas sobra la ciudad coronadas de fuegos y poblados de
paysanos, esto es, de seys mil hombres de levar, assoladas en regulares compañías, y de otros muchos
más de los vagos, que llamamos somatenes armados también, y municionados a costa y expensas de
sus lugares, aldeas que asociados de algunas milícias de vuestra magestad conducidos de buenos
generales, y repartidos parte en los montes y parte
en los llanos sobre el río abrigados de la cavallaría
de vuestra magestad, pusieron en tal cuydado el
enemigo que reduxo a más corta línea sus quarteles para reforsarles. Tuvo la plaça gran consuelo
en ver tan favorable la disposición del socorro, y la
ciudad y el brazo militar passaron otra ves con
nuevas instancias a solicitarle del lugarteniente
de vuestra magestad, primero con embajada de
dos cavalleros de los que estavan junto a su persona, después a bora quando entró en la plaça, a tener consejo de guerra con los generales que avía
dejado en ella por su deffensa, con motivo que los
vagos somatenes del país, aunque bien // 149v //
enseñados en las armas, con valor poco enseñados
en padecer y sufrir las incomodidades de la campaña, podían facilmente desviarse y perderse la
ocasión que havrá ofrecido el tiempo y la diligencia de los concistoriales de la Deputación. Pero
aunque a estas representaciones correspondió el
lugarteniente de vuestra magestad con su mucha
aplicación y zelo, de que le dieron gracias la ciudad y el braso militar, en particular y en común,
como para complemento y seguridad de las disposiciones, pareció el lugarteniente y capitán que
era necessario sacar artillería de la plaça y traerla de Tarragona. El tiempo que se gastó en conducir este tren, enbarassó nuestras prevenciones y
afavoració, tanto los trebajos y aplicación de enemigo en fortificarse, assí en las líneas con que cinyó sus quarteles como en muchas casas fuertes que
tiene esta campaña en la falda de los montes, que
hiso más difícil el desalojarle y romperla, frustrándoseles a la Deputación, a la ciudad y el braso militar tantas y también medidas providencias. Ya en este tiempo tenía el francés los ataques
al [.]ocador del fosso después de muchos y muy empañados abanses, en romper la estacada donde
perdió la flor de sus milicias, y donde la de vuestra
magestad hisieron buena prueba de valor, repuls-
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sando aquellas invasiones hasta dejar la vida los
mejores soldados de la guarnición con crédito y
gloria de las armas España. // 150r // Y porque la
freqüencia de estos combates con la anyadidura
de fraqüentes surtidos echos en descomponer lo trebajos del enemigo y apartarle de los muros, tan
inportunos invasores tenían nuestras milicias fatigadas, dio providencia la junta de la ciudad y
brazo militar que se les accediesse con muchas cargas de vino, tocino y otros géneros de alivio, que
hiziere más tolerable la penalidad de las vigilias y
el peso de sus trabajos. En los últimos tercios del sitio en que fueron las vigilias más cansadas y las
fatigas de los defenssores más continuadas y más
sangrientas, por los continuos abançes que daba el
enemigo a las obras exterioras de los baluartes,
para ganar puesto oportuno a incomodar nuestras defensas, y abrigar el asalto general a la brecha que tenía ja formada en la muralla, fue muy
celebrada y aplaudida en este particular la piedad y zelosa providencia de algunos comunes y
particulares, seglares y eclesiásticos, con que disposieron a sus expensas abundante comida a los soldados, llegando a distribuhirles quotidianamente siete y ocho mil raciones, en que treinte y seys
onsas de carnes de diffarentes géneros, con dies y
seis arrobas de arrós sin muchas otras legumbres y
verduras. Previno también la ciudad con muy
oportuna providencia abundancia de teas con
que se alumbrava el muro y la estacada, por quitar el ene- // 150v // migo el poder obrar con invenciones furtivas al abrigo de las sombras de la
noche. Y alergando todo el tiempo que duró el sitio esta diligencia a los baluartes, cortaduras, batarías, calles y plaças principales del lugar, porqué la obscuridad no mallograre las operaciones
conducientes a la defensa. Y para animar a los
artilleros y a los ingenieros de fuegos a continuar
con toda aplicación, el inescusable y penoso exercicio de las batarías sobre el sueldo que per(c)ibían
de vuestra magestad, les señaló y pagó, augmentó
pingüe de sueldo y les estendió el regalo que se repartía a la guarnición, y estuvo la ciudad tan generosa en las expensas que pidieron estas y otras
menores providencias, que en salarios de officiales
y acarreos sobre sueldos y regalos, teas, lanas y sacos, manderas y otros géneros macánicos subministrados a las defensas, en sus registros suma el
coste y consumo de dinero más de sinqüenta mil
ducados. Ni en estos frangentes dejó el pueblo que
quedava en descanço de las guardias de acudir al
muro con sus armas, para favorecer el reproche
del enemigo, que con to(do) valor obrava la guarnición en la estacada. Y huvo hombre que, no hallado los artilleros trapos a mano para tacos de
carge de la artillería, dio su casaca que vestía por
no retardar la urgencia de usar las batarías. Ni
faltó muger que en una de estas noches a la sombra de aquellas oras, tuvo animosía // 151r //
para jugar un mosquete y azosiar con el valor de
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los más animosos soldados la dibilidad de su sexso.
A costa de mucha sangre, con la porfía de los
abanses, superó el enemigo la fuerça de la estacada, y quedando ja dueño del fosso declaró su última idea de abrir brecha en la cortina de la muralla entre los dos baluartes de la puerta Nueba y
de Sant Pedro. Comensó abatirle de una plataforma que levantó en la boca del fosso con dies y
siete piessas gruessas. A esta idea fue de conseqüencia el disponer, de orden de los generales, costuduras y barricadas en la huerta del convento de
Sant Pedro que cahe a las espaldas de la cortina
antigua al terrapleno, para detener y repellir en
su caso la invasión y asaltos que prometía la rotura del muro comensada. Y viendo la ciudad y el
braso militar que el plan de aquella huerta era
corto y poco proporcionado a tantas y tan varias
operaciones forçosas, en aquell caso passaron a explicar por escrito al maesse de campo general, conde de la Corsana, governador de las armas esta
notoria incomodidad del lugar. De esta representación resultó en el consejo de guerra la resolución
que notificó a la ciudad el maesse de campo general, de abrir plan por los costados de la huerta,
darribando las casas, de calles enteras de los barrios vezinos, incluyendo también parte de la iglesia y convento de Sant Pedro, hasta tener suficiente terreno en que levantar con desehogo las
cortaduras y capas de obrar en ella cavallería,
// 151v // lo que pidiera la ocasión previo la ciudad en medio, como único e inescusable. Pero haviendo de ser tan del servicio de vuestra magestad
y de tanto útil a concervación de la plaça el gran
dispendio previsto de su población, no le excusó ni
retardó en ponerla a la consideración de los generales de vuestra magestad, antes hiso gloria de
concurrir a la execución, enviando canteros y
otros officiales que las demoliessen a su costa, pagados con irregulares y execivos estipendios por el
gran peligro en que les exponía por ser aquel parage donde el enemigo encaminava sus fuegos y
bombas, para perturbar y frustrar los trebajos de
nuestras defensas. El daño que importó la demolación y ruhina de las casas de dichos barrios fue
apreciado en más de doscientos mil ducados.
Señor, en otros casos inevitables sabe la prudencia
política hazer virtud de la nececidad en este adelento, con novedad esta máxima, la fidelidad innata de estos vassallos de vuestra magestad, pués
supo hazer voluntario lo inexcusable no solo en lo
que hizo la ciudad, con respecto de bien público,
en que tanto enteressava en servicio de vuestra
magestad, sinó en el sacrificio particular en que
los dueños proprietarios de las casas se aplicaron a
demolerlas y derribar por sus manos, sacrificando
también con sus ruhinas el obsequio de vuestra
magestad muy apreciables trastos y alajas que se
sepultaron en ellas, por no dar lugar a salvarles
de aquel // 152r // estrago la urgencia de la de-

mulación, clamando gustosos. Pierdece todo como
no se pierde la plaça ni se arriesga el pardersa tan
amable rey y señor. Si el ardor más impulsivo a las
armas es aquel celebre estímulo del valor «pugnandum pro aris et focis», con que los historiadores dan todo el calor y fuerça a su eloqüencia en
las oriciones militares, donde introducen generales de exércitos, animando sus soldados a las peleas, es digno de la alta comprehención de vuestra
magestad que, en este aprieto militar, no gastaron eloqüencia los generales de vuestra magestad
en estimular a los paysanos a pelear a la concervación de sus casas, sinó en celebrar el impulso
amoroso y fidelíssimo que les aplicava a dirruhirlas, por concervarse en el dominio de vuestra magestad, con ser casas de barrios donde caben enteramente todas las estrechas conveniencias de sus
dueños, quedando a muchos solo el raso para su
habitaçión. Echo el plan de este capacidad, se levantaron las cortaduras y concurrieron también
a su fábrica la ciudad y sus vizinos con áreas, cubas, maderas, tablones, sacos de lana y faxinas,
que cortavan de sus huertas los mismos dueños,
pagando la ciudad a grandes precios, como lo pedía el imminente peligro de acarreo. Todos con la
finesa que pudo hazer plausible el ánimo varonil
de una muger, que ofreció para faxinas a los generales de vuestra magestad su casa y trastos hasta aquell día immunes de la violencia y fuego de
las bombas, y si ellas no bastavan, su persona y las
de sus dos hijos, como primero se les diere lugar de
reconciliarse con Dios en el sancto //152v // sacramento de la confessión. A tanto extremo, señor,
llegó la fidelidad de este pueblo y el amor y cariño
al dominio de vuestra magestad, pués protestó
esta muger en aquel no esperado ofrecimiento,
queriendo más ver sus hijos muertos que sugetos al
dominio de otro rey.
Llegó el dia sinco de agosto, día muy crítico para
la ciudad, por una llamada que hiso el enemigo
en que, con efectada cortasanía y urbana compassión de lo padacido hasta allí de sus violencias, y lo
que se podía padecer de más empenyada hostilidad, ofrecía honrradas y vantajosas capitulaciones si se le rendía la plaça. Eran estas voçes de capitulación muy escrupulosas y molestas a la
ciudad, y al pueblo que clamavan a gritos: «Viva
el rey» y «Defiendase la plaça hasta morir». Y en
los días después de veynte y veynte y tres de julio en
que el enemigo, volando minas y hornillos, y multiplicando abanses, no sin pérdida excessiva de sus
milicias y mucha de la de vuestra magestad, quedó señor de los baluartes de la puerta Nueba y de
San Pedro laterales de las cortinas del muro en
que tenía abierta su brecha. Porque algunos de los
militares, y no de ínfimos, esparcieron quexosa(s)
voces de retardarse la capitulación, estando ja las
armas francesas dominantes a los dos baluartes y
la brecha casi en perfección, hiso el pueblo tan des1019

consolado sentimiento, que la ciudad y el braso
militar se vieron precisados a acudir con extreordinario a vuestra magestad y con embaxadas
// 153r // al maesse de campo general, para que se
atajaren estas voces como tan contrarias y odiosas
al ánimo invencible que se reconocía y admirava
en los paysanos, de dar primero la sangre y la vida
al enemigo que en un palmo de tierra, en la tierra, en la muralla. Mayormente, haviendo entrado aquellos días citaron y obtuvieron la ciudad y braso militar, del lugarteniente de vuestra
magestad, que les alargó parte de las tropas que
quedaron fuera, parte de las que vuestra magestad llamó de Zeuta, y con este preciso movimiento
creció aquel día sinco de agosto el desconsuelo y
cuydado en los naturales, viendo que ofrecía el
enemigo la capitulación que havían mostrado dezear aquellos militares. Y no es possible señor dicirse con justa ponderación, quanto fue este desconsuelo de la noblesa y pueblo, hallándose en tan
imminente peligro de perder a vuestra magestad
y mallograr tantas y tan políticas providencias,
para mantenerse en su glorioso dominio solo este
día. Con este novedad hizo insuportable el rigoroso contratiempo que la innata fidelidad de estos
vassallos llevó en dos meses de fuegos y sustos con
ánimo inalterable y con impertur(b)able valor, y
aunque el maesse de campo general asseguró a la
ciudad aquel día que la volundad de vuestra magestad era, que la plaça se defendiesse hasta el último extremo como a primera prenda de su carinyo, y que este ere el ánimo de los generales y
suyo. Y que según la positura presente estava con
esperanças de desvanaçer los designios e ideas del
enemigo, cessó todas estas bellas esperanças y puso
la ciudad en el último conflito, y al // 153v // pueblo en un caos de inponderable confusión, una
carta del lugarteniente de vuestra magestad su
fecha de XXXI de julio, en que después de aver abonado y celebrado con extremos elogios todas las
operaciones del servicio de vuestra magestad,
echas en la concervación de la plaça, cerrava la
puerta a toda defense sinó la de la capitulación,
con el especioso motivo de que no podía ser ni gusto
ni servicio de vuestra magestad, exponer vassallos
tan de su cariño al golpe fatal de las violencias
militares que podía ocasionar un saco, y assí que
era preciso abraçar este partido.
Señor, los lamentos, las vozes, los sollosos y parturbaçión que las veynte mil bombas arrojadas, y el
estrépito y rohinas con que cayeron sobra esta población, no pudieron sacar en dos meses del ánimo
intrepido de estos naturales, sacó en un momento
con pavor y susto este rayo de desesparación, paració haver caydo sobre la ciudad horrorosas tinieblas. Y nadie acertava a hablar sin llorar su desgracia de verse ya en postura de tener otro señor y
otro rey que vuestra magestad, y si bien de este
ahogo se respiró algunas oras con la mudança del
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gobierno, que vino por extreordinario a vuestra
magestad, esperando todos que mudaría también
semblanta la fortuna, como a los desgraciados
todo los viene a contratiempo, ni las representaciones de la ciudad y braso militar con toda la noblesa, ni las protestas //154r // del pueblo de morir
primero que entregarse, pudieron recabar de los
generales de vuestra magestad sinó el corto espacio de una noche para ajustar a las capitulaciones de las milicias de la guarnición de vuestra
magestad, los artículos políticos favorables a la
ciudad y al pueblo. Assí acabó este summo aprieto
de turbación y espanto, serrandose la capitulaçión y entregandoce una puerta al enemigo, excluydos estos leales vassallos del real dominio de
vuestra magestad, con solo el consuelo de no quedar excluhidos del amoroso cariño de vuestra magestad, tantas veses expressado con palabras mayores y tiernas cláusulas en las cartas con que
vuestra magestad fue servido favorecerlas durante el tiempo de tan maligna constelación, y con la
esperança de que vuestra magestad havía presto
de restituhirles a su real emparo. Señor, a la Deputación con toda la provincia, a la ciudad con
todo su pueblo, al braso militar con toda su noblesa, les bastava por cumplida remuneración de todos estos servicios la gloria de poderles proponer a
la soberana consideración de vuestra magestad,
assigurados que han de allar en su real benevolencia un justo reconocimiento. Pero como no bastaron a desviarles el golpe de este mala fortuna y
las desgracias se llaman unos a otros, temen siempre que con el tiempo no enqüentre la memoria de
este infortunio, modos, causas o motivos de obscurecer la verdad. Por tanto passan rendidos a suplicar a vuestra magestad sea de su real cariño
acallarles este temor, con una real // 154v // aprobación que les abone y canonize todas estas operaciones, como echas en gracia y servicio de vuestra
magestad y nacidas de fidelidad, amor y zelo correspondiente a las grandes obligaciones que les
dejaron sus passados. El impulso que les mueva a
buscar el soberano patrocinio de vuestra magestad esta favorable certificación, es el exemplar de
los señores reyes antecessores de vuestra magestad,
con que hizieron eternos e induptables los servicios
de nuestros meyores.
Esto, señor, supieron obrar en servissio de sus reyes
y no supieron escrivirlo, aunque pudo rubricarse
con sangre suya y de los enemigos de la corona, la
que obraron, y de aquí es lo que han observado algunos curiosos que las historias externas passan en
sumario y abreviaturas grandes operaciones, y las
nuestras se encogen en su ponderación. Pero quisieron los señores reyes a quien servieron y llenar
tantas páginas de alogios de sus echos y servicios,
en los privilegios con que les favorecieron, que ni el
cuerpo ni la emulación a pudido borrarlas de la
memoria de los hombres. Ni la Deputación, ni la
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ciudad y el braso militar, ni la provincia, ni la
noblesa, ni el pueblo piden elogios que su mejor
será haverse sabido lograr las ocasiones del servicio
y agrado vuestra magestad y embuestos de tan borrascoso contratiempo. Piden si un real abono de
vuestra magestad en sus operaciones, que las tenga en segunda fidelidad, amor, zelo y constancia
en mantanerse baxo el dominio de vuestra magestad, sin que las sombras de la fidelidad de su deplorable fortuna pueda, en // 155r // algún tiempo, ni con el motivo ofuscarlas o deslucirlas, que lo
tendrán a singular gracia y merced de vuestra
magestad.»
Segueix-se dita còpia presa per lo savi Concell
de Cent:
«Deliberació presa per lo savi Concell de Cent
tingut y celebrat a XIII de desembre MDCLXXXXVIII. E lo dit Concell féu la deliberació següent:
en quant al primer cap de la proposició, contenint lo paper de la conferència que esta ciutat té
pendent ab lo concistori dels molts il·lustres y
fidelíssims señors deputats y excel·lentíssim bras
militar, sobre la impostura que en un llibre estampat en llengua francesa se ha advertit y la
minuta de un memorial per posar a la real mà
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, en nom
dels tres comuns, sobre lo frangent del siti del
any proppassat de MDCLXXXXVII, disposat y fet
per los senyors de dita conferència; llegit tot al
present Concell, insertat en la proposició y attès
que lo dit memorial està ab totas las circunstàncias, disposició y art, que per ço se pose aquell
en las reals mans de sa magestat per lo medi al
temps y en la conformitat aparexerà millor als
senyors de la conferència, donant-los per assò,
en quant té respecte al interès de esta ciutad,
plenitut de poder y facultat als excel·lentíssims
senyors concellers per escríurer al rey nostre senyor, reyna nostra senyora, y demés a qui
//155v // aparegués, per encaminar dit memorial
en la real mà de sa magestat y no per més ni per
altra cosa en quant a la suplicació.»
Segueix-se dita còpia del bras militar:
«Deliberació presa per lo bras militar tingut y
celebrat a XXX de desembre del any de la Nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist del any
MDCLXXXXVIIII. E lo dit bras militar, ohida la
proposició y la representació per al rey nostre
senyor, Déu lo guarde, disposada per las personas concorren en la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Deputació, ciutat
y present bras,a ha resolt que lo dit paper e o
representació se pose als reals peus de sa magestat, per lo medi al temps y en la conformitat
a. a continuació ratllat, militar.

aperaxerà millor a la dita excel·lentíssima confarència, donant-li lo present bras, en quant a
son interès, la matexa facultat y plenitut de poder que lo savi Concell de Cent tingut y celebrat a XIII del corrent los ha concedida y atribuÿda, al que s’és conformat lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori dels senyors deputats. Y axí
mateix ha resolt que los senyors protector y personas de la junta destinada, tingan facultat per a
escríurer a las magestats de rey y reyna nostres
senyors y a altres senyors de la cort, y per a fer
las demés diligèncias discorreran ser més de
conveniència per a obtenir favorable aprobació
de sa magestat.»
156r

mercè que sa senyoria era servit fer-li, que dita
notícia la celebrava ab molt júbilo y gust, y
que·s donava lo parabién de vèurer desposat a
sa senyoria ab esta santa iglesia de Barcelona, la
qual se prometé molts augmens en lo acertat
govern de tant gran pastor y prelat, y que passaria quant antes a enviar a sa senyoria la enorabona per medi de una embaxada de dos cavallers.
157r

Dilluns, a VIIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aques dia no és vingut ni ha assistit a concistori
de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich.
Dimars, a X de febrer MDCLXXXXVIIII. En aquest
dia no és vingut ni ha assistit a concistori de sas
senyorias, per rahó de trobarse indispost lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, y
fins y a tant que vindrà a concistori no se notarà
altra cosa.
Dimecres, a XI de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia és tornat a concistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar convalescut de sa indisposició passada.
En aquest mateix dia entre las deu y onse oras
del matí los senyor don Joseph Emanuel de Terré // 156v // y Paguera y don Joan de Josa y
Agulló, han vingut en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, de part del
molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet de Sala, bisbe de Barcelona, encara no consegrat, havent obtinguda hora de sas senyorias
per medi de un sacerdot de sa família, los quals
axís per sas senyorias com per los officials de la
present casa són estats cumplimentats ab lo mateix modo y conformitat que los cavaller(s) que
aportan embaxadas de part de la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Los quals assentats que són estats en la pessa de concistori, han expressat a sas senyorias de
com dit senyor bisbe per medi de ells, los feya a
saber de com havent-hi arribat las butllas havia
pres pocessió del bisbe, y que avia celebrat lo
primer ingrés en la santa iglesia cathedral de la
present ciutat. Tot lo que noticiava a sas senyorias ab vius desitgs de emplear-se en las ocasions
que fossen servits sas senyorias concedir-li de
son mayor agrado. Al que fou respost per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori feya lo degut aprècio de la
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En aquest mateix dia entre onse y dotsa horas
del matí los senyors don Joan de Copons y Falcó y Joan Llinàs, ciutedà honrrat de Barcelona,
avent-se octinguda hora per medi de un verguer, han aportat al molt il·lustre y reverendíssim senyor don fra Benet de Sala, bisbe de Barcelona, encara no conssegrat de part de sas
senyorias, una ambaixada, anant a peu y devant
senguint-los un verguer de la present casa. Foren rebuts a la porta del carrer per los sacerdots
de la família de dit senyor bisba, y casi al cap de
la escala per dit senyor bisba, donant-los puerta
y silla, contenint que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, després de donar
a sa senyoria la gràcia de la gososa notícia ly avia
participat, la estava celebrant ab lo alborosso
que corresponia als vius desitgs avia tingut de
vèurer, quant antes, a sa senyoria assentat en lo
throno de esta santa iglésia, donant-li la enorabona, podent restar cert que tant lo molt il·lustre y fidelíssim concistori com sos individuos
que·l componian estavan sempre igualment
promptas; que gustosos per a dedicar-se en totas las ocasions que seria servit dispensar-los de
son mayor agrado. Al que dit senyor bisba fou
servit respòndrer que feya lo degut aprècio de
esta nova mercè, ab lo que lo affavoria lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori que, en reconpensa de part de ella, estimaria no li permetés sa
voluntat ociosa per tot allò que judicàs y persuadís fos de algun útil al servey, gust y agrado de
sas senyorias y de tot lo Principat. Y després foran acompanyats per dit senyor bisba fins al cap
de la escala y per dits sacerdots fins a la porta del
carrer, conforme del dit ne ha fet relació a sas
senyorias //157v // dits Copons y Llinàs, després
de ésser estats tornats a concistori.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda
són anats los senyors de la Sisena a casa la ciutat a
continuar la conferència, per aver-sa tingut la última vegada en la present casa de la Deputació. Y
en lo tocant al cerimonial se observà lo mateix
que als XVIII de octubre MDCLXXXXVIII, com és de
vèurer en lo present dietari en dita jornada. Y en
esta conferència, després de llegidas las minutas
de las cartas per lo rey nostre senyor y reyna nostra senyora, que Déu guarde, la instrucció y carta
per lo excel·lentíssim senyor inquisidor general,
se resolgué se embiasse si y conforme ditas minutas. Fonch axí mateix resolt que se execute la em-
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baxada premeditada als VII del corrent al
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad per
medi de dos personas de esta conferència, sens
tenir-se mira, per fugir las difficultats se podia levitar, per qual comú que contravenen en ella devia ser aportada. Y que axís se embiàs a demanar,
per un verguer de casa, a la ciutat hora a sa excel·lència en atenció de què la conferència lo dia
present se trobàs juntada en dita casa. Y se anomenaren per a portar dita ambaixada al il·lustre y
molt reverendíssim abat de Sant Pau y lo senyor
Joan Bonaventura de Gualbes. També fou resolt
que los plechs sien remesos al agent del molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats, per a què aquells pose en mà del excel·lentíssim senyor inquisidor general y que lo dia de dissapte primervinent ha de // 158r // ajuntar-se la
confarència per a fer·y remètrer los plechs.
Divendres, a XIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia és tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich convalescut
ya de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat militar y oÿdor real a las sis horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi
del síndich del General y present casa, ab un
cotxe sens insígnias ni verguers, anant en la portalera dit síndich, han aportat al excel·lentíssim
senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, una embaxada de part del
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, contenint que don Pedro de Amigant
era relador de certa causa de un concistorial,
que no obstant de què lo fidelíssim concistori ly
avia enviat un recado per medi del síndich,
dient-li que estimaria suspengués lo declarar
dita causa, inseguint-se la observansa de la casa
sempre stilada, per quant li compatia la excepció «Magistratus», y que //158v // altres reladors
ab consemblants demonstracions ó han executat a instàncias de la part contrària, avia avisat a
informar a dit concistorial sobre si proceheix o
no dita exepció, del que dit fidelíssim concistori
se trobava ab viu sentiment, de què una prerrogativa com esta se posàs en disputa; y que axís
fos servit la excel·lència a consolar a dit concistori, honrrant-lo donant-hi aquella providència
que li apareixeria millor convenir per lo bon logro de la continuació de esta prerrogativa. Al
que sa excel·lència és estat servit respòndrer que
desitjava tenir ocasions de la major satisfació de
dit concistori, y que no·s negaria en procurar
per tots los medis possibles lo alívio d’ell, conforme del dit ne ha fet relació a sas senyorias dits
senyors deputat militar y oÿdor real tornats que
són estat en concistori.
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Dissapta, a XIIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha assistit ni vingut a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
per rahó de trobar-se indispost, y se adverteix
fins tornarà a concistori no se notarà altra cosa.
En aquest mateix dia a las quatre horas de la tarda són vinguts en la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la
excel·lentíssima ciutat, yunt ab los del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per
continuar la conferència per aver-sa tingut
// 159r // l’altra vegada en casa de la ciutat. En
quant als compliments se observà lo mateix en
tot conforme als XXII de nohembre MDCLXXXXVIII, com és de vèurer en lo present dietari en
dita yornada. En esta confarència se platicà y
tractà de què aparexia ser convenient de què lo
memorial per sa magestat, que Déu guarde, la
minuta del qual ja se troba cusit y continuat en
lo present dietari en yornada de VII del corrent,
vaya per estafeta, y que per est effecta fossen servits los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General del present Principat,
escríurer al rey nostre senyor y reyna nostra senyora y al excel·lentíssim senyor inquisidor general, per a què ditas cartas se dignàs posar-las
en sas reals mans. De las qual dos cartas y dos
còpias de la que se escriuria al rey nostre senyor,
so és una per la reyna nostra senyora y altre per
dit senyor inquisidor, y axí mateix una còpia per
dit senyor inquisidor. De la que se escriuria a la
reyna nostra senyora se’n formàs per esta casa
un plech, lo qual anàs dirigit al dit senyor inquisidor general. Y que lo mateix fessan los
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, y lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
y que després de estos tres plechs, tres memorials, so és, un per lo rey nostre senyor, copià de
ell per la reyna nostra senyora y altre còpia per
dit senyor inquisidor general, y una nota per dit
senyor inquisidor general, per lo secretari de la
present casa se’n formàs un plech sol dirigit a dit
senyor // 159v // inquisidor general, remetent-se
junt ab carta de sas senyorias al agent que esta
casa té en Madrid, per a què lo posàs en mans
de dit senyor inquisidor general, enviant-se a dit
agent còpia de la carta que sas senyorias escriurian a dit senyor inquisidor general, per a què
restàs cerciorat de tot, y que los senyors anomenats per cadahun de dits tres comuns ó fessen
enténdrer al seu per aquell. Y avent executat y
conformant-se dits tres comuns en dit sentir per
los senyors de dita conferència, foren formadas
cartas per cada comú, so és, una per lo rey nostre senyor y altre per la reyna nostra senyora y
altra per dit senyor inquisidor, las quals foren
ordenadas escríurer per sas senyorias, absent per
lo daltdit senyor oÿdor eclesiàstich. Y foren fets
tres plechs com dalt se ha dit, so és, per la De-

putació, altre per la ciutat y altre per lo bras militar, lo qual plech de casa com fou entregat al
senyor president de las personas anomenadas
per ell. Y axís per lo secretari de la present casa
fou entregat y molt reverent senyor abat de Sant
Pau, y després lo secretari de la present (casa)
yunt ab son scrivent extraordinari, tenint tots
dos cillas devant de la taula del docer en presència de dita conferència de dits tres plechs, tres
memorials y nota ne notaren un sols plech
anant sellat ab lo sello mayor de la present casa.
Y fou legit al dit excel·lentíssim senyor inquisidor general, y després dit secretari estant assentat, llegida dita conferència la carta que sas senyorias escri- // 160r // vian al agent y d’esta
carta, còpia de la que sas senyorias escrivian al
dit senyor inquisidor general, y de dit plech tanbé en presència de dita conferència se’n formà
per los dits secretari y escrivent un sol plech,
anant lo sobreescrit a don Joan Gensana, agent
del General en Madrid, lo qual plech també per
dit escrivent fou aportat a sellar ab lo sello petit
en dita scrivania major, y últimament per dit secretari fou posat en mans de dit senyor abat de
Sant Pau.
E poch després, per medi de un verguer, fou per
dita conferència dit a sas senyorias que si gustavan dita conferència tenia que enviar-los una
embaxada, al que fou respost per sas senyorias
que sempre fossan servits fora molt de son gust.
Y sas senyorias se assentaren baix lo docer de la
pessa a hont acostuman de estar quant ý ha conferència, y feran posar dos cadiras de vaqueta de
Moscòvia a la part que se acostuma quant venen
embaixadas. Aportaren dita ambaixada los senyors don Joseph de Terré, president de las personas anomenadas per dita ciutat, y Joan Llinàs,
ciutedà honrrat de Barcelona, una de las personas anomenadas per part de sas senyorias. Y posaren en mans de sas senyorias dit plech, expressant-los que aparaxia que, attès era de tanta
importància se demanàs a don Rafel Cortada o a
son llochtinent de correu major certificat de dit
plech, al que sas senyorias los respongueren ó
farian ab molt gust.
160v

Dilluns, a XVI de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia ha tornat acistir a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per
trobar-se ya convalescut de sa indisposició passada.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari unas lletras exortatòrias, monetòrias y requisitòrias dirigidas al il·lustre y molt il·lustres senyors archabisba, bisbas, capítols y abats y altres del present
Principat, intimant ab aquellas la observansa de
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la constitució primera del títol quint de las generals de aquest Principat, disposant que estrangers no pugan obtenir officis ni benefficis
eclesiàstichs de Cathalunya, yunt ab lo acte de la
presentata de aquellas fetas al molt il·lustre Capítol y canonges de la santa iglésia de Lleyda,
com de aquellas llargament és de vèurer que assí
són cusidas, signadas de número LXXIIII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas al il·lustre y molt il·lustres senyors archebisbes, bisbas, capítols y abats y altres del present
Principat, intimant-los ab aquellas la observansa
de la constitució primera del títol quint de las generals de aquest Principat, disposants que estrangers no pugana //161r // obtenir officis ni benefficis eclesiàstichs de Cathalunya, yunt ab lo
acte de la presentata de aquellas fetas al ardiaca
mayor de la santa iglésia de Gerona, gerint vices
de bisbe, per trobar-se la sede episcopal vacant, y
a son vicari general com de aquellas és llargament de vèurer que són assí cusidas signadas de
número LXXV.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica presentada per Miquel Llorell, notari causídich procurador de Francisco Guerra,
adroguer de Balaguer, junt ab la procura de dit
Llorell, ab la qual súplica sien servits sas senyorias affavorir-lo ab la nominació de tauler o per
lo menos suspèndrer la nominació de altra persona, fins y·a tant sia declarada la causa que
aportava contra misser Francisco Biosca, pretenent que dita taula era provehit dit Guerra y altrament, com de dita procura y súplica més llargament és de vèurer, que són assí cusidas,
signadas de números LXXVI y LXXVII y del
thenor següent. Segueix-se dita procura:
«Dieb decima sexta mensis junii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
septimo in civitate Balagarii, diocesis Urgellensis. Ego Franciscus Guerra, aromatarius civitatis
Balagarii, dioscesis Urgellensis, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratorem meum certum,
et cetera, ita quod, et cetera, vos discretum Michaellem Llorell, notarium causidicum civem
Barchinonae, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo agendum, ducendum,
et cetera, fiat ad omnes littes sive causas, activas
et // 161v // passivas, principales et appellatorias,
a. a continuació dues lletres impreses transcrites a l’Apèndix
4, pàgs. 1713-1717.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 160v-161r del trienni 1698-1701.
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motas et movendas, large cum amplissimo solito
et assueto littium et causarum cursu facultatibus
potestatibus, que expressis exponendi, et cetera,
quecumque retroclama, et cetera, executiones
quasvis instandi, et cetera, cautiones quascunque
tam juratorias quam fidejussorias prestandi, et
cetera, de calumpnia jurandi, et cetera. Et cum
posse substituendi et demum ac generaliter, et cetera. Promitto juditio sisti et cetera. Et habere
rattum, et cetera. En non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Josephus Rocaspana,
philosophiae professor, Michael Bover, domorum
magister, ambo Balagarii ac Simon Vilaltella,
presentes que, et cetera. In quorum fidem praemissorum licet manu aliena scriptorum ego Josephus Revert, regia auctoritate notarius publicus civis Balagarii, hic me solitum appono
sig+num.»
Segueix-se dita súplica:

necessària y per evitar lo perill de sa persona, per
respectes de haver cumplit a la obligació de son
offici. Y posat en excepció los ordes de dits antecessors de vostra senyoria y precehint nominació de subrrogat, de concentiment y orde
dels antecessors de vostra senyoria, com tot està
llargament deduhit en dita causa. Per tant y altrament dit Francisco Guerra humilment suplica a vostra senyoria sia de son servey afavorir-lo
ab la nominació de dita taula, o per lo menos
// 162v // suspèndrer la nominació de altra persona fins y·a tant se haja declarat la dita causa, lo
què a més de ser conforme dret en no aver-se de
prejudicar y fer deterior la condició del col·ligant ab la nominació de nou provist, quant se
litiga un offici o beneffici, com en lo cas present
en què pendent la dita causa a mort dit Francisco Biosca, intrús en dita taula, ho espera y rebrà
dit Guerra a favor de vostra senyoria y que la
present sia manada registrar en dietari. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Dou.»

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. A notícia de
Francisco Guerra, adroguer y candeler de cera
de la ciutat de Balaguer ha previngut que, en
nom dels pahers de dita ciutat, se hauria escrit a
vostra senyoria certa carta representant los inconvenients que se seguirian al General de Cathalunya, que dit Francisco Guerra conseguís la
taula dels drets de bolla y General de dita ciutat,
per inculpar a dit Guerra de home revoltós y
poch legal. Y com molt il·lustre y fidelíssims senyors la dita carta no se haja en realitat fet per
los pahers de dita ciutat ni altrament, ans bé de
privada // 162r // autoritat de Pera Corral y
Thomàs Mata, pagesos pahers ters y quart, y per
lo dit Miquel Bòria, síndich de dita ciutat sens
aver-ne comunicat cosa als altres dos pahers un
cop y segon, y per privadas passions y emulacions contra dit Francisco Guerra, com pot vostra senyoria col·legir del thenor de la matexa
carta, del qual excés y attentat haja dit Guerra
donat part al Real Concell per a què se’n fassa la
deguda demonstració. Y altrament dit Francisco Guerra sia persona de bon nom, vida, fama y
costums y de tota legalitat, com pot vostra senyoria manar informar-se’n ab personas desapacionadas y aportés ja en lo present concistori litte y causa vers y contra misser Francisco Biosca,
entràs en dita taula per la recuperació y reintregració en la possessió y exercici de dita taula, de
la qual fonch provehit dit Guerra per los antessessors de vostra senyoria als III de febrer
MDCLXXXXI, y haver-se introduhit dit Biosca en
dita taula sens citació de dit Guerra ni cognició
de causa, ab motiu que dit Guerra avia dexat
aquella, mudant de dita ciutat son domicili, essent axí que lo aver-se ausentat fonch per causa

En aquest mateix dia present jo don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General a estas cosas demanat y requirit, y presents també lo doctor Carlos Plantí Pre y Francisco Vilar y Llombert de la família del infrascrit
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisba de
Barcelona en la matexa ciutat residints, per testimonis a estas cosas demanats y specialment
presos devant lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor fra don Benet de Sala, per la gràcia de
Déu y de la santa seda apostòlica bisbe de Barcelona, comparagué y personalment fou constituït lo magnífich doctor misser Jaume Oliva,
subrrogat en lo offici de síndich de dit General,
lo què en dit nom al mateix molt il·lustre senyor
bisba de Barcelona donà y presentà-o per medi
de dit infrascrit secretari, presentar y no-a
// 163r // tificar, demanar y requirí la scriptura
que és assí cusida signada de número LXXVIII
de monació, exortació y requiriment del procurador fiscal del General de Cathalunya, emanadas del molt il·lustre y fidelíssim concistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes de dit
General. Després de la presentació de dita scriptura y notificació fou encontinent al mateix
molt il·lustre senyor bisba de Barcelona entregada còpia comprobada primer per mi, dit y infrascrit secretari y per dit molt il·lustre senyor
bisba de Barcelona, acceptada lo qual paraula
responent, digué que se le tenia per intimada y
presentada. De totas las quals cosas per dit síndich en dit nom fou demanat se’n fes públich
acte, y assí y ab altres de qui sia interès donar y
entregar per mi dit y infrascrit secretari. Totas
las quals cosas foran fetas en la present ciutat de

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
160v-161r del trienni 1698-1701.

a. a continuació una lletra impresa transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1717-1718.
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Barcelona en lo any, dia, mes y lloch daltdits,
present yo dit y infrascrit secretari y prescrits per
testimonis los sobradits a las ditas cosas respectivament, y demanats y specialment presos com
de sobre se conté.
Dimars, a XVII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com lo die present de orde de sas senyorias se
avia conferit en lo // 163v // palau del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent
de sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat aportant un recado per a saber com ho
passava sa excel·lència de la cayguda del cavall,
en lo qual anava sa excel·lència lo dia de ahir, y
que si manava ninguna cosa ly avia respost se
trobava sangrat, y que confiava que prest estaria
bo y estimava al concistori lo cuidado tenia de
sa salut.
Dimecres, a XVIII de febrer MDCXCIX. En aquest
mateix dia constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com avent-sa conferit de orde de sas senyorias
lo die present en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, aportant un recado de sas senyorias a effecte de saber com ó passava sa excel·lència, en orde sa indisposició, li avia respost
ó passava millor que creya se podria llevar lo die
present, y que estimava la finesa del concistori.
Diyous, a XIX de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser
Jaume // 164r // Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
de com avent-se conferit lo die present en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, aportant-li un
recado de part de sas senyorias a effecte de saber
com ó passava sa excel·lència, en orde a sa indisposició se li avia respost que sa excel·lència ó
passava molt millor y que ja se avia llevat, y que
feya molt aprècio de la atenció del concistori.
En aquest mateix dia entre tres y quatra horas de
la tarda se ha ajuntat en la present casa de la Deputació una Novena de personas dels tres estaments, convidada per los verguers de orde de sas
senyorias, en la qual entrevingueren y foren presents, menos tres per las causas que abaix se expresserà, los infrascrits y següents: per lo esta1025

ment eclesiàstich lo il·lustre fra doctor Joan Soler, abat de Sant Pau, don Lluís de Josa, ardiaca
de Santa Maria del Mar y canonge de la santa
iglésia de Barcelona, qui no assistí per trobar-se
indispost, lo doctor Joseph Romaguera, canonge de dita santa iglésia; per lo estament militar,
Juan Bonaventura de Gualbes, Joseph de Sanyust y Pagès, qui no assistí per trobar-se indispost, don Joan de Copons y Falcó; per lo estament real, // 164v // doctor Honofre Monsalvo,
Joan Llinàs, qui no acistí per trobar-se indispost,
Joan Batista Reverter, ciutedans honrats de Barcelona. Se assentaren los ecclesiàstichs primers
deprés los militars y després los reals, y feren la
protesta en la forma acostumada en orde al sèurer los eclesiàstichs, militars y reals interpoladament, essent present per testimonis Fermí
Vehils y Llorens March, subrrogats en los officis
de verguers de sas senyorias, volent tenir-la repetida en tots los actes de la present Novena. A
la qual Novena axí convocada y congregada
fonch per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, dit, refferit
y proposat, estan assentats sota del docer, aportant las insígnias de domàs carmesí, y sobra d’ellas los escuts de or ab las armas del General, que
a notícia del molt il·lustre y fidelíssim concistori
avia previngut com a arribat en esta ciutat un
germà del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat,
lo qual és fill de príncep sobarà, cosingermà carnal de la reyna nostra senyora, y germà carnal de
virrey actual de est Principat, que desitjava per sa
part no faltar en ninguna urbanitat ni dexar de
cumplimentar-lo en aquell millor modo y forma
que li fos possible, que era veritat que lo il·lustre
y fidelíssim concistori se trobava ab un real decret del rey nostre senyor, lo qual se troba scrit y
continuat en lo dietari del trienni MDCLXXVIII,
en yornada de X de maig MDCLXXVIIII donava per
proposició, ab lo qual sa magestat // 165r // era
servit donar forma ab quina conformitat y a
quins personatges devia visitar dit molt il·lustre
y fidelíssim concistori, entre los quals no s·i trobava ningun comprès que fos de la calitat de dit
germà, de excel·lència. Y que si bé avia premeditat si podria dispensar per no encontrar-se ab dit
real decret lo cumplimentar-lo per medi de embaxada de dos cavallers, però s·i tornava la visita,
se trobavan ab la difficultat de com lo avian de
tractar per donar lo docer a poquíssims personatges, y no constar-los de consemblant exemplar que per ço, en atenció del sobre expressat
sie servida la Novena aconcellar a sas senyorias,
lo que han y deuhen obrar en la ocasió present
que sie del major lustre de dit concistori.
E las ditas personas de dita Novena, oÿda dita
proposició per sas senyorias feta y oÿt dit real
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decret donat per proposició, que per mi don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major del General y present casa, ab alta e intel·ligible veu és estada llegida, aconcellà y féu la
relació següent en esta forma: que attès que sa
magestat en dit real decret expressa los personatges que sas senyorias han y deuhan visitar,
narrant la formalitat que han de observar, y que
no concorrent en lo germà de sa excel·lència las
circunstàncias que suposa dit dret, han de tenir
los que deuhen ser visitats per sas senyorias, que
per ara no sia visitat ni cumpliment lo dit germà
de sa excel·lència per sas senyorias.
165v

166v

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Ab la deguda estimació reberem la de vostra senyoria dels
22 del passat, ab la qual se serveix participar-nos
posà en la comprehenció de sa excel·lència lo
nou vectigal ha imposat lo senyor governador,
de las tropas resideren en esta de guarnició, sobre del ferro que arriba y passa per esta ciutat. Y
després de donar a vostra senyoria fidelíssima las
degudas gràcias, devem dir-li que per nostra
inexcusable obligació no·s regonexem precisats,
cansar altra vegada a vostra senyoria fidelíssima,
puys fins lo present estat no se ha lograt lo fi
que·s desitja, perquè dit senyor governador percevera en la ocació de aquell molt il·lustre y fidelíssim senyor, és cert tenim viu sentiment de
continuar, tant a menut a vostra senyoria fidelíssima los enfados. Y lo suplicam tingue a bé perdonar-nos tras nostras impertinèncias, y que se
digne interposar sa poderosa mediació ab sa excel·lència, per a què se servesca donar los ordes
necessaris a dit governador com cesse de semblant exacció. Nosaltres restam ab viva confiansa que la representació de vostra senyoria fidelíssima, ha de ser poderós per a conceguir esta
ciutat, la llibertat que solicita y que nosaltres
merexerem moltas ocasions de sa major satisfació, podent restar ben segur que sempre trobarà
nostra obediència puntual y attent per a donarli gust. Déu a vostra senyoria guarde. Vich, y febrer 13 de 1699. Molt il·lustre y fidelíssim senyor besa la mà de vostra senyoria fidelíssima
son més effectats y serts servidors, los concellers
de la ciutat de Vich. Molt il·lustre y fidelíssim
concistori de deputats y oÿdors del General de
Cathalunya.»

167r

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias dit síndich ha
fet relació a sas senyorias de com se avia conferit per quatra en casa del molt reverent senyor
canciller, y ly avia solicitat la declaració de las
causas de contrafacció. Y singularment la declaració de la causa de la contrafacció del cello,
al que dit senyor canciller li avia respost que
creya que podria quant antes procurar dita declaració.

Dimars, a XXIIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia se és partit per la vila de Sant Joan sas
Badessas Fermí Vehils, subrrogat en lo offici de
verguer de sas senyorias, per a presentar a certs
particulars de dita vila unas lletras de torp, y seguint la deliberació per sas senyorias feta a XXI
del corrent.
Dimecres, a XXV de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo magnífich doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General // 166r // y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet
relació de com avent-se conferit de orde de sas
senyorias divendres passat, que comptàvem als
XX del corrent en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, a effecte de aportar-li un recado de part de sas senyorias, contenint que los
concellers de la ciutat de Vich ab carta de XIII del
corrent, còpia del qual posava en mà de sa excel·lència, escrivian al concistori de què lo governador de las tropas que resideixen en aquella
ciutat de guarnició, perseverava en la exacció del
vectigal sobra del ferro que arriba y passa per
aquella ciutat, demanant se interposés ab sa excel·lència per a què sia servit ordenar a dit governador cesse de semblant exacció, lo que feyan
sas senyorias ab molt gust, axís per a representarli que consemblant vectigal és contra lo disposat
en las constitucions y lleys generals de la pàtria,
actes y capítols de Cort, com y també per què esperava de sa excel·lència lo favor de què dit governador no solicitàs ni cobràs dit nou vectigal,
de aquí al devant. Sa excel·lència se avia dignat
respòndrer-li que estava informat de què dit
dret del ferro se exhigia y se avia acostumat exhigir, y que avent-li representat que quissà seria estat en temps de guerra, li avia dit se informaria y
que donaria los ordes convenients, y sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari la dita carta la qual és assí cusida,
signada de número LXXVIIII y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
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En aquest mateix dia sas senyorias han entregat
a dit síndich un recado en escrits, per a què lo
posen en nom de sas senyorias en mans del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, contenint sie
servit manar ab la mayor precisió al governador
de Rosas no permete dins la plassa una botiga
que ý ha ni qualsevol altre, sinó en lo puesto a
hont estan las barracas, y que done la deguda
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
165v-166r del trienni 1698-1701.

assistència per a procehir-se contra lo marxant
de dita botiga y qualsevols altres, que tant en
dita plassa com molt cerca de ella frauden a la
Generalitat. Y han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
continuàs en lo present dietari còpia de dit recado, lo qual és assí cusit signat de número
LXXXII del thenor següent. Segueix-sa còpia
de dit recado:
«Excel·lentíssima senyor. No obstant que lo
concistori de deputats y oÿdors de comptes del
General del present Principat, ab billet de vostra
excel·lència de data de XXXI de octubre
MDCLXXXXVIII, en resposta de la representació
que li féu en escrits als VIIII de setembre del mateix any, en orde en una botiga que tenia dins la
plaça de Rosas un merxant francès, sens pagar los
drets del General, resta afavorit ab la notícia que
fou servit vostra excel·lència participar-li que,
encara que ja ho tenia ordenat //167v //al maestre
de camp don Francisco Dàvila, quant governava
en ínterim a Rosas, havia repetit al General don
Esteve de Olalla, governador actual de aquella
plassa, la orde, manant que per ningun cas consentís ni permetés se introduhissen ni venessen
en ella robas ni altres gèneros, sens que primer
no haguessen pagat los drets que justament deguessen. Y que per a procehir contra los que los
defraudassen, donàs la assistència que se li demanàs per part dels ministres de la Generalitat. Y
quant se persuàdia lo consistori que dita orde
fora inviolablement observada per dit don Esteve de Olalla, y que axís lograria la dicha de la
mercè que vostra excel·lència, en esta dependència tant justa, se havia dignat concedir-li, de nou
ha constat al consistori que dit marxant francès
continua com antes en tenir en dita plassa de Rosas magatsem y botiga pública de robas y mercadarias de tot gènero, introduhint-las en dita
plaça, abrigat del governador de ella, sens volersse reglar al que disposan los capítols de Cort, és
a saber, de donar manifest als officials del General y despatxar y pagar los drets deguts, ans bé
fraudant-los enterament com antes. Per lo que lo
concistori suplica a vostra senyoria, sia servit manar ab la major precisió y brevedat possible al dit
governador no permete dit magatzem o botiga
dins la plaça ni qualsevol altres, sinó en lo puesto
a hont estan las barracas, y que done la deguda
assistència per a procehir-se contra dit marxant, y
qualsevols altres que tant en dita plaça de Rosas,
com molt cerca de ella frauden a la Generalitat,
tot lo que a més de permetrer-so axí lo concistori
de la gran y rectíssima justificació de vostra excel·lència, del que ne restarà ab suma gratitut, ho
rebrà a singular mercè y serà honrar-// 168r // lo
a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
166v-167r del trienni 1698-1701.
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vostra excel·lència, coadjuvant-lo a cumplir a sa
primera obligació.
Diyous, a XXVI de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, yunt ab mi secretari y scrivà major y
magnífich racional, és baxat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa
sa residència lo receptor dels fraus trobats y
apresos en lo present mes de febrer, y no fou
trobat aver-hi frau algú.
Dissapta, a XXVIII de febrer MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un acte de
relació jurada de las obras necessàrias se troban
en las casas del General de Lleyda feta per Francisco Gassol y Joseph Marginat, mestres de casas de dita ciutat, lo qual és assí cusit y signat de
número LXXXI y del thenor següent. Segueixsa dita relació jurada:
«Diea vigessima quarta februarii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, Illerdae. // 168v // Nosaltres Francisco
Gassol y Joseph Marginat, mestres de casas de la
present ciutat de Lleyda, mitjansant jurament
per ells prestat en mà y poder del nottari infrascrit, fan relació que se han conferit a les casas
del General de la deputació local y col·lecta de
Lleyda, a fi y effecta de visurar las obras necessàrias se troban en ditas casas, per lo reparo y conservació de aquelles, les quals són del thenor següent: primo per a adobar les teuladas se
nececitan mil y sinch-centas teulas, que a rahó
de deu lliuras lo mil·lè valen quinse lliures: XV
lliures; més per los ports de ditas teulas dos lliures: II lliures; més dos mil rajoles per a fer y adobar las ximineas, enrrejolats y un pilar que a
rahó de vuyt lliuras lo mil·lè valen setse lliures:
XVI lliures; més per los ports de ditas rejolas
dos lliuras: II lliures; més setse cafissos de cals
per a regonèxer tauladas, tarrats y fer los cavallons val pastada al peu de la obra vint-y-dos
lliuras, vuyt sous: XXII lliures, VIII sous; més
cent quarteras de ges a rahó de sis sous quartera
valen trenta lliuras: XXX lliures;b // 169r // més
quatra lloses de pedra de vuyt palms de llarch y
quatra de amplària, per a adobar una clavaguera
y la llar del foch valen sinch lliures dotsa sous: V
lliures, XII sous; més per la fusta se necessite per
a adobar la porta principal del carrer y una finestra ab las mans val onse lliures: XI lliures. Totes
las quals obras, ço és, materials, jornals de mestres y manobrers en junt per a fer dita obra ima. l’original d’aquesta relació jurada es troba intercalat entre
els folis 167v-168r del trienni 1698-1701.
b. a continuació setse crides impreses transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1718-1723.
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porten dos-centas lliuras. Testes sunt Joseph
Macià pagès y Pera Bragós, soguer en la present
ciutat habitant. In quorum fidem aliena manu
scriptorum ego Albertus Picons, regia auctoritate
publicus de collegio notariorum publicorum civitatis Illerdae, hic me subscribo et meum quo utor
artis notariae appono sig+num.»
En aquest mateix dia han o(r)denat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del general y
present casa, cusís en lo present dietari diffarents cridas manadas publicar per sas senyorias,
per la bona exacció del dret del general de monedas en la present ciutat y axí mateix en Castellbò, Tremp, Berga, Pugcerdà, Camprrodon,
Castalló de Empúrias, Seu de Urgell, Monblanch, Lleyda, Tortosa, Tàrrega, Cervera, Gerona, Balaguer, Tarragona, yunt ab los actes als
dors de quiscuna de ellas, exceptat a las publicadas en la present ciutat, dels quals consta com se
han publicat en ditas respective parts com més
llargament de ditas cridas és de vèurer que són
assí cusidas y signadas des de número LXXXII
fins a número LXXXXVII inclusive.

doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació a sas senyorias de com lo die XXVI del
passat, de orde de sas senyorias se era conferit
en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, y que avia posat en sa mà lo recado en escrits, en orde a la botiga de Rosas, se troba continuat y cusit en lo present dietari en diada de
XXV del mes de febrer del corrent any, y que sa
excel·lència ly avia respost que ja tenia escrit sobra est fet y que de nou secundaria lo escríurer.
Divendres, a VI de mars MDCLXXXXVIIII. Aquest
dia no obstant ésser dia de feriat, s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
170v

Març
169v

Dimecres, a IIII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia és tornat a la present ciutat Fermí
Vehils, subrrogat en lo offici de altre dels verguers de sas senyorias de la vila de Sant Joan sas
Badessas, per a hont se avia partit lo dia XXIIII de
febrer pròximpassat per a presentar a certs particulars de dita vila unas lletras de torp.
Diyous, a V de mars MDCLXXXXVIIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo doctor Joan Quadras, com a procurador de Joseph Busquer, guarda ordinària
dela //170r // General de la vila de Mataró, consta
de sa procura en poder de Joseph Miquel Serra,
notari públich als XXIIII de febrer MDCLXXXXVIIII,
la qual és assí cusida y signada de numero
LXXXXVIII, en dit nom ha renunciat en mà y
poder de sas senyorias per dit son principal, lo dit
offici de guarda ordinària del General de dita vila
de Mataró, y ha posat en mà de sas senyorias lo
privilegi de son principal, lo qual també és assí
cusit, signat de número LXXXXVIIII, suplicant
a sas senyorias que dita renunciació ly sia admesa
y sas senyorias ly han admesa aquella si et in
quantum, etcètera, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Fermí Vehils, subrrogats
en los officis de verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
a. a continuació una procura i un privilegi transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1723-1724.

1028

En aquest mateix dia no ha assistit ni vingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor eclesiàstich.
Dissapta, a VII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia encara que era feriat per ser dia de estafeta y altrament, se és ayuntat lo il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Ramon Orriols, mitjensant jurament
ha fet relació de com Joseph Pelagrí, altre dels
verguers de sas senyorias des de XXVI de nohembre MDCLXXXXVIII, inclusive fins ara li ha continuat y de present li continua la indisposició de
nova flucció en las camas y ulls, de calitat que en
tot dit temps ly ha impedit y de present ly impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
// 171r // una nota feta per los senyors de la conferència, que a petició de esta ciutat, fent un cos
ab lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, està
pendent ab la present casa per lo excel·lentíssim
senyor inquisidor general, la qual està expresada
en lo dietari corrent en yornada de XIIII de febrer passat, la qual és assí cusida y signada de
número C y del thenor següent. Segueix-se dita
nota:

«Pora mayor información del excelentíssimo senyor inquisidor general del motivo que han tenido los concistorios de la Deputación y ciudad y
braso militar en el memorial y carta en que suplican a su magestad la aprobación de sus operaciones que solicitan, ponen en la consideración de su
excelencia las notícias siguientes: que en mano de
estos comunes ha llegado un libro impresso en París en idioma francés con título de «Ensaye de la
historia del reyno de Luis el grande hasta la pas
general del año MDCLXXXXVII», author según
dise Monsieur le Gendre, canonigo de la iglesia de
París, el qual hablando del sitio de Barcelona en
página XXXXXXXXVIIII hasta CCCCLVI
dise: «los soldados de la guarnición deffendieron
pie a pie las obras atacadas y se retrincheraron y
hisieron sus cortaduras, y a pesar de los gritos de la
burgesía y de las amansas de todo el pueblo,
aguardaron con valor hasta las últimas extremidades», y más adelante dise: «estos valientes hombres, sin reparar en el peligro les amenassava si las
brechas eran ganadas, ni de los gritos de la burgesía respondieron con // 171v // firmesa y no capitularon hasta después de haver examinado si la
plaça y guarnición podían sin arriesgarlo todo,
sustentar el primer assalto». Estas cláusulas que
en quanto a los soldados de la guarnición són honoríficas, són tant conformas a la verdad, que
ningunos elogios són bastantes para significar el
valor y la animosidat con que se portaron en gran
crédito de las armas españolas, como assí lo expressaron estos comunes en tan repetidas cartas, que lo
posieron en la noticia de su magestad durante el
sitio. Pero las palabras que dise a pesar de los gritos de la burgesía y amenassas de todo el pueblo
són una impostura manifesta, malignidad que
tira a deslustrar el crédito que ha sabido grangear en toda la Europa la inviolable constancia de
nuestra nación, pues es bien patente la fuerte repugnancia que mostraron a la capitulación la
noblesa y pueblo. Y por ellos la ciudad y braso militar que aún en la ocasión que formavan los generales los pactos de la entrega, solicitaron fervorosamente con embejada al maestro de campo
general que governava las armas en la plassa,
para que continuasse en la deffensa. Y con carta
por extraordinario suplicaron a su magestad
fuesse servido mandarlo assí a los generales, de
donde con evidencia queda convencido de la falcedat, lo que dice el author del libro. Y porque la
mala dicencia de este libro, que llegará en manos
de muchos, podría obscuracer la verdad y poner
en duda la constancia de estos naturales en servicio de su magestad, y de aquí corriendo los tiempos fundarse una mala // 172r // opinión, por esto
dichos comunes, deseando poner en siguro el crédito de la nación, solicitan de su magestad la ap-

probación real, para que con tan irrefregable testigo puedan, en todos tiempos, desvanacer qualquier calumnia, que por ocasión de dicha falicíssima impostura, se pudiesse fraguar. También
ponen en la consideración del excelentíssimo señor
inquisidor general, que desean dichos comunes tener la real approbación que solicitan, porque no
les falte aquel consuelo que han merecido de la
real gratitud otras ciudades en semejantes casos,
porque en ocasión que los franceses tuvieron sitiada la villa de Perpiñán y sus habitantes, con gran
valor se deffendieron quanto fue posible. Y con
singular constancia tolleraron los rigores de el
hambre que fue extrema, no obstante que la nececidat les obligó a succumbir a las armas enemigas, el señor rey don Juan, de gloriosa memoria a
XII de marso MCCCCLXXV, les escrivió una carta
en que hase honorífica memoria y singular estimación de los trabajos avian tollerado en el sitio.
Y a XVI del mismo mes y año les concedió un privilegio donde también amplifica las alabansas de
su fidelitat, y dicha carta y privilegio trahe literalmente Bosch en el libro primer de los títulos de
Cathalunya en foleo L. La magestad del rey nostre senyor Felipe quarto, de immortal recordación, a XV de setiembre del año MDCXXXVIII escrivió carta de gracias a la villa de Fuentarabía,
alabando mucho el valor y constancia de sus naturales, y quan gloriosamente se avían portado en
el sitio, concediéndole grandes privilegios y prerrogativas. Y entre otras erigiendo la dicha villa
en ciudad con título de la mui noble, muy leal y
muy valerosa // 172v // ciudad de Fuenterrabía,
empleando su real patrimonio grandes cantidades en subvención de los daños y ruhinas, avían
padecido assí el común como los particulares como
largamente se reffiere el ilustríssimo y reverendíssimo señor don Juan de Palafoix y Mendossa, obispo de Osma, en el tomo VI de sus obras en folio C.
De este benefficio de la real gratitud han gosado
las otras ciudades de Cathaluña que han sido sitiadas por enemigos de la corona, como fueron las
de Lérida, Tarragona y Tortosa, y últimamente
la de Gerona en los sitios de los años MDCLXXV y
MDCLXXXIIII, que merecieron cartas reales con
muy cariñosas expressiones y effectos de paternal
benevolencia y de la real satisfacción. Ha parecido conveniente dar al excelentíssimo señor inquisidor general estas noticias, para que de ellas se
pueda valer su excelencia, en la oportunidad y
con las personas que jusgará poder convenir por el
buen éxito del negocio, que dirigido con la acertada dirección y acreditada prudencia de su excelencia, se assegura aver de tenir felís logro en lustre de dichos comunes y del todo Principado y
nación chatalana.»
173r

a. l’original d’aquesta nota es troba intercalat entre els folis
170v-171r del trienni 1698-1701.
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Dimars, a X de mars MDCLXXXXVIIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo doctor en medicina Jaume Fon-

[ 1699 ]

[ 1699 ]

tana, mitjensant jurament ha fet relació de com
lo noble don Miquel de Pallarès, ajudant de racional, li ha continuat des de la última relació
que té feta y de present ly continua la mateixa
indisposició de calitat, que li ha impedit y de
present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet escrit a sas senyorias per lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat la data del
qual és a Barcelona, als VIII del corrent, ab lo
qual bitllet és servit sa excel·lència avisar de com
los batlla y jurats de la vila de Llansà han enviat
pres a Rosas a Lluís Oliver, guarda del General,
per rahó de aver tirat un cop de pistola a un
peysà, per a què sas senyorias estiguessen en esta
intel·ligència, com més llargament de dit billet
és de vèurer que és assí cusit, signat de número
CI y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:

cel·lència en lo ínterim escríurer al governador,
volia intremètrer-se a conèixer-ne per ser paysà.
Al que sa excel·lència se avia dignat respòndrerli que apreciava lo avís y que donaria dita orde al
governador de Rosas.
En aquest mateix dia lo noble procurador fiscal
de la visita del General, que de present se està
fent //174r // en la present casa, ha vingut al molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias a
solicitar la deliberació de la última terça, per los
molt il·lustres senyors visitadors y demés officials de la visita; al qual per part de sas senyorias,
en veu del molt il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, se ha respost que quant antes
procurarian sas senyorias deliberar-la.
Divendres, a XIII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.

«Ela general don Estevan de Olalla, governador
de Rosas, en carta de V de este mes me da qüenta de
haver el vaile y jurados de la villa de Llansá, embiado a aquella plasa preso a Luís Oliver por rasón
de aver tirado un pistoletasso la noche de Carnestolendas, a un paysano, y haver ocasionado antecedentemente diferentes inquietudes, con prevención de que por ser guarda de la Generalidad y no
tener jurisdicción sobre él //173v // se lo encaminavan, y para que vuestra señoría se halle en esta inteligencia, se lo participo. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, y março VIII de
MDCLXXXXVIIII. Jorge de Landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados de la Generalidad de este Principado.»

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, absents de concistori los il·lustres y fidelíssims señors deputat real y oÿdor eclesiàstich, cusís y continuàs en lo present dietari una
relació autènticha y jurada feta devant del magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa per
lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, de la qual apar de la indisposició de Joseph
Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de
la present casa, ha continuat y continua en la
mateixa conformitat se conté en altres relacions
per // 174v // ell fetas, també continuadas en lo
dietari corrent de modo que ly ha impedit y impedeix la personal servitut y exercici de dit son
offici, com de dita relació és de vèurer, la qual és
assí cusida y signada de número CII y del thenor següent. Segueix-sa dita relació:

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com lo dia present de orde de sas senyorias se avia conferit al palau del excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present Principat y li avia donat un recado
de part de sas senyorias, contenint que sas senyorias ly donavan moltas gràcias de la notícia
los participava ab lo sobre refferit bitllet, que
fins ara no tenian sas senyorias altre individual
dany, que premeditarian si los espectava la coneixensa de dit fet per ser official del General
lo pres. Emperò que estimarian fos servit sa ex-

«Noverinta universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono,
die vero sexto mensis martii intitulato presente et
ad haec voccato, requisito atque rogato me Jacobo
Revull, cive Dertusae, apostolica et regia ac ipsius
civitatis auctoritatibus notario publico, vice et
loco domni Pauli de Rossas concimilibus auctoritatibus notarii publici infrascripti et scribae magnifici concistorii domus Generalis dictae civitatis
et eius collectae, et presentibus etiam Josepho Serre,
negociatore villae de Reus, archidiocesis Tarraconensis, et Dominico Baster, clerico, villae de Trem,
Urgellensis diocesis, Dertusae repertuo pro testibus
ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis,
constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae doctoris, in dictae civitate Dertu-

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
172v-173r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
174v-175r del trienni 1698-1701.
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sae populatus, coram et ante presentiam magnifici Hieronimi de Piñana et Galvany, domicelli
Dertusae, domiciliati deputati localis dictae domus Generalis Dertusae et eius collectae, personaliter existentis et reperti in domibus suae propriae
habitationis, quas fovet intus presentem civitatem
Dertusae in vico dicto lo Portal de la Rosa. Et medio juramento per ipsum extrejudicialiter ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta prestito in manu,
et posse dicti magnifici //175r // Hieronimi de Piñana deputati localis retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua ab la
mateixa conformitat continguda en altres relacions per mi fetes, en poder de dit deputat local,
de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit
Alaix lo servir dit son offici de escrivent ordinari
del racional de la casa de la Deputació del General del present principat de Cathalunya, de les
quals relacions llargament consta ab acte rebut
en poder de Pau de Rossés, notari públich de dita
ciutat de Tortosa». De quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur actis dictus Josephus Gregorius
et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari ad habendum de predictis memoriam in futurum. Que
fuerunt acta Dertusae sub anno, die, mense et loco
presentis presentem me dicto Jacobo Revull, notario, vice et loco dicti Pauli de Roses notarii et scribae infrascripti. Et presentibus etiam testibus
sumptis ad premissa vocatis et specialiter assumptis. Sig+num mei Pauli de Rosses, civis civitatis
Dertusae apostolica et regia ac eiusdem civitatis
actoritatibus notarii publici scribaque deputacionis localis iam dictae civitatis et eius collectae, qui
premissis modo et forma precontentis interfui eaque aliena manu scribere feci et rogatus et requisitus clausi.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, absent
lo(s) il·lustres y fidelíssims senyors deputat real
y oÿdor eclesiàstich, ha fet relació de com
// 175v // avent-se conferit lo dia de ahir de orde
de sas senyorias en lo palau del excel·lentíssim
senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, a effecte de representar-li ab
recado que, no obstant que sa excel·lència se
avia dignat affavorir al concistori a la ambaixada
que per medi de dos concistorials ly féu als XIII
de febrer pròximpassat, en orde a la suspenció
de una causa que és relador don Pedro de Amigant, en la qual té interès lo oÿdor militar, dient
que no·s negaria per tots los medis possibles en
procurar lo alívio del concistori, acerca de la dependència de no poder un concistorial ser convingut en judici durant son trienni. No avian

duptat dit don Pedro de Amigant de nou avisar
a informar a dit oÿdor militar, que lo concistori
de nou suplicava no per medi de justícia sinó de
gràcia, que fos servit affavorir en què en son
temps, per aquell medi, ly aparexaria més proporcionat no se li menoscabàs eixa prerrogativa,
tant al concistori com als individuos que·l componen. Al que avia respost que enviaria a servar
don Pedro de Amigant y procuraria ab molt
gust tot lo consuelo possible al concistori.
En aquest mateix dia dit síndich axí mateix ha fet
relació a sas senyorias, absents també dits senyors
deputat real y oÿdor eclesiàstich, que avent-lo
enviat a servar lo noble don Pedro de Amigant,
doctor del Real Concell y relador de dita causa
del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor // 176r //
militar ly avia dit que sa excel·lència li avia ordenat suspengués la declaració y prossequció de
dita causa, y que ell li avia representat que dita
suspenció encontrava ab algunas dificultats en lo
de justícia y que finalment avia quedat ab sa excel·lència, de què enviàs a cercar a las parts y
que·ls digués se ajustassen y concordassen.
En aquest mateix dia a las quatra oras de la tarda
són anats los senyors de la Sisena a casa la ciutat a
continuar la conferència per aver-se tingut la última vegada en la present casa de la Deputació, y
en lo tocant al cerimonial se observa lo mateix
que als XVIII de octubre MDCLXXXXVIII. En esta
conferència se han llegit tres cartas escritas per lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat acompanyant lo memorial que se ha donat al rey nostre senyor, so
és, una a sa magestat, altre al excel·lentíssim senyor comte de Aguilar, governador y president
del Concell Supremo de Aragó y altre al molt
il·lustre senyor don Anthon de Obilla del Concell de sa magestat y son secretari, del despaig
universal. Las quals dit senyor príncep havia entregadas als excel·lentíssims senyors concellers y
estos a las personas de dita conferència, anomenadas per part de la excel·lentíssima ciutat, per a
què las participassen a las anomenadas per los
demés comuns. Y avent-se entregat a ditas personas respectivament copiàs ditas cartas, ha resolt en primer lloch dita conferència que fossen
donadas las gràcias a sa excel·lència per medi de
ambaixada, y en segon lloch que los tres senyors
presidents se servescan servar persona que se encarregue lo escríurer lo llibre se té ideat.
176v
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Dissapte, a XIIII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no és vingut ni ha assistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia constituhit personalment en
lo concistori de sas senyorias lo doctor en medi-

[ 1699 ]

[ 1699 ]

cina Agustí Fatjó, mityensant jurament ha fet relació de com lo magnífich Diego Martines y
Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant
primer de la scrivania major des de XII del corrent,
se troba indispost en lo llit de febre, y de aver-li sobraxit lo fel, de calitat que des de dit dia y de present per rahó de dita indisposició està impedit de
la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia los senyors fra don Anthon de Solanell, prior del real monestir de Santa Maria de Ripoll, y Joan Llinàs, ciutedà honrrat de Barcelona, personas de la Sisena, han
posat en mans de sas senyorias de part de las
personas anomenadas per la excel·lentíssima
ciutat per a assistir a la conferència, que fent cos
ab lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, té
destinada a sas senyorias és estada admesa y de
present se troba pendent, y tres còpias de cartas
que en la conferència aguda lo die de ahir los
donaren, las quals lo excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestat, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, ha escritas als XXI de febrer pròximpassat, per la dependència del memorial que los
senyors de dita conferència formaren per lo rey
nostre senyor, en orde a sa real aprobació, acerca de //177r // las operacions fetas per dita ciutat
y per la noblesa en lo siti del any MDCLXXXXVII,
so és, una al rey nostre senyor, altre al excel·lentíssim senyor comte de Aguilar y altra al molt
il·lustre senyor don Anthon de Ubilla; com y
també que si era gust de sas senyorias los senyors de dita conferència enviarian a sa
excel·lència una embaxada per medi dels senyors abat de Sant Pau y Joan Bonaventura de
Gualbes, donan-li las gràcias de la singular
mercè era estat servit fer als tres comuns, honrrant-los ab sa poderosa mediació, esperant que
sa excel·lència continuaria ab sa gran protecció
fins a la total y felís conclusió de est negoci, segons lo dia de ahir avíam premeditat. Al que sas
senyorias per medi del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich respongueren que estimavan las còpias de ditas tres cartas, y que en
lo tocant a dita ambaixada tot ó dexavan a la
gran direcció y disposició dels senyors de dita
conferència. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari ditas còpias, las quals són assí cusidas, signadas de números CXIII, CXIIII y CXV y del thenor següent. Segueix-se ditas còpias de cartas:

tación de este Principado, ciudad de Barcelona y
braso militar, ha llegado a las mías. Y reconociendo quan de mi obligación es el acompeñarle
con recomendación, // 177v // por averme hallado presente a la mayor parte del que expressa su
contexto, singularmente en todo lo sucedido desde
que estoi dedicado al real servicio de vuestra magestat en este exército, no puedo escusar el ponerme a los reales pies de vuestra magestat, suplicando con el más profundo rendimiento sea de su real
clemencia el complaçer a estos comunes, no solo
con la demontración de gratitud que solicitan,
sino con otras que deven prometerse de la real benignidad de vuestra magestat, conciderándoles
yo precisas. Por lo que han de redundar en mayor
servicio de vuestra magestat, por el conocimiento
con que han de quedar estos naturales del aprecio
con que se sirve vuestra magestat atender a sus
méritos. Dios guarde su christiana real persona
de vuestra magestat, como la christiandad ha
menester. Barcelona, y febrero XXI de MDCLXXXXVIIII.»
Segueix-se dita altra còpia, còpia de carta escrita
al conde de Aguilar:
«Amigoa y señor mio, haviendo llegado a mis
manos copia del memorial que por parte de la Deputación, ciudad de Barcelona y brazo militar de
este Principado se ha puesto en las reales de su magestad, la remito oy con recomendación, suplicando a su magestad se digne atender a los méritos de
estos comunes, como tan acrehedores a su real gratitud, no solo de la gracia que solicitan sino de
otras de major conseqüencia, y reconociendo que
por el logro más feliz de qualquiera de estas demontraciones el medio // 178r // más eficás es el
patrocinio y amparo de vuestra excelencia, me
valgo de la merced que vuestra excelencia me
hase, suplicando con todo encarecimiento se sirbe
proteger esta dependencia con el más ponderable
ferbor, por lo que concidero ha de redundar en
major servicio de su magestad, como lo premeditará la gran comprehención de vuestra excelencia, por lo que amen estos naturales la satisfacción de su obrar, en el aprecio de su legítimo
señor, pudiendo asegurarse vuestra excelencia de
mi verdadera amistad que toda la finesa que le
llegare a dever en este particular será para mi de
singular reconocimiento, como lo experimentará
vuestra excelencia en quantas ocasiones se dignare franquearme de su maior servicio. Dios guarde
a vuestra excelencia diletados años.»

«Señor.a Con la mayor veneración y respeto passo a las reales manos de vuestra magestat la copia
adjunta del memorial, que por parte de la Depu-

Segueix-sa dita altra còpia, còpia de carta escripta a don Anthonio de Ubilla en XXI de febrero
de MDCLXXXXVIIII:

a. l’original d’aquesta còpia de carta es troba intercalat entre
els folis 176v-177r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta còpia de carta es troba intercalat entre
els folis 176v-177r del trienni 1698-1701.
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«Señora mio, haviendo llegado a mis manos copia del memorial que por parte de la Deputación,
ciudad de Barcelona y braso militar de este Principado se ha puesto en las reales de su magestat, la
remito oy con recomendación por el Consejo de
Aragón, suplicando a su magestad se digne atender a los méritos de estos comunes, como tan acrehedores a su real gratitud no solo de la gracia que
solicitan, sino de otras de major conseqüencia. Y
reconociendo que para el más felís logro de qualquiere de estas demonstraciones, el medio más eficás es el patrocinio de vuestra excelencia, me valgo de la merced que vuestra señoría me hase,
suplicando con todo encaracimiento se sirba proteger esta dependencia con el más ponderable ferbor, por lo que concidero ha de redundar en mayor servicio de su magestat, como // 178v // lo
premeditará la gran comprehención de vuestra
señoría, por lo que aman estos naturales la satisfación de su obra en el aprecio de su legítimo señor, pudiendo asegurarse vuestra señoría de mi
buena ley, que toda la finesa que le llegare a dever
en este particular será para mi de singular reconocimiento, como lo experimentará vuestra señoría en quantas ocasiones se dignare franquearme
de su mayor servicio. Dios guarde a vuestra señoría diletados años.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com avent donat de orde de sas senyorias lo dia present al excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, un recado, contenint que ab carta de
data de XI del correntb Francisco Verdaguer,
tauler del General de la vila de Llansà, de data
de onse del corrent, restava lo fidelíssim concistori cerciorat de la captura de Lluís Pop y Oliver, guarda extraordinària, la qual era per diffarents circunstàncias que havian informat a sa
excel·lència. Y en concideració del dit, acís com
per recado als X del corrent ly havia suplicat que
en lo ínterim que estava premeditant si ly espectava la conexensa de dit fet, fos servit marcar al
governador de Rosas entregàs a son ordinari
dit Pop, de nou passava a suplicar-li se dignàs
honrrar-lo, manant a dit governador que fonch
de tots gastos // 179r // de calabossos entregàs a
dit Pop al deputat local de Castalló, noticiant lo
concistori a sa excel·lència que no podia omitir
lo prossehir per medi de justícia contra tots. Lo
qui havia respost sa excel·lència que ya tenia escrit al governador de Rosas remetés dit Pop a
a. l’original d’aquesta còpia de carta es troba intercalat entre
els folis 176v-177r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat, restava lo fidelíssim concistori.
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esta ciutat, que de nou li escriuria que si encara
que no avia posat en execució ó fes del modo
que lo concistori la·y demanava, que sinó quant
dit Pop fóra assí lo manaria entregar a sas senyorias. Los quals encontinent han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari la dita carta, la qual és assí cusida, signada de número
CVI y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Passo a donar notícia a vostra senyoria com als tres del corrent mes a la entrada de la nit succehí en esta
vila de Llançà, que Lluís Pop y Oliver, guarda
extraordinària del General en dita vila, venint
del port de dita vila, fou atacat en un carrer a pedrades sens vèurer qui era lo qui las tirava, de las
quals fou maltractat un Banet Sabater de la Selva que anava ab ell. Y poch després aparagué algun home conegut y travant-se de conversa ab
lo dit Pop sobre ditas pedradas, després de averlo molt maltractat de paraules li donà punyaladas lo dit Pop a dit home, y en mitg de dita bulla li tiraren una escopetada de la qual ningú
prengué mal. // 179v // Lo endamà, primer dia
de Coresma, Pau Folcrà, batlle d’esta vila en
companyia de un cònsol lo capturaren al dit
Lluís Pop y Oliver y lo posaren en presó, y poch
després lo lligaren y lo amenaren en Rosas,
acompanyat de hòmens de armas ab lo missatge
lo qual entregaren al senyor governador de dita
plasa, y per sa bona recomendació lo an posat
en un calabosso propi per tenir fieras y no personas. Per no canssar a vostra senyoria no dich
las inssolèncias de parlar que se ha obrat en esta
captura, y com hi hagué un home que dién al
dit Pop que tragués lo privilegi del General, fou
també aportat en presó. Y en assò y hagué molts
insolents que parlaven en desarvei del General y
de sos drets, ni drets y ab los enfados que jo me
veig tots los días per dit effecte, si vostra senyoria no·i posa algun bon remei se’n poria seguir
algun deservey al General, los interessats en las
bollas d’est Empurdà són anats a trobar lo senyor governador de Rosas, perquè llibertàs lo
dit Pop. Y dit senyor no·u ha volgut fer cosa,
dient que ne havia donat part al senyor virrey.
Jo suplico a vostra senyoria sia servit donar forma en què sia llibertat dit Pop sens pagar dret
de calabosso, perquè lo sargento mayor de Rosas amanaça voler-na dobles com acostuma de
altres. Lo que dich a vostra senyoria és veritat
que no dupto hi aurà que·u diran de altra manera, y si és necesari fer-na la averiguació no faltaran testimonis de totas satisfacións que diran lo
mateix. Resto al servei de vostra senyoria, que
// 180r // Déu guarde molts anys. Llançà, y mars
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
176v-177r del trienni 1698-1701.
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als XI de MDCLXXXXVIIII. Servidor de vostra senyoria que la mà besa. Francisco Verdaguer y
Bosch, tauler del General de Llançà.»

//181r // informar-se si del donatiu que féu en lo
any MDCLXXXX a·y hauria alguna resta. Y se havia

trobat en la taula de la present ciutat alguna
quantitat poch menor de vint lliuras, que és veritat que restava avisat de com un cert personatge devia de dit donatiu sinch-centas setantaquatra lliuras, set sous y nou per aver tingut la
mà en la administració de dit donatiu, y que en
dita taula se trobavan més de dos mill lliuras
procehidas de las llevas que féu esta província en
la campanya de MDCLXXXXV, las quals patian alguna difficultat respecte que, avent consultat
los antecessors ab theòlechs si podrian entregar
dita partida de diner a sa excel·lència, avian
aconcellat que no podian, que podia assigurarse sa excel·lència que lo concistori no anhelava y
desityava altre cosa que repetís empleos del mayor real servey y del gust de sa excel·lència. Al
que sa excel·lència fou servit respòndrer que estimava la finesa ab què sempre se demonstrava
lo fidelíssim concistori, en las ocasions en què se
interessava lo real servei, que ell premeditaria lo
refferit y passaria donar la providència convenient, conforme del refferit n’i han fet relació a
sas senyorias, tornats que són estats a concistori
dits senyors deputats militar y real.

En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs un bitllet escrit per sa
excel·lència a sas senyorias de data de XII del corrent, ab lo qual és servit expressar que, tenint
entès que del donatiu que esta província en lo
any MDCLXXXVIII a·y auria mil dobles, estimarà
que lo resíduo que·y haja se entregue en las arcas de la pagaduria general, a fi de aplicar-se al
anter pagament de las tropas, com de dit bitllet
és de vèurer que·s assí cusit, signat de número
CVII y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Dela donativo que hiso a su magestad esta provincia el año del MDCLXXXVIII, he entendido hay
en ser algunos mil doblones. Y porque faltan medios para acabar de enterar el pagamento general que he mandado librar a las tropas, y no se
sabe quando se subministraran de la corte, paso a
manifestar a vuestra señoría que me será de muy
especial estimación, el que dé orden para que el
residuo que hubiere quedado de aquel serviçio se
entregue en las arcas de la pagadoría general, a
fin de aplicarlo a el que llevo expressado, quedo
con fijas esperanças de que el serviçio del rey ha de
dever // 180v // a vuestra esta finesa más. Y deseoso de que ocurran ocasiones de la mayor satisfaçión de vuestra señoría en que experimente mi
verdadero effecto. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, y marso XII de
MDCLXXXXIX. Jorge de Landgrave de Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General
de esse Principado.»

181v

Diumenja, a XV de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia a las onse horas de la matinada, avense obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, sens insígnias ni
massas, anant ab un cotxe de dos mulas y lo síndich a la portalera de dit cotxe, han aportat al
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, una embaxada
de part del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias, contenint que lo concistori en
vista del bitllet que és cusit en lo present dietari
lo die de ahir, que és de sa excel·lència, avent
passat a informar-se de son contengut no avian
encontrat notícia, de què tingués resta alguna
del donatiu que féu a sa magestat esta província
en lo any MDCLXXXXVIII, que avia procurat
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
179v-180r del trienni 1698-1701.
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En aquest dia no és vingut ni ha assistit en concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Dimecres, a XVIII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no és vingut ni ha assistit en concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet escrit per lo excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, a sas senyorias, la data del qual és
als XVII del corrent. Ab lo qual és servit sa excel·lència expressar a sas senyorias que té entès
que un dels qui administraren la palla del donatiu que féu esta província lo any MDCLXXXVIII,
dexà de entregar porció conciderable, y per
quant las ocurrèncias presents instan de forma
que pressisan a discurrir tots los medis, estimaria obligàs al debitor satisfer sens ninguna dilació, com més llargament és de vèurer de dit billet qu·és assí cusit, signat de número CVIII y
del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Hea entendido que una de las personas que ad// 182r // ministraron la paja del donativo que se
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
179v-180r del trienni 1698-1701.

hiso el año de MDCLXXXVIII para la cavallaría de
la guarnición de esta plasa, dejó de entregar la
porción conciderable. Y porque las ocurrencias
presentes instan de forma que precisan a discurrir todos los medios que puedan conducir al desempeño, lo prevengo a vuestra señoría a fin de
que en esta intelligencia disponga, se ajuste la
qüenta a los que currieron con esta dependencia
para entrar en conocimiento de quien es y poder
vuestra señoría obligar al que se le alcanzare a la
satisfación, sin la menor intermissión de tiempo,
según me lo prometo del zelo de vuestra señoría al
servicio de su real señoría, la divina guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, y marso
XVII de MDCLXXXXVIIII. Jorge Landgrave de
Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos deputados
de la Generalidad de este Principado.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
al magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, aporte un recado a sa excel·lència,
contenint que en execucció del contengut en el
sobradit billet havian passat a informar-se qual
era lo personatge que restave devent per rahó
de la administració de dit donatiu voluntari, y
que havian trobat ésser Joseph Pelegrí, altre
dels verguers del fidelíssim concistori, y que diu
sinch-centas setanta-quatra lliuras, set sous y
nou a qui havian enviat a cercar; y li havian ordenat que dins deu dias deposàs dita quantitat,
lo que sens dubte executarian, tenint per cert lo
concistori que sa excel·lència se donaria per servit de esta diligència, axís per a confirmar
// 182v // lo plasso donat a dit Pelegrí com y
també per a donar aquella providència que sa
excel·lència li aparagués millor.
Divendres, a X de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha assistit ni entrevingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió de trobar-se en lo llit indispost, y se adverteix que fins torne a assistir en
concistori no·s farà altra nota.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
fet relació com havent donat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general de sa magestad, que Déu guarde, en aquest Principat als XVIII del corrent, en
orde al billet cusit y continuat en lo present
dietari en dita yornada, lo recado que sas senyorias li ordenaren dit dia. Sa excel·lència era
estat servit respòndrer-li que avia fet molt bé
lo concistori de concedir deu dias de temps
a Joseph Pelegrí, altre de sos verguers, per a
què pagàs las sinch-centas setanta-quatra lliu1035

ras,a // 183r // set sous y nou que havia restat
debitor de la administració del donatiu voluntari de la palla, que per sustento de la cavallaria
avia fet esta província.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias Rafel Batlla,
notari del lloch de Lladó, bisbat de Gerona y
tauler del General de dit lloch de Lladó, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo offici
sobredit de tauler del General de dit lloch de
Lladó que obté. E sas senyorias, avent-los constat ab certificatòria del magnífich racional del
General y present casa qu·és assí cusida, signada
de número CVIIII, que dit Rafel Batlla no deu
cosa alguna al General. Y havent posat en sas
mans dit Rafel Nadal lo privilegi ab lo qual fou
provehit de dit offici, lo qual també és assí cusit,
signat de número CX, ha admès la dita renunciació si et in quantum, essent presents per testimonis Llorens March, subrrogat en altre dels
verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori, y Anton Moyà, llibrater ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa
entre tres y quatra horas de la tarda, són anats
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, a
peu, concistorialment ab las insígnias de domàs
carmesí y sobra d’ellas los escuts de or ab las armas del General, ab los verguers ab massas altas
devant y acompanyats dels officials, tant de la
present casa com y també de la casa del General
de la present ciutat, a visitar al molt il·lustre y
reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe
de Barcelona, novament provehit de dit bisbat
després de aver presa pocessió de ell y immediadament de ésser estat consegrat, y no antes, inseguint sas senyorias // 183v // los exemplars de
aver de visitar al senyor bisbe de Barcelona lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori, una vegada
en lo ingrés del bisbat després de ser conçegrat
foran rebuts sas senyorias a la porta del carrer de
diffarents capallans de la família de dit senyor
bisbe, per dit senyor bisba al primer grahó de la
escala, fent molt agasajo a sas senyorias, com
fou donant-los portas y cillas. Y després de averli donat la enorabona, axís de estar en pocessió
de esta santa iglésia de trobar-se ja consegrat, y
després de aver-se offert per tot quant sia de
mayor servey de las dos magestats y agrado de
dit senyor bisba, se són despedits. Y dit senyor y
dit senyor bisba los ha acompanyats fins a devallar sinch grahons de la escala, a hont cada hú de
sas senyorias y officials li besaran la mà y los
a. a continuació una certificatòria i un privilegi transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1724-1725.
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Bonaventura de Gualbes, que foren elegits per
la ambaixada que·s resolgué als XIII del corrent, han fet relació com lo dia present a las
deu horas del matí havian reportat lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent
general del rei nostre senyor, que Déu guarde,
la embaxada en nom dels tres comuns a ells recomenats, donant-li las gràcias de aver affavorit
als comuns ab las cartas de acompanyament,
que refferexan en lo dietari present als XIII de
mars corrent. Y després se ha resolt per la conferència escríurer al excel·lentíssim senyor inquisidor general, donant-li las gràcias del que
ha obrat fins ara, suplicant-li sie servit continuar
ab son poderós patrocini, lo que li aparega de
diligèncias que conduhescan a consseguir lo
que se li suplica ab lo memorial a sa magestat,
escrivint-li quiscun remei de part una carta del
mateix thenor. La qual, després de closa, se entregue al molt il·lustre concistori dels senyors
deputats per a què, en un plech, las remeten a
Madrid a son agent, ordenant-li las pose en mà
de dit excel·lentíssim senyor inquisidor general,
lo que se executà dit dia.

donà la benedicció, despedint-se ab moltas cortesias, acompanyant los dits sacerdots a sas senyorias fins a la dita porta del carrer. Y se’n tornaren de la mateixa manera en la present casa, y
se adverteix que en casa lo concistori sols donà
senyoria al senyor bisbe, emperò per quant dit
senyor bisba comensà a donar lo tractament de
senyoria il·lustríssima al concistori, dit concistori ly allargà igual tractament a dit senyor bisba, y
que per los carrers aportava dit concistori un
aguasil ordinari devant per a detenir las carretas
o coches que podian impedir al concistori lo
anar ab lo degut lustre.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda són vinguts en la present casa de la Deputació los anomenats per part de la excel·lentíssima
ciutat, yunt al del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, fent un cos, // 184r // per a continuar la
conferència per aver-sa tingut l’altra vegada en
casa de la ciutat, en quant als compliments se
observà lo mateix en tot y per tot, conforme als
XXII de nohembre MDCLXXXXVIII, en esta conferència se trectà de quiscú dels tres comuns, ab
uniformitat ab carta a part escrigués las gràcias
al excel·lentíssim senyor inquisidor general de
aver posat lo memorial y cartas narradas en lo
present dietari als XIIII de febrer pròximpassat,
en las reals mans de sas magestats, que Déu
guarde, suplicant-li de nou se servís no deixar
de la mà esta dependència fins a la felís conclusió de ella. Y que per ço se formàs una minuta
de dita carta, conforme se féu, y dits senyors per
medi del noble secretari y scrivà major del General y present casa la reportaren a sas senyorias
ab condició que se los aparexia bé, la qual fou
molt al agrado de sas senyorias, se’n fessan dos
còpias, la una per la excel·lentíssima ciutat y la
l’atra per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per a què los senyors presidents de las personas anomenadas per cada hun dels dos comuns, la poguessen entregar a son comú
respective. Y que del capítol de la carta del
agent ab què esta està feta, avisava a sas senyorias del estat de dita dependència se’n fessen
també dos còpias per dita ciutat y bras militar,
las quals quatra còpias per mans de dit noble secretari foren entregadas al senyor president de
la Sisena. Y llavors per los senyors de dita conferència fou dit al secretari de què per part de
dita ciutat y bras militar lo dia de demà se li enviarian los plechs, y que·ls posàs baix del plech
del agent, y que·s servís de nou representar a sas
senyorias de part sua ordenassen a dit agent estigués baix dels ordes de // 184v // dit senyor inquisidor general, y que aplicàs tot lo cuydado
en esta incumbència. Tot lo que se ha posat en
execució conforme dits senyors de la conferència ó tenian ideat, y axí mateix en esta conferència los senyors fran don Anthoni Sacanell y Joan

185r
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Dilluns, a XXIII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet escrit a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, la
data del qual és als XXI del corrent, ab lo qual és
servit sa excel·lència respòndrer a una ambaixada que dos concistorials li aportaren als XV del
present mes, dient que avent-se procurat informar-se de alguns letrados si provehí en dret los
reparos dels theòlechs ly han assigurat que encara que se féu lo donatiu per la lleva de
MDCLXXXXV, no avent-se empleat en ella pertany
lo diner a sa magestat, sperant que sas senyorias
se allanaran a est dictamen sinó és que per la
mayor satisfació ó vullan consultar, com més
llargament és de vèurer de dit billet qu·és assí
cusit, signat de número CXI y del thenor següent. Segueix-sa dit bitllet:
«Ena respuesta a mi papel de XII del corriente
// 185v // expresa a vuestra señoría que el dinero
que se halla en la tabla de esta ciudat, en nombre
de vuestra señoría, producido del servicio que hisieron algunas ciudades y comunes de esta provincia, no es del donatibo general del año
MDCLXXXVIII sinó es de otro particular que se hiso
para lebantar algunas milicias en el año de
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
179v-180r del trienni 1698-1701.

MDCLXXXXV,

y que tiene vuestra señoría algun
reparo en la entrega de este caudal, respecto de
aver aconsejado algunos theologos que devían debolverse a los mismos comunes de donde salió, por
no aberse combertido en el efecto para que fue destinado. Y haviendo procurado informarme algunos letrados si prosedía en derecho este reparo, por
ser los que con mayor fundamento pueden descidir este punto, me han assegurado que aunque se
hiso aquel donatibo para la mensionada leba, no
haviéndose empleado en ella, pertenece el dinero a
su magestat por cuyo servicio se hiso. Y así devo esperar del zelo de vuestra señoría se allanará a este
dictamen sinó es que para su mayor satisfación
quiera consultarlo con algunos ministros de esta
Real Audiencia o con los que paraciere a vuestra
señoría, a quien guarde Dios muchos años. Barcelona, y marzo XXI de MDCLXXXXVIIII. Jorge
Landgrave de Hassia. Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General deste Principado.»

186r

Diyous, a XXVI de mars MDCLXXXXIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, lo
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, ha fet relació a sas senyorias de com se avia
conferit en casa del molt reverent senyor canciller y li avia solicitat la declaració de las causas de
contrafacció. Y singularment la declaració de la
causa de contrafacció del sello, al que dit canciller ly havia respost que esperava quant antes lo
memorial que li avia de entregar don Balthesar
de Oriol, escrivà de manament, y que després
ab tota brevedat procuraria dita declaració.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent per lo
dalt dit, dit senyor oÿdor eclesiàstich, los magnífich y nobles acessors ordinaris del General y
present casa y advocat fiscal don Lluís de Valencià, don Anthon de Potau, y Joseph Dehona,
doctors en drets consulents, per sas senyorias a
ells donats y concedits ab deliberació de XIX de
febrer pròximpassat, per a què aconcellassen a
sas senyorias si lo real privilegi de advocat de
pobres atorgat al doctor Joseph Puig als VII de
nohembre MDCLXXXXVIII, estava llegítimament
despedit o bé si encontrava ab las // 186v // generals constitucions de Cathalunya, attès que ell
se deya que sa magestat, que Déu guarde, li feya
dita gràcia ab retenció del offici de jutge de reclams, havent fet relació a sas senyorias de paraula, de com dit privilegi estava despedit en deguda forma, attès que los officis no eran tots
dos de jurisdicció y altrament eran imcompetibles en la residència, y axí que no encontrava ab
ninguna constitució ni capítol de Cort.
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En aquest mateix dia és estat presentat en lo
concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa indisposició, lo real privilegi del offici de advocat de
pobres de las càrcers reals de esta ciutat a favor
del doctor Joseph Puig, ab retornació del offici
que té de jutge de reclams. Y vist y mirat, y regonegut aquell per dits nobles y magnífichs
acessors y advocat fiscal de la present casa y per
los consulents desobre refferits, és estat trobat
estar ben despatxat y en deguda forma, per lo
que sas senyorias han ordenat a mi secretari y
scrivà major registràs aquell en son degut lloch.
Divendres, a XXVII de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia ha tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich convalescut
de sa pasada indisposició.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich
del magis- // 187r // trat de la Llotja del Mar de
la present ciutat, han vingut a concistori los dos
magnífichs deffenedors del magistrat de dita
Llotja del Mar, los quals han entrat en la sala del
concistori, y se’n han tornat sens recibiment algun com se estila, han estat emperò assentats ab
dos cadiras de vaqueta de Moscòvia a la mà dreta del docer com se acostuma y cuberts. Y han
posat en mà de sas senyorias una súplica y representació, suplicant sien servits sas senyorias manar revocar los capítols XVIII, XXXIII, LXXV,
LXXVI y LXXVII de las cridas publicadas per lo
corrent trienni MDCLXXXXVIII, per ser perjudicials a la negociació y en lo ínterim que prenen
resolució, su(s)pèndrer la execució de ells. Al
que han respost sas senyorias que desitjavan tenir ocasions en què poder manifestar la deguda
estimació feyan de dit magistrat, que premaditarian ab molt gust lo contengut en ditas súplica
y representació, y que donarian la providència
que més convingués. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari las ditas súplica y representació,
las quals són assí cusidas, signadas de números
CXII y CXIII y del thenor següent. Segueix-se
dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo magistrat de la Llotja del Mar de la present ciutat, instat de diffarents mercaders y hòmens de negoci
de la present ciutat y Principat, ha mirat ab tot
cuidado las ordinacions fetas per vostra senyoria
fidelíssima y manadas publicar per lo corrent
trienni de // 187v // MDCLXXXXVIII. Y havent regonegut que los capítols XVIII, XXXIIII,
a. l’original d’aquest súplica es troba intercalat entre els folis
186v-187r del trienni 1698-1701.
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LXXV, LXXVI y LXXVII contenien molt inconvenients e irreparables prejudicis de la negociació y llibertat del comers, com de aquells sensa notòria evidència a vostra senyoria
fidelíssima, per tant dit magistrat, mogut de sa
peculiar y pròpria obligació, e inseguint lo que
en semblants casos han acostumat fer, suplica a
vostra senyoria fidelíssima se digne menar, exeminar son contengut y revocar dits capítols. Y
en lo ínterim que retardarà la resolució, vostra
senyoria fidelíssima mane també suspèndrer la
excecució de aquells, que dit magistrat ho rebrà
a mercè de vostra senyoria fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Mas et Enveja, advocatus de la Llotja de Mar. Salvador, advocatus
de la Llotja de Mar.»
Segueix-se dita representació:
«Representacióa de diversos prejudicis que contenen alguns capítols de las ordinacions publicadas per lo corrent trienni de MDCLXXXXVIII, de
orde del molt il·lustre concistori dels deputats y
oÿdors del General de Cathalunya, que fa lo
magistrat de la Llotja del Mar de la present ciutat per la llibertat de lo públich comers del present Principat.
És pròpria e inevitable obligació del magistrat
de la Llotja del Mar lo procurar per tots medis
la concervació y augment del públich comers, y
de la llibertat de la negociació de tot gènero de
negocis y mercaderias, segons axí esta solicitut e
incumbència per di- // 188r // farents reals privilegis se troba comesa e injungida a dit magistrat, havent-se sempre en Cathalunya tingut especial atenció y cuidado en què se mantingués
la llibertat del públich comers per dependir de
ella la major utilitat y conveniència del present
Principat y sos naturals, conforme provida la
cort general ó ha estatuhit en diversas constitucions. Y regonexent que de posar-se en execució algunas de las ordinacions novament publicadas per lo corrent trienni se diminuirà lo
comers públich, perquè la observansa de aquellas intricaria ab mil dificultats y contingèncias
als mercaders y negociants, axí naturals com forasters y estrangers, que per no exposar-se als
perills de moltas pèrduas y molèstias se retraurian de comerciar en lo present Principat, se aniran resumint dits prejudicis, perquè a vista de sa
representació se dóna la deguda providència.
Capítol XVIII. Acerca los fraus se fan ab la entrada de robas y mercaderias de galeras. En lo capítol XVIII de ditas ordinacions, desitjant lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori remediar los fraus
a. l’original d’aquest representació es troba intercalat entre
els folis 186v-187r del trienni 1698-1701.
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se fan ab las robas y mercaderias que arriban ab
galeras al present Principat, ab vot y parer de sos
magnífichs y nobles acessors y advocat fiscal, ha
estatuhit y ordenat que, per a evitar dits fraus
que se fan ab la entrada de las robas y mercaderias compradas en las galeras que arriban al port
de la present ciutat, introduhint-se aquellas sens
que los venedors ni compradors las manifesten
ni paguen los drets deguts a la Generalitat, valent-se de cotxes, furlons, volants y altres estretagemas, per ço, sempre y quant se farà constar
haver-se entrat o fet entrar per qualsevol persona semblants robas o mercaderias, sens la manifestació y paga dels drets, incidesca en la pena
de cent // 188v // lliuras per quiscuna vegada, no
obstant que no sia estada trobada y apresa en
frau, offerint la mitat de dita pena a la persona
qui ó denunciarà y farà constar del sobradit. En
la lletra de dit capítol XVIII, se expressan dos
novas disposicions respecte de las robas y mercadarias de galeras que entran dins la present
ciutat, la primera és que per a incidir en la pena
de haver-se fraudat als dre(t)s de la Generalitat
ab la introducció de ditas robas y mercaderias,
no·s necessita de la real y effectiva aprehenció de
la cosa, sinó que ha de bastar la prova de haverse introduhit sens manifestació y paga de drets;
y la segona és lo augmentar la pena fins a quantitat de cent lliuras per quiscuna vegada, que
constarà haver-se fraudat ab la aplicació de la
mitat de dita pena al acusador. No se difficulta
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de la
facultat de estatuhir y ordenar qualsevols provisions en tot lo concernent a la millor exacció
dels drets de la Generalitat, ab inposició de penas, essent estada esta la observança en fer y publicar en quiscun trienni novas ordinacions, sols
emperò causa reparo lo modo ab què deu enténdrer-se esta facultat. Y havent de regular-se
intel·ligència segons disposició de dret y justícia, apar que la dita facultat podrà exercir-la lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori en tots
aquells casos solament en què las corts generals
no han de notar especial providència, però no
en aquellas cosas en què ja se troba llei municipal establerta per alguna disposició o capítol de
Cort, essent de esta intel·ligència eficàs prova lo
capítol XXXVIIII, Corts MDXCIX, que parlant
de la facultat del concistori ab sos acessors, sols
la concedeix respecte de interpretar las paraulas
duptosas de dits capítols de Corts; //189r // y no
respecte de poder mudar, alterar ni innovar altrament las claras disposicions de aquells, corroborant-se assò ab diffarents constitucions que
ab diversas corts se han previngut, manant la rigorosa observansa de aquellas a la lletra. Y aparaxent incontrestable fonament lo de dita intel·ligència se deu reperar que sobra la subjecta
matèria de robas y mercaderias que entren en lo
present Principat, se troban las disposicions de

diversos capítols en los quals se expressa la pena
dels que fraudan, entrant mercadarias sens denunciar ni pegar lo dret, la qual és sols de doscents sous, com és de vèurer en lo capítol XXXXIII, Corts MCCCLXXXI y capítol VIII, Corts
MDXXXXVII, número primer, prohibint la exacció de major pena, menos en aquellas cosas y casos que per altres capítols de Cort se troba stablerta més crescuda, y sembla(nt)ment en los
mateixos capítols de Cort esta expressament
disposadas las pèrdua de las mateixas cosas en
espècie per via de commís. Assentada esta clara
disposició de dit capítols de Cort, axí respecte
de la pena com de la persecució del frau, resulta
justificada la contrarietat que a dits capítols té la
nova disposició del dit capítol XVIII en las dos
novas formas, ab què se han volgut evitar los
fraus que se fan ab las robas que se portan ab galeras al port de la present ciutat, perquè la una
que concisteix en què sens aprehenció y comís
de la cosa en espècie, se puga inquirir del frau
fent constar de aquell ab provas extríncecas és
medi de perquirir lo frau totalment al del comís;
per quant en lo modo de posehir o perseguir los
fraus per commissum tota la substància essencial
concisteix en la aprehenció de la cosa de la qual
deu constar tamquam corpus delicti, y lo ampliar la persecució del frau ab solas provas extrínsecas és extraciar lo orde judiciari, llevant lo
fonament de la existència del cos del delicte. Y
axí com no pot negar-se que constar y no constar del cos del delicte són cosas contràrias, se segueix que també ó han de ser dos // 189v // disposicions que la una disposa la perquisició del
frau per comissum, y la altra sols vol la inquisició
ab provas extrínsecas y sens aprehensió, y la altra nova disposició de dita ordinació que per
quiscuna vegada imposa pena de cent lliuras és
de tal manera contrària y exorbitant, que excedeix en noranta a la pena que per capítols de
Cort se troba estatuhida, essent també contrària
als mateixos capítols de Cort lo voler aplicar la
meitat de la pena de cent lliuras al acusador;
quant en los dits capítols se troba ja taxada la
aplicació de dita pena al acusador en una sola
quarta part restant, axí lo General sens útil de
semblant pena quant en la restant meitat tenen
dret los arrendataris. La disposició dels capítols
de Cort que establí la forma ab què se podia remediar los fraus, per medi de commissar las robas y mercaderias, té lo apoyo del dret comú y
de la corrent opinió dels doctors, perquè regularment la perquisió del frau en matèria de gavelas y altres cosas semblants, que se són prohibidas, se redica per son principal fonament en la
aprehenció y repertura de la cosa fraudada o
prohibida. Y no pot dubtar-se fou molt present
a la gran intel·ligència y cabal comprehensió de
las corts generals esta regla de dret comú, y que
ab ella volgué conformar-se quant estatuhí que
1039

la inquisició dels fraus de la Generalitat fos per
via de commís. Y encara que no se ignora que se
pot en certs casos, quant la rahó especial urgeix
estatuhir y ordenar la perquisió dels fraus sens
lo commís, emperò la rahó de especialitat se
funde en què altrament seria casi imposible la
evariguació del frau per recàurer sobra cosas
que fàcilment y casi sempre se ocultan, y prevehent ja las Corts del any MDXCIX que de esta
qualitat són las monedas, las // 190r // quals mai
se aportava palesa y públicament. Y és material
que ab poch lloch se recull y oculta un gran valor, y que ser-la casi imposible encontrar frau
algú de monedes per lo sol medi regular del
commís, ja acceptuada la dita regla general los
fraus de moneda, respecta de las quals ordenà
en lo capítol XXXX de ditas Corts MDXCIX que
aquell que trauria o faria tràurer monedes del
present Principat, sens manifestar ni pagar los
drets y dins sis mesos se li provaria dit frau, fos
condemnat en haver de pagar tanta quantitat de
monedas com li serà estat provat, com si la mateixa moneda li fos estada trobada en crim fregant. Y appresa però com esta rahó que és la
única que pot donar motiu a la especialitat de
perseguir semblants fraus absque aprehencione,
no pugan aplicar-se a tot gènero de robas y
mercaderias, discreta y jurídicament la cort restrengué esta disposició solament a las monedas,
dexant en sa forsa y observansa la disposició dels
demés capítols de Cort, que segons lo dret comú
en robas y mercaderias havian establert la prova
dels fraus ab lo medi de la aprehenció y commís
de la cosa. Y quant la dita nova ordinació no tingués las sobraditas dificultats respecte de la potestat, las tindria grans en sa exequció y observansa per los molts y grans inconvenients y
prejudicis que se’n seguirian, no sols al públich
comers y llibertat de la negociació sinó tanbé a
la mateixa Generalitat, perquè tots los mercaders y hòmens de negoci, y encara tots los ciutedans de la present ciutat que acostuman comprar per son ús propri de ditas robas o
mercaderias vingudas ab galeras, estarian sempre subjectas a una acusació facilitada ab tan
gran premi com és la de sinquanta lliuras per
quiscuna vegada, ocasionant un sert número de
plets y la molèstia en cada particular sobre los
execius gastos inevitables que no podia recobrar
ja, perquè lo acusador és persona oculta; com
també per què lo avisat de un frau la major
victòria que en // 190v // semblant causas pot
conseguir, és ser absolt de la acusació, devent-se
més témer y recelar la experiència de estos prejudicis. En quant se deu fer reflecció en què
semblants acusacions de ordinari acostuman fer
las personas menesterosas y de ínfima condició,
moguts més de la cobdícia de lucrar las sinquanta lliuras sens ningun gasto ni contingència pròpria que del zel de remediar los fraus de la Ge-
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neralitat, majorment quan dita ordinació no ha
prefegit temps algú a dita acusació, essent vaga
e indefinita la llibertat de acusar no ý hauria ciutedà de la present ciutat que restar segú, puix
després de haver consumidas las robas o mercaderias restaria encara exposat a la desatenció de
qualsevol persona, que li tingués menos effecte
per donar-li la inquietut de un litigi de tant gran
descrèdit, com és lo de ésser acusada una persona de obligacions de home fraudulent en los
drets de la Generalitat, ni los mercaders y hòmens de negocis podrian trobar expedient ab
què librar-se de estas molèstias, encara que haguesen manifestat las robas y pagat los drets,
perquè sobra lo contínuo treball haurian de thenir en fer extràurer certificatòrias dels llibres de
credença, se(m)pre lo acusador instaria ab lo estímulo de sa pròpria conveniència, negant que
las robas acusadas fossen las mateixas del despaig confiat dit acusador; de què no desistint de
la instància, offerint y prometent al procurador
fiscal lo donar-li provas, obligaria a lo menos al
acusat en donar alguna cosa per ajust, a fi de librar-se de la vexació. Ni és menor inconvenient
lo prefigir-se una mateixa pena en quantitat de
cent lliuras, no podent ser esta proporcionada
quant la cosa és de poch valor o quant la cosa
fos de un gran valor, perquè seria dany de la Generalitat per solas sinquanta lliuras remètrer lo
dret que pogués // 191v // tenir en frau de gran
estimació, axí com seria desproporció voler
igualar en la utilitat de qualsevol de estos fraus
lo acusador ab la Generalitat, si entre los dos se
haguessen de dividir igualment ditas cent lliuras, no havent las corts generals en ningun frau
volgut donar al acusador major ganància que la
de un quart del frau y penas. Tenen major
fo(r)sa estas consideracions per no permètrer
que se pose en exequció dita ordinació, si se
atén a què lo remediar los fraus que se suposa
fan entrat robas de galeras ab coches volants
forlons y altres trassas, pot exequtar-se ab altres
expedients que són notoris. Y fins vuy sempre se
han observat, sent las degudas y exactas regonexensas per los quals no li falta son favor, jurisdicció y forsa quant té per capítols de Cort la
Generalitat la acistència de tots los officials reals
per fomentar y exequtar la exacció de sos drets,
manifestant la experiència que ningun official
real se nega en acistir y exequtar, tot lo que condueix a la major seguretat y augment de dits
drets. Axí que quant de temps immemorial se
han practicat altres medis, no apar se dega introduhir la novedat de dita ordinació que causaria tants prejudicis e inconvenients com se han
refferit, per la qual rahó, en cas de una semblant
nova disposició feta en lo regne de Nàpols diu
lo regent Donat Anthon de Marinis en lo llibre
primer de sas resolucions, capítol CXVI, número II, que fou suspesa ab molt justa rahó sa exe1040

qució com millor del que se sabria referir ó diu
la lletra del mateix autor, ibi: «Primo, quia si diceremus censsise statutum, ut pene locus sit satesse
fuisse, quem visum arma asportare iniqum et
irrecionabile illud esset ac proinde nullomodo servandum, provo, quia posset inimicus meus duobus falsis testibus adversus me insurgere ac me
statuto contravenisse provare nulla mihi innegative remanente deffentione, qua propter cum annis superioribus pragmatica sanctione in hoc regno statutum esset, [...] esse // 191v // fuisse, quem
visum cum armis, ut paenis in pragmaticis appositis locus esset. Populo exclamante ac adversus
perhitiosam dispositionem insurgente fuit quod
ordinatum extiterat summa cum ratione suspensum.»
Capítol XXXIII. Prohibeix que no·s pugan donar, acceptar en manifest las mercaderias ab nom
general de merces o merceria. Conté dit capítol
una disposició general privative de poder-se donar los manifests ab la sòlita expressió universal
de una caxa, bala o balot de merceria o de difarents merces, sinó que aquells se deguen presentar a lo menos ab la qualitat y espècie de cada
mercaderia dient «una caixa, bala o balot que
conté las merces següents, primo,» etcètera, y
que en cas de contravenció incidescan en pena de
commís tots los partits que no·s trobaran en lo
manifest ab dita individuació, y lo patró y scrivà
que·l aurà donat en pena de deu lliuras per quiscun partit, exceptuant de esta obligació los partits continuats en lo memorial imprès al peu, y
immediadament de dita ordinació com a compresos sols en lo nom de merces o merceria. Que
deposar-se en exequció dita ordinació se seguirian grans inconveniens y prejudicis irreparables
a la pública negociació, llibertat del comers y
franquesa de què han gosat y deuhan gosar las
embarcacions, las embarcacions que arriban al
port de la present ciutat y Principat se anirà manifestant ab la brevedat possible. Y primerament
se inferiria lo haver-se de tenir los patrons molts
mesos en los ports per a poder fer un càrrech,
puix per a desempanyar-se de la obligació que
se’ls intenta carregar seria precís fossent presents, quant los hòmens de negoci que los entregarian lo càrrech formarian y farian las balas, balons o fardos perquè puguessen saber·o y
cumplir en donar ab individuació lo manifest
partit per partit, y per haver-se discorregut en totas las parts //192r // ser inpossible esta llarga detenció, ha introduhit la pública negociació y facilitat del comers per donar promta expedient als
càrrechs que en semblant qualitat de carragaments se formassen las pòlisas ab la clàusula que
diu «haver», etcètera, en la qual no afirma ab certitut lo patró haver-i en los fardos o caxas aquellas mercaderias que resa la pòlissa, per no averlos vistas, sinó que assegura de ditas mercaderias

relative a sa exhistència, y a las que se trobaran
després de obertas y desbalichats los fardos. Y
tota esta universal expedició se destruhiria ab la
observansa de dita nova ordinació, puix apenas
se trobaria patró que volgués pèndrer lo càrrech
de esta. Segonament seria prejudicial per què regularment las balas y fardos no venen directament del lloch a hont se embalan al port a hont se
han de despedir las mercaderias, sinó que passan
per diffarents puestos y diversas mans y embarcacions, singularment quant succeheixen infortunis del mar o altres accidents, lo que és indefectible en las que venen de terres endintra apartadas
dels ports, las quals ja embaladas, marcadas y
nombradas yxen de sos territoris, y per terre se
condueixen als puestos a hont se han de embarcar. Y se carregan sens obrir-se y no ý hauria patró que volgués pèndrer lo càrrech que no se cercioràs obrint los fardos, y axís seria precís
haver-se de obrir y averiguar partit per partit tantas quantas vegadas mudaria de mans o de patró
lo dit càrrech, lo que redundaria en grave dany
de las mercaderias y pèrdua de sos duenyos, y
ocasió de disputas entre los patrons corresponsals y amos de las mercaderias. En tercer lloch se
seguiria altre inconvenient, perquè ni la més diligent providència podria ab particularitat cumplir
a dita ordinació, puix ab un gran número de partits seri(a) cas infel·lible encontrar-se alguna
equivocació o error en pes, qualitat o número,
singularment si se attén que la humiditat del
mar, aumento lo pes y en altres se difforma la
qualitat, y en altres per la deterioració se disminueix lo número y los pobres patrons quedarian
exposats a mil debats ab //192v // los officials del
General, y no podrian continuar ab promptitut
sos viatges, perquè no·ls bastaria lo sol desembarch sinó que per justificar que han cumplert se
haurian de thenir fins que los officials del General, després de haver desfet los fardos restarian
satisfets, de què partit per partit concordaia ab la
individuació del manifest, lo que importaria
sempre detenció de molts dias en grave prejudici
de la continuació del viatge de la embarcació. Lo
quart inconvenient se dedueix de la inposibilitat
moral de poder-se observar tanta particularitat e
individuació, com se ordena en dit capítol XXXIII, perquè en las més embarcacions no·s podria reduhir a escriptura lo manifest dins las
XXIIII horas de son arribo al port, y si al exemple
de esta nova ordinació se hagués de donar igual
manifest en totas las aduanas, com és cert se pretendria, ja se veu quant més impossible seria ab
tant breu temps formar tants coderns de scriptura com cada càrrech vindria a importar. Y encara
que dita ordinació conté al que la excepció de un
memorial de cosas que no se haurian de expressar ab individuació sinó ab nom de merces o
merceria, emperò esta accepció no solta los inconvenients y prejudicis refferits per què dit me1041

morial conté molt pocas cosas, las quals se han
acostumat y diuhen compèndrer baix lo nom de
merces o merceria. Y encara que en part aliviaria
la obligació però no rellavaria los dits prejudicis,
perquè són moltas més las que tenen la mateixa
qualitat y sempre sa expressió individual acarrearia als patrons lo mateix treball de la especificació
la detenció de sos viatges, las contingèncias de
un error de cosas menudas, que tots serian motius de extraviar als patrons de pèndrer semblants
càrrechs per transportar-los a ports de Cathalunya en prejudici de la llibertat y franquesa de sos
ports, diminució //193r // del comers y falta que
se experimentaria de moltas cosas de merceria,
que venint de diffarents parts estrangeras, per
medi de negociació fèrtill quan los pobles de Cathalunya de moltas cosas útils y necessàrias que
no·s troban ni fabrican en lo present Principat.
Lo que més assegura la suspenció y revocació de
dita nova ordinació és lo conciderar que per capítols de Cort sols se troba disposat lo haver-se de
donar lo manifest, bé y llealment ab tota veritat
en escrits dins XXIIII horas, com ó expressa lo
capítol VIII, número VIII, Corts MDXXXXVII. Y
encara que ab algunas ordinacions fetas en diversos triennis se ha encarragat que en la casa del
General se examinassen las caxas, balas o balots,
y que se individuhessen los partits en los manifests, importan pena en cas de contrafacció. Però
dita obligació y pena no fou encarregada als patrons que donarian al manifest sinó a las guardas
y officials del General, y fou attenta concideració
perquè dels motius y rahons que sobre se han refferit se veu la impossibilitat de cumplir los patrons o escrivans en dar los manifests, ab la individuació de partit per partit. Y que esta mateixa
impossibilitat y demés inconvenients foren regoneguts en las corts generals, ordinacions publicadas en los precedents triennis per no innovar sobre los patrons, escrivans ho mariners, una
obligació per ells impracticable de exequtar. Y
que si la Generalitat volia tenir notícia específica
de totas las mercès de un càrrech partit per partit
y ab tota manudència, podria fàcilment consseguir-o ordenant que sos officials antes de dexar
tràurer de la casa del General las caixas, balas o
balots, examinassen tot lo contengut en ells. Y
que escriguessen ab individuació sens que del tal
examen y averiguació se haja posat pena de commís ni pena // 193v // contra los patrons y duenyos de las mercès, per quant esta no pot conciderar-se sens culpa lata, de la qual no pot ser acusat
aquell qui allò mateix que aporta en lo mateix
modo que ó aporta tancat, embalat o cellat ó entrega a las aduanas, perquè a son gust y àrbitre
examinen y se satisfassen de tot lo que contenen,
y la rahó és genuïna per quant en lo patró no se
pot conciderar més obligació que lo de aver de
donar son càrrech, conforme son càrrech. Y
mentres que lo manifest de la marcaderia o mer-
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ceria a efecta de ser despatxada concòrdia ab la
pòlissa de carragament, ha complert lo patró en
tot lo que deu y pot cumplir, puix no sab ni deu
saber més de son càrrech, que lo que resa la pòlisa de carragament, segons la qual tot gènero de
marcaderias deuhen ser despatxadas conforme lo
ús antich. Y axís fou ordenat y estatuhit en lo capítol LXVIII de las Corts MDXCIX, ab lo qual se
mana que las mercaderias no se despatxassen,
pessant-se de nou. Y segons lo pes que se trobava, sinó que segons las pòlissas de carragament
que era lo ús antich, donant per rahó de dit capítol, que de haver-se introduhit lo pesar ditas
mercadarias sens voler-las despatxar, conforme
las pòlisas de carragament, deian si havian seguit
alguns inconvenients y danys al General, en effecte dits prejudicis són notoris que la impossibilitat de complir dits patrons, endividuar per lo
despatx quiscun partit de merceria fent-los incidir en pena ultra del commís seria retràurer-los
dels reals ports de Cathalunya, a hont las embarcacions no tindrian llibertat y franquesa, sinó servitut y gravamen, y axí se disminuiria lo comers
en dany de la Generalitat.
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Capítol LXXV. Que disposa nova obligació al
patró foraster qui voldrà vèndrer mercaderia en
alguna platja o port de Cathalunya. Supposa lo
dit capítol que los patrons que de fore regne vénen ab sas embarcacions adinerant sas mercaderias, commeten gran fraus en lo dret de axida
imposat en las monedas, aportant-se’n aquellas
sens pagar dit dret. Y per evitar dits fraus disposa
que qualsevol patró foraster que vendrà en los
ports y platjas del present Principat las mercaderias, tinga obligació de XXXXVIII en XXXXVIII
horas, axí com anirà venent, denunciar la quantitat de diner que haurà fet al credencer o tauler
del General. Y que antes de comensar a vèndrer
quant se’ls donarà la llicència, hagen de prestar
caució de pegar lo dit dret de moneda de tota
aquella que no hauran fet constar aver convertit
e o empleat y esmersat en compras de altres mercaderias. La disposició de dit capítol, directament prejudica al públich comers, y en conseqüència disminueix los drets del General y bolla,
sobra contenir nous gravàmens, que en substància són vegtigals no imposats per las corts generals. Perquè voler compel·lir als patrons forasters
en donar caussió al obtenir la llicència per a vèndrer, és carregar-los de una diligència inpracticable per quant, essent forasters, són personas que
regularment no tenen béns en lo present Principat, y que axí moralment seria inpossible encontrassen personas quals fessen fermansa, y per inpossibilitats en cumplir esta nova obligació se
haurian las embarcacions de fer a la vela y tornarssen ab lo càrrech, passant ab altres pro// 194v // víncias y regnas a comerciar corrent,
encontinent per la Europa. La notícia de la no1042

vedad de dita caució en totas las embarcacions
forasteras, que regonexent la impossibilitat de
cumplir ab tal qualitat se retraurian de comerciar
als ports de Cathalunya, y en esta concideració
és tant infal·lible com ensenya la experiència, de
què ni los naturals del present Principat que no
tenen béns immobles ni effectes dins Cathalunya, dificultosament podan trobar fermanssas
en los casos que per alguna obligació o causa necessària deuhen prestar caució, satisfent alashoras ab la juratòria, que de dret és disposada, conciderant los molts casos en què difficultosament
se troban fermanças. Y si totas estas difficultats
se exprimentan y las ha regone(gu)das lo dret
entre los provincials, ben clar y notori és que infinitas vegadas major ha de ser la difficultat en
los patrons forasters, que sobre no thenir béns
en lo territori són personas incògnitas. Encara
que no sia tant inpossible a dits patrons forasters
lo manifestar la moneda de XXXXVIII en
XXXXVIII horas, és emperò una intol·lerable
incomoditat sobre lo tenir ab això los pobres patrons forasters parat un llas, ab lo qual los arrendataris del dret de monedas los anirian enredant
ab contínuas regonexensas, que·ls farian per
pescar-los en frau de la denunciació. Y per un sol
real que·ls trobassen més commissar-los la moneda, y seria inpracticable poder portar lo compte igual, ja perquè supposada la llicència de vèndrer y continuació de la venda aniria sempre
produhint diner, y seria una contínua confusió y
debat entre lo arrendatari del dret de monedas y
los patrons, si la moneda que se trobaria de més
era de una venda resultant antes de la denúncia
//195r // o després, ja també perquè los patrons y
mariners han de tenir moneda reservada y separada per la contínua expensa de son victu, y altres gastos precisos a las embarcacions, no essent
de poch embràs la fatiga de tant repetidas denunciacions. Los quals inconvenients no retraurian menos als forasters de venir a comerciar als
ports de Cathalunya, que lo càrrech de prestar
dita caució, puix prevehent dits patrons forasters
los llas parat dels arrendataris de monedas, per
intrincar-los, las que resultarian de sas mercaderias, sempre pendrian sa resolució a no vagar per
ports a hon no correguessen estos parills. De la
demonstració referida resulta també manifestat
que seria dany de la Generalitat la execució de
dita ordinació, perquè és evident que en tant se
disminueixen los drets de la Generalitat, en
quant se restrenyen lo comers. Y en lo present
assumpto és ponderable laa desigualtat en la
conveniència que se ha pensat tindria la Generalitat en los drets de monedas, fent dita ordinació
ab lo dany li resultaria, ab la disminuació en la
entrada de las mercaderias y robas forasteras,
puix en estas a més del dret del General, que en
a. a continuació ratllat, desingularitat.

algunas espècies és molt crescut, las robas forasteras que pagan lo dret de bolla importan molt
augment del dret de Generalitat. Y ja se veu
quant danyós seria a la Generalitat patir diminuhició en estos drets, per voler assegurar lo de
las monedas que és molt més tènuo, a més que
ni tanpoch est dret cobrarian, per què retrehentse los forasters de comerciar en estos ports, cessaria la ocasió de exhigir-se dit dret de moneda
que se ha pretès resguardar ab dita nova ordinació. Lo més ponderable en la subjecta matèria és
que la dita ordinació conté imposició de nous
gravàmens, que en substància són vectigals no
imposats per las corts generals, com axí lo mateix procurador fiscal del General de Cathalunya
// 195v // eficasment ho ha ponderat y deffensat
en vàrios empenyos y disputas de contrafacció que
ha tingut, al·legant que tot nou orde o nova forma era espècia de nou vectigal e inposició, encontrant-se en lo capítol LXXXI del Recognoverunt proceres, y fonament contra la constitució
XX, títol «De vectigals» y capítol II, Corts
MDXXXXVII, en los quals se prohibeix tot gènero
de inposició nova. Y que lo obligar en haver de
fer alguna cosa més de aquella, que per corts se
troba establerta, com és haver de portar novas
certificatòrias, bollatins o altre espècie de escriptura, és novedat prohibida ab dita constitució
XX, perquè aquella no sols priva lo augment,
nova introducció de vectigal o gabel·la en solució pecuniària, sinó també lo imposar qualsevol
nova obligació. Y que en esta conformitat ó entengueren las tres salas en lo cas que reffe(r)eix
Ferrer en lo capítol CCCLXXXI de sas observacions, confirmant-se lo mateix ab las paraulas de
dit capítol LXXXI del Recognoverunt proceres,
que absoludament prohibeix qualsevol novedat,
ibi: «Et novitas cessent, et fiat sicut antiquitus est
consuetum». Ab què no podent-se duptar en
què lo molt il·lustrea concistori no té facultat de
imposar nous vectigals, imposicions y càrrechs,
és cert que essent sa pròpria obligació
deffensar lasb constitucions, capítols y actes de
corts, tindrà bé declarar no ésser estat de sa intenció fer dita nova ordinació, després de restar
cerciorat de què aquella és contrària a ditas
constitucions, usos y consuetuts. Sens que pogués subcistir lo preténdrer que dita nova ordinació sols establiria una nova forma per major
benefici dels drets de la Generalitat, perquè en
suposició infal·lible de què per capítols de Cort
està previngut y disposat lo modo ab què
deuhen las // 196r // embarcacions e o sos patrons cumplir, per la satisfacció dels drets de la
Generalitat, és cert que no se ha pogut donar
nova forma en cosa alguna, perquè lo molt
il·lustre concistori pot interpretar los capítols de
a. a continuació ratllat, y fidelíssim.
b. a continuació ratllat, pròprias obligacions.
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Cort, però no introduhir nova forma, com se
troba previngut en lo dit capítol XXXVIIII,
Corts MDXCIX, ibi: «la qual interpretació hage y
degue ésser extreta en tot lo que puga y conforma a las paraulas de dit capítol, sensa poder dar
nova forma en cosa alguna.»
Capítol LXXVI. Sobra novas obligacions que se
inposan als compradors de mercaderias denunciadas per trànsit antes de pagar lo preu. Ordena
dit capítol que qualsevol mercader o altra persona que comprarà ab platja o port mercaderias
denunciades per trànsit, tinga obligació de denunciar dins XXIIII horas al official la quantitat
de la moneda que haurà de pagar, y que no puga
entregar-la ni en terre ni abordo fins que lo patró hage pagat lo dret de exida de la moneda o
hage fet constar no dèurer-lo, per haver-la empleada en compra de mercaderias per càrrech de
sa embarcació, imposant pena al tal comprador
de tanta quantitat com importarà lo preu de las
mercaderias que haurà pagat, com a cosa commisada y cayguda en frau. Que la dita ordinació
continga los mateixos prejudicis que la precedent és cosa notòria ab la sola lectura de aquella,
puix no pot negar-se que no sols restrenyen sinó
que totalment estraga la llibertat del públich comers de la qual gosan los ciutedans de Barcelona
y habitants en lo present Principat, y axí com los
nous càrrechs que se han pretès introduhir als
patrons forasters los retrauria de venir a vèndrer,
també // 196v // se retraurian per la difficultat
tindrian dits ciutedans y naturals de comprar
mercaderias en port o platja. Y la falta de compradors extraviaria las embarcacions de estos
ports en notable dany dels drets de la mateixa
Generalitat, essent dits nous gravàmens, imposissions y vectigals notòria controvenció de las
generals constitucions de Cathalunya. Però per
quant la dita nova ordinació de dit capítol LXXVI té algunas especialitats molt ponderables, se
discorrerà ab brevedat sobra ellas: la primera és
que dita nova ordinació substancialment intenta
posar novas lleys al contracte de compra y venda
contra la naturalesa de dit contracte, perquè és
indubitat que la millor perfecció del contracte
de compra y venda se fasse ab preu real y effectiu, al temps de la tradició de la cosa, y no entregar la cosa habita fide de pretio, puix encara que
las vendas axí fetas són vàlidas però no són tan
perfetas com aquellas, en las quals promíscuament se entrega la cosa y se cobra lo preu, y esta
millor perfecció de dit contracte la intenta derogar dita nova ordinació, quant ab ella posa obligació al comprador de no poder pagar la moneda del preu de las mercaderias que comprarà en
port o platja, antes de denunciar la quantitat de
la moneda que haurà de pagar per rahó de la
compra. Ab què suposa la compra ja feta, y posa
inpediment positiu a la prompta solució de
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preu, y no sols se acontenta dita nova ordinació
en posar dit impediment fins al temps que se
haurà fet dita denunciació, sinó // 197r // encara
se hallarga a temps indifinit dient, ibi: «y que no
puga entregar dita moneda ni en terra ni a bordo
fins que primerament lo tal capità o patró hage
pagat lo dret degut per exida de dita moneda». Y
sobra esta dilació y embràs a la prompta paga del
preu, és ponderable la incompatibilitat de la
transcrita clàusula, perquè és cert que lo dret de
moneda no és degut, ans de cobrar lo capità o
patró la moneda que pretendria tràurer de Cathalunya. Y prohibint dita clàusula al comprador
lo entregar la moneda al patró, antes que aquest
pague lo dret degut per exida de dita moneda, se
segueix que és voler introduhir obligació al patró de pagar lo dret de moneda que no té en son
poder, o bé fer-li impossible la cobrança del
preu de las mercaderias. O altrament se ha de
confessar la incompatibilitat de dita nova ordinació. Se redobla més esta concideració ab lo expedient que la mateixa ordinació ha pensat donar, per lo cas que lo patró no voldrà tràurer la
moneda sinó emplear-la ab mercaderias per son
càrrech, dient que en aqueix cas bastarà, que antes de pagar lo comprador, la moneda se hage fet
constar als officials del General, no dèurer-se
dret de moneda per haver lo patró empleat
aquella en compra de mercaderias, per a portarsse’n y tràurer del present Principat ab sa enbarcació. Lo que és inposible de practicar perquè
no se sap compèndrer com podrà lo patró haver
empleat la moneda en compra de mercaderias, si
en força de dita ordinació no ha cobrat ni pogut
cobrar dita moneda, sinó que lo patró hagués fet
totas las compras de // 197v // mercaderias a fiar,
y ab est modo se seguiria que tots estos contractes se haurian de fer a fiar, ço és, tant los qui
comprarian al patró com aquells de qui los patrons comprarian mercaderias. Axí que se deu
conclòurer que de la observansa de dita ordinació se seguiria la destrucció de la millor qualitat
ab què de dret subcisteix y se perficiona lo contracte de compra y venda. Y no se ha vist ni ohit
a dir que lo molt il·lustre concistori puga estatuhir novas lleys, derogant la naturalesa y millor
perfecció tenen los contractes.
Segonament, és ab singularitat ponderable que
qualsevol patró foraster que pren moneda de sa
mercaderia, y aquella no vol emplear en lo lloch a
hont ven, sinó en altra part de Cathalunya a ell
ben vista, pot molt bé tràurer de aquell lloch a
hont ha venut la moneda per emplear-la en altra
part de Cathalunya, prenent albarà de guia, com
ho disposan los capítols de Cort y no ó negan las
mateixas últimas ordinacions. Y si se hagués de
observar la novedat de dit capítol LXXVI, prohibint al comprador entregar la moneda al patró
antes de haver pagat lo dret o haver fet constar
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del resmers de aquella ab mercaderias, se destruhiria la dita llibertat y facultat que té lo patró
ab lo albarà de guia, de resmersar son diner al
puesto de Cathalunya, a hont ab major conveniència puga fer son càrrech y precisar-lo que
haja de fer lo resmers en lo lloch a hont ven, que
seria directament contrari a la pública llibertat
que té lo comers en Cathalunya. Tercerament és
gran singularitat destructiva de la bona fe y correspondent fidelitat, que deuhen tenir los hòmens de negoci en lo resguart de sos contractes,
lo voler dita nova ordinació, que tots los compradors de semblants mercaderias hagen dins
XXIIII immediatas a la compra, de denunciar
// 198r // al credencer o tauler del General la
quantitat de la moneda que haurà de pagar per
rahó de la compra de ditas mercaderias. És virtualment y per precisa nececitat, voler que los officials del General degan saber los pactes, modo y
forma de estos contractes, injungint als compradors la obligació, revelar-los y fer-los públichs, y
la rahó és perquè los officials del General no se
satisfàsian, de què lo comprador digués que de
aquella compra no ha de fer lo pagament en part
o en tot ab moneda, o que la paga no·s deu fer en
Cathalunya per haver concertat donar lletra o
consignació de altres effectes en altres plasas y
puestos. Y axí per desengany dels dits officials y
seguretat del comprador, per no incórrer en las
penas de la ordinació y a molestas inquisisions
dels arrendataris, hauria presisament de revelar y
encara justificar intrínsechs secrets de aquells
contractes, en los quals tot lo preu no se pagaria
en mà del venedor. Y encara en estos se incluiria
lo inconvenient als hòmens de negoci en què fos
públich lo preu a què compraria las mercaderias
per sas botigas o ganàncias, quant la reserva de
assò és una de las majors circunstàncias que requireix la negociació, la qual incomoditat y grave
prejudici ja se ha comensat ha experimentar, ab
las diligèncias que va introduhint lo doctor Joan
Quadras, arrendetari en lo corrent trienni del
dret de monedas, lo qual pretén contra alguns
hòmens de negoci de la vila de Mataró, que tota
quanta mercaderia se troba haver despatxat en lo
llibre de credensa los dits hòmens de negoci, deu
ésser declarada per frau en son valor, per no haver-sa observada dita ordinació, entenent justificar sa pretenció ab solas certificatòrias que insta y
pretén li //198v // han de tràurer del llibre de credensa los tauler(s) de Mataró. Y perquè millor se
comprenga quant gran vexació és la instància de
dit doctor Quadras, arrendetari, se deu fer reflecció en què de la certificatòria del despaix de las
mercaderias, que se ha fet en alguna de las taulas
del General, no se segueix que lo valor de aquellas se hage pagat ab diner effectiu sinó sols de
aquells se infereix haver-se legítimament manifestadas y pagat los drets, puis ni en lo manifest ni
en lo despaix se deu expressar lo modo del con-

tracte ab què aquellas mercaderias són arribadas,
en mà del mercader que las despatchà, encara
que per a formar lo compte a effecte de pagar los
drets és precís expresar lo preu o avaluar-se. Y
moltas vegadas suceheix que las mercaderias
arriban en est Principat per sola commissió o factoria, altres per recompensa de effectes o de altres mercaderias remeses antecedentment, y altres perquè lo valor restava satisfet ab lletras
cobradas en altres plassos, en tots los quals casos
que no·y ha real y verdadera extracció de moneda cessa tot lo fonament per poder preténdrer
son dret, això no obstan va dit arrendatari introduhint molèstias y voluntaris plets, posant ab
confusió los hòmens de negoci, vehent quant
sens rahó busca dit arrendatari rodeos per augmentar las convenièncias de son arrendament,
ab la amanasa de què altrament cada mercader
haver de sustentar molts plets ab dit arrendetari;
que ab facilitat ó exequtarà quant ab ells no se exposa a ninguna pèrdua ni a gastos, fent-los córrer
en nom //199r // del procurador fiscal del General. Y si esta trassa resexia al dit arrendatari, ço és,
que pogués conseguir per frau tot lo valor per las
mercaderias entradas en Cathalunya y despatxadas, no se cuidaria mai de exigir lo dret de la moneda, puix tindria sa major ganància en què no·s
pagàs lo gran per frau, lo valor per enter de ditas
mercaderias, que trobaria despatchadas y manifestadas. Ab què se veu a tota llum ésser la dita
nova ordinació contrària al públich comers insensiu dels arrendataris de monedas, per a molestar y vexar als hòmens de negoci, y motiu de tenir-los ab mil inquietuts sobre lo disgust de
preténdrer-se que han de faltar a la bona fe, ab
què per tot lo món corre la negociació fundada
en la fidelitat y secret que los mercaders factors
corresponsals deuhen tenir en tots los negocis
mercatívols. Esta és una concideració y rahó tant
efficàs que sempre en Cathalunya y en la present
ciutat y per lo mateix procurador fiscal del General de Cathalunya, se ha tingut per justa y equíssima observansa lo no poder ser compel·lits los
mercaders y negociants, en haver de entregar ni
ensenyar los secrets contenguts en los llibres de
sos negocis. Y sempre que se ha intentat voler fer
algunas aprehencions de estos llibres, encara que
sia estat a instància del fisch y per averiguació de
fraus comesos en matèria de drets o cosas prohibidas, sempre se han de declarar per nul·las, injustas y contra dret semblants aprehencions,
ponderant-se per cosa iníqua y de dret no permesa la revalació de las facultats, effectes y patrimonis dels particulars, ni la(s) qualitats de sos contractes, com així fou declarat en la Real
Audiència. Y per via de contrafacció se opposà lo
procurador fiscal de General contra la capitania,
per haver intentat fer semblants aprehencions,
// 199v // y lo més sensible és encara voler dita
nova ordinació compel·lir los mateixos merca1045

ders y negociants que sien acusadors de fraus y
delictes, volent que ells degan prevenir als officials del General de las quantitats de monedas,
que encara no és cert sinó contingent en si exiran
de Cathalunya o no. Y carregar a un estament
tant lustrós y convenient a la república y generalment a tots los de Cathalunya que exerciten lo
offici de acusador, és carregar no un vegtigal de
poca inportància sinó un pesat jugo de ignomínia. Y està agravada ab una pena tant exorbitant,
com és la de haver de pagar tanta quantitat com
importarà lo preu de las mercaderias que haurà
pagat al capità o patró com a cosa commissada y
caiguda en frau, perquè pena tant crescuda no la
ha acostumada observar lo General ni la qualitat
del negoci la pot suportar, puix no permet la
equitat que un de haver cumplert a la obligació
de pagar lo que deu, dega ésser gravat y tractat
com a home fraudulent, fent-li pagar la mateixa
quantitat per haver-la com devia pagada a son
acreador, sens poder-se applicar la qualitat de
commís, perquè és contra disposició de dret que
lo valor de la moneda que se imposa, com apena
puga ésser exequtada com a cosa commisada y
caiguda en frau, si la tal moneda no és exida de
Cathalunya ni està destinada per exir. Tots estos
excessos, inconvenients y prejudicis que de dita
nova ordinació resultan, són motivats de la novedat que ab ditas ordinacions se ha pretès introduhir a favor dels drets de monedas molt
// 200r // supèrfluament, excedint y alterant la
forma ja prescrita en diffarents capítols de Cort,
que ab gran premeditació y providència estatuhiren en tot quant podia conduhir a la millor
exacció del dret de monedas, puix lo llibre dels
Quatra Senyals se troban a est fi en pàgina LXIIII,
la disposició del § XVII en pàgina LXX, §XXXII,
pàgina LXXI, § XXXIII, pàgina CLIII, § XVI, y
semblantment en las Corts de MCCCCLXXXI, se
troba la disposició del capítol XXVI, y en las
Corts MDXXXXVII, lo capítol VIIII. Y en vista de
totas estas disposicions se subseguí ab lo Nou
Redrés de las últimas Corts de MDXCIX ab lo capítol XXXX, lo redrissar lo dret de moneda y donar
forma per evitar los fraus y modo y termini ab
què podian condempnar-se los fraus de monedas, encara que aquellas no sian trobadas en crim
fragrant, de tal manera que tot quant pogué occórrer en benefissi de dit dret de monedas y sa
millor exacció, se troba previngut ab dit capítol
XXXXII. Per consegüent se deu estar a sa observansa, revocant la novedat de tantas añadiduras,
com ab ditas ordinacions se pretenen introduhir
contràrias al públich comers y sa llibertat, y ab
notòria contrafacció de las constitucions generals de Cathalunya, capítols y actes de cort.
Capítol LXXVII. Sobre si los habitants en lo
present Principat deuhen denunciar y pagar los
drets de moneda, prenent albarà de paga en lo
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mateix lloch de a hont partiran per a tràurer-la
de Cathalunya. La disposició de esta ordinació
conté dos novedats, la una és voler que se paguen los drets de monedas en la mateixa
// 200v // taula de a hont ix, prenent en ella albarà de paga y no en la última taula que se trobarà en los confins de Cathalunya, y la segona
concisteix en què si se trobarà alguna persona
aportant dita moneda, or o argent, anant per
Cathalunya sens haver denunciat y pres albarà
de paga en la taula de ha ont serà exida, o en la
més vehina, caigue en commís dita moneda, or
o plata, y la tal persona en pena de dos-centas
lliuras, probant-se aportar aquella destinada per
tràurer fora del present Principat. Estas dos novedats contenen nou vectigal e imposició, y axí
contràrias a dita constitució XX, títol «De vectigals», capítol II, Corts MDXXXXVII y capítol
LXXXI del Recognoverunt proceres a hont se
prohibeix tot nou impòsit, càrrech y obligació
que no sia acostumada y disposada per las corts
generals o altres que tingan legítima facultat de
imposar, y no pot negar-se que una y altre de
ditas dos cosas que·s pretén introduhir ab dita
nova ordinació no·s troban establertas per las
corts, ans bé són contràrias. Perquè és indubitat
y cert que a qualsevol natural y poblat en lo present Principat, és lícit y permès aportar per Cathalunya líberament qualsevol quantitat y qualitat de monedas, sens haver-las de denunciar ni
pagar dret algú, ni tampoch alberà de paga. Segonament se deu suposar per infalible que lo
dret de la exida de moneda és degut per rahó de
la treta, y sols pot competir acció per exigir-se
quant se verifica la qualitat de la exida que és
annexa e inceperable de la obligació de pagar lo
dret. Tercerament se // 201r // deu suposar per
cert que lo commís és cosa totalment annexa y
dependent del delicte del frau, y que no haventse fraudat ni commés dit delicte no·s pot exequtar la pena del commís. Quarto se deu donar per
constant que lo frau de treta o exida no·s pot dir
haver-se commès per lo sol moviment y transport de la cosa dins lo(s) llímits del territori,
sinó quant aquella se trau dels confins, sens que
puga bastar la sola intenció de tràurer-la, perquè encara que no·i ha delicte, sens ànimo de
delinquir per lo delicte, en fet exterior no se
perficiona per la sola intenció sinó que és manester la exequció. Y axí és proposició invariable
en matèria de gabel·las, que no concisteix lo
frau en haver tingut intenció de fraudar sinó se
ha fraudat. De la certitut de totas estas premisas
resulta quant contra rahó y justícia seria dar observansa y execució a las dos novedats de dita
ordinació, perquè si los naturals y habitants de
Cathalunya en tràurer moneda de un lloch estiguessen exposats a poder-ne fer aprehenció, los
officials o arrendataris del General per no aportar albarà de paga, estaria en mà de aquells mo1046

lestar a qualsevol persona, detenint-li la moneda
ab pretext que ells volan provar que la porta
destinada per tràurer-la de Cathalunya. Y com
no se’ls podria disputar lo fer-se dita prova, perquè dita ordinació la permet expressament, seria precís o cedir a la prehenció o composar-se
ab dits officials o arrendataris, perquè li deixassen continuar son camí y ninguna persona se
podria librar de ésser regonegut en qualsevol
part de Cathalunya a hont fes viatge, per averiguar si aporta moneda, lo que seria molt prejudicial a la seguretat dels camins, perquè ab facilitat se sabria y descubria si los passatgers
aportan // 201v // poca o gran partida de moneda. La qual notícia y publicitat és la més prejudicial que pot conciderar-se per la seguretat dels
caminants, perquè aquella sempre és iniciativa
de llatrocinis que degue ser lo motiu més principal perquè fos líbero als naturals y habitants
de Cathalunya lo oportar en secret y ocult las
monedas per tot lo Principat, la qual llibertat
restaria destruhida si deguessen denunciar pagar los drets y aportar albarà de paga, ja del primer lloch de a hont se comensaria a transportar
dita moneda, y subjectant aquella a la regonexensa immediadament que seria exida del primer lloch, sinó la aportavan ab ditas qualitats.
Sens que puga subcistir lo motiu en què se funda dita ordinació, dient que estas obligacions
sols se entenen carregar quant la moneda se comensa a transportar de un lloch ja destinada per
exir de Cathalunya, y no quant la moneda sols
se ha de passar de un lloch a altre dins lo Principat, perquè no subcisteix dit motiu en vista de
què la sola destinació no constitueix la obligació
de pagar lo dret de exida, perquè est dret no és
degut dins los confins; a més que estas destinacions no són actes irrevocables sinó ordinàriament variables, segons la occurrència y novedat
o millor conveniència que de un dia a altre succeheix. Majorment en hòmens de negoci qui
són aquells en qui regularment succeheix lo
tràurer monedas de Cathalunya, y és notori y
suportable gravamena contra justícia y equitat
fer pagar una cosa antecipadament a ser deguda
o precedentment // 202r // al lloch o puesto a
hont se deu pagar. Y seria consuelo despreciable
si tal vegada se volgués dir que quant després de
haver pagat lo dret se mudàs de intenció, y effectivament no se tragués de Cathalunya, ja los
arrendataris li tornarian lo diner que hauria pagat per rahó del dret y despaix, perquè és no pagar lo que no·s deu que repetir lo indèbit y servar intactas las prerrogativas y llibertats de cada
un, que no buscar los remeys després de restar
lesiadas. Major encara és la circunstància de la
aprehenció y commís, perquè de la sola destinació no se’n podria inferir sinó una conjectura
a. gravavam, al manuscrit.

En aquest mateix dia a las onsa horas de la matinada és vingut en la present casa lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet Sala,
bisbe de Barcelona, a effecta de tornar la visita
que sas senyorias li feran en yornada de XX del
corrent, so és, que per lo secretari y scrivà major, regent los comptes y demés officials de la
present casaa fonch rebut en lo pati de la present casa per los magnífichs acessors y advocat
fiscal en lo replà de la escala, per los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors militar y real dalt del
cap de la escala ab los verguers ab massas altas.
Y posant a dit senyor bisbe en lo mitg entraren
en la capella xica de Sant Jordi que estava molt
ben adornada, y en ella posadas tres almohadas
de vellut carmesí, // 203v // so és, una al mitg
més cerca al altar per dit senyor bisba y las altras
dos per dits senyors oÿdors. Y després de aver
fet un rato de oració se encaminaren al terraplè
dels Tarongers, y en la porta de la sala dels
Reys, so és, a la primera que ix a dit terreplè,
aguardavan los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdor eclesiàstich. Y posant a dit senyor bisbe al mitg se són encaminats a la sala
del concistori, fent entrar en cada una de las
portas primer a dit senyor bisbe. Y entrats en
dita sala del concistori se assentaren sota del
dosser baix del qual a·y avia set cadiras de vellut
carmesí, posant en lo mitg a dit senyor bisbe,
estant a sa mà dreta lo senyor deputat eclesiàstich y a la squerra lo senyor deputat militar, y
los demés concistorials estavan en la mateix forma que stilan. Y després de aver arrehonat un
rato se despedí dit senyor bisba, y tot lo concistori axint per una porta de la sala del concistori,
passant per los terreplens, lo acompanyà aportant-lo al mitg fins al cap de la escala, anant ab
los verguers devant ab massas altas, a hont lo
estavan aguardant los senyors del bras militar. Y
allí se és despedit de sas senyorias y és estat rebut per los dits senyors del bras militar. Dit senyor bisba donà al concistori lo tractament de
il·lustríssima y per ço dit concistori li ha allargat
lo mateix tractament, y a petició de sas senyorias ha concedit XXXX dias de perdó a tots los
qui resarian un Para Nostra y una Ave Maria
devant la imatge del sant Christo de la sala del
concistori, y de la del gloriós cavaller y màrtir
sant Jordi, patró de aquest Principat, del retaula de la capella patita de la present casa de la
Deputació.b

molt remota y leve judici de voler fraudar lo
dret ý tingueren, per bona jurisprudència podrà
dir que tant dèbil motiu puga ser bastant per fer
aprehenció y commís de una cosa. Com a fraudada majorment en la subjecta matèria, en la
qual se contraposa altra conjectura exclusiva del
frau, y és que denunciarà y pagarà en la última
tàcila, perquè com sobra se ha dit lo lloch immediat als confins és lo proporcionat per la
exacció de qualsevol dret de treta o exida, y que
lo frau no pot preténdrer-se comès antes que la
cosa exedesca dels confins, per tenir aquest delicte annexa la qualitat de la extracció, sens la
qual falta tota la substància y funament en què
se funda lo frau y commís.
De tot lo que fins assí se ha ponderat respectivament en quiscuna de las ordinacions, que ab
particularitat han aparegut inexequibles, resulta
que se deu manar no sols suspèndrer dita ordinació sinó també aquellas in totum, llevar y revocar com se espera del molt il·lustre y fidelíssim concistori en virtut de la protesta y clàusula
reservativa expressada en lo últim de ditas ordinacions, perquè de sa observansa no se altere ni
damnifique lo públich comers ni resten prejudicadas las llibertats y prerrogativas de què gosan
los naturals y habitants en la present ciutat y
Principat, y tots los demés inconvenients sobrereferits. Salvador A.L.M. Mas et Enveja, advocatus, sa mà besa.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias Rafel Mitjà,
mestre texidor de llana de la ciutat de Vich, desitjant ésser provehit per sas senyorias en guarda
extraordinària del General de dita ciutat y sa
col·lecta, ha jurat a nostre senyor Déu y a sos
sants quatra Evangelis per ell dit Rafel Mitjà
corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias, que mentres exercirà dit offici de guarda extraordinària del General y fins que lo renuncia en mà y poder de sas senyorias, no
exercirà dit offici de mestre taxidor de llana ni
usarà de ell ni tindrà botiga pròpria uberta ni
tancada de dit estament.a
203r

Dimars, a XXXI de mars MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia per medi del síndich del General y
present casa de la Deputació, han enviat sas senyorias al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat, las proposicions de subjectes per als llochs vacants de deputats y oÿdors
y officis de la present casa, fins lo die present, los
memorials de las quals proposicions són assí cusits signats de números CXIIII y CXV.

204r

a. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1725-1726.
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En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich yunt ab mi secretari y
scrivà major y magnífich racional, és baixat a la
casa del General de la present ciutat y en lo apoa. a continuació ratllat, per los magnífichs acessors y advocat fiscal en lo replà de la esca.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1726.
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sento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus, y a effecte de continuar en inventari los
fraus trobats y apresos en lo present mes de
mars y no fou trobat haver-i frau algú.

Abril
Dimecres, a I de abril MDCLXXXXVIIII. En aquest
dia no han assistit a concistori ni han vingut a ell los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Joseph Areny y Garriga, com a
procurador del magnífich doctor misser Ambròs
Feliu, acessor de la deputació local de Tremp y
Pallàs en dita vila de Tremp populat, comta de sa
procura en poder de Matheu Camerlot y Cirera,
notari públich de la vila de Talarn, bisbat de Urgell, als XXI de febrer MDCLXXXXIX, la qual és assí
cusida, signada de número CXVI en dit nom ha
renunciat en mà y poder de sas senyorias per dit
son principal lo dit offici de acessor de la deputació local de Tremp y Pallàs que obté. E sas senyorias han admesa la dita renunciació si et in
quantum, essent presents per testimonis Joseph
Vehils y Jacintho Morató, subrrogats en los officis de verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
204v

Dissapta, a IIII de abril MDCXCIX. En aquest dia
no obstant ésser dia de feriat se ha tingut y se ha
ayuntat lo concistori per ser dit de estafeta.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francesch Jonch, ha fet relació mitjensant jurament com la indisposició de Joseph
Moya, llibreter andador de la confraria de Sant
Jordi, ha continuat y de present continua de
forma que li ha impedit y impedeix la personal
servitut y exercici de son offici.

205r

Dilluns, a VI de abril MDCXCIX. En aquest dia sas
senyorias han anomenats per experts a Francesch Vinyals, prom en cap, y a Francisco Mas,
mestras dauradors de Barcelona per a visurar la
feyna de daurador que se ha feta en la present
casa per a reparar lo simbori que està devant la
capella patita del gloriós invicte cavaller y màrtir
sant Jordi, patró de aquest Principat, que estava
molt espatllat per ocasió de una bomba que durant lo siti de Barcelona en lo any MDCLXXXXVII,
caygué sobra dita capella, y axí mateix Andreu
Sala y Bernat Vilar, mestres ascultors també ciutedans de Barcelona, per a visurar la feina de es1048

cultor que se ha fet en lo dit simbori per las mateixas causas y rahons.
En aquest mateix dia dits Francesch Vinyals,
Francisco Mas, Andreu Sala y Bernat Vilar,
constituhits personalment en lo concistori de
sas senyorias, han prestat jurament a Déu nostre
senyor y a sos quatra sants Evangelis per ells y lo
altre de ells corporalment tocats en mà y poder
de sas (senyorias), de haver-se bé y llealment en
la visura per ells fahedora, avent de fer relació a
sas senyorias, so és, dits Vinyals y Mas si la feina
de quatra f(r)issos que Francesch Parera, mestra
daurador, ha dorat per dit simbori los quals fan
entre tots cent-y-quinsa palms de llargària y ha
pintat los fondos de blau està segons lo art de
bon mestra daurador, y quant val entre mans y
recaptes. Y axí mateix la feyna que Francesch
Torrabruna, daurador, ha feta en dit simbori
dorant dos targes ab dos àguilas reals grans en
cada tarye, està també feta segons demana la perícia y art de un bon mestra daurador, y quant
val entre mans y recaptes. Y los dits Sala y Vilar
si los quatra frisos de talla de diffarent labor, los
quals junts fan CXV // 205v // palms de llarch
que ha treballat Salvador Aldabó, escultor per
dit simbori, estan fets com de un bon ascultor
se pertany, y quant valan de mans. Y també se
las dos taryes ab dos àguilas grans en cada tarye
ab las armas del General que ha fet Joseph Vertich, mestre escultor per dit simbori estan conforme demana la art de escultura, y quant valen
de mans.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, avent-se emperò
obtinguda hora per medi del síndich del General
y present casa a las honsa horas de la matinada, ab
un cotxe de dos mulas anant lo dit síndich a la
portalera, sens aportar insígnias ni verguers ab
massas altas, han aportat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestat, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, una embaxada de part de sas
senyorias, contenint que suplicavan a sa
excel·lència fos servit apiedar-se de aquest Principat, que ab tanta fidelitat avia servit sempre y
singularment en esta última guerra, per la qual
avia(n) restat los naturals molts exaustos. Y
quant se persuadian que ab la pau avian de descansar y respirar, experimentavan més affans que
en temps de guerra y tot era per rahó de las contribucions y allotjaments de las milícias, que la
primera obligació que avian jurada era de las generals constitucions, capítols de Cort y demés
lleis de la pàtria, que no podian negar-se a solicitar lo mayor alívio y consuelo de la província. Y
encara que estavan certs que sa excel·lència no
tenia notícia del dit //206r // y en què en tenir-la
a·y posaria lo degut remey, sa atenció que los in-

cumbia sos càrrechs, los motivava al posar en sa
gran concideració lo refferit, ab viva confiansa
que esta representació seria a sa excel·lència molt
grata y que avia de merèxer la honrra de un general alívio. Al que sa excel·lència los avia respost
que estimava al concistori la finesa y vigilància ab
què se aplicavan en tot quant conduhia al real
servei y consuelo del Principat, y per a què estiguessen certs sas senyorias quant desitjava lo mateix, los noticiaria que per esta dependència tenia
escrit a Madrid, y que creya que per Pàsqua podria donar un alívio general. Y avent-li dit a sa excel·lència dits senyors deputats militar y real que
si gustava y ly aparexia lo concistori ho escriuria
al rey, fou servit respòndrer que no mogués cosa
lo concistori fins a tant ell resposta, conforme de
tot lo dia no han fet relació a sas senyorias, tornats que són estats a concistori los dits senyors
deputats militar y real.
En aquest mateix dia lo(s) refferits Francesch
Vinyals, prom en cap de la confraria de mestres
dauradors de la present ciutat, y Francisco Mas,
mestres dauradors constituhits personalment en
lo concistori de sas senyorias, mitjensant dit jurament han fet relació a sas senyorias de què ab
tot cuydado lo dia present han regonegut y vist
las ditas feynas fetas en dit simbori per dits
Francesch Parera y Magí Torrabruna, mestres
dauradors, y que han trobat ésser aquellas ben
fetas segons demana la art de un bon mestre
daurador. Y que dit Parera per mans y tots recaptes mereix vuytanta-dos lliuras, deu sous, y
dit Torrabruna trenta- //206v // vuyt lliuras, deu
sous. Y axí mateix dits Andreu Sala y Bernat Vilar, mestres escultors, han fet relació en la mateixa conformitat a sas senyorias de com lo die
present ha vist y regonegut ab tota vigilància las
ditas feinas fetas en dit simbori, que dits Salvador Aldabó y Joseph Vertich, mestres escultors,
y que han trobat ésser fetas en la deguda forma
segons la art de escultor demana. Y que axís las
mans de la feina feta per dit Aldabó valen sexanta-sis lliuras, y las de la feina feta per dit Vertich
trenta-quatra lliuras.
Dimars, a VII de abril MDCLXXXXIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo doctor en medicina Jaume Solà,
mityenssant jurament, ha fet relació de com al
doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla, ly ha
continuat y de present ly continua la mateixa indisposició que ab la última relació té significat,
de forma que li ha impedit y de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
207r

Diyous, a VIIII de abril MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
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cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, escrita a sas senyorias, la data del qual és a Madrid
als XXVII de mars del corrent any, ab la qual és
servit abonar totas las operacions fetas de conformitat ab la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar durant la expugnació última de esta capital, com
més llargament és de vèurer en dita carta, la
qual és assí cusida y signada de número CXVII y
del thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Ela (rey). Ilustres y fidelíssimos deputados, el
príncipe de Armestat, mi lugarteniente y capitán
general en essa provincia con carta de XXI de febrero próximopassado, ha puesto en mis reales manos el memorial que en vuestro nombre el de essa
ciudad de Barcelona y braso militar haveis presentado, en que sumariamente expresays vuestras
operaciones hechas de conformidad durante la expugnación última de essa capital plaza, solicitando mi real abono en lo que aveys exexutado. Y haviéndose visto vuestra representación y assí mismo
la que me ha hecho el príncipe D’Armestat, en orden a esta materia, aunque mi paternal amor no
necessita de que // 207v // me hisieseys presente lo
que expresays en vuestro memorial, pues está mui
a mi memoria sin poderlo olvidar todo lo que ponderais en él, he resuelto diciros quan de mi real
agrado ha·ssido quanto haveys obrado concerniente a mi real servicio, y manifestaros juntamente la
gratitud con que quedo del çelo, amor y constancia con que vos haveys portado señaladamente en
la urgencia del sitio de Barcelona. Que todo ha
sido muy de mi real aceptación, y vuestra señoría
lo aprueba, asegurandoos lo tendré presente para
honrrar y favorecer a tan buenos y leales vasallos
en las ocasiones que se offerecieren de vuestra combaniencia y adelantamiento como lo he hecho hasta aquí. Data en Madrid a XXVII de marzo
MDCXCIX. Yo el rey. Don Franciscus Dalmao et
Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Villatorcas.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació com avent-se conferit lo dia present de
orde de sas senyorias en la casa de la pròpria habitació del noble don Joseph de Claver, doctor
del Real Concell y relador de la causa que Joseph Brossa, // 208r // notari real col·legiat,
aporta en la Real Audiència contra Emanuel
Rossell, notari públich de Barcelona, ly avia expressat que estimaria lo concistori fos servit
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 206v-207r del trienni 1698-1701.
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ventura de Gualbas, y los avia entregat tres cartas del rey nostre senyor, és a saber, una per lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de la Deputació, altre per la excel·lentíssima ciutat y altre
per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Y
que avent-las entregadas los presidents respectivement a quiscun comú, estos las avian remesas
a la present conferència per a què ves lo que se
devia obrar. A vista del sobradit y després de
aver-se llegidas ditas tres cartas, que totas eran
de un thenor y despatxadas per lo Concell Supremo de Aragó, se ha resolt en esta conferència
que per lo mateix medi dels senyors tres presidents, sien retornadas als comuns per a què sien
servits, so és lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers proposar-la al savi Concell de
Cent, y lo molt il·lustre senyor protector, al
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per a què
un y altre yunt ab lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori ordenen lo que los aparegue se deu
fer; y que los senyors abat de Sant Pau y Joan
Bonaventura de Gualbes, per medi de ambaixada, donen las gràcias a sa excel·lència del que ha
obrat y influït en esta // 209v // dependència. Y
en segon lloch se ha resolt que los tres senyors
presidents, yunt ab las personas de dita conferència que·ls aparagués, se servissen fer un
breu resumen o apuntaments que·ls aperaguessen convenient per a entregar a la persona que
havia de tenir la incumbència de fer lo llibre, y
que lo que farian sie reportat a la primera conferència se tindrà.

suspèndrer la declaració de dita causa per algun
temps, y en lo ínterim que los magnífichs acessors y advocat fiscal del General premeditavan si
subsistia la pretenció té dit Rossell, de què la
cognició de dita causa espectaria a sas senyorias
y que dit don Joseph de Claver li avia respost
que desitjava donar gust a sas senyorias en tot
quant pogués, y que suspendria lo passar a declarar dita causa, estos dias de negoci y los feriats subssegüents.
En aquest mateix dia han arribat en la present
ciutat a la tarda, la il·lustre senyora priora yunt
ab totas las religiosas del convent de Nostra Senyora del Guàyra, de la sagrada orde de Sant
Joan de Jerusalem, han entrat a esta ciutat ab
gran acompanyament de damas y cavallers, habitaran en la comanda de dita orde de la present
ciutat, per modo de depòsit, fins y a tant se
prenga resolució sobre si han de estar en ella de
assiento o bé si han de tornar al Guàyra.
Dissapta, a XI de abril MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concis- //208v // tori
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, per ocasió de aver pres lo dia present una purgueta.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com avent-se conferit lo dia de
ahir de orde de sas senyorias en la casa de la pròpria habitació del noble regent la Real Thesoraria per solicitar-li la cobransa de las avarias spectants al General de las remissions de Corçà,
Ripoll y altrament, ly avia respost que en quant
a la de Ripoll encara no estava llest y que en ser
llest ja havisaria per a què se cobrassen las avarias spectants al General, y en lo demés se refferia a la altra resposta ly avia feta, de la qual consta en lo dietari corrent en yornada de VI de
febrer pròximpassat.
Dilluns, a XIII de abril MDCXCIX. En aquest dia a
las quatra horas de la tarda són anats // 209r //
los senyors de la Sisena a casa la ciutat, a continuar la conferència per aver-se tingut la última
vegada en la present casa de la Deputació. Y en
lo tocant al cerimonial se observà lo mateix que
als XVIII de octubre MDCLXXXXVIII. En dita conferència se tractà com lo dia VIII del corrent,
més lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, avia enviat a
cercar als senyors abat de Sant Pau y Joan Bona-

Dimars, a XIIII de abril MDCXCIX. En aquest dia
lo magnífich Magí Roch Finestres, ciutedà honrrat de Barcelona, de present batlla de Barcelona, present en concistori, avent entrat en ell
sens aportar la vara, ha prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, conté obligació per rahó de dit son offici, y
ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho Morató, altre dels verguers de
sas senyorias, essent presents per testimonis
Llorens March y Joseph Vehils, verguers del
molt il·lustre y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia, no obstant ser dia de feriat per ser dimars sant, se ha ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
per vàrios y diffarents negocis que han ocorregut.
En aquest mateix dia no ha assistit ni vingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
210r
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Divendres, a XVII de abril MDCXCIX. En aquest
dia havent obtinguda hora per las tres horas de
la tarda del excel·lentíssim senyor príncep D’Ar-

mestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, lo il·lustre y molt reverent senyor abat de Sant Pau y lo senyor Joan
Bonaventura de Gualbes executaren lo que se
avia resolt en la conferència passada de XIII del
corrent.

da y signada de número CXVIII y del thenor següent. Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent
Emanuel Rossell, notari públich de Barcelona,
presentat a vostra senyoria dos súplicas, la primera las quatra del corrent mes en effecte suplicant en ella a vostra senyoria fos de son servey
atràurer-se assí y assumir-se la cognició de una
causa, llargament en dita suplicació expressada,
per las causas y rahons en aquella contengudas,
altra als XVIII del mateix corrent mes, en effecte contenint que, attès los magnífichs acessors y
noble // 211v // advocat fiscal de la present casa
no havian fet relació a vostra senyoria en escrits
en y sobre lo contengut en la primera sobrareferida suplicació, com per vostra senyoria era estat
ordenat, que per so fos per vostra senyoria encontinent manat a aquells fessen encontinent en
escrit dita relació, per lo perill ý avia en la tardança. Y en effecte, vostra senyoria inseguint lo
suplicat en ella fou servit decretar al peu de dita
suplicació que los nobles don Anton de Cruÿlles, acessor, y don Joseph de Cancer, advocat
fiscal de la present casa, fessen relació en escrits
lo die present que comptam XXII del corrent
mes a las deu horas del matí, com de ditas suplicacions y decretació és de vèurer a las quals se
ha relació. E com dits nobles acessors y advocat
fiscal no obstan dita decretació no hagen cuidat
fins vuy fer en escrits la dita relació. Per tant y
altrament dit Emanuel Rossell suplica altra vegada a vostra senyoria sie de son servei manar als
dits nobles acessors y advocat fiscal, fassen encontinent la dit(a) relació, attès lo parill hi ha en
la tardança. Y per dit effecte ésser fetas las provisions oportunas y donats los ordes convenients,
demanant que la present súplica sie posada y cusida en dietari. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Rossell y Lleó. Oblata die XXII mensis
aprillis MDCXCIX in concistorio, et cetera. Don
Raimundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.»

En aquest mateix dia, que és divendres sant
aquest any, a la tarda, no obstant de ésser lo dia
de ahir diyous sant, per quant tota la tarda plogué molt y lo mateix ha fet lo dia present al
matí, se ha fet la proffessó de la Sanch que se
acostuma fer lo diyous sant és axida molt dejorn
de la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi
de la present ciutat, de calitat que al quart per
las sis horas de la tarda immediadament de ésser
finida la professó de Santa Spina, que tots anys
en consemblant dia se acostuma de fer a la tarda
en la iglésia catedral de la present ciutat, entrà
en esta iglésia y acabà de axir a las set horas de la
nit. Y després de haver tornat dita proffessó de
la Sanch en dita iglésia del Pi, se principià la
proffessó de la Soledat, axint de la iglésia del
real convent de Nostra Senyora de la Mercè, de
la present ciutat, cosa de las deu horas de la nit.
210v

Dissapta, a XVIII de abril MDCXCIX. En aquest
dia no obstant ésser feriat per ser dissapte sant,
aquest any, per ocasió de la estafeta se ha ayuntat lo il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia no ha vingut ni assistit al
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar.
Dimecres, a XXII de abril MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no obstant ésser dia de feriat, se és
ayuntat lo il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias per negocis graves del General.

211r

En aquest mateix dia sas senyorias, absents de
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica en la tarda del dia present presentada a sas senyorias per Emanuel Rossell, notari públich de
Barcelona, ab la qual suplica altre vegada a sas
senyorias sian servits manar als nobles don Anton de Cruÿlles, acessor, y a don Joseph Cancer,
advocat fiscal, fassen encontinent la relació en
escrits sobre si deuhen sas senyorias assumir-se
la causa per rahó del seu offici vendible, attès lo
perill y·ha en la tardansa. Y per quant en las altres dos súplicas que ell narra no s’és feta, y per
rahó de dita súplica lo dia present sas senyorias a
la tarda han deliberat que sie ordenat als dits
Cruÿlles y Cancer la fassen divendres qui ve,
com de dita súplica és de vèurer que és assí cusi-

212r
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En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un breu de indulgència concedit per la santedat
de Innocencio dotsè, vuy beneventuradament
la Iglésia de Déu governant, als XXIII de mars
pròximpassat, per set anys, per los qui en lo die
de la festa del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró de aquest Principat, visitaran la iglésia
o capella de la present casa, com de dit breu és
de vèurer que és assí cusit y signat de número
CXIX y del thenor següent. Segueix-se dit breu:

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
210v-211r del trienni 1698-1701.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

«Innocentiusa papa duodecimus. Universis
christi fidelibus praesentes litteras inspecturas salutem et apostolicam benedictionem ad augendam
fidelium religionem et animarum salutem. Caelestibus ecclesiae thesauris pia caritate intenti omnibus utriusque sexus Christi fidelibus vere paenitentibus et confessis ac sacra comunem refectis, qui
ecclesiam seu capellam Sancti Georgii sitam prope
parrochialem ecclesiam Sancti Iacobi civitatis
Barchinonensis, non tamen regularium cui primo dictae ecclesiae eiusque capellis et altaribus
sive omnibus sive singulis, eamque seu eas vel ea
aut illarum seu illorum, singulas vel singula
etiam visitandum nulla alia indulgencia reperit
concessa die festo sancti Georgii a primis vesperis
usque ad ocasum solis diei huiusmodi singulis devote visitaverint, et ibi ymo christianorum populum concordia haeresum extirpationem ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltationem pias ad Deum
preces // 212v // effuderint plenariam omnium
peccatorum suorum, indulgenciam et remissionem misericorditer in duo concedimus presentibus ad septem annos valituris. Volumus autem, ut
si alias Christi fidelibus in quocumque alio anni,
de dictam ecclesiam seu cappellam aut altare in
ea situm, visitandum aliquam alia indulgentia
perpetuo vel ad tempus nondum elapsum durabina concessa fuerit, vel signo insinuationem, putationem, admissionem seu publicationem praesentium aliquid vel minimum detur aut sponte
oblatum recipiatur praesentes nullae sint. Datum Romae, apud Sancta Mariam Maiorem sub
annulo piscatoris die XXIII martii MDCXCIX, pontificatus nostri anno octavo.»
Diyous, a XXIII de abril MDCXCIX. En aquest dia
dins la Octava de Resurrecció y del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró de aquest Principat,
no se és feta la festa de dit sant en la capella xica
de la present casa com és acostumat fer quiscun
any, per no poder entrar lo reso de dit sant per
causa de la dita Octava de Pàsqua, sino que tantsolament cremaren en lo altar //213r // tot lo dia
quatra siris de lliura de cera blanca y a la matinada
se digueren en dita capella xica dotsa missas.
Divendres, a XXIIII de abril MDCXCIX. En aquest
dia no obstant ésser feriat se és ajuntat lo il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per
negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia no han vingut ni assistit a
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar.
En aquest mateix dia sas senyorias, absents de
concistori los dits senyors oÿdors eclesiàstich y
a. l’original d’aquest breu apostòlic es troba intercalat entre
els folis 211v-212r del trienni 1698-1701.
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militar, han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una relació en escrits feta als
XXII del corrent per un dels dos magnífichs acessors del General y present casa, lo altre impedit,
y per lo noble advocat fiscal de dit General, al
peu de una súplica presentada per Emanuel
Rossell, notari públich de Barcelona. Ab la qual
són de vot y parer que lo procurador fiscal del
General no té interès en la causa vertent en la
Real Audiència entre Joseph Brossa, notari real
col·legiat, y dit Emanuel Rossell ni la conexenssa de aquella toca privative a sas senyorias. Entès
emperò que // 213v // si venia lo cas de ésser
condempnat dit Rossell en pagar la quantitat
que narra en dita súplica o deixar lo offici de receptor de las avarias del General, y elegint dit
Rossell lo segon cap de la alternativa se passàs a
la subastació y venda effectiva de dit offici, la renunciació del dit offici deu fer-se en mà y poder
de sas senyorias, tocant a sas (senyorias) lo aprobar la persona que avrà de ésser provehida per
sas senyorias, com més llargament de dita súplica y relació és de vèurer que són assí cusidas,
signadas de número CXX y del thenor següent.
Segueix-se dita súplica y relació:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. En la causa
vertent en la Real Audiència del present principat de Cathalunya entre parts de Joseph Brossa,
notari real col·legiat, ciutadà de Barcelona de
una y Emanuel Rossell, notari públich de Barcelona de part altre, a relasió del noble don Joseph
de Claver, senador de dita Real Audiència, actuari de dita causa Bernat Forés, notari real
col·legiat de dita ciutat, preté dit Joseph Brossa
que dit Emanuel Rossell, com a obtenint lo offisi de receptor de las avarias del General de
Cathalunya ha y deu ésser condempnat en haver-li de donar y pagar la quantitat de quatrecentas sinquanta-tres lliuras per la resta, y abb
// 214r // cumpliment del dot de quantitat siscentas lliuras, que Maria Brossa y Elias, muller
de aquell, li constituhí y aportà en dot junt ab
los interessos a die cessatae solutionis, e o bé en
haver de deixar vàcua y despedida la possessió
de dit offisi de receptor de avarias unacum salariis perceptis, fundant com funda dit Brossa dita
sa pretensió ab differents motius y causas. Y entre altres ab lo motiu singularment de estar
obligat y hypothecat dit offisi a la solusió de dita
pretesa dot, com del tresllat de dita causa és llargament de vèurer, del qual a vostra senyoria fidelíssima se fa ocular ostenció. E com la dita
propreferida pretenció que explica tenir dit Joseph Brossa recaygué sobre la proprietat de dit
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
213v-214r del trienni 1698-1701.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1726-1727.

offici de receptor y dependents de aquell, tant
per ésser lo dit offici y demés vendibles de la
present casa patrimoni del General, com també
no poder-sa deixar vàcua y despedida la possessió de dit offici, sens precehir la renunciació de
aquell en mà y poder de vostra senyoria fidelíssima, segons lo disposat en lo capítol LXXXVIIII
de la nova reforma de las Corts MDXCIX, y axí bé
com a cosa principal y dependents de aquella sie
la cognició pròpria de vostra senyoria fidelíssima privative ad quoscumque alios, per tant y altrament dit Emanuel Rossell, representant a
vostra senyoria tot lo sobradit, suplica sia del
servey de vostra senyoria atràurer-se dita causa e
o assumir-se la cognició // 214v // de aquella. Y
per dit effecte ésser ordenat al síndich del General y demés a qui convinga fassen encontinent
las degudas diligèncias que en semblants casos
se deuhen y acostuman a fer segons lo stil de la
present casa per lo effecte suplicat, y per ço ésser
fetas las provisions oportunas y donats los ordes
convenients et omni meliori modo. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Rossell y Lleó. Oblata
die IIII mensis aprillis MDCXCIX in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum regali absenti a
concistorio commiserunt predicta magnificis
acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super in
ea contentis relacionem faciant in scriptis cum
intervencione nobis advocati fiscali dicti Generalis.»

neral del real exèrcit, a fi de aplicar-sse en lo que
sa excel·lència expressava ab dos bitllets, com
més llargament en dita deliberació se conté. Y
que axís podria ordenar a dit pagador vingués
en la present casa de la Deputació a firmar àpocha de la dita quantitat.
Dissapta, a XXV de abril MDCXCIX. En aquest dia
no obstant ésser feriat se és ayuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
per ser dia de estafeta.
215v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,a
absents de concistori dits senyors oÿdors eclesiàstich y militar, cusís en lo present dietari unas
cridas per la bona exacció del dret de General de
monedas publicadas en la ciutat de Manrresa,
yunt ab lo acte de la publicació continuat al
dors de ditas cridas, las quals són assí cusidas
signadas de número CXXI.

Diumenya, a XXVI de abril MDCXCIX. En aquest
dia se ha mudat las repenedidas de la present
ciutat en la casa nova construhida en lo carrer
de Sant Pau de la mateixa ciutat, avent precehit
que lo dia de ahir lo rector de la iglésia parroquial de Nostra Senyora del Pi, en virtut de
commissió feta per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet de Sala, benehí la iglésia xica de dita casa y axí mateix dita casa.
Dimars, a XXVIII de abril MDCXCIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo magnífich doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com avent
donat al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, lo
recado que li ordenaren sas senyorias als XXIIII
del corrent, li avia respost sa excel·lència que
restava ab la deguda gratitut del gran zel
//216r // ab què se aplicavan sas senyorias, en tot
quant tenia mira al mayor real servey y benefici
públich del Principat, y que ordenaria al pagador general del real exèrcit se conferís en la present casa de la Deputació a effecte de firmar
àpocha de las dos mil dos-centas sexanta-nou
lliuras, dos sous y deu dinés expressadas en dit
recado.

En aquest mateix dia sas senyorias, absentb
// 215r // dits senyors oÿdors eclesiàstich y militar, han enviat lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, al excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, per a què de part de sas senyorias participàs a sa excel·lència, com als XXII del corrent, inseguint lo vot y parer donat per los nobles y magnífichs regent la Real Cancilleria,
doctors de la Real Audiència, acessors y advocat
fiscal del General, haurian passat a deliberar dos
mil dos-centas sexanta-nou lliuras, dos sous y
deu dinés, a don Joseph la Plassa, pagador ge-

Dimecres, a XXIX de abril MDCXCIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias lo doctor en medicina Agustí Fatyó, mitgensant jurament, ha fet relació de com
lo magnífich Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona y ajudant primer de
la Scrivania Major, per rahó de la indisposició
de què féu relació als XIIII de mars passat y de la
convalaxensa de dita indisposició, que segons li
ha dit dit Diego Martines li ha durat fins als XXI
del corrent, que per las rahons sobraditas y des
de dit dia XIIII de mars passat, fins dit dia XXI de
abril corrent, ha estat impedit de la personal servitut y exercici de dit son offici.

a. a continuació ratllat, a mi secretari.
b. a continuació una crida impresa transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1727-1728.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi secretari y scrivà major del General y present
//216v // casa cusís y continuàs en lo present die-
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nyors visitadors de la visita del General, que de
present se està fent en la present casa, // 217v //
havent precehit lo aver manat avisar al magnífich regent los comptes tingut previngut lo necessari y stilat per dit effecte en la sala dels Reys
de la present casa, han publicat diffarents quarelas; en esta forma, so és, que estavan previnguts
sis banch(s) vanovats de vellut carmesí, posats al
cantó serca de la porta qui entra des de dita sala
dels Reys a la sala intermèdia, so és, un de front
posat d’espatllas arrimat a la paret del carrer de
Sant Honorat des de la segona finestra a la paret
de dita sala intermèdia, avent-hi devant de est
banch una taula ab un tapeta de domàs carmesí,
a la mà dret(a) de dit banch tres, y a la squerra
dos contínuos, tapant la porta per la qual se entre des de dita sala dels Reys a la sala intermèdia.
Se assentaren so és los tres visitadors eclesiàstichs d’enfront, los tres militars a mà dreta y los
tres reals a mà squerra, després dels militars lo
acessor, després dels reals lo advocat fiscal y després del acessor lo noble procurador fiscal. No·y
assistiren los ayudants de acessor y advocat fiscal, y se nota que si dita publicació fos estada en
ocasió que agués estat yunt lo concistori, se auria entrat a la sala del concistori per la porta de
la sala intermèdia que ix al terreplè del surtidor
més endins.

tari una còpia de una deliberació feta per lo savi
Concell de Cent tingut als XXV de abril corrent,
entregada en mà del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich per lo il·lustre doctor fra
Joan Soler, abbat de Sant Pau, president de la Sisena anomenada per sas senyorias, per la intervenció de la conferència demanada per part de la
excel·lentíssima ciutat, y admesa per sas senyorias. Ab la qual dit savi Concell de Cent resolgué
se continuen ditas conferèncias, donant facultat
y poder als excel·lentíssims senyors concellers de
fer obrar y posar en execució tot lo que apareixerà a la conferència, dega fer y obrar la present
ciutat, acerca aquella dependència, com més llargament és de vèurer de dita còpia de deliberació
que·s assí cusida signada de número CXXII y del
thenor següent. Segueix-sa dita deliberació:
«Ena lo savi Concell de Cent tingut y celebrat a
XXV de abril MDCXCIX se féu la deliberació següent, que vista y ohida la real carta del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de sa real mà firmada
y en forma de Real Cancilleria per lo Supremo
de Aragó despatxada, dada en Madrid a XXVII de
mars proppassat, en què serveix sa magestat manifestar la gratitut y satisfacció // 217r // en què
es troba del zel, amor y constància ab què se
senyala esta ciutat en la urgència del siti del any
MDCXCVII, llegida dita real carta ha merescut la
present ciutat, per lo que se ha obrat y representat a sa magestat per esta ciutat ab la conferència
tenia pendent ab los comuns dels molt il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y excel·lentíssim
bras militar sobre la subjecta matèria, que per so
se continuen ditas conferèncias, donant facultat
y poder als excel·lentíssims senyors concellers
de fer, obrar y posar en execució tot lo que
apreixerà a la conferència degué fer y obrar la
present ciutat, acerca aquella dependència.»

Maig
218r

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, junt ab lo secretari y
scrivà major y lob magnífich racional del General y present casa, és baixat a la casa del General
de la present ciutat y en lo aposiento a hon fa sa
residència lo receptor dels fraus, y a effecte de
continuar lo inventari del fraus trobats y apresos
en lo present mes de abril y se han trobat los infrascrits y següents: primo als VIII del corrent
aprehenció feta en casa de Miquel Vives, corredor de coll, als Cotoners, de dos dotsenas y mitja plats de estany, so és, una dotsena y mitja
plats mitjans y una dotsena de ordinaris.
Diyous, a XXX de abril MDCXCIX. En aquest dia a
las tres horas de la tarda los molt il·lustres sea. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 216v-217r del trienni 1698-1701.
b. y lo magnífich racional, interlineat al marge esquerre.
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Divendres, a I de maig MDCXCIX. En aquest dia
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, han enviat lo doctor misser
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, al excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat ab còpia de una carta escrita a
sas senyorias per propri, per los molt il·lustres senyors concellers de la ciutat de Vich de data de
XXX del passat, per a què la posàs en mà de sa excel·lència y li representàs en nom de sas senyorias, que consemblant notícia del contagi, que
Déu nos preserve, de ser declarat en Narbona y
altres parts, la tenian també per carta de la ciutat
de Gerona enviada per exprés de data de XXVII
del passat, que suplican a sa excel·lència fos servit participar-los totas las notícias verídicas que
tingués del contagi; que a més que ho tindrian a
singular mercè, conduhirian molt per a poder
premeditar lo que devian obrar per lo benefici
públich, y que axí mateix estimarian sa excel·lència fos servit dir-los lo que respondria a la carta
que dita ciutat de Vich de la mateixa data li tenia
escrit, en orde a si tindria fira o no als tres del
corrent per rahó de ditas novas. Al que sa
excel·lència ly ha respost que noticiàs del contagi, que Déu nos guart, no·n tenia d’altras que las
de Gerona y Perpinyà, que concistian en què es-

tava declarat en Gènova y Liorna, que en Fransa
no ni avia encara, que en Narbona se guardavan
que tenia comès al canciller la resposta en orde si
la ciutat de Vich tindria o no fira als tres del corrent per rahó de dits avisos, segons relació ne ha
fet a sas senyorias dit síndich.
218v

En aquest mateix dia dit síndich, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
absent dit senyor oÿdor militar, ha fet relació de
com avent volgut donar lo dia present al matí al
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat, lo recado que sas senyorias ly avian ordenat aquesta matinada, no li
era estat posible per quant no avia trobat en casa
la ciutat a dits senyors concellers, sinó sols lo senyor conceller segon a qui avia donat dit recado, contenint que estimarian sas senyorias si
acàs a més de las notícias que a sa excel·lència
avia escrit la ciutat de Gerona en orde al contagi, de què Déu nos preserve, ne tenia d’altras
fos servit participar-las-i, al que li ha respost dit
senyor conceller segon que las notícias més frescas que tenian eran que lo contagi era declarat
en Gènova y Liorna, emperò que en Fransa no
n’i avia.
En aquest dia a la matinada, no obstant ser dia
de festa se és ayuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per a respòndrer a
una carta que per propri han rebut esta matinada de la ciutat de Vich, ab lo qual los avisava de
ser lo contagi, que Déu nos guart, declarat en
Gènova, Liorna, Narbona y altres parts, y que
com als tres del corrent tenian fira tots anys los
avisassen del que aurian de fer.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha assistit
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.

219r

Dissapte, a II de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich per ocasió de aver pres una purga.
Dilluns, a IIII de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha entrevingut ni ha assistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Dimars, a V de maig MDCXCIX. En aquest dia és
vingut en la present casa de la Deputació lo magnífich doctor misser Joan de Colomer, cavaller
doctor de la Real Audiència y advocat fiscal patrimonial de sa magestat, que Déu guarde, y ha demanat al il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, y li ha dit que fos servit participar a sas
senyorias de com los terrats de la sala del Borboll
de la present ciutat, estavan de molt mala calitat
que estavan amanassant ruhina, que segons las
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armas del General que·s trobavan fixadas en las
parets de dita sala. Y altrament aparexia devia córrer lo reparo de dits terrats a gasto // 219v // del
general, y que per ço sas senyorias fossen servits
comètrer esta dependència a la persona que millor los aparagués, per a què conferint-se ab ell se
pogués premeditar a qui pertanyia dit gasto.
En aquest dia no ha assistit ni entrevingut a
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar.
Dimecres, a VI de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha assistit ni entrevingut a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Diyous, a VII de maig MDCXCIX. En aquest dia
no és vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per rahó
de trobar-se indispost en lo llit y fins que tornarà a concistori no se farà altra nota.
En aquest mateix dia no ha assistit ni ha vingut
a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia sas senyorias, absents del
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstic y militar, so és, lo eclesiàstich per
sa indispo-a // 220r // sició han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís en lo present dietari un paper imprès intitulat «Resposta que fan los arrendataris del dret
de General de monedas a un paper presentat a
sas senyorias per lo migistrat de la Llotya del
Mar de la present ciutat,» etcètera. Y en resposta del que per los dos magnífichs deffenedors de
dit magistrat fou representat a sas senyorias als
XXVII de mars pròximpassat, lo qual paper és assí
cusit signat de número CXXIII.
En aquest mateix dia sas senyorias, absents de
concistori dits senyors oÿdors eclesiàstich y militar per lo daltdit, han ordenat al magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, aporte
un recado als magnífichs senyors cònsols de
Llotja del Mar, contenint que còpia del paper
que per part de sa magnificència per los dos
magnífichs deffenedors als XXVII de mars pròxim, se avia posat en mans de sas senyorias, encontinent se avia manat entregar als arrendataris
del dret de General de monedas per a què, com
a interessats lo vessen y premeditassen. Y que
a. a continuació un paper impres amb el títol: “Resposta que
fan los arrendataris del dret de General de monedas a un paper presentat a vostra senyoria fidelíssima per lo magistrat de
la Llotja del Mar de la present ciutat, que comensa: representació de diversos prejudicis que contenen alguns capítols de
las ordinacions publicadas per lo present trienni de 1698”.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

avian respost lo que sa magnificència veuria en
lo paper imprès que posava en sa mà, podent estar cert lo magistrat que lo únich desitg de sas
senyorias era poder-se aplicar en aquestas ocasions, fossen de la mayor satisfacció de sa magnificència.
En aquest mateixa dia a las sinch horas de la
tarda, són vinguts en la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la excel·lentíssima ciutat, yunt ab los del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per a
continuar la conferència per haver-se tingut l’altra vegada en casa de la ciutat. En quant als
compliments se observa lo mateix en tot y per
// 220v // tot, conforme als XXII de nohembre
MDCLXXXXVIII en esta conferència se tractà, de
què per part de cada un dels tres comuns se escriguessen las gràcias al rey nostre senyor, que
Déu guarde, de aver-se dignat abonar ab sa real
carta de XXVII de mars proppassat las operacions
que quiscun de dits tres comuns ha fet, assenyaladament en lo siti de Barcelona en lo any
MDCXCVII; y axí mateix al excel·lentíssim senyor
inquisidor general, de ser estat medi de què sa
magestat se aye servit donar-se per servit de ditas operacions. Y que tant las cartas que escrivian a sa magestat la excel·lentíssima ciutat y
molt il·lustre bras militar, com y també a dit excel·lentíssim inquisidor general, fossen posadas
en mans del noble secretari y scrivà mayor del
General per a què las envia baix plech de don
Joan Gensana, agent del General, servint-se sas
senyorias ordenar-li que tots los tres plechs, en
nom dels tres comuns, los done a sa magestat y
a dit senyor inquisidor general. Y que las personas anomenadas per la conferència ó representen a son comú respective, per a què resten ab la
deguda intel·ligència del refferit. Y axí mateix
en esta conferència, després de aver fet relació
lo il·lustre y molt reverent senyor abat de Sant
Pau y lo senyor Joan Bonaventura Gualbes de lo
que obraren als XVII de abril passat, se resolgué
que quiscun dels tres comuns escrigués una carta a sa magestat, que Déu guarde, y altre al excel·lentíssim senyor inquisidor general, donantlos las gràcias, so és, al rey nostre senyor de la
mercè y al senyor inquisidor general de la mediació, y que // 221r // escritas fossen entregadas
al noble secretari y scrivà major dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, per a què sian
servits remètrar-las baix plech de son agent. Axí
mateix se resolgué que fos imprès lo memorial
que en dias passats se donà a sa magestat, la carta que sa magestat fou servit escríurer de data de
XXVII de mars, la de acompanyament feta per lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general del rey nostre sea. mateix, interlineat al marge esquerre.
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nyor en aquest Principat, y las que aparaxarà als
senyors tres presidents, als quals està comesa
esta incumbència, ésser del cas escritas als tres
comuns per lo rey nostre senyor y reyna nostra
senyora, finalment se resolgué que de qui al devant, si no que se offerís cosa particular o de importància, se dega juntar la conferència de quinse en quinse dias.
Divendres, a VIII de maig MDCXCIX. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias Jaume Arnau Dias y Joan Aldabó,
mestres de casas y fuster de la present casa,
avent-los sas senyorias, absent de concistori per
sa indisposició lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, dit que mitjenssant jurament
los fessen relació si del temps que eran officials
de la present casa avian fet may a gastos del General los terrats de la sala del Burboll de la present ciutat, ó havia ohit a dir que se aguessen fet
algun temps o adobat // 221v // a gastos de dit
General per altres, han fet relació havent precehit jurament a Déu nostre senyor y a sos sants
quatra Evangelis per ell y lo altre de ells corporalment tocats, prestat en mà y poder de sas senyorias en esta forma, so és, dit Jaume Arnau
Dies, que ha XXIIII anys poch més o menos
que és mestre de casas de la present casa de la
Deputació y que en tot dit temps no ha vist ni
ohit a dir de què los dits terrats de dita sala del
Borboll se ayen fet ni adobat a gastos y per
compte del General, ans bé avent uns XX anys
que és mestre de casa del racional diversas vegadas a costas del tribunal del racional, ha treballat
en adobar dits terrats y que may ha ohit a dir a
son antecessor Pera Pau Ferrer, qui yuntament
era mestre de casas tant de la present casa de la
Deputació com de dit tribunal del racional, que
las obras que feyan en dits terrats se fessen a gastos del General y dit Joan Aldabó. Axí mateix ha
fet relació que ha uns XX anys poch més o menos que és mestra fuster de la present casa de la
Deputació, y que tant en dit temps com uns
dotse anys antes poch més o menos de què té
molt bon recort en lo qual temps Isidro Aldabó,
son pare, fou mestre fuster de la present casa
que may ha vist ni ohit a dit en tot lo sobredit
temps de què quant se han fet obras en los dits
terrats, se ayen fet a gastos del General, si emperò a gastos y per compte del magistrat del racional.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent com dalt se ha dit, dit senyor oÿdor eclesiàstich, a mi secretari y scrivà major del General
y present casa, // 222r // cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica presentada per part de
Melchior Vivet de Saragossa, ab la qual súplica
sien servits sas senyorias ordenar als acessors que
encontinent declaren una causa que aporta con-

tre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per sa
indisposició y lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar com dalt se ha dit, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
a sas (senyorias) de com se avia conferit en casa
del molt reverent senyor canciller y li avia solicitat la declaració de las causas //223r // de contrafacció del sello, axí mateix també de què se servís
procurar que sa magestat, Déu lo guarde, prengués resolució sobre lo paper que per los antecessors de sas senyorias fou aportat a sa senyoria
als XIIII de juliol MDCXCVIII que contenia quals
officis del General són de real provisió, quals de
la provisió de sas senyorias y los que estan en
dupta de quina provisió són; com y també de
què se dignàs affavorir al General per a què
cobràs totas als avarias que se li deuhen. Al que
dit senyor canciller li avia respost que esperava
quant antes lo memorial que li havia de entregar
don Balthesar de Oriol, escrivà de manament,
que encara no·l tenia, y que després ab tota brevedat procuraria dita declaració, que en lo tocant a avarias ell ó diligenciaria que a un mateix
temps podrian sas senyorias fer lo mateix; y que
en orde als officials ly aparaxia que lo millor fora
que sas senyorias ordenassen al agent diligèncias
lo real despaig sobre dita dependència.

tra ell lo procurador fiscal del General, com més
llargament és de vèurer de dita súplica qu·és assí
cusida signada de número CXXIIII y del thenor
següent. Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Pera Melchior Vivet de la ciutat de Çaragossa, representa
a vostra senyoria que à serca de nou mesos que va
instant y seguint la causa aporta avuy de apel·lació devant los acessors de la Generalitat, contra
lo procurador fical de la Generalitat y arrendadors de monedas per un pretès frau de sis-centas
sixanta-sis dobles li foren apresas, en la qual obtingué sentència favorable en la primera instància per la qual se li segueixen notables danys y
gastos per tant llarga ausència de sa casa y família,
y com age molt temps que insta la declaració sens
fer contradicció alguna ni embaràs al procurador
fiscal, si sols demanant y instant lo despaix, y no
pot ni espera conseguir-lo sino és ab lo emparo,
rectitut y zel de vostra senyoria a què se ministre
prompta justícia en special als forasters. Per tant
y altrament suplica a vostra senyoria sia de son
servey ordenar als acessors de la Generalitat, que
despatxen y declaren la dita causa encontinent,
com ho té ab altres súplicas en concideració dels
grans danys pateix suplicat, que a més de ser de
justícia ho rebrà a singular gràcia y mercè de vostra senyoria, demanant que la present sia incertada en lo dietari corrent de la casa de la Generalitat. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Solanes. // 222v // Oblata dia VIII mensis maii
MDCLXXXXVIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominys auditoribus
computorum, ecclesiastico absenti a concistorio
propter suam infirmitatem, dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius scriba major Generalis Cathaloniae.»

223v

En aquest mateix dia sas senyorias, absent de dit
concistori com dalt se ha dit dit senyor oÿdor
eclesiàstich, han ordenat de paraula al noble
don Anton de Cruÿlles, subrrogat en lo offici de
altre dels magnífichs acessors del General present en concistori que quant antes passe a declarar la sobradita causa, que lo procurador fiscal
aporta contra dit Vivet, al que ha respost que
estava pro(m)pta per a administrar justícia y donar gust a sas senyorias.

Dimars, a XII de maig MDCXCIX. En aquest dia
no és vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar per rahó de estar indispost y prenent diversas medicinas, y axís
fins y a tant que tornarà a concistori no·s farà altra nota.
Diyous, a XIIII de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha assistit ni ha vingut a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor real.

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lus-

En aquest mateix dia Joseph Iglésias corrador
de coll y ministre del General, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com en execució de la deliberació
per sas senyorias feta lo dia present, ha publicat
que qui·s posaria en dita de fer la obra de mestre
de casas al capdemunt de la muntada de la muralla, qui munta des del portal Nou al terreplè
de ella, per a poder axamplar dit terreplè en lo
endret y afrontació del hort de la casa // 224r //
que lo General tenia cerca dit portal; y en dit
puesto antes del siti que francesos posaren sobre
esta ciutat en lo any MDCXCVII per quatra-centas
lliuras moneda barselonesa, se li donaria vint-ysinch lliuras de axaus per una vegada tant solament, la qual dita y axaus ha acceptat Joseph
Prats, mestre de casas ciutedà de Barcelona.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
221v-222r del trienni 1698-1701.

En aquest mateix dia és vingut lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias, absents los

Dissapta, a VIIII de maig MDCXCIX. En aquest
dia no ha assistit ni ha vingut a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
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il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar per
sa indisposició y lo real com dalt se ha dit, lo noble procurador fiscal de la visita del General,
que de present se està fent en la present casa,
aportant un recado de part dels molts il·lustres y
fidelíssims senyors visitadors, contenint que estimarian fossan servits sas senyorias deliberarlos las sinch-centas lliuras a cumpliment de las
dos mil lliuras, de las quals los ha concedit decret lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestat, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present Principat. Al que
li han respost sas senyorias que quant antes restaran servits.

225r

En aquest mateix dia sas senyorias, absents los
dits senyors oÿdors militar y real, han anomenat
per expert a Pera Socarrats, prom dels mestres
cinters de la present ciutat, per a visurar la feyna
de mestre cinter, que los antecessors de sas senyorias ordenaren fer a Francisco Bergadà, cinter de la present casa, que concisteix en tres
banchs de vaqueta musca que han de servir per
la presó.
En aquest mateix dia dit Pera Socarrats, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, han prestat jurament a Déu nostre senyor y a sos quatra sants // 224v // Evangelis per
ell corporalment tocats, en mà y poder de sas
senyorias, de haver-se bé y llealment en la visura
per ell fahedora, avent de fer relació a sas senyorias si la feyna feta per Francisco Bergadà, cinter
de la present casa, que concisteix en tres banchs
de vaqueta muesca que han de servir per la presó, y li ordenaren fer los antecessors de sas senyorias. Estan conforme demana la art de un
bon mestre cinter y quant val dita feyna, spectant a mestre cinter entre mans y recaptes.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat apostòlich, elegit y anomenat per
la santedat de Clement setè, de felís recordació,
ab butlla especial dada en Roma als XVII de las
calendas de maig MDXXIIII, y ab facultat en dita
butlla tribuhida, à subdelegat al doctor Salvador Albareda, prevere y benefficiat de la seu de
Gerona, a effecte de què puga regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias,
monestirs y convents de religiosos y religiosas,
regulars y seculars. Al qual subdelegat lo die
present són estadas despedidas lletras de subdelagació, ab la forma acostumada, ab ple poder
de comminar y publicar censuras contra qualsevols personas tan eclesiàsticas com seculars.a

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1728.
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Divendres, a XV de maig MDCXCIX. En aquest
dia no ha assistit ni vingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per aver-se
sengrat lo dia de ahir y estar un poch indispost.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació a sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real per rahó
de sas indisposicions, que los magnífichs senyors cònssols de la Llotya del Mar, li avia respost al recado que sas senyorias ly ordenaren als
VII del corrent los donàs, que mirarian ab molt
gust lo paper imprès los posava en sas mans, y
que si los aparexia que·s devia respòndrer a ell ó
farian.
En aquest mateix dia, absents dits senyors oÿdors militar y real per lo daltdit, han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta scrita per don Joan Genssana, agent del
General en la cort del rey nostre senyor, que
Déu guarde, a sas senyorias, la data de la qual és
als dos del corrent, ab la qual notícia a sas senyorias com és cert que Thomàs Cartas, per son
procurador, ha renunciat lo offici de guarda ordinària de Tortosa com de dita carta és de vèurer que·s assí cusida signada de número CXXV.
En aquest mateix dia per medi del magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, foren
entregadas // 225v // a sa excel·lència las ternas
de proposicions de subjectas, tant per la proprietat com per lo ínterim del offici de guarda
ordinària del General de la ciutat de Tortosa
que vaca per renúncia de Thomàs Cartas, per
ser dit offici altre dels compresos en la real reserva, las quals ternas són assí cusidas, signadas de
número CXXVI. Y se nota que sas senyorias han
passat a fer enviar ditas ternas, inseguint lo vot y
parer donat de paraula en concistori per los
magnífich y nobles acessors y advocat fiscal del
General lo die de ahir, per lo contengut en la
carta de dit Genssana y altrament.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absents dits senyors oÿdors militar y real per lo daltdit, dit
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com se era conferit ab lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, demanant-li de part de sas senyorias lo memorial de las inciculacions per la
fahedora lo die present, y que sa excel·lència

avia respost que encara no avia vingut la estafeta, y que si lo rey nostre senyor las ý remetia per
ella, o bé en altre ocasió, que en tenir dits memorials los enviaria quant antes a sas senyorias.
En aquest mateix dia Pera Socarrats, prom dels
mestres cinters de la present ciutat, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
absents per lo dalt dit los senyorsa // 226r // oÿdors militar y real mitgenssant lo jurament que
lo dia de ahir prestà en mà y poder de sas senyorias, ha fet relació de què ab tot cuydado ha regonegut y vist la feyna feta per Francisco Bergadà, cinter de la present casa, que concisteix en
tres banchs de vaqueta musca que han de servir
per la presó o càrcers reals de la present ciutat, y
que no sols ha trobat ésser aquella ben feta segons la perícia y art de un bon mestre cinter,
sinó també que dita feyna val entre mans y recaptes mes de sexanta-dos lliuras, set sous y
quatra.

ment de totas y qualsevols remissions, li avia
respost que en quant a la de Ripoll encara no estava llest, y que en ser llest ya avisaria per a què
se cobrassen las avarias spectants al General; y
que en quant a la de Corsà a·y avia alguna pretenció dels de la cancilleria, sobre de la qual en
haver-i pres resolució las tres salas, se podria cobrar per part del General, y que vista la resposta
que li avia feta sobre lo Corsà, li avia dit que lo
dia present li avia refferit don Francisco de Portell que avia incinuat a son fill, que era cert que
al General se devian pagar avarias, tant per rahó
de composicions com y també de qualsevols remissions, al que ly avia respost que dit don
Francisco de Portell no·u avia dit a ell encara.
227r

Dissapta, a XVI de maig MDCXCIX. En aquest dia
no és vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor real per aver-se sangrat
per alguna indisposició.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, absents
per sas indisposicions los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real, ha fet relació que
lo die present se avia conferit en casa de la pròpria habitació del noble doctor don Francisco
de Portell, doctor del Real Concell y advocat
fiscal de la règia cort. Y que avent-li dit que estimarian sas senyorias fos servit affavorir al General per a què cobràs totas las avarias que li fossen
degudas, tant per rahó de composicions com y
també // 226v // per qualsevol gènero de remissions, ly avia respost que ell avia dit al noble don
Jaume Descatllar, regint lo offici de regent la
Real Thesoraria per indisposició y altrament de
son pare, que era cert que al General se devian
pagar avarias tant per rahó de composicions
com y també de qualsevols remissions.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absents per lo
daltdit senyors oÿdors militar y real, dit síndich
ha fet relació de com avent-se conferit lo dia
present de orde de sas senyorias en la casa de la
pròpria habitació del noble don Lluís Descatllar, regent la Real Thesoraria, per a solicitar-li
la cobranssa de las avarias spectants al General
de las composicions de Corsà, Ripoll y altraa. a continuació unes ternes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1728.
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En aquest mateix dia per trobar-se convelescut
Fermí Vehils, ha tornat a servir de subrrogat ab
doble salari y adeales en lo offici de verguer, si
és que constarà estar encara desganat Joseph
Pelegrí.
Diumenya, a XVII de maig MDCXCIX. En aquest
dia per fer-se en la present casa la festa del gloriós invicta cavaller y màrtir sant Jordi, patró de
aquest Principat en la capella xica, se és ayuntat
per a assistir a dita festa, lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, en la qual
funcció han assistit també los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, per trobar-se
convelescuts de sas indisposicions passadas.
En aquest mateix dia se ha celebrat en la capella
xica de la present casa la festivitat del invicta y
gloriós cavaller y màrtir sant Yordi, patró de est
Principat, per no aver-se pogut celebrar als XXIII
del passat, com se acostuma en sa pròpria diada,
respecte de aver recaygut lo present any en lo
dijous dins de la Octava de la Resurrecció del
senyor. A las deu horas del matí se ayuntaren sas
senyorias en lo aposento dels magnífichs acessors, y ab las insígnias posadas, ab los verguers
devant ab massas altas, acompanyats dels magnífichs acessors y adovat fiscal, secretari y scrivà
major // 227v // y demés officials de la present
casa, anaren a la capella, ohiren una missa y se’n
tornaren a despullar-se en dit aposento ab lo
mateix acompanyament.
Dilluns, a XVIII de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar per trobar-se
sengrat y estar prenent algunas medicinas respecte de algunas indisposicions que pateix, y
fins tornarà a concistori no se farà altra nota.
En aquest mateix dia se féu la funerària acostumada fer en la capella xica de la casa de la Deputació, y se ha fet en lo present dia y no als XXIIII
del passat com se acostumava per las rahons ex-
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pressadas en lo dia de ahir en lo present dietari,
en lo capítol que narra la festa del gloriós sant
Jordi. A las deu horas del matí sas senyorias,
acompanyats dels magnífichs acessors y advocat
fiscal, secretari y scrivà major y demés officials
de la present casa, anant ab las insígnias posadas, ab los verguers ab cotas de color morat ab
massas altas, sens ser cubertas de bayeta negra,
isqueren de la sala del concistori y anaren en
dita capella a ohir missa, y després ab lo mateix
acompanyament se’n tornaren en dita sala del
concistori.
228r

228v

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General, ha fet
relació com en execució de la deliberació per sas
senyorias feta lo die present ha publicat que
qui·s posaria en dita de fer la obra de mestre de
casas, de la qual ja féu relació als IIII del corrent, com és de vèurer en lo present dietari en
dit dia, per preu de tres-centas sinquanta lliuras
moneda barselonesa, se li donarian vint-y-sinch
lliuras de axaus per una vegada tantsolament, la
qual dita no ha acceptat ningú. Y que després ha
publicat a mitjas ditas y que ningú tampoch y ha
duta mitjas ditas. Y que no avent-i ningú que·u
volgués fer per menos que Joseph Prats, mestre
de cases ciutedà de Barcelona, que és per preu
de quatra-centas lliuras moneda barcelonesa ab
vint-y-sinch lliuras de axaus per una vegada tantsolament, com ne havia fet ja relació a sas senyorias dit dia XIIII del corrent com és de vèurer
en lo present dietari dit dia, ha lliurat lo fer dita
obra a dit Joseph Prats, per preu de quatra-centas lliuras moneda barcelonesa ab vint-y-sinch
lliuras de axaus per una vegada tant solament.

lació com en execució de la deliberació per sas
senyorias feta lo //229r // die present, ha publicat
que qui·s posaria en dita de fer tres reixes de ferro que volen fer sas senyorias en los tres portals
de la present casa, per los quals se entra des de
los clàustros al terreplè dels Tarongers, a rahó
dos sous barselonesos per lliura del ferro que pasaran ditas tres reixas, se li donaran sis dinés de
axaus per quiscuna lliura de fero que peseran ditas tres reixas. La qual dita y axaus ha acceptat
Rafel Costa mestre ferrer manyà ciutedà de Barcelona, y que després ha publicat a mitjas ditas, y
que no avent-i ningú que·u volgués fer per menos que dit Rafel Costa per preu de dos sous y sis
dinés barcelonesos per quiscuna lliura de ferro,
devent-li pagar de altre part vint-y-sinch lliuras
moneda barcelonesa per aver acceptat la dita de
fer ditas reixas, a rahó tres sous per lliura de ferro
ab vint-y-sinch lliuras de axaus per una vegada
tantsolament, conforme lo dit dia de ahir ne avia
fet relació a sas senyorias, com consta en lo dietari corrent en dita yornada.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Agustí Fatjó, ha fet relació mitjenssant
jurament a sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa indisposició, de com la indisposició de què féu relació a
sas senyorias als XIIII de mars del corrent any del
magnífich Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
honrrat de Barcelona, ajudant primer de la scrivania major, junt ab la convalacència ha persaverat y continuat fins lo die XXI de abril //229v //
pròximpassat, de forma y calitat que en tot dit
temps dit Martines ha estat impedit de la personal servitut y exercici de dit son offici.

Dimecres, a XX de maig MDCXCIX. En aquest dia
Joseph Iglésias, corredor de coll y ministre del
General constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa indisposició, ha
fet relació de com en execució de la deliberació
per sas senyorias feta lo die present, ha suplicat
que qui·s posaria en dita de fer la rexas de ferro
que volen fer sas senyorias en los tres portals de
la present casa, per los quals se entra des de los
clàustros al terreplè dels Tarongers a rahó de
tres sous per lliura del ferro que pasaran dites
tres rexas; y se li donaran vint-y-sinch lliuras de
axaus per una vegada tantsolament, la qual dita
y axaus ha acceptat Rafel Costa, mestra farrer
manyà ciutedà de Barcelona.

Dissapta, a XXIII de maig MDCXCIX. En aquest
dia no ha assistit ni vingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.

Diyous, a XXI de maig MDCXCIX. En aquest dia
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, absents lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar per sa indisposició, Joseph Iglésias
corredor de coll y ministre del General, ha fet re-
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa, absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, aquell per sa indisposició, cusís y continuàs en lo present dietari
un acte de relació mityensant jurament feta per
dos mestras de casas de Urgell, de la qual consta
com la casa petita de dit General de dita col·lecta se va cayhent per instants, com de dit acte de
relació és de vèurer qu·és assí cusit signat de número CXXVII y del thenor següent. Segueix-sa
dit acte de relació:

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
229v-230r del trienni 1698-1701.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias, absents com dalt se ha dit dits senyors oÿdors militar y real, a mi secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari un acte rebut als X del corrent
en poder de Albert Grions, notari públic de la
ciutat de Lleyda, del qual apar com se han
arrendat al encant públich al menos donant las
obras necessàrias fahedoras en las casas que lo
General té en dita ciutat, a Francisco Cassany,
mercader de dita ciutat, per preu de cent vint-ysis lliuras pagadores ab tres pagos, com més llargament és de vèurer de dit acte qu·és assí cusit,
signat de número CXXIX y del thenor següent.
Segueix-se dit acte:

de casas de la ciutat, com en attenció que per
orde del magnífich Francisco Net, deputat local
de la stació y col·lecta de la ciutat de Urgell, havem mirat y regonegut les cases del General a
hont habitan los taulers que col·lecten // 230r //
los drets de la Generalitat de dita stació y col·lecta. Y vistas y ben regonegudas aquellas, mediant
jurament en mà y poder del notari y scrivà infrascrit prestat, diem y fem relació que la casa petita
de dit General se va cahent per instants y que
està ab un perill eminent, per quant las parets del
devant y la que mire a sol ixent se va saparant y
decantant-se así a la part de defora, per estar
aquella sobre fonaments falssos edificada; y també certificam que cahent dita paret queda derrohida de tot no sols dita casa, però encara per
carregar les quadrades o bigues comuneres de
aquella ab las parets de l’altra casa dita la Casa
Gran del General, va a parill de què no fasse càurer la dita Casa Gran o per los menos no porie
deixar de fer-i grandíssim dany, y no menos a les
cases circumvehines de les predites dos cases. De
forma que regonexent nosaltres dits mestres,a
que a no tornar-se de nou ditas parets no pot habitar ninguna persona en dites cases, a lo menos
en la petita que no sie ab un gros y eminent perill
de sa vida, per lo que ne fem la present relació
mediant dit jurament en la present ciutat de Urgell, vuy als dotse del mes de maig del any de la
nativitat del senyor mil sis-cents noranta-nou, al
què foren presents per testimonis Ignasi Ermangol, teixidor de llana, y Andreu Sunyer, pagès,
los dos de la dita ciutat de Urgell. Et ut de premissis licet aliena manu scriptis. Ego Antonius
Cassany, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus cives Urgelis et scriba deputacionis
localis dictae civitatis, et in judiciob et extra plena
impendatur fides hic me subscribo et meum solitum et assuetum appono sig+num.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias, ab- //230v // sents com dalt se ha dit dits senyors oÿdors militar y real, a mi secretari y scrivà
major del General y present casa, cusísc en lo
present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas al il·lustríssim y
molt il·lustres senyors archabisbe, bisbes, capítols, abats y altres del present Principat, intimant-los ab aquellas la observansa de la constitució primera del títol quint de las generals de
aquest Principat, disposant que estrangers no
pugan obtenir officis ni benefficis eclesiàstichs
de Cathalunya, yunt ab lo acte de la presentada
de aquellas iglésia de Urgell, com de aquellas és
llargament de vèurer, que assí són cusidas signadas de número CXXVIII.

«Certifich,a fas fe y verdadera relació yo notari
infrascrit, com ab acte rebut en mon poder als
deu de maig del corrent any, lo il·lustre senyor
doctor Jaume Martí, canonge de la catredal de
Lleyda,b // 231r // deputat local del General y
col·lecta de dita ciutat, ab exprés orde y deliberació dels molt il·lustres y fidelíssims senyors los
deputats generals y oÿdors de comptes del present principat de Cathalunya, ha arrendat al encant públich al menos donant les obras necessàrias fahedores en la casa de la deputació local de
la ciutat de Leyda a mossèn Francisco Cassany,
mercader de dita ciutat, las quals obres ha de fer
y concluyr dins lo spay y termini de tres mesos,
és a·ssaber juny, juliol y agost pròximsvinents,
ab los pactes, modo y forma expressats en la
tabba de dit arrendament, y per lo preu és a·ssaber de cent vint-y-sis lliuras moneda corrent, en
Lleyda pagadores en tres iguals pagues, la primera al principi de comenssar dita obra, la segona al mitg o mitat de dita obra, y la tercera a la fi
y acabament apar del sobrecalendat acte, al qual
me referesch. Dat en Leyda als tretse dies del
mes de maig, any de la nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist de MDCXCIX. In quorum fidem propria manu scriptorum ego Albertus
Grions, regia auctoritate notarius publicus de collegio notarii publicorum civitatis Illerde, hich
me subscribo et meum quo utor in dictis notariae
appono sig+num.»
231v

Dimars, a XXVI de maig MDCXCIX. En aquest dia
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar per sa indisposició, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici
de síndich del General y present casa, ha fet relació com lo dia de ahir se era conferit ab lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
a. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
230v-231r del trienni 1698-1701.
b. a continuació una lletra monitòria impresa transcrita a
l’Apèndix 4, pàgs. 1728-1730.

a. a continuació ratllat, de cases.
b. odio, al manuscrit.
c. a continuació ratllat, y continuàs.
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232r

guarde, en aquest Principat, demanan-li de part
de sas senyorias lo memorial de las insiculacions,
per lo que se havia de fer als XV del corrent, y que
sa excel·lència avia respost que no tenia encara
los memorials de las inciculacions, que en tenirlos los enviaria quant antes a sas senyorias.

sant que estrangers no pugan obtenir officis ni
benefficis eclesiàstichs de Cathalunya, yunt ab
lo acte de la presentata de aquellas, fent al molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Urgell,
com de aquellas és llargament de vèurer, que
assí són cusidas signadas de número CXXX.

Dimecres, a XXVII de maig MDCXCIX. En aquest
dia a las tres horas de la tarda los molt il·lustres
senyors visitadors de la visita del General, que
de present se astà fent en la present casa en la
sala dels Reys de la present casa, han publicat
diffarents quarelas, y dita publicació de quarelas
se féu del mateix modo y ab lo mateix cerimonial que·s troba continuat en lo present dietari
als XXX de abril passat.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació com lo die present se ha conferit ab lo
excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, demanant-li
de part de sas senyorias los memorials de las inciculacions per la que se avia de fer als XV del
corrent: com y també que tenint alguna
intel·ligència que sa excel·lència no las auria encara remesas a Madrit, fos servit esta estafeta enviar-las allí, y que sa excel·lència li avia respost
que ya eran enviats a la cort, que no obstant
això ordenaria se miràs per si a cas a·y avia agut
algun descuÿt, y que ell no tenia encara los memorials que en tenir-las los enviaria quant antes
a sas senyorias.a

Divendres, a XXIX de maig MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per trobar-se indispost.
En aquest mateix no ha acistit ni ha vingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real per estar indispost.
En aquest mateix dia és tornat a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per
trobar-se convalescut de sa indisposició passada.

Juny
233r

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, yunt ab lo secretari y
scrivà major y magnífich racional del General y
present casa, és baixat a la casa del General de la
present ciutat y en lo apossiento a hont fa sa rasidència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo invantari dels fraus trobats y apresos en
lo present mes de maig, y se han trobat los infrascrits y següents: primo a XIII del corrent
aprehensió feta en casa Rafel Marcó, candaler
de cera, al carrer de Moncada, de quatra sachs
plens de cera, so és, tres de reffús y lo altre de
cera de grum, que encamarada ab dits sachs
pesa XXIX robas y nou lliuras.
Dissapta, a XXX de maig MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor real, per rahó de averse purgat lo die de ahir y trobar-se un poch indispost.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas al il·lustríssim // 232v // y molt il·lustres archabisbe, bisbes, capítols, abats y altres del
present Principat, intimant-los ab aquellas la
observança de la constitució primera del títol
quint de las generals de aquest Principat, dispo1062

Dilluns, a I de juny MDCXCIX. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor ecclesiàstich per aver presa purga.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich
del magistrat de la Llotya del Mar de la present
ciutat, han vingut a concistori los dos magnífichs deffenedors del dit magistrat de dita Llotya del Mar, los quals han entrat en sala del concistori y se’n han tornat sens recibiment algun
com se stila, han estat emperò assentats ab dos
cadiras de vaqueta de Moscòvia a mà dreta del
docer, com se acostuma y cuberts; y suplicat a
sas senyorias sien servits en orde a la súplica y representació que posaren en sas mans als XXVII de
mars del corrent any, acerca la pretenció de dit
magistrat que li apar convindria, que sas senyorias manassen revocar alguns capítols de las cridas publicadas per lo corrent trienni MDCXCVIII,
a la qual representació per part del arrendatari
del dret del General de monedas és estat respost, com més llargament és de vèurer en lo
present dietari en las jornadas de XXVII mars,
VII y XV de maig del corrent any, per a obviarse nous papers y dilacions, ordenar als magnífichs acessors y advocat fiscal del General que lo
dia o dias los aparega donen y assanyalen horas
a. a continuació una lletra monitòria impresa transcrita a
l’Apèndix 4, pàgs. 1730-1732.

per a què los advocats de dit magistrat, sobre
esta dependència, pugan informar-los de lo què
se’ls offereix sobre la dita resposta feta per dit
arrendatari. Al que sas senyorias, per orga del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
han respost que podia assigurar-se lo magnífich
magistrat // 233v // de la Llotja del Mar, que lo
únich desitg del molt il·lustre y fidelíssim concistori era condecendir en tot quant puga al que
sia del major agrado de dit magistrat, que premeditaria est negoci y tornaria resposta de sa resolució quant antes.

Dissapta, a VI de juny MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar per trobar-se
indispost, y se adverteix que fins tornarà a concistori no se farà altra nota.
234v

En aquest mateix dia sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar per sa indisposició, han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari dos cartas
a sas senyorias escritas per lo excel·lentíssim senyor fra don Thomàs de Rocabertí, archabisba
de València, del concell de sa magestat y inquisidor general de la Suprema Inquisició en los
regnes de Espanya, de data de VII de mars y
XXX maig proppassats, en resposta de dos que
sas senyorias li escrigueren als XIIII de febrer y
VIII dela mateix mes de maig del corrent any,
las quals dos cartas fan per dependèncias de la
conferència que sas senyorias han acceptat ab
la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos,
com de ditas cartas és de vèurer que són assí
cusidas signadas de números CXXXI y CXXXII.b

235r

Dimecres, a X de juny MDCXCIX. En aquest dia
ha tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, per trobar-se convalescut de
la indisposició passada.

Dimars, a II de juny MDCXCIX. En aquest dia no
han vingut ni assistit a concistori los il·lustres y
fidelíssims senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich, aquell per estar un poch indispost y aquest
per aver-se purgat lo die de ahir.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias o magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com, avent donat als magnífichs senyors cònsols del magistrat de la Llotja del Mar
de la present ciutat, lo recado que sas senyorias
ly avian ordenat, contenint que lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori, ab molt gust convenia
en què los advocats del magistrat informassen
als magnífichs acessors y advocat fiscal del General, sobra la dependència que lo dia de ahir
los magnífichs deffenedors de dit magistrat
avian expressat a sas senyorias, li han respost
que estimaven sumament la mercè los feyan sas
senyorias, y que no avia esperat menos en esta
ocasió que en totas las demés tenian experimentat.
234r

Dimecres, a III de juny MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni assistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real, per estar indispost y se atverteix que no·s farà altra nota fins a
tant torne a concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Ramon Orriols, mitjenssant jurament
ha fet relació de com Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de sas senyorias, li han continuat y de
present li continua la mateixa indisposició, de la
qual té fetas altres relacions en lo present dietari, de calitat que li ha impedit y dea present li
impedeix la personal servitut y exercici de dit
son offici.

En aquest mateix dia ha tornat a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per
trobar-se aximateix convalescut de sa passada
indisposició.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una relació authèntica y jurada feta devant del
magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa
per lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, de la qual apar que la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de la present casa, ha continuat y continua
en la mateixa conformitat se conté en altres relacions per ell fetas, també continuadas en lo
dietari corrent, de modo que li ha impedit y impedeix la personal servitut y exercici de dit son
offici. Com de dita relació és de vèurer, la qual
és assí cusida, signada de número CXXXIII, y
del thenor següent:
Segueix-se dita relació:

Divendres, a V de juny MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.
a. y de present li impedeix, interlineat al marge esquerre.

1063

a. del mateix, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dues cartes i un informe mèdic transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1732-1733.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono,
die vero sexto mensis junii intitulato, presente et
adhuc vocato me Jacobo Revull, cive Dertusae,
apostolica atque regia // 235v // ac ipsius civitatis auctoritatibus notario publico vice et loco discreti Pauli de Roses, eisdem auctoritatibus notarii publici infrascripti et scribae magnifici
concistorii domus Generalis presentis civitatis et
eius collectae, et presentibus etiam testibus infrascriptis, constitutus personaliter magnificus
Josephus Melich, medicine doctor in dicta civitate Dertusae populatus, coram et ante presentiam
magnifici Hieronimi de Pinyana et Galvany,
domicelli Dertusae domiciliati, deputati localis
dictae domus Generalis Dertusae et eius collectae, medio juramento per ipsam extrajuditialiter ad Dominum Deum et eius sancta quatuor
Evangelia manibus suis corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti deputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha
continuat y continua ab la mateixa conformitat
contenguda en altres relacions per mi fetas en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir dit
offici de escrivent ordinari del racional de la
casa de la Deputació del General del present
principat de Catalunya. De las quals relacions
llargament consta ab acte rebut en poder de
Pau de Rossés, notari públic de dita ciutat de
Tortosa, lo corrent any». De quibus omnibus et
singulis sicut praedicitur actis dictus Josephus
Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumenta
confici sibique et aliis cuia interstit dari, tradi
et liberari per dictum et infrascriptum notarium et scribam ad habendum de presenti memoriam in futurum. Que fuerunt // 236r // acta
Dertusae sub anno, die et mense predictis, presente me, dicto Jacob Revull, vice et loco dicti
Pauli de Rosses, notarii et scribae infrascripti, et
presentibus etiam Vincentio Prades et Benedicto
Cases, estudentibus Dertusae commorantibus,
pro testibus ad praemissa vocatis et spetialiter et
assumptis.
Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis civitatis Dertusae, apostolica et regia ac eiusdem civitatis
auctoritatibus notarii publici, qui praemissis
modo et forma praedictis una cum praenominatis testibus inter fui eaque aliena manu scribere
feci et rogatus et requisitus clausi».
Divendres, a XII de juny MDCXCIX. En aquest
dia, a las sinch horas de laa tarda, són anats los
senyors de la sisena a casa la ciutat a continuar
la conferència, per aver-se tingut la última vegada en la prescrit(a) casa de la Deputació. Y
a. a continuació ratllat matinada.
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en lo tocant al cerimonial se obcervà lo mateix
que als XVIII de octubre MDCXCVIII, com és de
vèurer en lo dietari corrent en dita jornada. En
esta conferència, després de llegit lo que se avia
treballat, que venia a ser un exordi per a que
tinguessen major correcció y degudas ponderacions en sos respectius llochs las cartas referidas
en la conferèn- // 236v // cia que tingué als XVII
de abril pròxim passat del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, del excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, son llochtinent y capità
general en aquest Principat, memorial al rey,
nostre senyor, fet per dita conferència, y las
cartas elegidas per los senyors presidents de las
escritas als tres comuns per sa magestat y reyna, nostra senyora, en y després del siti, concluhent quant diffarent havian obrat estos tres
comuns en lo real servey y en compliment de
sa innata fidelitat en la ocasió de dit siti, del
que havia la malícia y ignorància inventat, intitulant dit paper «Escudo de la Verdat», se
tractà fos aconcellat a quiscun dels tres comuns
respective, per medi de las personas que quiscun de ells tenia destinat acistissen a ella, de
què convenia al crèdit de las acertades operacions de tant singular amor, valor, finesa y
constància inimitable ab que la nació catalana,
compartint-se ab gloriosa emulació, se avia
senyalat en lo major real servey, y singularment
en la ocasió del horrorós siti que francesos posaren a esta antemural de tota la monarquia en
lo any MDCXCVII, de què se imprimís dit paper,
y que lo gasto de dit paper corregués per tres
parts iguals, pagadora, so és, una per cada un
de dits tres comuns; y que fos imprimit per
lo impresor de sas senyorias, servint-se dexar
en son càrrech lo cuydado de ajustar la impressió, cometent-se als senyors Ba(l)thesar de
Riba y doctor Honofre Monsalvo; puix que
dita impressió se’n seguiria la manifestació de
la real gratitud ab què se trobava sa magestat
de ditas operacions se publicarian las hasanyas
dignas de eterna memòria, executadas per lo
principat de Cathalunya, ciutat de Barcelona y
bras militar en dits frangents, y que finalment
quedaria desmerescuda qualsevol danyada intenció que pretengués obscurexir // 237r // y
empenyar lo més brillant cristall de tants rellevants serveys.
Dissapta, a XIII de juny MDCXCIX.
En aquest dia, entre deu y honse horas de la
matinada, los senyors de la sisena, observant-se
lo mateix cerimonial que als XXV de nohembre
MDCXCVIII, com és de vèurer en lo present dietari en dita jornada, han participat a sas senyorias lo que ahir se avia premeditat y tractat
en la conferència, y després passàran a llegir a
sas senyorias dit paper intitulat «Escudo de la

Verdat». Y aximateix han noticiat a sas senyorias que la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
y molt il·lustre y fidelíssim bras militar se conformàvan ab lo concell los donà lo dia de ahir
dita conferència; per lo que sas senyorias,
per medi del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, los han dit expressàvan a
dita conferència condecendien de paraula molt
gustosos a dita representació, inseguint dit vot
y paper y los exemplar(s) de dita ciutat y
bras militar; y han ordenat aximateix de paraula a Rafel Figueró, estamper de la Deputació, imprime dit paper, y han concedit facultat també de paraula als senyors de dita
conferència per a ajuntar lo cost de dita impressió.
237v

Dilluns, a XV de juny MDCXCIX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Jaume Fontana mitjensant jurament ha fet relació de com lo
noble don Miquel de Pallarès, ajudant de racional del General y present casa, li ha continuat y
de present li continua la mateixa indisposició de
què té fet altres relacions a sas senyorias en lo
present dietari, de forma que li ha impedit y li
impedeix de present la personal servitut y exercici de dit son offici.
Dimecres, a XVII de juny MDCXCIX. En aquest
dia, trobant-se en concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Joseph Llopis, ciutedà honrrat de Barcelona y deputat real, ha participat a
sas senyorias de com per rahó de sos atxaques y
indisposicions, que pateix de mal de pit y morenas, los doctors en medicina Joseph Fornés y
Balthasar Barceló li avian //238r // aconcellat ésser necessari mudàs de ayres, y que axís devia
ausentar-se de la present ciutat per fer-se remeys.
Dijous, a XVIII de juny MDCXCIX. En aquest dia
se ha colgat de domasos la present casa per deffora, com se stila, per ser la festivitat de Corpus,
y singularment per ocasió per passar per devant
de esta casa a la tarda la professó general del
Corpus.
Divendres, a XIX de juny MDCXCIX. En aquest
dia la molt il·lustre senyora dona Rafela de Margarit de Cruÿlles de Biure y de Santapau, marquesa de Aguilar y comptessa de Mosset, muller
del molt il·lustre senyor don Joan de Margarit
de Biure de Cruïlles y de Santapau, marquès de
Aguilar y comte de Mosset, a la qual ha affirmat
conèixer Anthon de Pera y Tort, donsell, coma
a procuradora de dit son marit, consta de la procura en poder de Carlos Rovira, notari públich
a. a ... XXI interlineat al marge esquerre.

1065

dela col·legi de la vila de Perpinyà, als XXI de
maig MDCXCIX, com és de vèurer de dita procura legalisada, la qual és assí cusida, signada de
número CXXXIIII, en dit nom de procuradora
ha jurat en mà y poder de mi, don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, com, aserint specialb commissió dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de dit General, de paraula a ell donada,
als XVII del corrent, per ocasió que dita senyora
dona Rafela de Margarit no poder per a substituhir y axís per a excusar-la de venir personalment al molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias, sobre Déu Nostre Senyor y los
sants quatra Evangelis corporalment tocats de
com, avent dit son principal fetas las diligèncias
possibles y degudas per vèurer si trobaria lo acte
de la original creació de la part de censal de preu
cent vuytanta-quatra lliuras, dinou sous
// 238v // y deu diners y penció cent coranta-set
sous, onse diners, que don Joseph Biura y Margarit rebia tots anys sobre lo General de Cathalunya en lo mes de juny, continuat en lo capbreu de dita masada de juny, en fòleo
CCLXXV, no és estat possible trobar aquell son
principalc.
En aquest mateix dia, obtemperant dita molt
il·lustre senyora dona Rafela de Margarit en dit
nom de procuradora de dit molt il·lustre senyor don Joan de Margarit, son marit, consta
de sa procura en lo dietari corrent en la present
jornada, a la qual ha affirmat conèixer lo dit
Anthon de Pera, a una deliberació per sas senyorias feta als XIII del mars del corrent any, ab
la qual se ordenà als officials del General a qui
especte despedèscan los papers necessaris per
ésser feta la solta del preu de aquell censal, o
part de censal, de preu cent vuytanta-quatra
lliuras, dinou sous y sis, y penció cent quaranta-setd sous y onse, pagadora en lo mes de
juny; lo qual censal se troba continuat en lo
capbreu de dit mes de juny, en foli CCLXXV,
que fonch extret en la extracció de censals feta
als XXXI de juliol MDCLXXXVI, no obstant lo
ponderat per lo magnífich racional del General
y present casa de la Deputació, ab la relació
acerca la averiguació de dit censal feta als X de
juny MDCLXXXVII, expressada en vot en scrits
feta per los magnífichs acessors y advocat fiscal
de dit General, que reffereix dita deliberació ab
què lo llegítim successor de dit don Joseph de
Biure y Margarit llohe, aprobee, ratifique y
confirme las obligacions fetas per lo noble don
a. a continuació ratllat la vila.
b. a continuació ratllat obligació.
c. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1733-1734.
d. a continuació ratllat lliures.
e. a continuació ratllat y.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

Bernat de Cardona, deputat eclesiàstich que
fou en lo trienni MDCII; lo qual don Bernat de
Cardona per rahó de diffarents condempnacions de visita restà a dèurer al General junt ab
sos condempnats la quantitat de dos mil
// 239r // sis-centas vuytanta-vuyt lliuras; y del
noble don Galceran de Cardona, pocessor que
fou de dit censal, fiansa que fou de dit don
Bernat de Cardona, deputat eclesiàstich que
fou en dit trienni MDCII; perçò, dita molt il·lustre senyora dona Rafela de Margarit, en dit
nom de procuradora de dit molt il·lustre senyor don Joan de Margarit, son marit, approba, ratifica y confirma per dit son principal la
dita fermansa feta per dit don Galceran de Cardona a dit don Bernat de Cardona y las oblicacions fetas per dit don Bernat de Cardona, sens
novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuadas y altrament; ans bé, acumulant a aquella y altrament, prometé per dit son
principal als molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats que vuy són y per temps seran, encara
que absents, y a mi, secretari y scrivà major
prescrit, que sempre y quant tinga execució y
lloch la solució y paga de ditas dos mil sis-centas vuyta(nta)-vuyt lliuras, donarà y pagarà dit
son principal al General las ditas cent vuytantaquatra lliuras, dinou sous y sis, preu de dit censal, per lo que ne obliga la persona y béns de
dit son principal, com a deutes fiscals y reals, y
ab jurament aximateix per dit son principal.
Essent presents per testimonis lo molt il·lustre
senyor don Francisco de Bournonvile Perapertussa Vilademany y Cruïlles, marquès de Rupit
y vescomte de Jóch, y lo magnífich Anton de
Pera y Tort, donsell.
En aquest mateix dia se és partit per la ciutat
de Lleyda y altres parts del present Principat
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, a fi
de mudar de ayras y fer-sse remeys per ocasió
de sas indisposicions, per lo que consta en lo
dietari corrent en jornada de XVII del present
mes.
239v

Dissapte, a XX de juny MDCXCIX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, absent de la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, Joseph
Batlla, tauler del General de la vila de Sitjas, ha
renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit
offici de tauler que obté. E sas senyorias,
avent-los constat ab certificatòria del magnífich
racional y present casa, que·s assí cusida, signada de número CXXXV, que dit Joseph Batlla
no deu cosa alguna al General, avent posat en
sas mans dit Joseph Batlle lo privilegi ab lo
qual fou provehit de dit offici, lo qual també és
assí cusit, signat de número CXXXVI, han
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admès la dita renunciació si et quantum. Essent
presents per testimonis Jacintho Morató y Llorens March, subrrogats en los officis de verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyoriasa.
Dilluns, a XXII die de juny MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real de la present ciutat, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en
lo offici de síndich del General y present casa,
ha fet relació de com avent-se conferit lo dia
present de orde de sas senyorias en la casa de la
pròpria habitació del noble don Lluís Descatllar, regent la real thesoraria, per a solicitar-li la
cobransa de las avarias spectans // 240r // al General de las composicions de Corsà, Ripoll y altrament de tots y qualsevols remissions, ly avia
respost que en quant a la de Ripoll encara no
estava llest, y que en ser llest ja avisaria perquè
se cobrasen las avarias spectants al General; y
que en quant a la de Corsà ayaurà alguna pretenció dels de la cancilleria, y que encara que lo
noble doctor don Francisco de Portell, doctor
de la Reial Audiència y advocat fiscal de la règia
cort, li avia significat que era cert que al General se devian pagar avarias, tant per rahons de
composicions y com y també de qualsevols remissions, ab tot li faltava lo sentir y parer del
noble don Miquel de Calderó, regent la real
cancilleria.
Dimars, a XXIII de juny MDCXCIX. En aquest dia
no ha assistit ni ha vingut a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per rahó
de trobar-se indispost, y se adverteix fins tornarà a concistori no·s farà altra nota.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la present
ciutat, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa, ha fet relació com lo die present se
ha conferit ab lo excel·lentíssim senyor príncep
de Darmestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
de orde de sas senyorias, demanant-li de part de
sas senyorias los memorials de las inciculacions
per la que se avia de fer als XV del passat, y que sa
excel·lència li avia respost que ell encara no tenia // 240v // los memorials de las insiculacions,
que en tenir-los los enviaria quant antes a sas senyorias.
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1562, i un privilegi imprès de tauler de la vila de Sitges. 1
full. 1698. (ACA, Generalitat, Dietari, N-93 (volum), entre
els ff. 239v i 240r del trienni 1698-1701.

En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarda, avent-se obtinguda hora per medi del
(síndich del) General y present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor
real han aportat de part del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, una ambaixada al excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, anant sens insígnias y verguers
ab massas, ab un cotxe de dos mulas y ab lo síndich a la portalera; contenint que, avent-se servit sa excel·lència a la ambaixada que li reportaren als VI de abril pròxim passat, com és de
vèurer en lo dietari corrent en dita jornada, respost que desitjava lo mateix que per part de sas
senyorias, se li representava que era lo general
alívio de la província en lo tocant a las contribucions per rahó dels allotjaments y que per est effecte tenia escrit a Madrit y que creya que per la
Pasqua passada podria donar un consuelo general; y que en quant escríurer al rey, nostre senyor, (h)o suspenguessen fins a tenir ell resposta, emperò com la província se trobava ab los
mateixos ahogos que antes, tant exausta, sens
ningun alívio, no podian deixar de fer nova representació a sa excel·lència en cumpliment de
la obligació que tenen jurada, posant en sa gran
comprehenció que estas contribucions contradiuhan al disposat per Generals Constitucions,
restant ben certs sas senyorias de son gran effecte que la causa seria lo no aver tingut resposta
// 241r // de la cort, que passaria a donar sa excel·lència aquella providència que es devia en
promètrer de sa gran rectitud que no duptarian
que los affavoriria, ajudant-los a la observansa
de ditas Constitucions, y que avia de ser molt de
son agrado al que sas senyorias suplicassen a sa
magestat fos scrit a consolar a esta provínciaa
per rahó de ditas contribucions, manant traurer
cavallaria de ella, com altrament, y que se fortifiquen las fronteras, axís per restar resguardada
la província de qualsevols invasions com y també per a poder posar cavallaria als prisidis. Al
que sa excel·lència losb respost que son únich
desitg era lo alívio universal de la província, que
per est effecte tenia escrit a Madrit, y que fins
ara no havia tingut resposta, y que li aparaxia
molt acertat de què lo concistori fes la dita representació a sa magestat, que ell la acompanyaria ab carta ab molt gust, conforme de dits senyors deputat militar y oÿdor real ne han fet
relació a sas senyoriasc essent tornats a concistori.

Divendres, a XXVI de juny MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
241v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, lo doctor en medicina Miquel
Matalí mitjansant jurament ha fet relació a sas
senyorias de com Gaspart Pontallà, altra de las
guardas ordinàrias de la bolla de la present ciutat, està indispost de unas cambras habituals,
de la hèrnia y vèrtigos, de forma que li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent dit
senyor deputat real com dalt se ha dit, han
enviat per medi del magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, un recado al
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present, contenint que participavan
a sa excel·lència com desitjavan posar-se als
reals peus de sa magestat, que Déu guarde,
per medi de una humil representació, suplicant-li fos servit a consolar a esta província, trayén de ella una partida de cavallaria; y altrament, en atenció de lo molt exausta se troba
respecte de las grans contribucions suporta,
que per esta dependència se offereix a sas senyorias enviar una embayxada en la forma
acostumada al savi Concell de Cent, per lo que
estimarian a sa excel·lència fos servit proposar a
dit concell lo dia present lo que contindrà dita
ambaixada, attès que se ajunta, servir-le avisar
de la hora estarà ajuntat. Al que dits senyors
concellers li han respost que (h)o farian ab
molt gust, conforme dit síndich ne ha fet relació a sas senyorias.

242r

a. per... prisidis interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat havia.
c. a continuació ratllat tornats a concistori.
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En aquest mateix dia, obtinguda hora entre
sinch y sis horas de la tarda, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor Joseph Costa, ciutedà honrrat de Barcelona, assistint-los
un verguer, han aportat de part de sas senyorias,
absent dit senyor deputat real de la present ciutat, a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, so
és, als excel·lentíssims senyors concellers y savi
Concell de Cent, una ambaixada contenint que
sas senyorias desitjaven posar-se als reals peus
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab humilíssima representació, suplicant-li fos servit
aliviar a esta província que tant fielment lo ha
servit, y singularment en esta última guerre, trobant-se, com se troba, tant exausta per ocasió
de la guerre passada, sens experimentar lo alívio
de la pau, per ocasió de las moltas contribucions
y allotjaments que suporta; servint-se per son
paternal amor manar tràurer partida de la cava-
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llaria del Principat; y axí mateix que se fortifiquen las fronteras de la província, tant perquè
no se troba exposada a qualsevol invasió enemiga com y també perquè se pugan posar major(s)
partidas de tropas dins dels presidis, o bé donar
aquella providència que més convinga per est
effecta. La qual representació aniria afavorida
del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent de sa magestat en lo present Principat, per quant se servia acompanyar-la ab carta
per lo rey, nostre senyor; y que, conciderant sas
senyorias lo quant justament té merescut esta
ciutat per sos grans serveys en lo real carinyo de
sa magestat y que sa poderosa intercesió ha de
inclinar son real ànimo al dit consuelo universal
del Principat, en lo qual tant se interesse
// 242v // lo major real servey y benefici públich,
tant de esta ciutat com de tot lo Principat, estimarian sas senyorias fos servit sa excel·lència
acompanyar dita representació ab carta o altrament del que restarian sas senyorias ab lo degut
agrahiment. Al que los fou respost per orga del
senyor conceller en cap que lo excel·lentíssim
concistori (h)o proposaria ab molt gust al savi
Concell de Cent, y que de la resolució pendrian
se’n donaria individual notícia a sas senyorias;
conforme de tot lo dit ne ha fet relació a sas senyorias dits de Codina y Costa, tornats que són
estats al concistori de sas senyorias. Se nota que
dits de Codina y Costa foren rebuts per tots los
officials dea casa la ciutat al cap de la scala y
acompanyats fins dins de la sala del Concell de
Cent cerca del concistori; en la qual sala dit de
Codina se assentà després del primer prom militar, y dit Costa després de altra prom militar, estant dits de Codina y Costa quant donavan la
ambaixada en peus parlant, y finida la ambaixada foren acompanyats per dits officials fins al
cap de la escala, no movent-se de allí fins que
foren al peu de la dita escala.

rias en la casa de la pròpria habitació del noble
don Miquel de Calderó, regent la real cancilleria del present Principat, li ha dit que, havent
solicitat als XXII del present al noble regent la
real thesoraria la cobransa de las avarias spectants al General de las composicions de Corsà,
Ripoll y altrament de totas y qualsevols remissions, li avia respost que en quant a la de Ripoll
encara no estava llest, y que en ser llest ja avisaria per a que se cobrassen las varias spectants al
General; y què en quant a la de Corsà ayavia alguna pretenció des de la cancilleria, y que encara que lo noble doctor don Francisco de Portell,
doctor de la Real Audiència y advocat fiscal de
la règia cort, li avia significat que era cert que al
General se devia pagar avarias, tant per rahó de
composicions com y també de qualsevols remissions, ab tot li faltava lo sentir y parer de ell, dit
don; y que axís fos servit insinuar a dit thesorer
que·s deuhen pagar avarias, tant per rahó de
composicions com y també de qualsevols remissions al General, que sas senyorias ne farian singular estimació; // 243v // y que li havia respost
se conferís altre vegada ab dit Portell per a què
de nou ho tornàs a dir a dit thesorer, que ab eixa
diligència creya se allanaria qualsevols difficultats que se aguéssan pogut offerir.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absents, so és,
de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real y de concistori per sa indisposició lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa, ha fet relació de com, avent-se
conferit en lo dia de ahir de orde de sas senyo-

En aquest mateix dia, entre deu y honsa horas
del matí, havent-se obtinguda hora per medi de
un verguer, los senyors don Joseph de Amigant
y doctor misser Maurici Rechs y Gallart, ciutedà
honrrat de Barcelona, han aportat a sas senyoriasa, absents dits senyors deputat real y oÿdor
militar per lo dalt dit, una ambaixada de part
dels excel·lentíssims senyors concellers y savi
Concell de Cent de esta ciutat. En quant a les
cerimònias y cumpliments se observà lo mateix
que ab altra ambaixada expressada en lo present
dietari sots jornada de VIIII de janer del corrent
any. Contenint que lo savi Concell de Cent, en
atenció de la ambaixada que sas senyorias eran
estats servits enviar-li lo dia de ahir, avia deliberat acompanyar la rrepresentació que ab dita
ambaixada se significà volian fer a sa magestat,
que Déu guarde, en orde als allotjaments y contribucions que suportava la província y fortificacions de fronteras, ab carta per lo rey, nostre senyor; assigurant a sas senyorias que lo major
gust de esta ciutat seria sempre merèixer moltas
ocasions del servey de sas senyorias. Al que los
fou respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en veu de sos companys que lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori feya lo degut aprècio // 244r // de est nou favor que li feya
la excel·lentíssima ciutat, y que no avia esperat
menos de sa gran atenció.

a. a continuació ratllat la.
b. a continuació ratllat deputat.

a. a continuació repetit a sas senyorias.

Dissapta, a XXVII de juny MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha assistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyorb oÿ- // 243r // dor
militar, per trobar-se indispost, y se adverteix
que no·s notarà altra cosa fins tor-na a concistori.
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En aquest mateix dia, a las sinch horas de la
tarda, són vinguts en la present casa de laa
Deputació los senyors anomenats per part de
la excel·lentíssima ciutat, junt ab los del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos,
per a continuar la conferència, per aver-se tingut l’altra vegada en casa de la ciutat. En quant
als cumpliments se observà lo mateix en tot
y per tot conforme als XXII de nohembre
MDCXCVIII. En esta conferència, en atenció a
estar ja estempat lo paper intitulat «Escudo de
la Verdat», del qual se ha fet menció en lo present dietari als XXII del corrent, apar a quèb antes de publicar-se per medi de ambaixada se
posàs en mà del excel·lentíssim senyor príncep
Darmestat, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat. La qual ambaixada se executà la mateixa
nit, avent-se pres hora per medi de un verguer
de la present casa, anant las personas que la
aportaren ab un cotxe de dos mulas, axint y
tornant en la present casa de la Deputació.
Fonch aportada per los senyors abat de Sant
Pau y Joan Bonaventura de Gualbes, qui després feren relació que sa excel·lència avia quedat molt gustós de esta demonstració de la
conferència, y se passà després a fer la distribució de dits papers. En quant, emperò, als qui se
haguessen de remètrer fora regna aparagué
deixar-se al cuydado dels senyors Balthesar de
Riba y doctor Honofre Monsalvo, per a què
encaminassen en la manera los aparagués més
appropòsit.
244v

Dimars, a XXX de juny MDCXCIX. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa, és
baixat a la casa del General de la present ciutat
y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en lo present mes de juny, y se han trobats los infrascrits
y següents:
Primo, als X. Aprehenció feta en casa Magí Bastardas, veler, en la Tapineria, de un tapís tela
seda negra ordida de tir XXVI canas, poch més
o menos, ab XVIII canas, VI palms taffetà negra
texit, de amplària quatra palms.
Ítem, dit dia. Aprehenció feta en la casa de
Agustí Manent, hostaler de la vila de Mataró, de
XXXXVIII pessas sensillas o throssos de
blauhets embulicats ab un fardo, propris de un
incògnit.

a. a continuació ratllat present.
b. a continuació repetit que.
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Ítem, dit dia. Aprehenció feta en casa de Mi// 245r // quel Boter, pescador de la vila de Mataró:
Primo, de VI pessas, cap y cua, blauhets.
Ítem, de un tros de dits blauhets, de tir una
cana, sis palms.
Ítem, un tros de tela ranissos, de tir VIIII, y de
quatra palms de amplària.
Ítem, altre tros de tela de Gènova, de tir dos canas, un palm.
Ítem, un tros de sargeta verda, de tir quatra canas, quatra palms.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francischo Jonch ha fet relació mitjansant jurament com la indisposició de Joseph
Moyà, llibrater, andador de la confraria de Sant
Jordi, ha continuat y de present continua de
forma que li ha impedit y impedeix la personal
servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, entre deu y onsa horas de
la matinada, obtinguda hora per medi de un
verguer de la present casa, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor Joseph Costa, ciutedà honrrat de Barcelona, assistint-los
un verguer, han aportat de part de sas senyorias,
absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, so és, aquell de la present ciutat y aquest de concistori per sa indisposició, una ambaixada al molt il·lustre y fidelíssim
bras militar. Foren rebuts per los officials de dit
bras a la porta de la sala de Sant Jordi y acompanyats fins a la porta de la sala de dit bras; entrats que foran en dita sala, dit de Codina se assentà a mà dreta del molt il·lustre y fidelíssim
senyor protector, y dit Costa a la squerra, baix
// 245v // del docer. Y assentats que foren donaren la mateixa ambaixada que portaren al savi
Concell de Cent als XXVI del present; y la resposta que·ls féu lo molt il·lustre senyor protector és la mateixa que·ls féu lo excel·lentíssim senyor conceller en cap dit dia XXVI del corrent,
segons relació ne han feta a sas senyorias dits de
Codina y Costa. Finida la ambaixada foran
acompanyats per los officials de dit bras fins passada immediatament la porta del saló de Sant
Jordi que ix al claustro.
En aquest mateix dia, als tres quarts de las dotsa
horas del mitgdia, havent obtinguda hora per
medi del andador, los senyors Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y lo doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, han
aportat una ambaixada a sas senyorias, absents
dits senyors deputat real y oÿdor militar, com
dalt se ha dit, de part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, en resposta de la que sas senyo-
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rias avian enviat lo dia present a dit bras militar,
contenint dita ambaixada lo que baix se referirà
per ésser en escrits. Als quals fou respost per sas
senyorias per orga del molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich que sas senyorias estimavan lo nou favor que·ls feya lo molt il·lustre
y fidelíssim bras militar. Los quals de Gualbes y
Monsalvo foren cumplimentats del mateix
modo que los qui venen de part de la excel·lentíssima ciutat; y en lo present dietari en jornada
de VIIII de janer del present any se trobarà del
modo que se cumplimentà als per- // 246r // sonatges enviats per part de la ciutat de Barcelona.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari la
dita ambaixada de dit bras militar. La qual és
assí cusida y signada de número CXXXVII, y del
thenor següent:

del dosser, com se acostuma, y cuberts. Y per
quant ayavia tres advocats, estos se assentaren
primer en lo mateix puesto ab cadiras de vaqueta, y després de ells dits dos deffenedors. Y
han informat a sas senyorias, absents dits senyor deputat real y oÿdor militar per lo dit, sobra la pretenció que dit magistrat té sobre aparexer-li convindria que sas senyorias manassen
revocar alguns capítols de las cridas publicadas
per lo corrent trienni MDCXCIX, las quals llargament se troban expressats en lo present dietari,
als XXVII de mars passat. Al que los fou respost
per medi del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que sas senyorias, acessors y advocat fiscal los tenian ohits ab molt gust y que
ohirian los advocats dels arrendataris y que donarian la providència que convindria. Se nota
que los magnífichs acessors y advocat fiscal estavan al mateix temps ohint dita informació,
assentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia, al
altre part del doçer, donant la mà dreta a sas
senyorias.

Segueix-se dita ambaixada:
«Còpia de la deliberació presa en lo bras militar
tingut a 30 de juny 1699a.
Lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ohida
la embaxada feta per part del molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats, ha deliberat y resolt que se condecendesca al que solicita dit molt il·lustre concistori y si li aparexerà
puga conferir-se sobre la representació fahedora
al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per la excel·lentíssima conferència dels tres comuns y
discórrer-se lo de major conveniència per a què
ab més facilitat se puga conseguir lo que sie del
major servey de sa magestat, benefici públich,
consuelo y resguart de aquest Principat y de sos
naturals, tenint facultat los molt il·lustres senyors protector y officials per a disposar y despatxar la carta de acompanyament sempre que
se servirà insinuar-(h)o lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats, als quals
sie participada la present deliberació per medi
de embaxada en la forma acostumada, assegurant-li que en totas ocasions trobarà al present
bras promte y disposat per a quant se li offeresca».
246v

Juliol
247r

En aquest mateix dia, a las quatra de la tarda,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich
del mag<r>istrat de la llotja del Mar de la present ciutat, han vingut a concistori los magnífichs deffenedors del dit magistrat, los quals
han entrat en la sala del concistori y se han tornat sens recibiment algun, com se stila. Han
estat, emperò, dits dos deffenedors assentats ab
dos cadiras de vaqueta de moscòvia a mà dreta
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 245v i 246r del trienni 1698-1701.
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Dimecres, a I de juliol MDCXCIX. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, absents los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell de la present ciutat y aquest de concistori per sa indisposició, han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari sinch cridas publicadas en Tortosa, Tarragona, Monblanch,
Reus y Valls junt ab los actes de la publicata de
aquellas, a effecte de que tant los comuns com
en particulars denunciïn a sas senyorias lo que
certs personatges en nom de procuradors dels
arrendataris del corrent trienni han exhigit,
composant unas parts y altres. Las quals sinch
cridas són assí cusidas y signadas de números
CXXXVIII, CXXXVIIII, CXXXX, CXXXXI y
CXXXXIIa.
Dijous, a II de juliol MDCXCIX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell de la
present ciutat y aquest de concistori per sa indisposició, Fèlix Vilarroger, prevera, doctor en
sacra theologia, com a procurador de Catharina
Puig de Salit, viuda deixada del magnífich Francisco Puig de Salit y Malla, donsell en la vila de
Sant Feliu de Toralló, bisbat de Vich, domiciliat, tan en nom propri com y també com a usufructuària de la heretat y béns que foren de dit
quòndam marit seu, segons se assareix, //247v //
a. a continuació cinc fulls d’una mateixa crida feta per Valls,
Tarragona, Monblanc, Tortosa i Reus. 1699. 5 fulls (ACA,
Generalitat, Dietari, N-93 (volum), entre els ff. 245v i 246r
del trienni 1698-1701).

y del magnífich Francisco Puig de Salit y Saiz,
també donsell en la ciutat de Vich domiciliat,
fill y hereu universal de dit quòndam Francisco
Puig de Salit y Malla, son para, segons se assereix, tant junts com de quiscun de ells, assò los
consta de la procuraa en poder de Christòfol Arbell, notari públich de la ciutat de Vich, als XXI
de juny MDCXCVIIII, com és de véurer de dita
procura, la qual és assí cusida, signada de número CXXXXIII, en dit nom de procurador ha jurat en forma sacerdotal, sobre Déu Nostre Senyor y los sants quatra Evangelis, de com, avent
los dits sos principals fetas las diligèncias possibles y degudas per vèurer si trobarian los actes
de las originals creacions dels censals dels quals
devallan dos censals, so és, lo un de preu doscentas lliuras y penció deu lliuras que tots anys
sobre lo General de Cathalunya dits conjuges
Puig de Salit rebian a XIII del mes de agost, continuat en lo capbreu de dita mesada de agost en
fòleo M; y lo altre de preu cent vuyta(n)ta lliuras y penció nou lliuras, que tots anys sobre lo
dit General de Cathalunya dits mare y fill Puig
de Salit reban als XIII del mes de agost, continuat en lo capbreu de dita mesada de agost, en
fòleo DCCCCLXXXV, no és estat possible trobar aquells sos principalsb.
En aquest mateix dia, obtemperant dit doctor
Fèlix Vilarroger, prevere, en dit nom de procurador de dits Chatarina Puig de Salit, viuda, y
Francisco Puig de Salit y Saiz, donsell, consta de
sa procura en lo dietari corrent en la present jornada, a una // 248r // deliberació per sas senyorias feta als X de juny del corrent any, ab la qual,
posant-se en execució altre deliberació per los
antecessors de sas senyorias feta als XIIII de juliol
MDCXCIII, se ordena als officials a qui especta
despedescan los papers necessaris per ésser feta
la solta del preu del censal de dos-centas lliuras
y penció dos-cents sous, pagadora als XIII de
agost, lo qual censal se troba continuat en lo
capbreu de dit mes de agost, en foli M, que
fonch extret en la extracció feta als XXXI de juliol
MDCLXXXVI, y que, axí mateix, fet y despedit lo
albarà per lo magnífich regent los comptes de la
quantitat de cent vuytanta lliuras per lluició de
un censal de consemblant preu y penció cent
vuytanta sous, pagadora als XIII de dit mes de
agost, que fonch extret en la extracció feta al
primer de desembre MDCLXXXV, despedescan
los papers necessaris per ésser feta la solta del dit
preu del censal de cent vuytanta lliuras; no obstant lo ponderat per lo magnífich racional ab las
relacions a cerca la averiguació de dits dos censals fetas als XXV de setembre MDCXC y XII janer
a. a continuació ratllat consta.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1734-1736.
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MDCXCIII,

continuadas al peu de una súplica expressada en dita deliberació de XIIII de juliol
MDCXCIII, y després de la dita súplica antes de la
relació en escrits feta per los magnífichs acessors
del General, de la qual fa menció dita deliberació de XIIII de juliol MDCXCIII, ab què dita Chatarina Puig de Salit y dit Francisco Puigdesalit
llohen, aproben, ratifiquen y confirmen las obligacions fetas per lo noble don Ramon de Copons, pocessor que fou de dits dos censals, fermansa que fou de don Jayme de Copons,
deputat eclesiàstich en lo trienni MDCLXII, lo
qual don Jayme de Copons //248v // per rahó de
diffarents condempnacions de visita restà a dèurer al General la quantitat de quatre-centas sexanta-sinch lliuras, y del doctor Miquel Boneu,
deputat real en lo trienni MDCLXV, lo qual doctor Miquel Boneu per rahó de diffarents condempnacions de visita restà a dèurer al General
junt ab sos condeputats la quantitat de quatracentas quaranta-quatra lliuras, sinch sous y sis,
que totas ditas dos quantitats prenen junt de
nou-centas nou lliuras, sinch sous y sis; perçò,
dit doctor Fèlix Vilarroger, en dit nom de procurador de dita Chatarina Puigdesalit, viuda, y
de Francisco Puigdesalit y Saiz, approba, ratifica
y confirma per dits sos principals, tant junts
com a solas, las ditas fermansas fetas per dit don
Ramon de Copons a dit don Jayme de Copons
y doctor Miquel Boneu, y las obligacions fetas
per dit don Ramon de Copons, sens novació ni
derogació de ninguna de las primeras obligacions en los actes primitius de ditas fermansas
continuadas y altrament, ans bé, acomulant
aquellas; y altrament promet per dits sos principals, tant junts com a solas, als molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats que vuy són y per
temps seran, encara que abscrits, y secretari y
scrivà major present que sempre quant tinga
execució y lloch la solució y paga de ditas quatra-centas sexanta-sinch lliuras, y quatra-centas
quaranta-quatra lliuras, sinch sous y sis respective, donaran y pagaran dits sos principals, axí
junts com a solas, al General las ditas tres-centas
vuytanta lliuras, preus de dits dos censals. Per lo
que ne obliga las personas y béns de sos principals, tant junts com a solas, com a deutes fiscals
y reals // 249r // y ab jurament aximateix per dits
sos principals. Essent presents per testimonis
Aleix Fornaguera, doctor en drets, y Jacintho
Morató, verguer de sas senyorias, tots dos ciutedans de Barcelona.
Divendres, a III de juliol MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell
de la present ciutat y aquest de concistori per sa
indisposició, lo doctor en medicina Jaume Solà
mitjansant jurament ha fet relació de com al
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doctor Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, li ha
continuat y de present li continua la mateixa indisposició que té significat ab altres relacions,
de forma que li ha impedit y de present impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
Dissapta, a IIII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar,
aquell de la present ciutat y aquest de concistori per sa indisposició, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís en lo present dietari un llibret imprès dat
y format per los senyors de la conferència demanada per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona a sas senyorias junt ab lo molt il·lustre y
fidelíssim // 249v // bras militar, fent un cos, lo
qual se intitula «Escudo de la Verdat, et cetera».
Lo qual és assí cusit, signat de número CXXXXIIIIa.
Diumenja, a V de juliol MDCXCIX. En aquest
dia són anats los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat militar y oÿdor eclesiàstich, ab las insígnias de domàs carmesí, ab los escuts de or
sobra de ellas, ab los tres verguers ab massas altas, acompanyats dels officials de la present
casa, ab cotxes, so és, sas senyorias ab cotxe de
quatra mulas, anant a la portalera lo síndich,
assistint un alguasil, a las deu horas del matí,
avents obtinguda hora per medi del dit síndich
del General, a visitar y donar la benvinguda al
excel·lentíssim senyor don Emanuel de Semmenat, cavaller català, marquès de Dosrrius y
embaixador per la real magestat del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, al rey christianíssim
de Frància, lo qual posa en casa de la nobla senyora dona Isabel de Gelebert y Sammanat, sa
germana, que la té en la present ciutat, en lo
carrer Ampla. Foren rebuts dits senyors deputat militar y oÿdor eclesiàstich al segon grahó
del cap de la escala, y al despedir-se los acompanyà fins a la porta del carrer, ab moltas cortesias y cumpliments, de ahont no·s mogué
fins sas senyorias foren encotxats y fora.
250r

En aquest mateix dia, a la tarda, cerca de la nit,
han arribat en lo port de la present ciutat VII
galeras de la esquadra del excel·lentíssim senyor
duch de Tursis.
Dilluns, a VI de juliol MDCXCIX. En aquest dia, a
la tarda, se han descubert VIII galeras de Fransa
devant Badalona.

a. a continuació «Escudo de la Verdad» [Rafel Figueró, impressor] 1699. 43 pp. (ACA, Generalitat, Dietari, N-93 (volum), entre els ff. 249v i 250r) del trienni 1698-1701.

1072

Dimars, a VII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia las VIII galeras de Fransa que lo dia de
ahir se descubríran devant de Badalona, sens
intrar en lo port de la present ciutat, han marxat envès llevant, y se creu és estat per escusar la competència sobre si la capitana de la
esquadra del excel·lentíssim senyor duch de
Tursis devia o no bàtrer lo estandart a sa capitana.
En aquest mateix dia són anats los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor eclesiàstich, en la mateixa forma que·s troba continuat en lo present dietari, als V de juliol corrent,
a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor duch de Tursis, grande de Espanya, lo
qual posa a la casa pròpria que té en la present
ciutat, en lo carrer Ampla. Foren rebuts dits
senyors deputat militar y oÿdor // 250v // eclesiàstich al cap de la escala, y al despedir-se los
acompanyà fins a dos grahons després del cap
de la escala, no movent-se de allí fins que sas senyorias foren al peu de la escala y los hagué fet
cortesia. Los quals després foran acompanyats
per gentils hòmens de dit senyor duch de Tursis
fins a la porta del carrer, de ahont no·s mogueren fins y a tant que sas senyorias foren encotxats y fora.
Dimecres, a VIII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia, entre quatra y sinch horas de la tarda, és
vingut en la present casa lo excel·lentíssim senyor duch de Tursis, grande de Espanya,
avent-se obtinguda hora per medi de un gentilhom, a effecte de despedir-se del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y és estat rebut per
mi, secretari y scrivà major, y demés officials de
la present casa al capdevall de la escala, per los
magnífichs acessors y advocat fiscal en lo primer replà de la escala, per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real al capdemunt de la escala, ab los tres verguers, ab
massas altas. Y dit senyor duch de Tursis, anant
al mitg de dits senyors oÿdors, és entrat en la
capella xica de Sant Jordi, que estava molt ben
adornada; y, després de aver fet un rato de oració, estant agenollats tots tres ab almohadas de
vellut carmesí, so és, dit senyor duch de Tursis
al mitg de dits senyors oÿdors y tenint la almohada un poch més avantsada // 251r // cerca lo
altar, se són encaminats dits senyor duch de
Tursis y senyors oÿdors, ab los verguers devant, ab massas altas, al terraplé dels tarongers
y en la porta de la sala dels reys que ix a dit terrapléa. Aguardavan sols los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar, per
ser absent de la present ciutat lo senyor deputat real y del consistori lo senyor oÿdor militar,
a. a continuació ratllat dels tarongers.

per sa indisposició, y, posat dit senyor duch de
Tursis en lo mitg dels senyors deputats, se són
encaminats a la sala del concistori, fent entrar
en cada una de las portas primer a dit
excel·lentíssim senyor duch de Tursis. Y entrats
en dita sala de concistori se assentaren sota lo
docer, baix del qual sols (h)y avia sinch cadiras
de vellut carmesí, estant assentat a la cadira del
mitg dit senyor duch de Tursis, y a la seva mà
dreta los senyors deputat eclesiàstich y després
oÿdor eclesiàstich, y a la squerra los senyors deputat militat y després oÿdor real. Y, després
de aver conversat un rato, se despedí sa
excel·lència y tot lo concistori lo acompanyà
fins al cap de la escala, anant los verguers devant, ab massas altas, avent axit de la sala del
concistori per lo terraplé del concistori, y passà
per lo terraplé dels tarongers. Y en lo cap de la
escala los senyors del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar estavan aguardant a dit excel·lentíssim senyor duch de Tursis, y en est puesto se
despedí sa excel·lència de sas senyorias y dels
demés officials y és estat rebut per los dits senyors del bras militar.
252v

Dijous, a VIIII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia, a las onsa horas de la matinada, avent-se
obtinguda hora per medi de un verguer, han
aportat a sas senyorias, absents los il·lustres y
fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell de la present ciutat y aquest de concistori, Joseph de Catà, ciutedà honrrat de Barcelona, y don Alexandro de Boxadòs y Crassí,
de part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, una embaxada. En quant a cerimònias y
cumpliments se observà lo mateixa que ab altra
ambaixada expressada en lo present dietari sots
jornada de VIIII de janer del corrent any. Concistint en posar en mà se sas senyorias una resolució presa en lo savi Concell de Cent tingut als VII del present, en orde al permètrerse tràurer llanas y sedas del present Principat.
Al que fou respost per sas senyorias per orga
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que lo il·lustre y fidelíssim concistori estimava la mercè que de nou li feya la excel·lentíssima ciutat, y que sobra dit fet premeditaria lo
fahedor, y que si se offeria cosa particular no
deixaria de participar-ho a sa excel·lència per
medi de ambaixada. Y encontinent sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
dita resolució, que·s assí cusida y signada de
// 252r // número CXXXXV, y del thenor següent:

«Ena lo savi Concell de Cent tingut y celebrat a
7 de juliol de 1699 fonch presa la deliberació
següent:
Que, vista y ohida la real carta del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, de sa real mà firmada y
en forma de real cancelleria per lo Supremo
Concell de Aragó despatxada, dattus en Madrit, a 20 de juny proppassat, acompanyada ab
lo bitllet de sa excel·lència lo senyor llochtinent general de sa magestat del 3 del corrent
mes dirigit als excel·lentíssims concellers, en
què se servex sa magestat insinuar ésser de sa
real voluntat que, restant abastat lo present
principat de las llanas y sedas, se done permissió de tràurer de dits gèneros per los foresters,
llegida dita carta al present concell insertada en
la proposició, y attès que la matèria proposada
és peculiar dependència dels molt il·lustres y fidelíssim senyors deputats del General del present Principat, que perçò se participe lo dit fet
al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats ab embaxada per medi de un
senyor ciutadà y militar en la forma acostumada; assegurant-los que esta ciutat en lo que regonexerà dega y puga obrar en esta incumbència se aplicarà gustosa en cumpliment de sa
obligació en lo que puga conciderar deu contribuhir en esta dependència. Y lo que insinuarà lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats pot fer la present ciutat
en esta dependència sien servits los excel·lentíssims senyors concellers proposar-ho al present
concell, per a què se puga pèndrer la més acertada deliberació. Y que la present deliberació
sie par- // 252v // ticipada per medi de embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent general
de sa magestat, insinuant-li la poca incumbència pot tenir esta ciutat en esta dependència,
assegurant-lo que en lo tocant a sa obligació
no faltarà, com sempre obsequia attèndrer a la
real voluntat de sa magestat y dar gust a sa excel·lència».

Segueix-sa dita relació:

Dissapta, a XI de juliol MDCXCIX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell de la
present ciutat y aquest de concistori per sa indisposició, lo magnífich doctor misser Balthesar
Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació com lo dia
prescrit se ha conferit ab lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, de orde de sas senyorias, demanant-li de part de sas senyorias los memorials

a. a continuació ratllat en quant a cerimònias.

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
251v i 252r del trienni 1698-1701.
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de las insiculacions per lo que se avia de fer als
xv de maig passat. Y que sa excel·lència li avia
respost que ell encara no tenia los memorials de
las insiculacions, que en tenir-los los enviaria
quant antes a sas senyorias y que esta estafeta escriuriaa // 253r // a Madrit per a què se despatxassen ab tota brevedat.

memorials, concertat a quatra dine(r)s cadahun,
importan tots 104 lliures, 3 sous, 4 dich
104 lliures, 3 sous, 4.

Dilluns, a XIII de juliol MDCXCIX. En aquest dia
se és restituhit y ha tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, convalescut de la indisposició passada.

Ítem, a dit Martí per lo paper ha encodernat per
a donar al excel·lentíssim senyor príncep de Armenstad, ab cubertas de cartró y pregamí, dorat
y ab flochs de satí, 1 lliura, 8 sous dich
1 lliura, 8 sous.

En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari un compte del
que ha costat lo paper que se ha imprès e petició de la conferència dels tres comuns, so és,
Deputació, ciutat de Barcelona y bras militar,
que de present pendeix entre la dita excel·lentíssima ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos ab la Deputació, entregat ab sas senyorias per lo president de las personas anomenadas per lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori per a acistir a
dita conferència. Del qual consta com lo que
han de pagar sas senyorias, so és, la tercera
part de dit gasto, que és cent catorsa lliuras, dinou sous y sis, a Rafel Figueró, estamper. Com
de dit compte és de vèurer, que·s assí cusit, signat de número CXXXXVI, y del thenor següent:

344 lliures, 18 sous, 4.
La tercera part de ditas 344 lliures, 18 sous, 4,
que és la part que toca a pagar al molt il·lustre y
fidelíssim concistori, són cent cator- //254r // ze
lliures, denou sous y sis diner(s), dich 114 lliures,
19 sous, 6. Las quals seran servits de pagar los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats a
Rafel Figueró, estamper, a bon compte de les
cent setanta-vuyt lliuras, quinse sous per lo cost
de la estampa, com las restants sexanta-tres lliuras, quinsa sous y sis y lo demés de dit compte pagaran los comuns que concòrran a la excel·lentíssima conferència».

Ítem, per lo que se ha de pagar a Joan Pau Martí, llibrater, per lo plegar y cusir los dits 6.250

En aquest mateix dia, sas senyorias, absent lo dit
senyor deputat real de la present ciutat per lo
dalt dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un
paper que fou entregat a sas senyorias per los senyors de la sisena que entrevenen per part de sas
senyorias en la sobradita conferència, als XXVII
de juny pròxim passat, contenint lo modo ab
que apar podrian sas senyorias distribuhir lo sobredit paper imprès intitulat «Escudo de la Verdat, et cetera». Lo qual paper és assí cusit, signat
de número CXXXXVII. Y se nota que sas senyorias han distribuhit dit paper en esta forma,
so és, per medi del síndich, enviant-ne al molt
reverent senyor canciller, als nobles regents la
real cancilleria y theso(re)ria, al molt il·lustre senyor gerent vuy del general governador, al tribunal del racional y Batllia General; per medi
dels presidents y per medi de verguers a tots los
doctors de la Real Audiència; per medi de cartas
als senyors arcabisba de Tarragona y bisbas del
Principat, a totas las ciutats de Cathalunya, a totas las vilas reals que tenen vot en corts y a tots
los deputats locals, ordenant-los ne envien a las
universitats de sas col·lectas de major supposició; y los demés se distribuhiran sas senyorias
entre si y entre los officials de la present casaa.

a. a continuació ratllat escriuria.
b. a continuació ratllat b lo.
c. l’original d’aquest compte es troba intercalat entre els folis
252v i 253r del trienni 1698-1701.

a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1736.

Segueix-se dit compte:
253v

Ítem, a dit Martí per set mans de paper jaspeat,
a 16 sous la mà, 5 lliures, 12 sous dich
5 lliures, 12 sous.

«Compte del que ha costat lo paper que se ha
imprès de orde de la excel·lentíssima conferènciac.
Primo, per lo regalo se féu a la persona que
formà lo memorial per a posar-se los tres comuns als reals peus de sa magestat, que Déu
guarde, deu dobles dich
55 lliures.
Ítem, per lo que se ha de pagar a Rafel Figueró,
estamper, per sinch jornadas del memorial o paper, que occupa sinch fulls y mitg de estampa,
concertat a 6 lliuras, 10 sous lo full de cada jornada, importa tot junt 178 lliures, 15 sous dich
178 lliures, 15 sous.
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Dimecres, a XV de juliol MDCXCIX. En aquest
dia, entre deu y onse horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real de part de sas senyorias han aportat al
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, una ambaixada, avent obtinguda hora per medi del síndich
dela General y present casa, anant sens insígnias y verguers si sols ab un cotxe de dos mules
y lo síndich a la portalera; contenint dita ambaixada que en consideració que sa excel·lència
als XXb de juny passat fou servit honrrar a sas
senyorias dient que li aparaxia molt acertat que
sas senyorias fessen representació a sa magestat
sobra las contribucions per rahó dels allotjaments, suplicant-li fos servit donar aquella providència que millor li aparagués, y que ell se
offerí acompanyaria dita representació ab carta,
com és de vèurer en lo dietari corrent en dita
jornada, y que, sperant lo concistori posar-se
als reals peus de sa magestat la estafeta vinent
ab dita representació, suplicava a sa excel·lència
fos servit acompanyar-la; confiant que per
medi de sa gran interposició havia de lograr
esta província lo alívio // 255r // universal y aximateix lo restar fortificada la frontera, que és la
segona part que conté dita representació. Al
que sa excel·lència era estat servit respòndrer
que premeditaria y que se assegurassen sas senyorias que en tot quant pogués desitjava donar gust al concistori, conforme del referit ne
ha fet relació a sas senyorias, tornats que són
estats a concistori dits senyors deputat militar y
oÿdor real.
Dissapta, a XVIII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, absent
de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, cusís y continuàs en lo present dietari una representació que fan sas senyorias al rey, nostre senyor, que Déu guarde, en
orde a que sian observadas las Generals Constitucions que disposan que estrangers del present
Principat no pugan obtenir benefficis ni pencions eclesiàsticas sobre d’ells. Com més llargament és de vèurer de dita representació, que·s
assí cusida, signada de número CXXXXVIII, y
del thenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Señorc.

255v

El concistorio de los deputados y oydores de cuena. a continuació ratllat síndich.
b. a continuació ratllat y.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 254v i 255r del trienni 1698-1701.
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tas del principado de Cataluña, puesto a los reales pies de su magestat con el más obsequioso rendimiento, dize que teniendo a su cargo por principal obligación el cuydado de la inviolable
observancia de las Generales Constituciones, Usages y demás leyes de aquel Principado, que con tan
prudencial acuerdo stablecieron los sereníssimos
reyes de Aragón, condes de Barcelona, gloriosos
ascendientes de su magestat, por el mayor augmento, tranquilidad y conservación de aquella
provincia, dignándose sus magestades comprehenderse e ellas, jurándolas en el ingresso del gobierno y mandando no se observase rescripto alguno despatxado contra aquellas, la noticia en que
se halla de averse su magestat servido, con real decreto, explicar que los estrangeros de aquel Principado pudiessen obtener penciones sobre los frutos y
rentas de las dignidades y benefficios ecclesiásticos
fundados en él, motiva al concistorio a representar y poner en la soberana comprehención de su
magestat:
Que todas las Constituciones, que son onse en número, del título «Que los estrangers no pugan
obtenir benefficis», que es en el primer volumen
de las Constitucions de Cathalunya, libro 1, título 5, y en particular las Constitucion(e)s 3, 9 y
10 disponen que a las abadías, dignidades y benefficios eclesiásticos en los dichos principado de
Cataluña y condados de Rossellón y Serdanya
fundados, como ni a las pensiones y reservaciones
sobre sus frutos, no sea admitido estrangero alguno de qualquier graduación o preeminencia, y
sólo sean admitidos // 256r // los verdederamente
naturales de dichos Principado y condados y originarios de los lugares y tierras que pagan los derechos de la Generalidat. No se contentaron los sereníssimos señores reyes con aver assí excluido a los
estrangeros del gose de dichas dignidades, benefficios y penciones, antes zelando la inviolable observancia desta disposición establecieron muchas
prevenciones a esse intento, disponiendo la Constitución 3 que las exequutorias para dichas dignidades, benefficios y penciones no puedan darse
ni despatxarse a favor de otros que dichos naturales y originarios de Cataluña; en la Constitución
9 del refferido título se stableció que a notario alguno sea lícito presentar ni tomar auctos de presentación de letras apostólicas, possessiones ni otros
de dichas dignidades y benefficios o de penciones
sobre frutos reservadas e impuestas, no siendo a
favor de catalanes y naturales de Cataluña; y assí
mesmo se prohibió a los avogados y procuradores el
avogar y procurar contra lo dispuesto en dichas
constituciones so pena de sien libras, de quedar
inhábiles e incapaces de todos officios y benefficios
y de destierro perpetuo del dicho Principado irremisiblemente, imponiendo otras penas a los diputados que fuessen negligentes en exequutarlo.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

en todos tiempos se ha sacrificado el Principado
en servicio de su magestat, y muy en particular
en las campañas duranta la passada guerra,
aviendo dado tan exemplar prueba de su constancia, amor e innata fidelidat en el contratiempo de la expugnación de Barcelona, circunstancias que le asseguran del paternal amor de su
magestat que (h)a de honrrar a aquellos vassallos
y hallar gratos oýdos en su magestat sus obseqüentes y humildes representaciones. Y siendo tan justificada ésta, esperan la admitirá su magestat y
que (h)a de ser de su real agrado el mandar se
observen las Generales Constituciones de aquel
Principado y, en conformidat dellas, que no se
admitan estrangeros, sino solamente sus naturales y originarios a las dignidades, benefficios y
penciones eclesiásticas de aquel, no obstante qualquier drecho en contrario, en que recibirá singular merced».

La Constitución X procedió aún con mayor rigor
contra los susodichos, imponiendo las más graves
penas y encargando al lugartiniente general de
su magestat y demás officiales reales su exequución, y la instancia a los deputados.
Y es digna de ponderación la refferida Constitución X para el intento, pues reconociendo que en
las pensiones que se imponían a favor de estrangeros sobre frutos de los benefficios de que eran provistos los natu- // 256v // rales concurrían éstos en
consentir las penciones a la contravención de dichas Constituciones, dispuso que los naturales y
originarios de Cataluña, para ser admitidos y
capaces de dichas dignidades y benefficios, a más
de la circunstancia de ser originarios del Principado, devan tener la de no aver consentido pensión, reservación de frutos ni pagado otro interés
a algún estrangero, y que en caso contrario dichos
naturales sean tratados y reputados por estrangeros. Que fue en efecto inhabilitarles perpetuamente de obtener benefficios con sólo el motivo de
aver consentido penciones a favor de estrangeros,
reputándolos desde entonces como a tales.

257v

Dilluns, a XX de juliol MDCXCIX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, Jaume Arnau Dias, mestre de casas,
mitjansant jurament ha fet relació, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, que, avent-se conferit de orde de
sas senyorias per a visurar la feyna de la obra de
mestre de casas que Joseph Prats, mestre de casas, enprengué fer als XVIII de maig del corrent
any per compte del General, ab los pactes continuats y expressats en lo acte rebut dit dia en la
scrivania major de la present casa, al capdemunt
de la muntada de la muralla qui munta des del
portal Nou al terreplé de ella, per a poder axamplar dit terreplé en lo indret y afrontació del
hort de la casa que dit General tenia cercaa dit
portal y en dit puesto antes del siti que francesos
nos posaren sobre esta ciutat de Barcelona en lo
any MDCXCIX, ha visurat y reconegut dita obra
diversas y diffarents vegades y ha trobat ésser
aquella ben feta, com de un bon mestre de casas
se pertany y segons lo pactat en la tabba en tot y
per tot.

258r

En aquest mateix dia sas senyorias, absent dit
senyor deputat real com dalt se ha dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica junt ab dos actes a sas senyorias
presentada per part del doctor misser Thomàs
Feu, jutge del bescomptat de Castellbò, y Anthon Cassany, notari; ab la qual suplícan sien sas
senyorias servits manar suspèndrer qualsevols
procehiments que contra ells se instassen o volguessen instar per part del procurador fiscal per
aver provehit una súplica donada per Joseph
Portella, sabater de Tírvia, qui avia deposat sinquanta lliures, un sou en poder de Anthoni Cas-

Ni es de estranyar tanta prevención para assegurar la firmesa destas disposiciones, quando tienen
de su parte la rasón y mente del derecho canónico,
práctica y costumbre universal de todo el orbe
christiano, aprovada y admitida en todo los tribunales ecclesiásticos y por el de la Rota Romana, y encargada su mayor observancia y stabilitat
con reales decretos de los gloriosos progenitores de
su magestat. Y por lo que toca al principado de
Cataluña muy en particular por el sereníssimo
senyor rey don Felipe el Grande, padre de su magestat, que está en Gloria, con sus reales despachos
de 2 de setiembre 1662 y 17 de junio 1664, dirigidos a sus embaxadores en la corte romana.
En todos los diletados reynos y provincias que ciñen la real diadema de su magestat se halla por
ley inviolable prevenida esta prohibición y exclusión de los estrangeros de las digni- // 257r // dades, benefficios y penciones ecclesiásticas, reservándolas para naturales y originarios de cada uno de
los dichos reynos, como atestiguan los doctores sus
regnícolas, y en particular de los de Aragón y Valencia, cuyos fueros en essa parte conforman con
la disposición de las Constituciones arriba mencionadas, y están en viril observancia, sin que en
parte alguna sean admitidos a las dignidades,
benefficios ni penciones eclesiásticas los naturales
del principado de Cataluña, motivo que califica
más la rasón con que éste pretende excluir de las
fundadas en él a los estrangeros originarios de
otros reynos.
Muy presentes tiene señor la real comprehención
de su magestat la lealtad, amor y finesa con que
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sany, notari públich de la Ciutat de Urgell; demanant que, attès dit depòsit se manàs al batlle
de dita vila, sobressegués y no passàs avant en la
execució que contra dit Portella instava Francisco Giralt, apothecari, de orde de sas senyorias;
com en effecte en forsa de dita provisió se despedí mandato a dit batlla en atenció de aver revocat dits procehiments, com era de vèurer de
dits dos actes rebuts en poder de Joan Batista
Arajol, notari de dita ciutat, als VII del corrent,
que junt ab dita súplica se han presentat a sas senyorias. Com més llargament de dita súplica y
dos actes és de vèurer, que són assí cusits, signats de números CXXXXIX, CL y CLI, y del
thenor següent:

sempre que per ells requirit serà; com tot és de
vèurer dels dos actes que·s presentan a vostra
senyoria fidelíssima, dels quals se manifesta no
haver concorregut en las suposició, dol ni malícia alguna. Per tant y altrament a vostra senyoria fidelíssima humilment suplican dit doctor
Thomàs Feu y Anthon Cassany, notari, sie de
son servey admètrer esta obsequiosa satisfacció
y manar suspèndrer qualsevols procehiments
que contra ells se haguessen instat o volgués
instar lo procurador fiscal. Que a més de ésser
tant conforme a la generosa benegnitat y
clemència de vostra senyoria fidelíssima (h)o
rebran a singular mercè. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Teixidor et Sastre».

Segueix-se dita súplica:

Segueix-se dit acte:

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

«Die martis septima mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono, in Urgellina Civitate.

Lo dia nou de mars pròxim passat se // 258v //
conferí Joseph Portella, sabater de la vila de
Tírvia, del bescomptat de Castellbò, ab Antoni
Cassany, notari públic de la Ciutat de Urgell y
scribà de la cort de dit bescomtat, deposant en
son poder 50 lliuras barcelonesas y un sou més
per fer valer y tenir, y entregant una suplicació
dirigida al jutge de dit bescomtat demanant en
effecte que, atès lo dit depòsit, se manàs al batlle de dita vila sobresegués y no passàs avant en
la execució que contra dit Portella instaba
Francisco Giralt, apotechari de dita vila, per
orde segons se deia de vostra senyoria fidelíssima. Y en effecte fonch firmada y provehida
dita suplicació per lo doctor Thomàs Feu, jutge y assessor de dit bescomtat, y en força de
dita provisió se despedí lo mandato al dit batlle
de la vila de Tírvia. E com tant per lo dit doctor Thomàs Feu com dit Cassany en lo sobre
referit fet obrasen inadvertidament y sens tenir
ànimo ni intenció de perjudicar en la menor
cosa a la jurisdicció y perrogativas de vostra senyoria fidelíssima, ni inmiscuir-se en cosa alguna tocant a la Generalitat, en part que havent
fet reflecció aserca dits procehiments, han revocat aquells, cassant-los y delineant-los del(s)
registres de dita cort, havent entregat la quantitat deposada en mà y poder del magnífich deputat local de dita ciutat y col·lecta de Urgell,
com és de vèurer del acte de dita revocació rebut en poder de Joan Batista Arajol, notari públic de dita ciutat, als VII del corrent, havent
així mateix en dita jornada despedit mandato al
batlle de dita vila de Tírvia per a què passe
// 259r // avant, no obstant qualsevol altre mandato precedent, y altrament done tota asistència, favor y ajuda als officials de la Generalitat
a. els originals d’aquesta súplica i instruments es troben intercalats entre els folis 257v i 258r del trienni.

1077

Noverint universi quod nos Thomas Feu, utriusque juris doctor in presenti Civitate Urgelli populatus, judex et acessor vicecomitatus Castriboni, Urgellensis dioecesis, et Anthonius Cassany,
notarius publicus dictae civitatis scribaque curiarum dicti vicecomitatus Castriboni, attendentes et conciderantes sub die nona mensis martii proxime lapsi ad instantiam Josephi Portella,
// 259v // sutoris villae de Tirvia, dicti Urgellensis dioecesis, expeditam fuisse quoddam mandatum seu literas penales honorabili bajulo dictae
villae de Tirvia vigore provissionis per me, dictum doctorem Thomam Feu, dicti judicii nomine facte in pede seu calse cuiusdam suplicationis
per dictum Josephum Portella michi dicto notario presentate inhibendo dictum bajulum et illarum vigore ad ulteriora in executione in dicta
suplicatione narrata et per dictum bajulum cepta ad instantiam Francisci Guiralt, farmacopule et tabularii tabulae dictae villae de Tirvia et
eius collectae, minime procedere posset. Quarumquidem suplicationis et provisionis thenore sequitur sub his verbis: «Il·lustre y molt magnífich senyor jutge del biscomtat de Castellbò. A
instància de Francisco Giralt, apothecari de la
vila de Tírvia, se instà rígida y rigorosa execució vers y contra los béns propris de Joseph
Portella, sabater de dita vila, en forsa de un
acte féu y firmà dit Portella a favor del dit Giralt en y ab lo qual li prometé donar, pagar y
satisfer la quantitat de sinquanta lliuras per lo
primer dia de Quaresma del present y corrent
any per tantas dit Portella ne avia de donar y
pagar als cònsols y universitat de dita vila per
lo arrendament li féu dita vila de las bollas de
dita vila y mitg corter de aquella en forsa del
acte de arrendament féu de ditas bollas Pere
Gasset, negociant y botiguer de la Ciutat de

[ 1699 ]

[ 1699 ]

Urgell, a la dita universitat com arrendatari
que és de les bollas de la col·lecta de dita Ciutat de Urgell. E com, il·lustre y magnífich senyor, dita // 260r // quantitat de sinquanta lliuras las demania dit Pera Gasset al dit Portella
en virtut del acte del dit arrendament féu a dita
universitat, y dit Giralt los pretenga en forsa de
convicció y ordre que té dels molt il·lustres senyors deputats del present principat de Cathalunya per a cobrar aquellas, y dit Portella desitja satisfer y pagar ab tota seguretat y certesa;
perçò, com y altrament depositant com ab la
present se offereix depositar dit Portella la dita
quantitat de sinquanta lliuras ab un sou més
per la valialitat del dit depòsit en mà y poder
de la cúria de vostra magnificència, a solta de
aquell a qui per vostra magnificència serà declarat tocar y spectar de dret ditas sinquanta
lliuras, suplica que dit depòsit sia admès y que
en la atenció sia manat al batlle de dita vila de
Tírvia lo que sobressegue en dita execució, y
perçò ésser fetas las provisions oportunas juxta
stillum, manant despedir las lletras y manaments per est effecte necessaris. Offitio, et cetera. Quod licet, et cetera. Altissimus, et cetera.
Marquès. Die nona marcii millessimo sexcentessimo nonagessimo nono admiso deposito si et
quantum expendiatur mandata petita cum incertione praesentis suplicationis juxta stilum.
Feu, judex». Attendentes propterea et conciderantes vigore dictae provisionis et mandati seu
litterum dictum Portella deposuisse in manu et
posse mei, dicti Cassany, notarii et scribae, presenti quantitatem quinquaginta librarum Barchinonae et unum solidum in preincerta suplicatione cuius expresis; attendentes ex inde et
conciderantes die presenti ad nostram prevenisse
notitiam dictum depositum et inhibitionem factae fuisse in prejuditium jurisdictionis per illustri et fidelissimi concistorii deputa- // 260v // torum et auditorum computorum in presentis
Cathaloniae principatus, et nostrum animum
declarantes dicimus cum presenti cum expeditione dicti mandati seu litterarum et inhibitionis
nos minime belle prejudicare jurisdictioni dicto
per illustris et fidelissimi concistorii nec rebus et
juribus ipsi concernentibus illudque seu illas
inadvertenter fuisse a nobis et nostra curia expeditas ad instantiam dicti Portella nec animo
usurpandi jurisdictionem dicti illustris et fidelissimi concistorii nec vos oponendi exactioni
juxtam Generalitatis, qua propter gratis, et cetera, ob causas predictas que conciderationem
exedunt animum que vestrum movem ad revocandum prout cum presenti precalendatum
mandatum seu literas et cetera procedimenta
illorum pretextu huc usque in dicta curia vicecomitatus Castriboni facta et alias eis videlicet
nulioribus via modo et forma quibus de jure facere volemus et possumus revocamus, anullamus
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et abolimus penibusque Cassany, et infringimus
ac pro revocabis, anullabis, cassatis et fractis inperpetuum a regestis dictae curiae haberi volumus et expresse declaramus a idem ut dictae jurisdictioni et juribus dicti per illustris et
fidelissimi concistorii perjuditium aliquod fieri
minime valeat et cum dictus Josephus Portella
pars deponans sit distans a dicta presenti curia
ubi residat hec nostra curia quinque lucris deponimus pro totali satisfactione dictae jurisdictionis et jurium dicti illustris et fidelissimi concistorii dictas quinquaginta libras cum uno solido
per dictum Portella depositas in manu et posse
magnifici Francisci Net, notarii // 261r // publici dictae curiae et deputati localis eiusdem civitatis et eius collectae, et notarii et testium infrascriptorum presentia, ut illas tradat cui
inposterum dicti admodum illustres domini deputati et auditores computorum seu dictus Josephus Portella ordinaverint seu disposuerint. Et
incontinenti dictus magnificus Franciscus Net,
ut deputatus predictus, dictum depositum acceptavit et se proptum et paratum esse dicit illud
tradire cui per dictos admodum illustres dominos deputatos et auditores computorum seu dictum Josephum Portella dispositum et ordinatum
fuerit. In quorum omnium et singulorum fidem
et testimonium ad perpetuum rei memoriam
publicum petimus et requirimus confici instrumentum per notarium infrascriptum. Actum,
et cetera. Testes sunt Nicolaus Domenech, agricola, et Ciprianus Marques, scriptor, ambo presentis civitatis Urgellensis.
Sig+num Joannis Baptista Arajol, apostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus presentis
Civitatis Urgellensis, qui predictum instrumentum penes cum receptum alieno calamo scriptum
clausit in fidel».
Segueix-se dit altre acte:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono,
die vero martis septima mensis julii eiusdem
anno intitulata, constitutus magnificus Thomas
Feu, utriusque juris doctor in Civitate Urgelli
populatus, judex et acessor vicecomitatus Castriboni, intus studium domus proprie habitationis
discreti Antonii Cassany, notarii publici dictae
civitatis, coram me, Joanne Baptista Arajol,
auctoritatibus apostolica et regia notario
// 261v // publico eiusdem civitatis, infrascripto,
et testibus inferius nominandis, requisivit mihi,
dicto Arajol, notario infrascripto, se dicto nomine die presenti mandasse expedire quoddam
mandatum seu literas sub huiusmodi thenore:
«Nós, lo doctor Thomàs Feu, per la sacra cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, jutge y acessor ordinari del

biscomtat de Castellbò, als honorables balles
de la vila y quarter de Tírvia. Salut en lo Senyor sabreu. Attenent y conciderant de què en
coses y dependències dels drets de la Generalitat del present principat de Cathalunya en manera alguna no·s hi poden inmiscuir, ni menos
suspèndrer, qualsevols execucions en què sian
instat pera part dels officials de dita Generalitat; perçò, ab thenor de les presents, y en pena
de sinquanta lliuras als cofres reals de sa magestat aplicadoras, se us diu y mana que vistes
y rebudes les presents, no obstants qualsevols
ordes nostres tinguésseu fins lo dia present,
doneu tot favor, acistència y ajuda a tots y
qualsevols officials del General, exactors, receptors y altres, tant dels drets de bolla com
dels drets de dit General, que vos demanaran,
sens rèplica ni escusa alguna; y en res no farau
lo contrari si la predita pena y altres a nós arbitràrias evitar voldreu, restituhireu les presents
a nós ab son complevi. Dat en la vila de Ciutat,
als set dies del mes de juliol any de la Nativitat
del Senyor mil sis-sens noranta-nou. Feu judex,
scriba pro sacra catholica et regia magestate curiarum vicecomitatis Castriboni. Anthonius
Cassany, notarius». De quibus omnibus et singulis, sicut prae- // 262r // dicitur, actis, dictis, gestis et secutis, dictus doctor Thomas Feu, dicto nomine, petiit et requisivit instrumentum confici
per me, dictum et infrascriptum notarium.
Quod fuerunt acta in dicta Civitate Urgelli,
sub anno, die, mense et loco praedictii, presente
dicto infrascripto notario, et presentibus etiam
Nicolao Domenech, agricola, et Cipriano Marques, scriptore, ambobus Civitatis Urgelli, pro
testibus ad hista vocatis et spetialiter assumptis.

MDCXCVIII.

Y en dita conferència se platicà y
tractà que las personas anomenadas representen a sos respective comuns en escrits que la
conferència des de principi resolgué que se
hauria de treballar altre cosa de la que tenia publicada en estampa, en opposició y satisfacció al
que se avia escrit en un llibre francès intitulat
«Muntiur le Gendred»; y que ab esta obra se assegureria lo major lustre de dits comuns y crèdit de tota la nació. Emperò, que era forsós que
aqueix treball inportàs gastos, per lo que, antes
de empanyar-se la conferència y passar a la effectuació de sa resolució, desitjava tenir la seguretat de com se avia de pagar lo que se offerís
per rahó de esta dependència y que la resolució
de cada hu de dits comuns e o resposta fossen
servits ditas personas anomenadas respostar-la a
la conferència per a què, a vista de ella, puga
premeditar lo que aparexerà dèurer-se obrar sobre est fet.
263r

Sig+num Joannis Baptista Arajol, apostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus Civitatis
Urgelli, qui praemissis omnibus et singulis una
cum praenominatis testibus presens interfuit
alienoque calamo scribere fecit et clausit et requisitus in fidem».
Dijous, a XXIII de juliol MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.
262v

Divendres, a XXIIII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, són anats los senyors de la sisena a casa
la ciutat a continuar la conferència per averse tingut la última vegada en la present casa
de la Deputació, y en lo tocant a cerimònias
se observà lo mateix que als XVIII de octubre

Dilluns, a XXVII de juliol MDCXCIX. En aquest
dia no ha acistit ni ha vingut a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimecres, a XXIX de juliol MDCXCIX. En aquest
dia sas senyorias, absent de la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cussís y continuàs en lo present
dietari una real cart(a) escrita a sas senyorias per
lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, de data
de XX de juny pròxim passat; ab la qual ordena a
sas senyorias que, quedant lo sufficient de sedes
y llanas en lo Principat, discurren y executen sas
// 263v // senyorias lo convenient per la treta de
dits gèneros per estrangers; y de un bitllet que
acompanya dita real carta fet per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent y capità general de sa magestat en aquest Principat,
de data de tres del corrent. Com més llargament és de vèurer de dita real carta y bitllet, que
són assí cusits, signats de números CLII y
CLIII, y del thenor següent:
Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Hanse
recivido diferentes cartas que se reducen a participar que se han estancado todas las sedas y lanas
para extraherlas fuera de mis reynos por estrangeros, en tanto grado que no dexan porción alguna para las fábricas de sus provincias; y que si no
se aplican promptas y eficazes providencias para
evitar este daño se extinguirán las fábricas y quedarán pereciendo y a pedir limosna los tratantes
que se emplean en estas maniobras, de que se puea. els originals d’aquestes cartes es troben intercalats entre els
folis 263v i 264r del trienni 1698-1701.

a. a continuació repetit que.
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den rezelar las perjudiciales conseqüencias que se
dexan considerar de quedar ociosa y sin exercicio
tanta gente como se emplea en ellas, a más de los
graves daños que también se seguirán de cesar las
fábricas cuya conserbación y aumento se ha considerado en todos tiempos tan útil y conveniente.
Con cuio motivo os ordeno y mando que, teniendo
presentes los tratados de paz en que regularmente
se permite el libre comercio a los amigos y los medios que habrá por donde, quedando la porción suficiente de estos géneros en ese Principado, como lo
he mandado advertir para los demás reynos, puedan tener también el útil // 264r // de la saca en
lo que sobrare discurrays, y executeys por una parte todas las providencias que juzgareys convenientes para ataxar tan gravíssimos daños como en
(e)sto se experimentan. Sobre que también escribo
al príncipe Darmestat, mi lugarteniente y capitán general, y ciudad de Barcelona, esperando
del celo de todos os aplicareys al remedio destas desórdenes con particular cuydado y atención, en
que me daré por muy servido. Dattus en Madrid,
a XX de junio MDCXCVIIII. Yo, el rey.

Lo dia tres del corrent se me ha entregat dos
plechs que van al deputat local de esta col·lecta,
que quant se troba ausent és eixa la costum, y
com lo deputat local se troba detingut en Tortosa mesos ha per lo sant tribunal de la Inquisició, passo a significar a vostra senyoria fidelíssima esta notícia per a què mane avisar del
fahedor o, si voldrà, nomenar algun subrrogat
en lo interim per a què se puga posar en execució los ordes de vostra senyoria fidelíssima, als
quals obeiré prompte, pregant a Déu guarde a
vostra senyoria fidelíssima en ambas felicitats.
Tremp y juliol V de MDCXCIX.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors.
Besa la mà de vostra senyoria fidelíssima.
Scrivà major, servidor.
Joan Francisco Garau, notari.
265r

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, junt ab lo secretari y
scrivà major y magnífich racional del General y
present casa, és baixat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en
lo present mes de juliol, y se han trobat los infrascrits y següents:

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Jacobus Rull, consulens. Vidit
Borgias, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Villatorcas».
Segueix-se dit bitllet:
«Con la posta que ha llegado oy recivo la adjunta
real carta para vuestra senyoría, tocante a verse
estancada las sedas y lanas para extreherlas por
estrangeros fuera de los dominios de su magestad,
como con más extención entenderá de su contenido vuestra senyoria. A quien guarde Dios muchos
años. Barcelona y julio III de MDCXCIX.

Primo, als quatra. Aprehenció feta en la botiga
vulgarment dita del Christo, en los Cambis de
la present ciutat, de LXXIII canas taffatà de
llustre negra, de amplària quatra palms.
Ítem, dit dia. Aprehenció feta en la mateixa
botiga; primo, de LVI onsas pes de march galons de or y plata fins, bocins inferiors; ítem,
CCVI onsas de or y plata falssos de diffarens
sorts.

Jorge, landgrave de Hassia».
En aquest mateix dia sas senyorias, absent de la
present ciutat dit senyor deputat real com dalt
se ha dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias per Joan Francisco Garau, notari de la
deputació local de Tremp, de data de V de juliol
pròxim passat, ab la qual avisa a sas senyorias de
com lo magnífich deputat local del General de
Tremp mesos ha se troba detingut en Tortosa,
per a què sian servits donar providència. Com
de dita carta més llargament és de vèurer, que·s
assí cusida y signada de número CLIIII. La qual
és del thenor següent:

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya».

Agost
265v

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
a. L’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
264v i 265r del trienni 1698-1701.
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Dissapta, a I de agost MDCXCIX. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, absenta
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de la
present ciutat, cusís y continuàs en lo present
dietari una representació que sas senyorias fan a
sa magestat, Déu lo guarde, en orde a què sia
servit a consolar a las universitats del present
Principat respecte de no trobar-se ab convenièncias per rahó de las guerras passadas per a poder
suportar lo càrrech dels allotjaments y contribucions ab aquella providència que millor li aparega; y que, axí mateix, en atenció de a què aquest
a. a continuació ratllat de.

Principat no·s troba ab fortificacions en las fronteras, se dignaa ordenar lo que millor judicarà
convenir; y, aximateix, dos còpias de cartas fetas
per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y
molt il·lustre y fidelíssim bras militar al rey, nostre senyor, acompanyant dita representació.
Com més llargament és de vèurer de dita representació y dos còpias, que tot és assí cusit y signat de números CLV, CLVI y CLVII, y del thenor següent:

crecidos intereses, haviéndose para pagar éstos impuesto muchos pechos y tributos sobre los frutos de
sus mismas cosechas, en tanto grado que los comunes y particulares se hallan exaustos y con tanta
necesidad que no les queda a muchos de éstos lo
preciso con que poder alimentar sus familias,
ayudando a esto la esterilidad y carestía por occasión de malas cosechas o havérselas malogrado los
exércitos con tránsitos o acampamientos en todo el
discurso de la guerra.

Segueix-se dita representació:

Para llevar con más gusto todos los referidos gastos
y trabajos los servía de alibio la esperanza de que,
ajustándose la paz, saldrían de aquellos ahogos;
persuadidos que con ella se les minoraría la carga
y pesso del alojamiento y de que por esse medio podrían acudir a satisfacer sus grandes deudas y
empeños contrahydos por occasión de la misma
guerra, y rehacerse y ponerse en estado de poder
continuar los mismos servicios con el mismo vigor
y número de gente en casso que por el tiempo se
moviesse o declarasse otra guerra.

«Señorb.
Los deputados y oydores de qüentas del General
del principado de Cathaluña dicen que las universidades y pueblos del Principado en los nueve
años de la última guerra, como siempre, han servido a su magestad con aquella finesa y celo que
corresponde a la natural obligación y al deseo y
affecto de // 266r // emplear sus vidas y hasiendas
en servicio de su magestad, a cuyo fin an assistido
a totas las campañas o con tercios formados a su
costa o compañías regladas o con somatenes o
otras milicias siempre que an tenido orden de los
lugartenientes de su magestad. Assimismo, han
contribuhido muy gustosos durante todo el referido tiempo para el abasto del real exército de su
magestad con acemilas, carretaría, pajas, estacas, faxinas y otros géneros según lo pedía la ocasión y la nececidat. Y en la última campaña del
sitio de Barcelona se señalaron tan effectuosamente celosos por la defensa y conservación de essa
capital del Principado, conciderando que de ella
pendía la de los demás reynos de la corona de su
magestad, que levantaron a sus costas y effectivamente asistieron en el real exército con un considerabilíssimo número de milicias del país, en
compañías formadas y somatenes, sin reperrar en
los tan grandes gastos que occasionavan los crecidos sueldos, socorros y acistencias de vituallas que
se les subministrava para su mantenimiento, todo
a expensas de los mismos pueblos.
Estos servicios continuados por tantos años eran
de alguna mayor consideración quando al mismo
tiempo por el ymbierno se hallava todo el Principado con numeroso alojamiento de soldados, cuya
carga minorava sus fuersas y attenuava sus averes, faltándoles a los lugares los medios con que poder mantener unos y otros empeños. Pero el celo de
acudir y adelantar el mayor servicio de su magestad les alentava a buscar expedientes para cumplir y satisfacer a sus deseos, empeñándose en tomar
cantidades concidera- // 266v // bles de dinero con
a. a continuació ratllat ma.
b. els originals d’aquestes tres cartes es troben intercalats entre
els folis 265v i 266r del trienni 1698-1701.
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Fundávasse esta esperanza en las repetidas experiencias de la real piedad de su magestad,
que ahún en el tiempo de las guerras antecedentes a esta última, compadecido de los gastos que
en ellas padecía el Principado, se dignava mandar el que durante el ymbierno saliesse gran parte de cavallería de esta frontera para mantenerla y alojarla en los reynos y dominios de su
magestad más vecinos aa esse Principado, hasta
que llegasse la primavera // 267r // y el tiempo de
empesar la campaña, executándose lo mismo y el
mayor número imediatamente después de publicada la pas para todo el tiempo que ésta continuava.
Pero en la ocasión presente, corriendo ya dos años
de la effectuación de la pas, quando esta última
guerra ha sido con grande exesso dobladamente
costosa al Principado, no sólo ha logrado éste el
alivio que la real piedad de su magestad acostumbrava concederla después de concluidas las
pases antecedentes, sino que actualmente experimenta en sesenta y siete compañías de cavallos
que tiene alojadas, y que se compondrán de tres
mil soldados con poca diffarencia, sin dos trosos
que se hallan de guarnición en las plasas, a quienes los lugares vecinos subministran las pajas, al
doble la carga y pesso de alojamiento; assí porque
en tiempo de guerra solamente se alojavan las
tropas en los meses del invierno, y ahora en tiempo de pas se continua por todos los del año, como
también por el excesivo y doblado número de tropas que han quedado en el Principado para alojarse y actualmente lo están, respecto de las que
acostumbraron a quedarse en el tiempo de las
a. a continuació ratllat su magestad.
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pases antecedentes, siendo ahora mucho menores
y más déviles las fuerzas del Principado por las
razones referidas.

dar que se embien las messadas y asistencias proporcionadas para que pueda entrar de guarnición en las plazas y mantenerse en ellas; sin las
quales asistencias se desharían totalmente y perecerían en gran deservicio de su magestad,
causando ya mucha lástima ver la necesidat y
pobresa que padecen por falta de pagamentos reglados.

Sobre este grande número de cavallería que ha
quedado, aumenta la miseria y necesidad de
los pueblos el que muy considerable parte de los
soldados tiene mujer, hijos y otra familia; de que
se sigue que por una plaza que aloja y reparte
el thesorero mantiene el paysano y alimenta
muchas bocas, y se ve obligado a contribuhir en
cantidades de dinero // 267v // sobre sus fuerzas
para evitar las repentinas quiebras y disgustos
que la más despierta providencia no puede prevenir.

Por tanto, los deputados y oydores del General del
principado de Cathaluña, llevados de la obligación que les impone el amor y celo al mayor servicio de su magestad y en cargo de sus officios de mirar y atender por la conservación del Principado,
suplican a su magestad con todo rendimiento
que, compadecido de los grandes gastos y ahogos
que éste ha padecido en la última guerra, se digne
la real piedad de su magestad mandar se le minore el número del alojamiento havido respecto y
proporción a la posivilidat de los lugares, entrando la otra parte de guarnición en las plazas, con
las precisas asistencias, sin las quales totalmente
// 268v // perecerían los soldados; o mandando su
magestad que durante esta última pas se observase lo que siempre se havía estilado en las antecedentes, que era sacar gran parte de la cavallaría
para alojarla en otros reynos y dominios de su magestad, que con este medio podría el Principado
satisfacer las deudas y empeños y recobrarse para
ponerse en estado de continuar los mismos servicios en las urgencias de otras guerras, sacrificándolo todo por mantenerse y conservarse debajo la
suave y paternal obediencia de su magestad, que
es el único fin que les mueve para esta representación.

A todo lo qual se añade que desde el tiempo del
marqués de Gastañaga se introdujo también la
novedat de alojar la infantaría por los logares
con el motibo de no hallarse en aquella ocasión
plasas bastantes en que ponerla de guarnición,
por haver las armas del rey christianíssimo conquistado las más del Principado, y continuándose
hasta oy este alojamiento; y serán más de tres mil
infantes los que se hallan repartidos por los lugares, sin veynte esquadras de migueletes en número
de algunos quinientos hombres, que también están alojados; y que, no siendo fácil el que guarde
este género de milicia con exactitud la disciplina
militar, occasionan muchas inquietudes en los
parajes en que se hallan. Todo el qual número dea
infantería occupa y llena muchos lugares del
Principado que pudieren servir de ensanche a la
cavallaría.
Todos los referidos ahogos se han representado al
príncipe de Armstad, lugarteniente y capitán general de su magestad en este Principado, que con
el grande celo que tiene por el mayor servicio de su
magestad ha procurado con summa aplicación y
desuelo dar todas las órdenes más combenientes
para remediar por su parte los excesos y abusos que
podía haver en los alojamientos, assí como también en la misma forma lo executan todos los demás generales a quienes // 268r // toca esta dependencia muy en consuelo y alivio de los vassallos de
su magestad.
Pero como el remedio principal a tantas miserias
y calamidades como padece el Principado no depende de su mano, pues consiste en el excesivo número de los soldados alojados respecto de la corta
posibilidad y de los haveres de los lugares en que
alojan; y no esté al arbitrio del lugarteniente de
su magestad el minorarle, pues solamente su magestad es el único y soberano dueño, o demandar
que gran parte de las tropas passe a alojarse en
otros reynos y dominios de su magestad, o man-

El mismo celo del mayor servicio de su magestad
impele a los deputados y oydores a representar y
poner en la real consideración de su magestad
quan desabrigado se halla el Principado y expuesto a qualquiera invasión repentina de los franceses siempre que se sucitase algún movimiento de
guerra, no hallándose plaza ni fortificación alguna en toda esta frontera que pudiese estorvar,
resistir y detener el primer ímpetu con que podrían executarla, quedando a su arbitrio todo el
país, pudiendo acampar y alojar sus tropas hasta
penetrar lo más interior del Principado; quando
al contrario tiene el rey christianíssimo tan prevenida y fortificada toda la circunferencia de su
frontera y entrada de Rossellón en las plazas de
Colibre, Nuestra Señora del Castillo, Bellaguarda, los Baños, Prats de Molló, Villafranca del
Conflent y Monluis.
269r

a. a continuació ratllat cavallaría.
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En los principios de esta última guerra se recelava
con fundamento el trágico fin que tubo Barcelona por ocasión de estar desprevenida de fortalezas
la frontera o no ser tantas como eran menester ni
en los parajes que pudiessen resguardar las entra-

ziendas en servey de sa magestat en los anys de
la última guerra y en totas las campanyas de
aquella, acudint ab la major prestesa y reforsos possibles a engrossar lo real exèrcit, y sens
exemplar en la última del siti de esta ciutat, al
major servey de sa magestat; y que per això
restan impossibilitats, no obstant la pau, de poder suportar tant crescuts allotjaments de cavalleria y infanteria de las tropas del real exèrcit
de sa magestat com vuy suportan. Re- // 270r //
presentan aximateix a sa magestat quant desabrigat se troba vuy lo Principat en la frontera,
per falta de fortificacions o fortalesas, municions y provisions militars, exposat a qualsevol
invasió repentina dels francesos quant se sucite
algun moviment de guerra; y que a esta ciutat
li falta la necessària defensa a ocasió de las ruhinas que lo siti passat deixà en sas murallas y baluarts, suplicant a sa magestat sie de son real
servey manar se donen los ordes convenients
per fortificacions y demés provisions necessàrias; y aximateix lo alívio que las universitats y
pobles se prometen del paternal amor de sa
magestat, manant se’ls minore lo número y
modo de tant crescuts allotjaments respecte a
sas possibilitats insuportables. Y regonexent
esta ciutat quant és y ha de ser del real servey
de sa magestat la providència en las fortificacions y prevencions militars, y en lo alívio de
las universitats y pobles per a què ab ell pugan
en aquest temps de pau refer-se de sos atrassos
y posar-se en estat de continuar los mateixos
serveys en las urgèncias de altres guerras per a
poder-ho sacrificar al real servey de sa magestat, acompanya esta ciutat humilment als reals
peus de sa magestat la rendida súplica y representació dels deputats, esperant del amor y carinyo ab que sa magestat ama a estos sos fidelíssims vassalls se dignarà benignament annuhir
a tot lo suplicat en la representació. La Divina
guarde la cathòlica y real persona de sa magestat com ha menester la Christiandat tota y estos sos fidelíssims vassalls li suplican. Barcelona
y agost primer de 1699.

das del enemigo, sin embargo quedavan en pie,
por la parte de Cerdeña, Montallá, que el duque
de Bournunville puso en defenza regular mientras no se podía reemprender la rehedificación de
la plaza de Puigcerdán; también se hallava la
Seo de Urjel, con sus murallas, torres y obras exteriores con que poder defenderse algunos días; por
la parte de la montaña estavan fortificados los
lugares de Camprredón, Castellfollit, torres de
Ribas y algunos castillos de menor monta; y en la
marina Palamós, que dándose la mano con Hostalrrique cubría considerable parte del país entre
Gerona y Barcelona.
Pero en el curso de esta última guerra se hallan
todas estas plazas y fuerzas demolidas y arruynadas, sin quedar alguna en forma de defenza, y
las de Gerona y Rosas, más imediatas a la frontera, se ven desprevenidas de todo género de municiones, pertrechos, artillería, reservas de granos
y de todo lo demás que se necesita en el casso de
ser invadidas. Con que el Principado en el presente estado se halla totalmente indefenso y expuesto a que en casso de rompimiento el enemigo
occupe todo el país sin hallar resistencia, hasta
ponerse delante de Barcelona, que sin remedio
havía de sucumbir a sus violencias quando por
la parte que dos años ha fue atacada queda con
las mismas ruynas, cahýdos los baluartes y quitadas las defenzas, las murallas y torres fracassadas y derribadas en mucha parte a tan copioso
dilubio de balas, bombas, ornillos y otros fuegos,
sin // 269v // hallarse ahún bien reparada la dilatada brecha dispuesta para el assalto, el recelo
y la contingencia del qual obligó a la capitulación. Todo lo qual necesita de la soberana providencia de su magestad, interessando tanto en su
remedio el real servicio y el consuelo de estos fidelíssimos vassallos.
Por lo que los deputados y oydores, postrados a los
reales pies de su magestad, con el más humilde
rendimiento suplican a su magestad se sirva
mandar que se den las órdenes combenientes
para el resguardo y seguridad del Principado
con la fortificación y defenza de la frontera.
Como lo esperan de la real benignidad y paternal amor de su magestad y lo recivirán a singularíssimo favor».

270v

Segueix-se dita còpia:
«Senyor.
Los deputats y ohydors de comptes del General de est principat de Cathalunya en compliment de sa obligació se posan als reals peus
de sa magestat representant las necessitats, treballs y falta de medis ab que se troban vuy las
universitats y pobles del Principat, per haver
empleat sos comuns y particulars vidas y ha1083

Senyor.
De vostra sacra, cathòlica y real magestat.
Fidelíssims y obedientíssims vassalls, que las reals mans de sa magestat besen.
Los concellers de la ciutat de Barcelona.
Francisco Cortès, secretarius».
Segueix-se dita altra còpia:
«Senyor.
Los deputats y ohidors del principat de Cathalunya ab la representació del estat de esta
província posan als reals peus de sa magestat, y
havent demanat los acompanyàs, lo bras militar
logra gustós la occasió de postrar-se als reals

[ 1699 ]
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peus de sa magestat ab tot rendiment perquè,
essent tant digne la matèria que los deputats
representan, així en orde al alívio de la sobrada càrrega dels allotjaments com en lo desabrigat de la frontera, de la real pietat y amor
de sa magestat suplica lo bras militar a sa magestat sia de son real servey aconsolar lo consistori y a tota esta atreballada província; de
que redundarà gran benefici al real servey de
sa magestat, que és lo blanch a què mira tot
nostre cuydado, sacrificant nostres vidas y hiziendas per a lograr-lo, en augment y conservació de la real corona de sa magestat. La Divina guarde y dilate la vida de sa magestat, com
la Christiandat ha menester y estos sos fidelíssims vassalls desitjen. Barcelona y agost I de
1699.
Sacra, cathòlica y real magestat.
Humilíssims y fidelíssims vassalls de sa magestat, que sas reals mans y peus besen.
Lo protector y bras militar del principat de Cathalunya».
En aquest mateix dia sas senyorias, absent dit
senyor deputat real com dalt se ha dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari unas lletras exortatòrias, monitòrias y requisitòrias dirigidas al
il·lustríssim y molt il·lustres senyors archabisbes, bis<bis>bes, capítols, abats y altres del
present Principat, inthimant-los ab aquellas la
observansa de la Constitució primera del títol
quint de las Generalsa de aquest Principat, disposant que estrangers no pugan obtenirb officis
ni benefficis eclesiàstichs de Cathalunya, junt
ab lo acte de la presentada de aquellas fet al vicari general del molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Solsona, ausent, vuy excel·lentíssim embaixador de sa magestat, que Déu
guarde, en Alamanya, y al molt il·lustre capítol
de dita santa iglésia. Com de aquellas és llargament de vèurer, que assí són cusidas, signadas
de número CLVIIIc.
Diumenja, a II de agost MDCXCIX. En aquest dia
a la matinada han arribat dos galleras de la esquadra de Espanya.
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Dimecres, a V de agost MDCXCIX. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat real de la present
ciutat, a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari un
acte rebut als XIIII de juliol passat en poder de

Anthon Cassany, notari públich de la Ciutat de
Urgella y de la diputació local de dita ciutat,
del qual apar com se han lliurat al encant públich, en atenció de haver offert fer-ho a menor preu que ningun altre, las obras necessàrias
fahedoras en la casa petita que lo General té en
dita ciutat a Francisco Pala, per preu de trescentas lliuras ab vint-y-sinch lliuras de axaus; y
aximateix una carta escrita a sas senyorias per
Francisco Nét, deputat local del General de la
Ciutat de Urgell y sa col·lecta, de data de VIIII
de juliol pròxim passat, ab la qual noticia a sas
senyorias que li avie aperagut bé que Fèlix Pelegrí, altre dels taulers, se retingués las trescentas vint-y-sinch lliuras se han de donar en la
casa del General. Com més llargament
// 272r // és de vèurer de dit acte y carta, que
tot és assí cusit y signat de números CLVIIII y
CLXb.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent dit
senyor deputat real, han ordenat al magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici
de síndich del General y present casa, solicitàs la
llibertat de dos galeots que·s troban en las dos
galeras de Espanya que de present estan en lo
port de la present ciutat, per dir-se aver finit lo
tems de llur penitència.
Dissapta, a VIII de agost MDCXCIX. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, absent de la present
ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una àpocha de la qual consta com són pagadas quaranta-dos lliuras a Francisco Cassany,
adroguer, per la segona paga de las obras necessàrias fahedoras en la casa de la deputació local de la ciutat // 272v // de Lleyda, y un acte del
qual consta com mestre Joseph Marginet y
Francisco Gassol, mestras de casas, han regonegut las obras novament fetas en dita casa del
General, y que aquellas estan bé y segons art y
de la manera expressa la tabba. Com més llargament és de vèurer de dita àpocha y acte, que són
assí cusits y signats de números CLXI y CLXII,
y del thenor següent:
Segueix-se dita àpocha:
«Diec decima mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono.
Illerdae.
Ego Franciscus Casany, aromatarius Illerdae,

a. a continuació ratllat Constitucions.
b. a continuació ratllat officis ni.
c. a continuació: lletra requisitòria impresa. 1699. 1 full
(ACA, Generalitat, Dietari, N-93 (volum), entre els ff. 270v
i 271r).- al vers d’aquesta requisitòria es troba una certificació escrita, transcrita a l’Apèndix 4, pàg. 1737.

1084

a. a continuació ratllat ciut.
b. a continuació una certificatòria i una carta, transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 1738.
c. l’original d’aquesta àpoca es troba intercalat entre els folis
272v i 273r del trienni 1698-1701.

gratis, et cetera, firmo apocham vobis discreto Josepho Badia, notario publico Illerdae, receptori
subrrogato Generalitatis et collectae dictae civitatis, presenti, de quadraginta duabus libris monetae Barchinonae. Et sunt pro secunda solutione
operum necessariorum fatiendorum in domo deputationis localis eiusdem civitatis Illerdae iuxta
tenorem arrendamenti dictorum operum per
illustrem doctorem Jacobum Marti, presbiterum,
Sedis Illerdensis canonicum, deputatum localem
dictae Generalitatis et collectae, in mei favorem
firmati, die decima mensis may proxime elapsi.
Modus vero solutionis dictarum quadraginta
duarum librarum talis fuit et est quoniam illas
habui et recepi a vobis, dicto discreto Josepho Badia, receptore praefato, in pecunia numerando
realiter et de facto, in substituti notarii et testium infrascriptorum praesentia. Et ideo renuntiando, et cetera. Firmo apocham, et cetera. Actum, et cetera.
273r

me subscribo et meum quo utor artis notariae appono sig+num».
273v

Dimecres, a XII de agost MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, a la tarda, Jacintho Aliat,
natural de Darnius, condempnat a servir en galeras per espay de sinch anys, y axís galeot de la
galera dita de Santa Anna de la esquadra de Espanya, se ha presentat en presència del il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, per no
aver-se ajuntat aquesta tarda lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori, per ocasió de haver conseguit llibertat per haver acabat y finit lo temps de
llur penitència.

274r

Testes sunt reverendus Joannes Baptista Serra,
presbiter Sedis Illerdensis benefitiatus, et magister Joannes Feixes, caligarius dictae civitatis, et
Josephus Malegat, scriptor civitatis eiusdem, qui,
et cetera».
Segueix-se dit acte:
«Diea prima mensis augusti anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
nono. Illerdae.
Mestre Joseph Marginet y mestre Francisco
Gassol, mestres de casas de la present ciutat
de Lleyda, diuhen y fan relació que, instats y
requerits per lo il·lustre doctor Jaume Martí, canonge de la santa iglésia de Lleyda, deputat local del General y col·lecta de dita ciutat, se han conferit a la casa del General y
col·lecta de la mateixa ciutat a fi y effecte de regonèixer y visurar las obras necessàrias novament fetas e o fetas fer en dita casa per Francisco Casany, adroguer de dita ciutat, com a
arrendatari de ditas obras, segons apar dels
pactes de aquelles en la tava. Y, vistes y regonegudes ditas obras, diuhen que estan bé y segons art y de la manera expressa la dita tabba.
De quibus, et cetera.
Testes sunt magnificus Franciscus Ferrer et de
Aguilaniu, in decretis bacallarius, et Josepho
Malagat, scriptor Illerde.
In quorum fidem aliena manu scriptorum ego,
Albertus Picons, regiae auctoritate notarius publicus de collegio notariorum publicorum, hich
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 272v i 273r del trienni 1698-1701.
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Divendres, a XIIII de agost MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dilluns, a XVII de agost MDCXCIX. En aquest dia
no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, és vingut en la present lo excel·lentíssim
don Emanuel de Semmanat, marquès de Dosrius, embaixador // 274v // del rey, nostre senyor, que Déu guarde, per al rey christianíssim,
avent-se obtinguda hora per medi de un gentilhom, a effecte de despedir-se del molt il·lustre
y fidelíssim concistori, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar,
aquell de la present ciutat y aquest de concistori. Y és estat cumplimentat en tot y per tot com
(h)o fou lo excel·lentíssim senyor duch de Tursis, grande de Espanya, quant vingué a despedir-se als VIII de juliol passat. Com més llargament és de vèurer en lo dietari corrent en dita
jornada.
Dimecres, a XIX de agost MDCXCIX. En aquest
dia dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per
trobar-se indispost en lo llit. Y se adverteix que
no·s farà altra nota fins torne a concistori.
En aquest mateix dia sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich, so és, aquell de la present ciutat
y aquest de concistori per sa indisposició, han
anomenats per experts a Vicens Puigbò y Miquel Delé, mestres // 275r // ferrers, ciutedans
de Barcelona, per a visurar las tres reixes de ferro que Rafel Costa, mestre ferrer manyà, ciutedà de Barcelona, ha emprès fer ab acte rebut
en la scrivania major, als XXI de maig del corrent
any, per la present casa; so és, per las tres portas
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per las quals se entre des del(s) claustros de dita
present casa al terreplé dels tarongers, so és, si
aquellas estan fetas segons lo pactat en la tabba
y conforme las trassas.
En aquets mateix dia dits Vicens Puigbò y Miquel Delé, constituhits personalment en lo concistori de sas senyorias, absents com dalt se ha
dit dits senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich,
han prestat jurament a Déu, Nostre Senyor, y a
sos quatre sants Evangelis per ells y lo altre de
ells corporalment tocats, en mà y poder de sas
senyorias, de com per via directa, no tenint interès algun ni eran partícips en lo preu fet de ditas tres reyxas, y de haver-se bé y llealment en la
visura per ells fahedora de ditas tres reixes, offerint fer relació a sas senyorias si ditas tres reyxas
de ferro estan fetas segons lo disposat y pactat
en lasa tabbas, conforme lo model·lo y trassas y
segons las gruxas ensenyadas, y, finalment, si estan ben fetas conforme a un pèrit mestre ferrer
manyà se partany, o millor, que en las trassas se
demontrava.
275v

Divendres, a XXI de agost MDCXCIX. En aquest
dia ha acistit y tornat a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, convelescut
de sa indisposició passada.
Dissapta, a XXII de agost MDCXCIX. En aquest
dia sas senyorias, absent de la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real y del
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, han ordenat a mi, (secretari) y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una certificatòria autènticha feta per Anthon Cassany, notari
de la deputació local de Urgell, als XVI de agost
corrent, de la qual consta com en la tabba de
las obras necessàrias de las casas del General de
la Ciutat de Urgell ay ha un ítem o capítol
contenint que lo preu de ditas obras se pagarà
ab tres pagas. Com més llargament és de vèurer de dita certificatòria, que·s assí cusida y signada de número CLXIII, y del thenor següentb:

276r

Segueix-se dita relació:
«Certificoc, fas fe y verdadera relació jo <an>
Anthon Cassany, per les autoritats apostòlica y
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, notari
públich de la Ciutat de Urgell y scribà dels negocis de la deputació local del General de la
a. a continuació repetit en las.
b. a continuació ratllat Dimenja, a XXIII de agost MDCXCIX.
Dilluns, a XXIIII de agost MDCXCIX. Dimars, a XXV de agost
MDCXCIX.
c. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 275v i 276r del trienni 1698-1701.
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stació y col·lecta de la Ciutat de Urgell, de
com en la tabba de les obres necessàrias que
mestre Francisco Pala, mestre de casas de la
Ciutat de Urgell, se obligà a fer ab acte rebut y
testificat en poder de mi, dit y infrascrit notari,
lo dia vint-y-vuyt de juny proppassat, en les casas del General de dita deputació local, conste
y en aquella és posat entre altres capítols y pactes un que·s del thenor següent: «Ítem, sàpia
lo qui enpendrà dita obra que lo preu se li lliurarà dita obra se li pagarà ab tres iguals pagas;
so és, la primera lo dia del acte, la segona
quant la feyna serà mitg feta y la tercera acabada y visurada dita obra per dos mestres pràtichs
y a ses costes». La qual tabba y pacte especificats estan continuats en lo cos del sobre refferit
acte, com més llarga- // 276v // ment és de vèurer, al qual me referesch. La qual fe y relació
fas a instància y de orde del magnífich deputat
local de dita stació y col·lecta, vuy, als setse del
mes de agost any de la Nativitat del Senyor
MDCXCIX.
Et de praemissis licet aliena manu fideliter scriptae et in juditio et extra plenaria impendatur fidem ego idem Cassany, notarius et scriba supramemoratus, hich me subscribo et meum solitum et
assuetum appono sig+num».
Dimars, a XXV de agost MDCXCIX. En aquest dia
Vicens Puigbò y Miquel Delé, mestras ferrers,
ciutedans de Barcelona, experts anomenats per
sas senyorias als XVIIII del corrent per a visurar
les tres reixes de ferro que Rafel Costa, mestre
ferrer manyà, ciutedà de Barcelona, ha emprès
fer ab acte rebut en la scrivania major als XXI de
(maig) del corrent any per la present casa, so
és, per las tres portas per las quals se entre des
dels claustrosa // 277r // de dita present casa al
terreplé dels tarongers, constituhits personalment en lo concistori de sas senyorias, absent
de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, han fet relació a sas senyorias que, no obstant que lo mateix dia avian jurat en mà y poder de sas senyorias de aver-se
bé y llealment en dita visura, representàva(n) a
sas senyorias de què se trobàvan ab moltas y
particulars ocupacions a què devian acudir, y
que estas no·ls permetian in promptu poder-se
aplicar a dita visura; del que se’n seguia singular perjudici al General y a dit Costa; y que
axís, attesas estas rahons, fossen servits sas senyorias anomenar altres experts. Al que sas senyorias los han respost que en concideraciób
del sobradit passarian a nomenar altres experts
per dita dependència.

a. a continuació ratllat fins.
b. a continuació repetit que en concideració.

En aquest mateix dia, absent dit senyor deputat
real, constituït personalment en lo concistori
de sas senyorias lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, ha fet relació de com
avent-se conferit lo dia de ahir de orde de sas
senyorias en la casa de la pròpria habitació del
noble don Francisco de Portell, doctor del Real
Consell y advocat fiscal de la règia cort, y
avent-li dit que lo noble don Miquel de Calderó, regent la real cancilleria, li havia dit se conferís ab ell per a què de nou se servís significar
al noble regent la real thesoraria que era cert
que al General se devian pagar avarias, tant per
rahó de composicions com y també de qualsevols remissions, per- // 277v // què creya que ab
esta diligència se allanarian totas dificultats, que
estimaria lo concistori, fos servit donar eixa incinuació a dit regent la real thesoraria; y que
posava en sa consideració que en lo fet de avarias no farian sas senyorias més diligèncias, per
ser moltíssimas las que avian aplicat, sinó que
premeditarian lo que deurian y podian fer, del
que passàvan a noticiar-lo. Al que avia respost
dit Portell que ell sempre era estat de sentir que
al General se devian pagar avarias, tant per rahó
de composicions com y també de qualsevols remicions, y que lo die de demà ay avia de aver
salas, y que de nou expressaria a dit regent la
real thesoraria.

En aquest mateix dia dit Rafel Fabregat y Ignasi Seguí, constituhits personalment en lo
concistori de sas senyorias a la matinada, absent com se ha dit dit senyor deputat real, han
prestat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos
quatra sants Evangelis per ells y lo altre de ells
corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias de com, per via directa ni indirecta, no
tenen interès algun ni són partícips en lo preu
fet de ditas tres reixas, y de aver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de ditas tres
reixas, offerint fer relació a sas senyorias si ditas
tres reixas de ferro estan fetas segons las gruixas ensenyadas, y finalment si estan ben fetas,
conforme a un perit mestre ferrer manyà se
pertany, o milló que en las trassas se demonstrava.
278v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent dit
senyor deputat real, dit síndich ha fet relació
a sas senyorias de com se avia conferit en casa del molt reverent senyor canciller, y li avia
solicitat la declaració de las causas de contrafacció, y singularment de la del cello. Al que li
avia respost dit senyor canciller que ara se axia
de ferrats, y que quant antes procuraria la declaració de ditas causas, y singularment la del
sello.
278r

Dijous, a XXVII de agost MDCXCIX. En aquest dia
sas senyorias, absent de la present ciutat lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, han
anomenat per experts a Rafel Fabregat, prom en
cap de la confraria dels ferrers manyans de la
presen(t) ciutat de Barcelona, y a Ignasi Seguí,
mestre ferrer manyà, ciutedà de Barcelona, per a
visurar las tres reixas de ferro que Rafel Costa,
mestre ferrer manyà, ciutedà de Barcelona, ha
emprès fer ab acte rebut en la scrivania major als
XXI de maig de(l) corrent any per la present
casa, so és, per las tres portas per las quals se entra des de los claustros al terreplé dels tarongers;
so és, per a fer relació si aquellas estan fetas segons lo pactat en la tabba, conforma la trassa y
segons los gruixos que se han entregat a dit
Costa.
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En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa, és baixat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en
lo present mes de agost. Y se han trobat los infrascrits y següents:
Primo, als tres. Aprehenció feta en casa Jaume
Pons, sastre, en lo carrer del Hospital, de sinch
canas, set palms xamallot escur, y quatra palms
dos quarts satí morat.
Ítem, dit dia. Aprehenció feta a un moro de las
galeras de Gènova en lo carrer de la Porta Farrissa de dicet canas, quatra palms roans y una
cana, sis palms tela alamanya.
Ítem, dia XIII. Aprehenció feta en lo carrer d’en
Gignàs a un moro de una pessa de tela, cap y
cua, de Gènova.
Ítem, dia XXVII. Aprehenció a dos moros trobats
devant lo fossar del Pi de una pessa, cap y cua,
de Alamanya cambrallina y dos fils de corals del
gra, molt petit.
En aquest mateix dia los refferits Rafel Fabregat, prom en cap de la confraria dels farrers manyans de la present ciutat, y Ignasi
Seguí, mestre farrer manyà, ciutedà de Barcelona, constituhits personalment en lo concistori de sas senyorias a las VI horas de la tarda,
absent dit senyor deputat real // 279r // com
dalt se ha dit, mitjensant dit jurament han fet
relació a sas senyorias de què ab tot cuydado lo
dia present han regonegut y vist ditas tres reixas de ferro, y que las han trobadas bonas y rebedoras y de bon ferro, com disposa la tabba;
que las han pesadas ab nou pesadas, que totas
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juntas importan CVII robas, XVII lliuras de ferro, que son vint-y-sis quintars, tres robas y dicet lliuras de ferro; y que, no obstant que la
trassa de las dos reixas grans no demonstrava
de què en quiscuna de ditas dos reixas grans
(h)y hagués de aver quatra corbollons, ab tot
dit Costa havia fet en quiscuna de ditas dos reixas grans quatra corbolons. Los quals, per no
ser compresos en dita trassa y molt asencials
necessaris y convenients per lo total resfors de
ditas dos reixas, se deuhen pagar a dit Costa
ademés y a part del pactat en dit acte, y que segons sas conscièncias valen setsa lliuras, deu
sous.
Diumenja, a XXX de agost MDCXCIX. En aquesta
dia, a las deu horas de la matinada, avent obtinguda hora per medi del síndich del General
y present casa, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat militar y oÿdor eclesiàstich, sens insígnias ni verguers si solament ab un cotxe de dos
mulas, anant lo síndich a la portalera, han
aportat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, una embaixada de part de sas senyorias
contenint que lo concistori li donava moltas
gràcias de aver-lo affavorit en mediar ab sa magestat per a que honrràs, com ho ha fet, a tots
los primers proposats ab la nominació en la insiculació del corrent any. Al que los havia respost que podia assigurar-se lo concistori que
sempre lo encontraria molt gustós per a tot
quant fos de son lustre y agrado, y que avia estimat tenir esta ocasió. Conforme del referit ne
han fet relació a sas senyorias dits senyors deputat militar y oÿdor eclesiàstich quant són
tornats en concistori.

dit present dietari dos decrets despatxats en deguda forma de cancilleria a effecte que dos subjectes nobles sien insiculats com a mossèn. Los
quals decrets són assí cusits, signats de números
CLXVI y CLXVIIa.

Setembre
Dimecres, a II de setembre MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit ni entrevingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
Dijous, a III de setembre MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit // 280v // a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar,
per trobar-se un poch indispost. Y se adverteix
que fins tornarà a concistori no se farà altra
nota.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, aquell de la present ciutat y aquest
de concistori per sa indisposició, lo doctor en
medicina Ramon Orriols mitjensant jurament
ha fet relació de com Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de sas senyorias, li continuavan las mateixas indisposicions de què té fet altres relacions, de forma que des de la última relació fins
ara ha estat y de present està dit Pelegrí impedit
de la personal servitut y exercici de dit son offici.

Semblantment, me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en

En aquest mateix dia sas senyorias, absents
com se ha dit dits senyors deputat real y oÿdor
militar, han ordenat entregar a en concistori a
Bernat Forès, notari real col·legiat y ajudant
tercer de la scrivania major, tres processos; so
és, de la querela de XXXXIIII fulminada contra Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, altre procés de la quarela de número
XXVIIII fulminada contra Miquel Benosa, tauler de la vila de Bossot, y, finalment, lo procés de la quarela de número XXI fulminada
// 281r // contra los deputats y oÿdors de
comptes del trienni proppassat. Los quals tres
processos de ditas tres quarelas són estats remesos a sas senyorias per a què conegan de ditas querelas per los molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General del trienni
MDCXCV, principiada en MDCXCVIII y finida en
MDCLXXXXIX. Los quals tres processos són estats entregats a dit Forès per a què los guarde y
tinga en costòdia, com és de la obligació de
son càrrech.

a. a continuació ratllat mateix.
b. a continuació ratllat y continuàs.
c. a continuació dos decrets, transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1738-1741.

a. a continuació dos decrets, transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1741-1742.

Dilluns, a XXXI de agost MDCXCIX. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusísb en lo prescrit dietari
dos reals despaitgs de sa magestat, que Déu
guarde. // 280r // Los quals són, so és, lo un
nominació de subjectes per als llochs vacants
de deputats y oÿdors fins a XXXI de mars proppassat, y lo altre la de subjectes per als llochs
vacants dels officis de la present casa de la Deputació fins dit dia. Los quals reals decrets són
assí cusits y signats de números CLXIIII y
CLXVc.
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Divendres, a IIII de setembre MDCXCIX. En
aquest dia Joseph Vehils, subrrogat en lo offici
de verguer, per est effecte, ab deliveració lo dia
de ahir feta per sas senyorias, se és partit per la
vila de Tírvia per a presentar al batlle, cònsols y
diffarents personas del concell de dita vila unas
lletras de torp instant lo procurador fiscal del
General per lo attentat comès contra Francisco
Guiral, apothecari y tauler del General de dita
vila, en virtut de deliberació per sas senyorias
feta lo dia de ahir.
En aquets mateix dia sas senyorias, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real
y oÿdor militar, aquell de la present ciutat
// 281v // y aquest de concistori per sa indisposició, trobant-se present en concistori lo
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de sí(n)dich del General y present casa, li han ordenat que, attès los molt
il·lustres senyors visitadors de la visita del General pròxima passada los han deixat recomenat lo cuydado la del èxit dels recorsos de las
quarelas de números XXXVII, XXX, XXIX y
XX, fulminadas, so és, la de número XXXVII
contra Joan Virgili, tauler de la Torra d’en Barra, lo de número XXX contra Joan Francesch
Nadal, tauler de Vilaller, lo de número XXVIIII contra Miquel Benosa, tauler de Busost,
y la de número XX contra Miquel Ferrer, tauler de Martorell, y Pau Gener, velluter, son
procurador, tinga cuydado del èxit de dits recorsos de ditas quarelas, y ne fassa relació a sas
senyorias.
Dissapta, a V de setembre MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absents los il·lus-tres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, so és,
aquell de la present ciutat y aquest de concistori
per sa enfermedat, lo magnífich doctor misser
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació que,
avent anat lo dia present de orde de sas senyorias a palàcio per a donar //282r // al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat, un recado junt ab la còpia
de la carta que lo capítol de Lleyda ha escrit a
sas senyorias, suplicant a sa excel·lència de part
de sas senyorias que fos servit donar la providència més convenient per a què los soldats de
cavall no roben los grans y delmes en las heras
en lo contorn de Lleyda, sa excel·lència li havia
respost que donaria los ordes convenients per la
quietut. Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari la dita carta que lo molt il·lustre capítol y canonges de la santa iglésia de Lleyda ha
escrit a sas senyorias, la qual és de data de dos
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del corrent. La qual és assí cusida, signada de
número CLXVIIIa.
En aquest mateix dia sas senyorias, absents dits
senyors deputat real y oÿdor militar com dalt se
ha dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari un vot en escrits fet als XXIX
per tres magnífichs doctors de la Real Audiència
del present Principat, en virtut de deliberació
per sas senyorias feta als tres de agost del corrent any. Ab la qual són de vot y parer, primo,
que los molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General pròxima passada no han pogut
fer la exortació a cerca lo repartiment del refresch, y que no deu ser observada per sas senyorias, regent los comptes y altres officials a
qui va dirigida, com, emperò, entre any no gastan per ells en reffrescos diner algun del General
menos en los casos de justas, torneigs y demés
exceptuats; secundo, que dits senyors visitadors
// 282v // sols podian fer la exortació en orde al
quarto de la visita, que no fos lícit y permès concentir que concistorial algú ni altre persona
ocupe lo quarto de la visita mentres serà manester per lo ús de la Generalitat y exercici de sos
officials; y que quant se habite en los casos y
temps permesos, per no ésser menester per dit
effecte, degan pagar-se las obras que per dit effecte per dita habitació se hauran de fer, a gastos
de la persona a qui se consentirà habitar-los; corrent emperò a gastos de la Generalitat las obras
concervativas y perpètuas de dits quartos; tertio,
que no han pogut dits senyors visitadors fer la
exortació de què sas senyorias no escrígan a sa
magestat, que Déu guarde, ni a altres, sinó per
cosas del General; quarto, que los senyors visitadors may pòdan manar cosa alguna als senyors
deputats y oÿdors del corrent trienni en què se
fa la visita, ni als esdevenidors ni als officials de
la Generalitat, sinó solament requirir-los, sens
poder comminar per a alguna als requirits per
trobar-se statuhida en lo capítol 1 del nou
redrès, Corts MDXCIX, de la qual podrian protestar en lo mateix requiriment; quinto, que los senyors visitadors podan fer exortacions en excitació de la observansa dels capítols de Cort y
ordinacions de la present casa, sens paraulas
preceptivas sinó solament exortativas y excitativas de la observansa dels capítols de Cort y ordinacions de la present casa, sens comminació de
pena alguna; y finalment, que de // 283r // rigor
de dret, no de obligació, lo scrivà major de la
present casa (ha) de notificar als senyors deputats en lo introhit de sos officis las ditas exortacions, continuant en dietari lo aver-ho axí executat; si no és que als senyors deputats y oÿdors
a. a continuació una carta, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1742.
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de número IIII, en y ab la qual exòrtan als dits
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes que vuy són y per temps seran que en ninguna manera los sia lícit ni
permès deliberar, permètrer ni concentir los repertiments ab títol de refresch del mes de juny,
ni altrament, y que no sia lícit a don Francisco
de Marí y Ginovès ni a sos successors en dit offici lo gastar, ni al racional que vuy és ni per
temps serà, lo //284r // passar en compte los dits
repartiments, o lo en ells gastat, en cas ho fassen. Ans bé, dits cent ducats degan guardar per
los refreschs se pugan offerir entre any, en què,
y no altrament, se pugan consumir.

aparagués convenient ordenar-la-y. Com més
llargament de dit vot és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número CLXIX.
Segueix-se dit vot:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per part del molt il·lustre y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya als
magnífichs doctors de la Real Audiència baix
firmats, precehint llicència del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general, ab deliberació per dits senyors feta als III de agost MDCXCIX,
sobre si los visitadors del trienni proppassat han
pogut fer las tres exortacions següents. Ço és, la
primera, en la sentència sobra la quarela de número IIII proferida y publicada en XXX de abril
pròxim passat, en y ab la qual exortan a dits senyors deputats y oÿdors que de aquí al devant
no pugan fer lo repertiment del refresch, que lo
regent los comptes no puga pagar-lo y lo racional possar-lo en compte, sots pena de poder-ne
ser querelats.

Vista la exortació feta al que de la sentència
promulgada sobre la quarela de número XI, en
y ab la qual exortan a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
que vuy són y per temps seran que en ninguna
manera los sie lícit ni permès lo deliberar,
permètrer o consentir que concistorial algú ni
altre persona habite ni ocupe per poch ni llarch
temps lo quarto de la present casa vulgarment
dit de la visita, ni los apocientos en dita sentència expressats ni algú de ells, per qualsevol causa, motiu o color, ans bé, aquells hagen de tenir
sempre desecupats, no podent-los emplear per
altre effecte que per lo que de antiquíssim
temps se tròban ja destinats; y al regent los
comptes que vuy és y per temps serà gastar diner algú del General en la distribució de dit
quarto, ni altrament per la habitació de aquell;
ni al ajudant de racional, ni verguers, que vuy
són y per temps seran, lo deixar las claus del
aposiento de mitja escala de dit quarto de la visita, ni de las portas principals de la present
casa, a concistorial algú, ni a altre persona, per
rahó de dita habitació, no obstant qualsevols
deliberacions o mandatos se’ls fasse en contrari,
de forma que de la observància ne púgan ser
carregats en lo judici de visita.

La segona, en la sentència sobra la quarela de
número XI, ab la qual exòrtan que ningun concistorial ni altre persona puga habitar en lo
quarto de la visita, privant-ho als senyors deputats presents y esdevenidors, // 283v // al regent
los comptes gastar diner algú per dit effecte, al
ajudant de racional y verguers que no dègan donar las claus, encara que se’ls mane per sa senyoria, sots pena de ser-ne carregats en judici de visita.
La tercera, en la sentència sobra la quarela de
número XII, ab la qual se’ls exorta no escrígan a
sa magestat, que Déu guarde, per pretencions
particulars dels concistorials ni altres durant sos
officis, per no ésser just que los serveys y mèrits
del comú se apliquen a un o altre particular;
consultant si dits senyors visitadors han pogut
fer en las ditas sentèncias de visita las sobraditas
tres exortacions, y si poden los senyors visitadors exortar lo esdevenidor sobre fets no contenguts en capítols de Cort, y, finalment, si poden manar al scrivà major del General que las
exortacions las notifique als senyors deputats y
oÿdors en lo introhit de sos officis, sots certa
pena, continuant en dietari lo haver-ho axí observat.

284v

Vista lab dita deliberació; vista la exortació continguda al peu de la sentència sobra la quarela
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
282v i 283r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat sobra.
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Vista la exortació continuada al peu de la
sentència proferida sobre la quarela de número
XII, en y ab la qual exòrtan als dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya que vuy
són y per temps seran que no scrígan a sa magestat en nom del concistori per pretencions
particulars dels concistorials ni de altres.
Vist lo(s) capítols I y II del nou redrès de las
Corts MDLXXXXIX; vista la sentència de visita
proferida en lo dia VII de maig MDCIII, en què
los senyors visitadors exortaren als senyors deputats que no donassen menjar ni bèurer als ensaculadors per lo execiu gasto que ab aquell se
acostumava fer, sinó que·ls donassen alguna
quantitat moderada, cometent la tatxa fahedora

als senyors deputats; vista altra sentència de visita profferida als XXII de juliol de MDCXV, en y ab
la qual se féu semblant exortació, anyadint y declerant que los senyors deputats no poguessen
gastar per manjar y beurer sinó una mòdica
quantitat, com no excedís de cent ducats cada
any, o per ocasió de justas, torneigs, anadas de
fonts o altres festas en què sia convidat lo concistori; vista altra sentència de visita proferida als
XIII de juny MDCXVIII en y ab la qual fou també
exortada la observança de la sobrachalendada
sentència dels XXII de juliol MDCXV; vist lo llibre
anomenat «Directori de la Visita», et signanter
en lo número XXXI dels càrrechs de deputats, y
en lo XXXVII dels càrrechs del regent los
comptes; vist lo vot donat per sinch senyors
doctors del Real Concell al tunch molt il·lustre
concistori dels // 285r // senyors deputats, als
XIIII de desembre MDCV, en lo qual diuhen que
los visitadors no poden ordenar cosas noves,
però poden exitar que los officials del General y
Diputació guarden los capítols de Cort y altres
ordinacions per lo concistori fetas per lo bon
exercici de son offici; vist altre vot donat per tres
senyors magnífichs doctors del Real Concell, als
XXX de octubre MDCXXI sobre lo llibre dalt mencionat, intitulat «Directori de la Visita», que se
inprimí en lo any MDCXX de orde dels visitadors
del trienni MDCXVII, en lo qual se diu que lo dit
llibre, en quant recopila, se refereix y és conforme al que està ja disposat y ordenat per capítols
de Cort y en los llibres de Quatra Senyals y llibra Negra y sentència de visita fetas precehint
contestació de litte, ab legítima persona sia observat, puix de las sentèncias ningun official
podrà al·legar ignorància, estant en dit llibre referidas; y lo demés de dit llibre que conté ordinacions sie hagut per no fet, però que per contenir moltas cosas convenients al General, los
senyors deputats ne fassen las ordinacions que
més los aparagués convenir per lo benefici de
aquell; vist altre vot donat per set senyors doctors del Real Concell, als V de desembre MDCLVII, en y ab la qual, avent-se’ls proposat dos
dubtes, lo segon dels quals era si los visitadors
del trienni alashoras pròxim passat pogueren ordenar y statuhir ab las sentèncias en lo esdevenidor sobre fets no contenguts en // 285v // capítols de Cort, inposant penas als contrafahents, y
si devian ésser observadas y executadas per los
senyors deputats com ha statuït y ordinació legítimament feta, responguerena que los dits visitadors no pogueren fer ditas ordinacions y declaracions en futurum en las referidas sentèncias
en la forma en aquellas contengudas.
Vist la declaració de dupte feta per los senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
a. a continuació ratllat fer ditas ordinacions.
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Cathalunya y los magnífichs acessors y advocat
fiscal de la present casa als XXII de agost MDCLXIX, en virtut del capítol XXXXVII, Corts MDXCIX, en y ab la qual declararen que a don Bernat
de Aymerich y Cruÿlles, alashores extret en deputat militar per mort de Thomàs Blaguès, se li
donàs drap refí de Segòvia per la gramalla, de la
mateixa espècie que se avia donat als senyors
concistorials de aquell trienni, no obstant la
exortació feta per los visitadors del trienni antecedent en la sentència proferida sobra la querela de número XXXII de què los senyors deputats no prenguessen per a si ni donassen als
demés officials sinó drap fabricat en la present
ciutat, fundant-se dita declaració de dupte en
què los dits visitadors sols poden exortar in futurum cosas que estan ja disposadas per capítols de Cort, no essent lo artigle de ditas gramallas matèria disposada en capítols de Cort, y
que, ans bé, las gramallas que·s dònan en lo ingrés dels triennis són adeales, y que estas són
loco solarii.
Vistos difarents memorials recòndits en lo aposiento del regent los comptes, intitulats del refresch, se acostuma donar en lo mes de juny, en
quiscú // 286r // dels quals se fa distribució de la
quantitat de cent y vint lliuras entre dits senyors
deputats y oÿdors de comptes y alguns officials
de la present casa quiscun any en lo mes de
juny; vistos altres memorials de altres estrenes o
adeales que se reperteixen en diner entre dits senyors deputats y oÿdors y officials en difarents
temps del any; vist tot lo demés que se avia de
vèurer acerca la subjecta matèria.
En quant a la dita primera exortació, attès y
conciderat que ab diversas sentèncias de visita
sobrachalendades, y assenyaladament ab la mateixa exortació primera, se dóna per constant
poder gastar dits senyors deputats y oÿdors per
lo refresch del mes de juny cada any cent ducats,
valents cent y vint lliuras, de forma que la dita
exortació solament recau en lo modo de gastar
aquellas, volent y exortant no se repartescan en
diner, com fins vuy se ha fet, sinó que se guarden per los refreschs se pugan offerir entre any
en què, y no altrament, las pugan consumir;
attès axí mateix que lo modo de gastar dits cent
ducats no se troba expressat en capítol de Cort
algú ni en altre disposició de la present casa; a
més que ni las sentèncias de visita ni llibre de directori, en dits números XXXI y XXXVII dels
càrrechs de deputats y regent los comptes respective, ab que se funda dita exortació, no parlan del modo de gastar ditas cent y vint lliuras,
sinó solament de què no se gaste ultra de aquellas, lo que és estrany de la present matèria y
may se ha dificultat.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

Consta del dit capítol I, Corts MDXCIX, y vots
sobre referits que dits senyors visitadors tenen
sols poder de visitar y conèixer de tots los excessos y culpas que·s trobarà aver // 286v // comesos los deputats y oÿdors, acessors y advocat
fiscal y demés officials, tant dins Barcelona com
fora de ella, comesos en lo trienni que·s visita, y
que in futurum no poden fer exortacions sobra
cosas novas, sinó solament en exitació de la observansa dels capítols de Cort y ordinacions fetas per lo concistori dels senyors deputats y
sentèncias de visita proferidas contra legítimas
personas ab contestació de litte, a effecte que
sien degudament executadas. Consta que lo
modo ab què se han repartit fins vuy ditas cent
y vint lliuras, a més de la observansa que té en
son favor, no redunda en dany del General, lo
qual no interessa en què se gasten de un modo
o altre. Consta que no solament són ditas cent
y vint lliuras las que se reparteixen ab diner entre dits deputats y officials, sinó també moltas
altres quantitats que avian de servir per altres
fins particulars, com són las adeales de ventalls,
ramallets, papers y plomes, barbarins y altres
cosas semblants, las quals si bé se havian de donar en espècie de observança antiquíssima, se
reperteixen ab diner effectiu, ab justificada rahó
per reputar-se per adehales, las quals són part
de salari per cadahú de dits respective officials,
encara que tíngan lo nom o títol de remallets,
ventalls et cetera.
Perçò, són de vot y parer que dits senyors visitadors no han pogut fer la dita exortació, y que no
deu ésser observada per dits senyors deputats y
oÿdors, regent los comptes y demés officials a
qui va dirigida; y que, ans bé, poden continuar
en fer dit repar- // 287r // timent en lo modo stilat, com emperò entre any no gasten per ells en
refrescos diner algú de la Generalitat, menos en
los casos sobre expressats de justas, torneigs y
demés exceptuats.
En quant a la segona exortació, attès que los deputats y oÿdors per capítols de Cort y consuetut
inveterada e inconcusament observada són administradors ab líbera y general administració
de las cosas y rèddits de la Generalitat, de manera que en lo que no·s troba prohibit per capítols
de Cort depenja de llur mà la administració de
ells; y attès que per ningun capítol de Cort se
troba prohibit als deputats y oÿdors lo habitar
los quartos de la casa mentres que no·s fasse
perjudici a las functions ordinàrias per la quals
part de dita casa y aposientos de ella estan destinats, de què resulta que la exortació que han fet
los visitadors en la sentència sobrachalendada
de número XI no és estada feta en son cas absolutament compresa.

Per çò, són de vot y parer que dits visitadors no
han pogut fer la dita exortació, ab la universitat
que està concebuda, y que no sols podian fer-la
dient y exortant que no fos lícit ni permès concentir que concistorial algú ni altre persona
ocupa lo quarto de la present casa, vulgarment
dit de la visita, ni los aposientos en dita sentència expressats, mentres seran manester per lo ús
de la Generalitat y exercici de sos officials, y
que quant se habiten dits quartos en los casos y
temps permesos, per no ésser // 287v // manester a obs de la Generalitat degan pagar-se las
obras que per dita habitació se hauran de fer a
gastos de la persona a aquí se consentirà habitar-los; corrent emperò a gastos de la Generalitat las obras conservativas y perpètuas de dits
quartos.
En quant a la tercera exortació feta en la sentència sobre la quarela de número XII, attès que
encara que los motius en què se funda dita exortació apareixen justificats; emperò, attès y conciderat que per a poder fer los visitadors exortacions no basta que aquellas sien justas, sinó que
també se fassen en cas en què tingan jurisdicció
per a fer-las; y attès que per ningun capítol de
Cort se troba prohibit als deputats y oÿdors lo
escríurer semblants cartas; percò, són de vot y
parer que no han pogut fer dits visitadors dita
exortació.
Y finalment, en quant al últim dupte proposat
per dits senyors deputats si poden los visitadors
manar al secretari y scrivà major del General que
las exortacions las notifique als senyors deputats
y oÿdors en lo introhit de sos officis, sots certa
pena, continuant en dietari, haver-ho així observat; attès y conciderat que segon(s) la disposició del capítol I del nou redrès, Corts MDXCIX,
los senyors visitadors solament tenen jurisdicció
per a conèixer dels excessos comesos per deputats y oÿdors y officials en lo trienni antecedent,
no emperò en los deputats del trienni present
en què se fa la visita, ni en los esdevenidors,
// 288r // ni en losa officials per los negocis que
se offereixen en lo mateix trienni; de tal manera
que lo mateix capítol I, parlant del cas en què
los visitadors necessitan del favor dels deputats y
officials de la casa per a executar sas sentèncias
de visita, no disposa que dits visitadors púgan
manar a dits deputats y officials, sinó solament
requirir-los, en la mateixa conformitat que ho
disposa respecte dels officials reals, als quals no
poden manar, sinó solament requirir dits visitadors.
Per çò, són de vot y parer que dits senyors visitadors en ningun cas ni jamay podan manar
a. a continuació ratllat negocis.
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cosa alguna als senyors deputats y oÿdors del
corrent trienni en què se fa la visita, ni als esdevenidors ni als officials de la Generalitat, sinó
solament requirir-los los donen favor, ajuda y
costat per la execució de las sentèncias que hauran proferit y per tot lo demés que sie del progrés y exercici de sa jurisdicció, sens poder comminar per a alguna als requisits, tant per no
tenir jurisdicció com per trobar-se la pena statuhida per dit capítol de Cort, de la qual pena
en tot cas podrian protestar en lo mateix requiriment.
En quant, emperò, a las exortacions que fan
y poden fer dits visitadors en exitació de la observança dels capítols de Cort y ordinacions
de la present casa; attès y conciderat que ditas
exhortacions no tenen forsa de mandato sinó
de nudo concell per las rahons dalt ponderadas, per deffecte de jurisdicció, de tal manera que si los senyors deputats y oÿdors faltavan a la observança dels capítols de Cort no
podrian fer // 288v // sindicats com a contrafahents a las ditas exortacions, sinó com a contrafactors dels capítols de Cort y ordinacions
de la casa; attès aximateix y conciderat que qui
no té jurisdicció de manar in futurum no la té
de imposar pena, com aquesta dependesca de
la jurisdicció.

289r

En aquest mateix dia, absents dits senyors deputat real y oÿdor militar, com dalt se ha dit,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Jaume Fontana mitjensant jurament ha fet relació com al noble don Miquel de Pallarès, ajudant de racional
de la present casa, des de la última relació que té
feta fins ara li han continuat y de present li continuan las mateixas indisposicions de què té fet
altres relacions, de forma que li han impedit y
de present impedeixen la personal servitut y
exercici de dit son offici.
Dimecres, a VIIII de setembre MDCXCIX. En
aquest dia és tornat y ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per
aver convalescut de sa indisposició passada.

289v

Per çò, són de vot y parer que dits visitadors poden fer las ditas exortacions sens paraulas preceptivas o imparativas, sinó solament exortativas y excitativas de la observança dels capítols de
Cort y ordinacions de la present casa, sens comminacions de pena alguna.
En quant al que·s consulta si deu lo scrivà major del General notificar als senyors deputats
en lo introhit de sos officis las ditas exortacions, continuant en dietari lo aver-ho axí executat; attès y conciderat que ni dits visitadors
poder fer ditas exortacions per modo de precepte ni ab inposició de pena ni poden manar
als officials del General cosa alguna in futurum; perçò, són de vot y parer que de rigor de
dret no té tal obligació lo scrivà major de la
present casa; sinó és que als senyors deputats y
oÿdors aparegués convenient ordenar al dit
scrivà major notificar in futurum semblants
exortacions per major memòria del disposat en
los capítols de Cort y ordinacions de la present
casa; y en tal cas deurà continuar las ditas notificacions en lo llibre o manual que li ordenarian los senyors deputats. Y axí ho senten, en
Barcelona, als XXVIIII de agost MDCXCIX.
Doctor Joan de Colomer. Doctor Joseph Moret. Doctor Domingo Aguirre».
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En aquest mateix dia (sas senyorias) han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una relació autèntica y verada feta devant del
magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa
per lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, de la (que) apar que la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de la present casa, ha continuat y continua en
la mateixa conformitat se conté en altres relacions per ell fetas també continuadas en lo dietari corrent, de modo que li ha impedit y impedeix
la personal servitut y exercici de dit son offici.
Com de dita relació és de vèurer, la qual és assí
cusida y signada de número CLXX, y del thenor
següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono, die vero quinta mensis septembris intitulata, presente et ad hec voccato, requisito atque
rogato me, Jacobo Revull, cive Dertusae, apostolica et regia ac ipsius civitatis auctoritatibus notario publico Dertusae vice et loco discreti Pauli
de Rosses, eisdem met auctoritatibus notarii publici Dertusae, infrascripti, et scribae magnifici
concistorii domus Generalis dictae civitatis et
eius collectae, et presentibus etiam testibus infrascriptis ad infrascriptam voccatis et spetialiter assumptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae doctor in dicte
civitate Dertusae populatus, coram et ante presentiam // 290r // magnifici Hieronimi de Pinyana et Galvany, domicelli Dertusae domiciliati, deputati localis dictae domus Generalis
Dertusae et eius collectae, et medio juramento
per ipsum extrajuditialiter ad Dominum Deum
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
289v i 290r del trienni 1698-1701.
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et eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis
corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti
magnifici deputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de
mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y
continua ab la mateixa conformitat contenguda en altres relacions per mi fetas en poder de
dit deputat local, de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de escrivent ordinari del General del present
principat de Cathalunya. De les quals relacions
llargament consta ab acte rebut en poder de
Pau de Rosés, notari públich de dita ciutat de
Tortosa lo any corrent. Josephus Melich, medicinae doctor». De quibus omnibus et singulis, sich
ut praedicitur, actis dictus Josephus Gregorius
Alaix petiit et requisivit instrumentum confici
sibique et aliis cuja intersit dari, tradi et
liberari per dictum Paulum de Rosses, notarium
et scribam infrascriptum, ad habendum de presentis memoriam in futurum. Que fuerunt acta
Dertusae sub anno, die et mense presentis. Presente me, dicto Jacobo Revull, notario, vice et
loco dicti Pauli de Roses, notarii et scribae infrascripti, et presentibus etiam Rafaelli Marti,
chirurgo, et Benedicto Cases, notario, Dertusae
civibus, pro testibus ad praemissa vocatis et spetialiter assumptis.

En aquest mateix dia, a la tarda, no ha pogut venir a concistori ni acistir a ell lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, per aver-se desganat y trobar-se en lo llit per rahó de dita
desgana. Se adverteix que fins torni<a> a concistori no·s notarà altra cosa.
Dissapte, a XII de setembre MDCXCIX. En aquest
dia ha vingut y ha acistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
291v

Sig+num mei Pauli de Rosses, civis Dertusae,
apostolica // 290v // et regia ac eiusdem civitatis
auctoritatibus notarii publici et scribae concistorii deputationis localis eiusdem civitatis et eius
collectae, qui praemissis modo et forma de super
contentis interfui eaque aliena manu scribere
feci et rogatus clausi».
Divendres, a XI de setembre MDCXCIX. En
aquesta dia no ha acistit ni vingut a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per rahó de aver pres una medicina purgant.
En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas de la tarda, són vinguts en la present casa de
la Deputació los senyors anomenats per part de
la excelentíssima ciutat junt ab los del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos,
per a continuar la conferència, per aver-se tingut la altra vegada en casa de la ciutat. En
quant als cumpliments se observà lo mateix en
tot y per tot conforme als XXII de nohembre
MDCXCVIII. En esta conferència se tractà de
pendents y emergents de las conferèncias tingudas als quatra y tretse de juliol passat
// 291r // y altres diasb.

a. a continuació ratllat mateix.
b. a continuació Nil defficit.
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Dimars, a XV de setembre MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, so és,
aquell de concistori per sa indisposició y aquest
de la present ciutat, lo doctor en medicina Francesch Jonch ha fet relació mitjensant jurament
de com la indisposició de Joseph Moyà, llibrater, andador de la confraria de Sant Jordi, ha
continuat y de present continua de forma que li
ha impedit y de present ly impedeix la personal
servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absents com
dalt se ha dit dits senyors deputats eclesiàstich
y real, Francisco Pinyana, botiguer de teles, altre dels experts per sas senyorias anomenats ab
deliberació feta als XIII de agost MDCXCVIII per
a fer lo càlcol o relaix de Pera Pau Canals, veler, arrendatari que fou dels drets de la Generalitat del present Principat en lo trienni pròxim
passat, ha prestat jurament a Déu Nostre (Senyor) y a sos quatra sants Evangelis, per ell
corporalment tocats, en mà y poder de sas senyorias, que vist lo acte de arrendament a dit
Canals fet, informacions rebudas // 292r // instant dit arrendatari y tot lo demés se degue
vèurer, farà junt ab Joseph Aparici, mercader,
altre expert per sas senyorias ab dita deliberació
anomenat per lo mateix fet, càlcol y relació en
escrits del que segons Déu y sas concièncias
trobarà aver patit de dany dit arrendatari y haver-li de refer y esmenar per rahó de dit relaix
o defalch.
Dimecres, a XVI de setembre MDCXCIX. En
aquest dia, avent anat en casa del molt il·lustre
senyor Joseph Aparici, lo corrent any conceller
quart de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, dit senyor Joseph Aparici, altre dels experts per sas senyorias anomenats ab deliberació feta als XIII
de agost MDCXCVIII per a fer lo càlcol o relaix
de Pera Pau Canals, veler, arrendatari que fou
dels drets de la Generalitat del present Principat en lo trienni pròxim passat, ha prestat jurament a Déu, Nostre Senyor, y a sos quatra

sants Evangelis en mà y poder de mi, don Ramon de Codina y Ferreras, // 292v // secretari y
scrivà major de dit General, en nom de sas senyorias y com a tenint special commissió sua
en virtut de deliberació feta lo dia de ahir, que
vist lo acte de arrendament a dit Canals fet, informacions rebudas instant dit arrendatari y tot
lo demés se degue vèurer, farà junt ab Francisco Pinyana, botiguer de teles, altre expert per
sas senyorias ab dita deliberació anomenat per
lo mateix fet, càlcol y relació en escrits del que
segons Déu y sa conciència trobarà aver patit
de dany dit arrendatari y haver-li de refer y esmanar per rahó de dit relaix o defalch.

nyors deputats y oÿdors de comptes del General
del // 293v // principat de Cathalunya en atenció
de la embaxada que en escrits reportaren per
part de vostra excel·lència als VIIII de juliol pròxim passat lo(s) senyors Joseph de Catà, ciutedà
honrrat de Barcelona, y don Alexandro de Boixadors y Crassí, en què fou servit vostra excellència participar-nos que en atenció de trobarse ab una real carta del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, de data de XX de juny del corrent
any, ab la qual sa magestat incinuava ésser de sa
real voluntat que, restant abastat lo present
principat de las llanas y sedas, se donàs permició
de traurer de dits gèneros per los forasters, lo
savi Concell de Cent tingut y celebrat als VII del
mateix mes de juliol avia resolt que lo refferit
era peculiar dependència de dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori; que perçò se’ns significàs
per medi de embaxada, assigurant-nos que la
ciutat, en lo que regonexeria degués y pogués
obrar en esta incumbència, se aplicaria gustosa
en lo que pogués conciderar devia contribuhir
en esta matèria y lo que insinuarian nosaltres
pogués fer vostra excel·lència en est fet se proposàs a dit savi Concell de Cent, per a què se
pogués pèndrer la més acertada deliberació;
posa en la gran comprehenció de vostra excellència lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
que sa magestat, ab sa real carta de la mateixaa
// 294r // data, se ha dignat affavorir-lo ordenant-li lo mateix que vostra excel·lència y que,
conciderant que lo contengut en ella és molt
peculiar de la obligació de nostres càrrechs, y
majorment ab lo abono de la sempre acertada
censura de vostra excel·lència, avent fet medura
reflecció sobre est negoci, y de què dita real carta anava acompanyada de un bitllet del excellentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent
general de sa magestat en esta província, ha aparagut al molt il·lustre y fidelíssim concistori
consultar est fet ab los acessors y advocat fiscal
y, inseguint son vot y parer, respòndrer per la
estafeta vinent a sa magestat segons la contextura de la representació que spera posarà en mans
del dit excel·lentíssim senyor llochtinent quant
antes; còpia de la qual se posa en las de vostra
excel·lència, offerint lo molt il·lustre y fidelíssim concistori en qualsevols ocasions del major agrado de vostra excel·lència dedicar-se ab
singularíssim gust; restant en intel·ligència que
las gloriosas y acreditadas resolucions de vostra excel·lència, no sols en est cas, sinó també
en altres, seria molt supèrflua qualsevol incinuació».

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, avent-se obtinguda hora per medi de un
verguer de la present casa, los senyors Joan
Francisco de Meresch y Uguet, cavaller, y doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrrat de
Barcelona, aportaren una embaxada en escrits al
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de esta ciutat de part de sas senyorias. Dits
senyors foren cumplimentats com se stila y se
pot vèurer en lo present dietari en jornada de XV
de janer del corrent any. Los quals expressaren a
dit excel·lentíssim concistori lo contengut en la
embaixada en escrits, que·s troba continuada
// 293r // en est dietari lo dia present. Y és acerca
de treta de llanas y sedas del present Principat y
en resposta de una embaxada que dit excel·lentíssim concistori avia enviat a sas senyorias als
VIIII de juliol passat. Al que fou respost per lo
excel·lentíssim senyor conceller en cap en veu y
nom de sos companys dient que feya la ciutat
tota estimació del nou favor ly dispensava lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori ab esta embaxada, y que no avia sperat menos de sas acertadas resolucions, podent assigurar a sas senyorias que sas incinuacions sempre avian de ser
acceptadas per la ciutat ab molta veneració. E
tornats en concistori dits de Maresch y Costa feren relació del sobradit; y immediatament sas
senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, aquell de concistori per sa indisposició, aquest de la present
ciutat, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari la sobradita ambaixada en escrits. La qual és assí cusida y signada de número
CLXXI, y del thenor següent:
Segueix-se dita ambaixada:
«Excel·lentíssima senyor.
294v

Lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels sea. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 292v i 293r del trienni 1698-1701.
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Dijous, a XVII de setembre MDCXCIX. En aquest
dia Joseph Vehils, subrrogat en lo offici de verguer, és tornat de la vila de Tírvia, per ahont se
a. a continuació repetit de la mateixa.
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partí als quatra del corrent per las cau(sas) y rahons expressadas en est dietari dit dia.
Divendres, a XVIII de setembre MDCXCIX. En
aquest dia sas senyorias, absents los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real,
so és, aquell de concistori per sa indisposició y
aquest de la present ciutat, han ordenat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, aportés al excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, una representació en escrits en resposta de
un bitllet seu que acompanyava una real carta,
la qual real carta y bitllet se troban en lo present dietari, en jornada de XXIX de juliol passat,
acerca la dependència de la treta de llanas y sedes del present Principat. Al que li ha respost
sa excellència que estimava molt a sas senyorias
dita representació, segons relació ne ha fet a
sas senyorias dit síndich tornat a concistori. Y
sas senyorias han ordenat a mi, scretari y scrivà
major del General // 295r // y present casa, cusís
y continuàs en lo present dietari dita representació. La qual és assí cusida y signada de número CLXXII, y del thenor següent:
Segueix-se dita representació:
«Excelentísimoa señor.
El concistorio de los deputados y oydores de cuentas de este Principado dize que con el papel de
vuestra excelencia ha recibido la real carta de su
magestat, Dios le guarde, dattus en Madrid, a
XX del mes de junio passado. En la qual, con la
noticia de haverse estancado todas las lanas y sedas para extraherlas por estrangeros fuera los reynos y dominios de su magestat, en tal grado que
han de faltar para las fábricas de sus provincias,
y se cirve su magestat ordenar y mandar al concistorio que, teniendo presentes los tretados de pas
en que regularmente se permite el líbero comercio
a los amigos, y los medios que habrá por donde
quedando la porción suficiente de dichos géneros
en el Principado, pueden tener también el útil de
la saca en lo que sobrare, discurre y execute por su
parte todas las providencias que jusgare convenientes para atajar los gravíssimos daños que en
esto se experimenta. Y, haviendo attentamente
premeditado el concistorio la realb orden, lo que
acerca della se offrece presentar // 295v // a vuestra excelencia es que por lo que toca a las sedas es
en muy corta cantidad lo que se coge en el Principado, y de no muy buena calidad; de suerte que

para las majores fábricas que en él se hallan muy
introducidas es preciso proveherlas de otras partes,
con que parece que la providencia para que los estrangeros no se les tomen sino en lo que sobrare,
provehidos de esse género los reynos de su magestat,
deve darse en aquellos parages de donde se coge la
buena, y con abundancia provehéndose de ellas
las demás provincias.
Respeto, empero, de las lanas, de que es más abundante la provincia, previendo la importancia de
fabricarse en ella, se halla dada providencia por
los serenísimos señores reyes y la Corte; de suerte
que sin oponerse a la libertad del comercio se continguiesse el efecto de no sacarse, haviendo impuesto en la Constitución VIIII, título «De drets
de General», en el primer volumen, dies sueldos
por libra del valor de las lanas de derecho de Generalidat o salida de reyno; que, cobrándose con
todo rigor, como lo tiene encargado el concistorio
a sus arrendatarios, y stablecidas otras prevenciones al mesmo fin en las ordinaciones publicadas
por este triennio en el capítulo LVI, número XVI,
es infalible no saldrán dichas lanas ni podrán
motivar los estrangeros justa quexa, pues los
// 296r // tretados de pas incluyen la condición de
pagar los derechos devidos.
Havía inventado la cudicia de los estrangeros, y
en particular de franceses confinantes del Valle de
Arán, valerse de los naturales de dicho valle y en
nombre destos, los quales pretenden en fuerza de
alguna concordia antigua no comprehenderles
dicha Constitución, sacar lanas en gran abundancia, pagando a doze sueldos por quintal de
zuzia y a doze reales de lavada. Empero, teniendo
noticia el concistorio de el fraude que se intentava
executar, precediendo información aucthéntica,
ha dado estrechas órdenes para que no se sacassen
sin pagar el drecho de diez sueldos por libra del
valor, assegurando con esta diligencia el que no
salgan. Y aunque los araneses claman por la observancia de su antigua concordia, no conseguirán su intento, por entender el concistorio que,
aunque la concordia fuesse clara y precisa su disposición, constando de los fraudes y supposición de
personas en tan notorio perjuisio del bien público,
no debe observárseles en el ínterim que se averiguan más exactamente dichos fraudes. Lo que
pone también el concistorio en la gran comprehención de vuestra excelencia para que se halla
informado en caso de alguna quexa de los de dicha valle, o del governador del Castillo de Leó,
que les fomenta.
Finalmente, no puede el concistorio omitir
// 296v // cumpliendo a su obligación el acordar a

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 294v i 295r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat carta.
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vuestra excelencia la disposición de las Generales
Constituciones que representó extrajudicialmente a vuestra excelencia en el mes de octubre passa-

do acerca la libertat del comercio y prohibición de
nuevos vigtigales, continuadas en los títulos «De
Vectigals» y «De Commercis y Seguretat de Camins», que tendrá vuestra excelencia presente en
su gran comprehención, para no permitir se impida el comercio sin observarse la formalidad por
aquellas prescrita y concurriendo las circunstancias con que se deve justificarse, ni tampoco se introdusca alguna exacción por permisos o con
qualquier otro motivo. En que recibirá merced ».
Dissapte, a XIX de setembre MDCXCIX. En
aquest dia, a las onse horas del matí, avent-se
obtinguda hora per medi de un verguer de casa
la ciutat, han aportat a sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, so és, aquell de concistori per sa indisposició y aquest de la present ciutat, los senyors don Lluís de Soler y Salvador Massanès
de Ribera, ciutedà honrrat de Barcelona, una
ambaixada de part de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, en quant // 297r // a cerimònias y
cumpliments se observà lo mateix que ab altre
ambaixada expressada en lo present dietari sots
jornada de VIIII de janer del corrent any; concistint en posar en mà de sas senyorias una resolució presa en lo savi Concell de Cent tingut
als XVII del present per ocasió de una ambaixada en escrits per sas senyorias feta al excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la
present ciutat als XVI del corrent, en lo fet de la
permissió de la treta de llanas y sedes del present Principat, quedant aquest abastat del necessari de dits gèneros, y còpia de una carta que
sobre est fet escriuhen dits senyors concellers a
sa magestat, Déu lo guarde. Al que fou respost
per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, en esta ocasió president, que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori restava molt affavorit de la nova mersè que li
feya la excel·lentíssima ciutat, y que li donava
moltas gràcias d’ella, y que assigurava a sa excel·lència que desitjaria tenir moltas ocasions
del major agrado de la excel·lentíssima ciutat en
manifestació de la inseperable correspondència
que professava a sa excel·lència. Y encontinent
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari dita resolució y còpia de carta.
Los quals són assí cusidas y signadas de números CLXXIII y CLXXIIII, y del thenor següent:

En quant al primer capítol de la proposició,
ohida y entesa la representació feta per lo
il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohydors de comptes del present principat de Cathalunya, al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general per sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present principat de Cathalunya, en orde a la real insinuació feta per sa
magestat que, quedant abastat lo principat de
llanas y sedas, se donàs permisió a tràurer de
estos gèneros los forasters y estrangers; y la
embaxada en escrits reportada per part dels dits
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohydors; llegit tot al present concell, e insertat en
la proposició, y attès que esta dependència és
pròpria y peculiar dels dits senyors deputats, y
no de la present ciutat; emperò, en observança
de la mútua correspondència se ha sempre tingut entre los dos comuns dels dits senyors deputats y present ciutat; que perçò la present
ciutat, // 298r // per la pròxima estafeta escrigue
al rey, nostre senyor, responent a la carta fonch
servit sa magestat escríurer a la present ciutat,
que·s troba insertada en lo Concell de Cent
tingut y celebrat a 7 de juliol proppassat, cometent la formació de dita carta als excel·lentíssims senyors concellers, y que la present deliberació per embaxada en la forma acostumada
sia participada al dit excellentíssim senyor
llochtinent y al dit il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats».
Segueix-se dita còpia de carta:
«Senyora.

«Ena lo savi Concell de Cent Jurats de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona tingut y ce-

Ab lo degut rendiment y summa estimació havem rebut la real carta de sa magestat de 20 de
juny proppassat per medi del príncep de
Armnstad, llochtinent de sa magestat en lo
present Principat. Ab la qual se digna insinuarnos la real notícia ha tingut sa magestat de haver-se estancat y privat la treta de llanas y sedas
dels regnes de sa magestat per estrangers, en
perjudici y dany de las fàbricas de sas províncias y dels particulars comerciants que se aplican en ellas; y manar-nos que, tenint presents
los tractats de la pau en què regularment se
permet lo líbero comers als amichs de la real
corona de sa magestat // 298v // y los medis hi
haurà per ahont, quedant la porció sufficient
de dits gèneros en lo present Principat, púgan
tenir lo útil de la treta en lo que sobrarà, y que
discorregam y executem per nostre part totas

a. l’original d’aquesta resolució es troba intercalat entre els
folis 296v i 297r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1698-1701.

Segueix-se dita resolució:
297v

lebrat a 17 de setembre 1699 fou presa la deliberació infrascrita y següent:
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las providèncias que judicarem convenients per
evitar los gravíssims danys y perjudicials conseqüèncias se experimèntan y porian resultar. Y
com, senyor, en orde al referit no tinga esta
ciutat la dependència, per ésser incumbència
dels deputats del General del present Principat,
no se ha pogut disposar ni obrar altre cosa més
que insinuar la real voluntat y orde de sa magestat als deputats, offerint aplicar-nos gustosos en lo que regonexarian pogués obrar la ciutat en esta dependència per obeir obsequiosa
als reals ordes de sa magestat en cumpliment
de sa innata obligació. Lo que posam a la real
notícia de sa magestat com també la poca seda
se cull en lo present Principat, y de inferior calitat, de tal manera que, per no ser bastant per
las fàbricas estan introduhidas en ell, és precís
provehir-se de altres parts; y són grans y conciderables las partidas que de València y Itàlia
abundan tots los anys en la present ciutat per
las robas y fàbricas estan introduhidas. Y respecte las llanas, de què és més abundant lo
Principat, són també tant numerosas las fàbricas y és tant conciderable se’n consumen,
// 299r // que a ocasió de las que trehuen los estrangers se augmenta en tal excés lo cost y
preu de ellas tots los anys que en los demés se
tròban impossibilitats molts dels officials las
trebàllan y famílias viuan de esta manifatura
per a sustentar sas famílias, reduhint-los a summa misèria y pobresa; ademés de què per los
sereníssims senyors reys progenitors de sa magestat fou donada la providència a esta importància per la concervació de aquest Principat en servey de sa magestat. Esperant que
estas expressions tindran gratta acceptasió en
lo real conspecte de sa magestat per ser nadas
del effecte y desitg nos acisteix de acertar en
tot quant condueix al servey de sa magestat. La
Divina guarde la catòlica y real persona de sa
magestat com ha menester la Christiandat tota y
estos sos fidelíssims vassalls li suplican. Barcelona y setembre XIX de MDCXCVIIII.
Senyor.
De vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls, que la real mà de
sa magestat besen.
Los concellers de la ciutat de Barcelona.
Franciscus Cortes, secretarius».
299v

Dijous, a XXIIII de setembre MDCXCIX. En
aquest dia sas senyorias, absents los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, llegís, com en effecte
he llegit, als noble y magnífich Joseph Nuri de
Lana y de Càncer, donsell, racional del General
y present casa, y a don Joseph de Amigant,
exactor del General, trobant-se presents en
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concistori, la exortació feta per los molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General
pròxima passada sobre la quarela de número
XXXXVI fulminada contra dit don Joseph de
Amigant, Erasma de Lana y Fontanet, llavors
racional, y de dit Joseph Nuri // 300r // de
Lana. La qual exortació se troba en lo dietari
de dita visita y en lo memorial dos intitulat
«Memorial de las Sentèncias de Visita del General, etcètera». Los quals han respost que tenian ohida dita exortació y que creyen cumplir
a la obligació de sos càrrechs; y singularment
dit de Lana ha dit que no era de la obligació de
son càrrech lo cuydar-se de llibre de Vàlues,
com constava en las deffensas de dita quarela, y
que si dit llibre de Vàlues avia de contenir tots
los dèbits specificats avia de ser infinitament
gran, que ja contenia de ahont devallavan refferint-se a altres llibres de Vàlues ahont se podia trobar, y que segons li han dit personas peritas és lo modo ab que acostuman observar-ho
gent de negoci; y dit don Joseph de Amigant
que ell no podia aportar lo llibre de Ferrando
Paga sinó del modo que·n reffereix lo llibre de
Vàlues.
Divendres, a XXV de setembre MDCXCIX. En
aquest dia ha tornat y ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
per trobar-se convalescut de la indisposició passada.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo
il·lustre y fide- // 300v // líssim senyor deputat
real de la present ciutat, lo magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació de què, avent-se conferit de orde de sas senyorias en casa del magnífich doctor Francisco
de Berthamon, doctor de la Real Audiència de
aquest Principat, avia posat en sas mans un
acte rebut en poder de Bernat Forès, notari
real col·legiat y ajudant tercer de la scrivania
major, als V de juny MDCXCIX, del constava que
Barthomeu Minuart, parayre, ciutedà de Barcelona y alashoras detingut en las presons de la
present casa de la Deputació, avia firmat acte
de manleuta, prometent que a pena de sinchcentas lliuras no sols tindria lo arrest dins de la
present ciutat de Barcelona sinó també que per
tot lo mateix mes sens requisició, y en lo interim sempre y quant seria requerit se reposaria
en ditas presons, per lo que ne havia donat fermansas; que tenia antès lo molt il·lustre y fidelíssim concistori que per declaració de reclam
per sa mercè feta se trobava detingut en las
presons del palau episcopal de esta ciutat, que
estimarian sas senyorias fos servit de què dit
Minuart fos tornat a las presons de la present

casa, attès no se avia pogut capturar en virtut
de dita manlleuta. Al que li avia respost que
desitjava servir a sas senyorias en tot quant pogués, que lo negoci petia alguna difficultat.
Emperò, // 301r // lo dia de ahir dit Barthomeu
Minuart fou extret de les presons de dit palau
episcopal y entregat al verguer escarceller de la
present casa y retornat a las presons de la present casa.

302r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent dit senyor deputat real, dit síndich ha fet relació de
com als XXII del corrent de orde de sas senyorias era anat a palàcio y avia donat recado al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, contenint que a
notícia de sas senyorias avia pervingut que don
Martín de la Estrella, sargento major de la Seu
de Urgell, feya posar alguns de sos soldats en la
Palanca de Anserall, per ahont han de passar
tots los andorrans y altres, y los feya pagar de
cada quintar de ferro y de cada quintar de sal un
sou y altres extorcionetas, que a més de ser nous
vectigals, que és contra Constitucions, capítols
y actes de Cort y altres lleys de la pàtria, redundava en perjudici del General, y que axís sas senyorias suplicavan a sa excel·lència fos servit
donar-li la deguda providència. Al que sa excel·lència li avia respost se informaria y donaria
los ordes convenients.
301v

Dissapta, a XX de setembre MDCXCIX. En aquest
dia, per medi del magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, foren entregadas a sa excel·lència las ternas de proposicions de subjectes, tant per la proprietat com per lo interim del
offici de tauler del General de la vila de Puigcerdà, que vaca per mort de Rafel Farran, per
ser dit offici altre dels compresos en la real reserva. Las quals ternas són assí cusidas y signadas
de número CLXXVa.
Dilluns, a XXII de setembre MDCXCIX. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar,
junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich
racional del General y present casa, és baixat a la
casa del General de la present ciutat y en lo aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels
fraus, a effecte de continuar lo inventari dels
fraus trobats y apresos en lo present mes de setembre, per ocasió que lo dia de demà és de precepte y lo següent feriat. Y se han trobat los infrascrits y següents:

a. a continuació memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1742.
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Primo, al primer de setembre. Aprehenció feta a
la barraca de Joan Sauquer, en lo arenal del mar,
de sinquanta pessas cap y cua de mitas.
Ítem, dia tres. Aprehenció feta en casa Francesch Guarda, escudaller, al carrer dels Escudellers, de unas faldillas y gipó de boqueals, color
obscur, dolents y grossers, tallat sens cussir y
sens aforros.
Ítem, dia onse. Aprehenció feta en casa de Anthon Bagà, sastre, al carrer de Sant Pau, de uns
calsons de sobrapeu de panyo portoguès y de
dos canas, dos palms boqueals colors.
Ítem, dia XVI. Aprehenció feta en casa de mussur Clare, francès, al carrer d’en Gignàs: primo, dos parells de mitjas de estam encarnadas;
ítem, sinch onças, tres quarts puntas de plata
petitas; ítem, set onças y mitja dragonas de plata
y or; ítem, catorsa onças galó de or estret; ítem,
dos canas satí de or y plata de quart y mitg de
ampla, ab unas puntas petitas a las voras, las
quals onças són pes de march.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent de la
present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, notàs en lo present dietari
de com als XXIIII del corrent lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici
de síndich // 302v // del General y present casa,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, los avia fet relació que lo molt reverent senyor canciller lo avia enviat a cercar y
li avia dit que posàs en mans de sas senyorias
còpia de una real carta del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, escrita al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat en aquest Principat, lo
informe acerca lo que suplica Narcís Buffill, cavaller, oynt primer als deputats, acerca de una
causa que·s verteix en la Deputació contra dit
Buffill provenint de certa quarela al General
que se li fulminà en la visita del General del
trienni MDCXCII feta en MDCXCVI, pretenent se
deuria restituhir tot lo salari que exhigí del càrrech de oÿdor real que sortejà per lo trienni
MDCXCII com a mercader de Gerona, avent ja
mudat de estat en aquella ocasió; y que aximateix dit dia, trobant-se en concistori los nobles
y magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa, de orde de sas senyorias fou
llegida per mi, secretari y scrivà major de dit
General, dita còpia de real carta, entregada al
dit advocat; y de paraula fou per sas senyorias
significat // 303r // a dits acessors y advocat fiscal que fessen informe sobre lo contengut en la
còpia de dita carta.
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Dimecres, a XXX de setembre MDCXCIX. En
aquest dia, no obstant ser dia feriat per rahó de
ser la festivitat del gloriós sant Geroni, doctor
màximo de la Iglésia, se ha tingut y ajuntat lo
concistori per negocis graves se han offert. Al
qual no ha acistit ni entrevingut lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

Octubre
Dijous, al primer de octubre MDCXCIX. En
aquest dia, Jacintho Seró, prevera y rector de
Alferràs, bisbat de Lleyda, attenent y conciderant que per ocasió de ser estat condemnat en la
visita del General pròxima passada, com a pretès
tauler del General de dita vila de Alfarràs, en la
quantitat de mil nou-centas setanta-sis lliuras,
dotse sous y sis, ab sentència //303v // feta sobre
la quarela de número XXXIX contra ell fulminada, està detingut en las càrcers de la present casa
de la Deputació; attenent y conciderant més
avant que per part sua se és presentada una súplica als XXVIII del mes de setembre proppassat a
sas senyorias, suplicant-los que ab una menlleuta sie relaxat de ditas càrcers, offerint donar una
idònea caució y presentar-se sempre que sia requirit; y que los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, lo real absent de la present ciutat, ab intervenció dels molt il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors de comptes de dit
General de Cathalunya, inseguint lo vot y parer
donat en escrits al peu de dita súplica sots la mateixa jornada per los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa,
són estats servits lo dia present deliberar que dit
Jacintho Seró, prevere, sie relaxat de ditas presons, donant-li tota la present ciutat y àmbits
dels murs de ella per presó, prestant idònea caució de fermansas a coneguda de sas senyorias
que se presentarà y poserà dins las càrcers de la
present casa sempre que per part de sas senyorias ne serà requirit personalment o per públich
pregó o crida en la present ciutat tantsolament
publicadora, o en altra qualsevol manera, obligant-se ditas fermansas en cas de no presentar
//304r // dit Seró a pagar la quantitat predita per
ell deguda junt ab los gastos fins assí fets y fahedors, segons rigor y stil de la Generalitat et simul et insolidum, sens emperò prejudici de la
execució comensada contra dit Seró y del dret
competeix al procurador fiscal en virtut de dita
sentència de visita contra dit Seró fulminada, y
altrament precehint primer lo acte de arrest y
manlleuta. Perçò, dit Jacintho Seró, prevere, de
son grat y certa sciència, ab thenor del present
acte y en bona fe, promet als dits molt il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes, al procurador fiscal del dit General y
altres a qui especte que tindrà lo arrest per tota
la present ciutat de Barcelona y àmbits dels
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murs de ella; y aximateix se presentarà y poserà
en las ditas càrcers de la present casa, sempre
que serà requirit en casa Joan Tubau, prevere
beneficiat de la iglésia de Sant Joan de Hierusalem de la present ciutat de Barcelona, qui la té
en la present ciutat, en lo carrer del Carme, al
costat del convent de las monjas caputxinas, la
qual assenyala dit Seró per no tenir pròpria habitació en la present ciutat, volent que sempre y
quant dit Tubau se mude en altre casa resta
aquella assenyalada per dit effecte, o bé per pública proclama en la present ciutat tantsolament
publicadora, o bé en altre qualsevol manera; en
pena // 304v // en cas de contrafacció de las ditas
mil nou-centas setanta-sis lliuras, dotsa sous y
sis, y dels gastos fets y fahedors. Tot lo que promet dit Jacintho Seró, prevere, attèndrer y cumplir, tenir y servar sens dilació ni escusa alguna,
ab lo acostumat salari de procurador dins Barcelona de deu sous, y fora de ella de vint sous, ab
restitució y esmena de totas micions y despesas.
Y per major tuició y seguretat de ditas cosas ne
done per fermansas a Pasqual Guitar y Pera Baldú, pagesos de la vila de Almenà y bisbat de
Lleyda, y a Pau Garriga, esperdaner de dita vila,
y al dit Joan Tubau, prevere y benefficiat de dita
iglésia de Sant Joan de Hierusalem de la present
ciutat, y altre de ell a solas. Los quals, ço és, dit
Joan Tubau, prevere, y per dits Pasqual Guitart,
Pera Baldú y Paua Garriga, lo discret Ramon
Mas, notari causídich de Barcelona, com a son
llegítim procurador, com de la procura consta
en poder de Francisco Pejoan, notari públich de
dita vila de Almenar, als XXII del mes de setembre del corrent any, la qual és assí cusida, signada de número CLXXVI, llohant y approbant tot
lo sobradit, accèptan lo càrrech de dita fermansa, convenint y prometent que junts y a solas seran tinguts y obligats en pegar al General las mil
nou-centas // 305r // setanta-sis lliuras, dotsa
sous y sis y los dits gastos fets y fahedors, sempre y quant dit Jacintho Seró, prevere, trencarà
lo arrest sobredit y no se presentarà y posarà en
las ditas càrcers de la present casa sempre que
serà requirit en lo modo y forma dalt expressats;
convenint aiximateix y prometent que junt ab
dit son principal, sens ell y a solas, seran tinguts
y obligats a tot lo sobradit y per ell, dit Seró,
promès, y pretèndrer y cumplir tot lo sobradit,
tant principal com fermanças. Ne obligan sas
personas y béns y de quiscun d’ells a solas com
per deutes fiscals y reals, mobles e inmobles,
aguts y per aver, renunciant al benefici de las
novas constitucions, divididoras y cedidoras actions, a la epístola del Diví Adrià y a la consuetut de Barcelona que parla de dos o més que a
solas se obligan. Y ditas fermansas renuncian a
la lley dient que primer sia convingut lo princia. a continuació ratllat Baldú.

pal que la fermansa; y altre dient que libertat lo
principal sie també líbere lo accessori. Y tots,
tant principal com fermansas, renuncian a tot y
qualsevol dret y lley que valer y ajudar los pogués, y a la lley que prohibeix la general renunciació, si no és que precehesca o se subsseguesca
la especial; renunciant semblantment, tant principal com fermanças, a llur propri for, sotsmetent-se ells y sos béns y de quiscun de ells a solas
al for y juridicció de dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, o de altre qualsevol cort,
jutge o //305v // persona, ab facultat de variar de
judici una o moltas vegadas; obligant-ne perçò,
com està dit, sas personas y béns y de quiscun
de ells a solas, com per deutas fiscals, reals, mobles y immobles, aguts y per aver, y ab jurament. Y lo dit Jacintho Seró, prevere, principal
sobredit, a major cautela de totas las demunt ditas cosas presta sagrament y homenatge de mà y
boca en mà y poder de Jacintho Morató, subrrogat en lo offici de verguer del molt il·lustre y
fidelíssim concistori, aquell en nom de sas senyorias rebent.
Testes firme dicti Jacinthi Sero, praesbiteri, principalis, qui dictis die et anno Barchinonae firmavit, sunt Petrus Vilasseca, notarius causidicus, et
Jacobus Arnau Dias, magister domorum, cives
Barchinonae.
Testes firmae dicti Joannis Tubau, praesbiteri, fidejussoris praedicti, qui eisdem met die et anno
Barchinonae firmavit et acceptavit, sunt praedicti.
Testes firmae vero dicti discreti Raymundi Mas,
procuratoris dictorum Pasqualis Guitart, Petri
Baldu et Pauli Garriga, fidejussorum predictorum, qui dicto nomine eisdem met die die et anno
Barchinonae pro eis firmavit et acceptavit, sunt
praedictia.
306r

Dissapta, a III de octubre MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real de la present ciutat, lo doctor en medicina Miquel Matalí mitjensant jurament ha fet relació a sas senyorias de com Gaspar Pontellà, altra de las guardas ordinàrias de la
bolla de la present ciutat, ly ha continuat y de
present li continua la mateixa indisposició de
què ja té fet altre relació, de calitat que li ha impedit y de present li impedeix la personal servitut de dit son offici.
Dimars, a VI de octubre MDCXCIX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1742-1743.
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de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real de la present ciutat, lo doctor en medicina Jaume Solà mitjansant ju// 306v // rament ha fet relació de com lo doctor
Ignasi Juliol, albaraner de laa Bolla, per ocasió
de trobar-se indispost de desgana habitual los
mesos de abril, maig y juny MDCXCVII, en tot dit
temps estigué impedit de la personal servitut de
dit son offici.
En aquest mateix dia dit doctor Solà mitjensant jurament de com dit doctor Ignasi Juliol,
albaraner preditb de la Bolla, li ha continuat y
de present li continua las mateixas indisposicions que té especificat ab altres relacions, de
forma que li ha impedit y de present li impedeixan la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia, absent dit senyor deputat real com dalt se ha dit, han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari una declaració
de dupte per sas senyorias feta lo dia present
junt ab los nobles y magnífichs acessors ordinaris del General a instància de Joan Torrents,
tauler del General de Vilanova de Cubelles,
en II; ab la qual se declara que los capítols
XXVII, Corts MCCCCLXXXI, y capítol XIII,
Corts MDXXXXVII, deuhen observar-se a lletra, y
que segons lo disposat en lo(s) capítol(s) de
Cort X y XI, Corts MDXXXXVII y MDLXXXVIII, en
lo número II del nou redrès, los despaitgs del
dret de General de las robas, sempre que lo
despatxant tindrà lo // 307r // ver cost deu fers,
per lo ver cost ajustant a aquell las despesas y
gastos; y si lo despatxant jurarà no tenir-lo y la
tal mercaderia se troba en la tarifa, deu fer-se
segons aquella; y si emperò no tindrà dit ver
cost ni serà en tarifa, o en tenint-se o essent en
tarifa la mercaderia se serà notablement per algun cas fortuït, en dit cas deu fer-se la estima
segons lo dit capítol LXXXVIII del nou redrès.
Com més llargament en dita declaració de
dupte és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número CLXXVIIc.
Dimecres, a VII de octubre MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per rahó
de trobar-se indispost en lo llit. Y se adverteix
que fins tornarà a concistori no se farà altra nota
particular.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats eclesiàstich y militar y oÿdors
a. a continuació repetit de la.
b. a continuació repetit li ha.
c. a continuació sis documents relatius a aquest fet, transcrits
a l’Apèndix 4, pàgs. 1743-1752.
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eclesiàstich y militar han ordenat a Jacintho
Morató, subrrogat en lo offici de verguer, se
cuyde de, tots los dias que durarà a dit senyor
oÿdor real la desgana, de saber de sa salut de
part de sas senyorias.
307v

Dijous, a VIII de octubre MDCXCIX. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyora deputat real
ha acistit y entrevingut a concistori avent tornat
de Lleyda y altres parts ahont era anat als XIX de
juny del corrent any per los motius continuats
en lo present dietari als XVII del mateix.
En aquets mateix dia no ha vingut ni acistit ni
entrevingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre y fidelíssim senyor fra don Benet de Sala, bisbe de Barcelona, per medi de un recado aportat per un
sacerdot de sa família, se és despedit de sas senyorias per ocasió de aver-se’n de anar a Tarragona a concili provincial, assigurant a sas senyorias que en totas parts estarà en vius desitg de
servir a sas senyorias.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, de orde de sas
senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, so és, aquest per
rahó de sa desgana, ha aportat al dit senyor
bisbe de Barcelona un recado contenint que
sas senyorias estimavan la mercè de la notícia
que era estat servit participar-los, que podia estar cert que en qualsevol ocasió encontraria al
molt il·lustre y fidelíssim concistori desitjós
de tenir moltas ocasions en lo de don major
agrado.
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Dimars, a XIII de octubre MDCXCIX. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
per rahó de aver pres una purga.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
eclesiàstich y real de concistori, so és, aquell per
lo dalt dit y aquest per ocasió de sa desgana, a
mi, secretari y scrivà major del General y present casa, // 308v // cusís y continuàs en lo present dietari: Primo, un paper fet per la molt
il·lustre conferència demanada per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona fent un cos amb lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, la qual
present se troba pendent ab sas senyorias, enviat a sas senyorias als VII de agost pròxim passat; en y ab lo qual se incinua a sas senyorias

que importava passar a altras demonstracions, a
més del paper imprès, las quals no·s podran posar-se en planta sens haver-se de gastar, y que
axís desitjava saber si sas senyorias tindrian gust
de contribuhir a eix motiu si y conforme fins
assí al respecte. Secundo, altre paper fet per sas
senyorias als XXII del mateix mes de agost en
resposta del refferit, contenint alguns reparos
que se offerian a sas senyorias sobre dit fet,
dient que, quant sas senyorias se trobassen ab
individual notícia per medi de la molt il·lustre
conferència en escrits sobre dits reparos, procurarian a premeditar la resolució que deurian
pèndrer. Tertio, una deliberació presa per lo
savi Concell de Cent Jurats de dita excel·lentíssima ciutat als IIII de setembre del corrent any,
en y ab lo qual se resolgué que se assent que se
passe avant en la // 309r // dita conferència en
manifestar la fidelitat y serveys de la present
ciutat ab què per part de sas senyorias se assentesca en eixa dependència respective. Quarto y
ultimament, una deliberació presa per lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, ab la qual se
determinà que continuaria ab dits comuns tota
bona unió, de la qual esperava redundaria sempre en crèdit del major lustre de la nació. Com
més llargament és de vèurer de dits papers, que
són assí cusits, signats de números CLXXVII,
CLXXVIII, CLXXVIIII y CLXXX, y del thenor següent:
Segueix-se dit paper fet per la conferència, demenat per la excel·lentíssima ciutat:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Després de aver-se publicat lo paper imprès en
nom dels tres comuns y per la conferència sap
vostra senyoria està uberta entre la excel·lentíssima ciutat, vostra senyoria fidelíssima y bras
militar, avent-se conferit lo dia XXIIII de juriol
de MDCXCIX en casa la ciutat, aperagut y ha resolt la excel·lentíssima conferència que en escrits se represente a vostra senyoria fidelíssima
és estat sempre lo intent des de los principis se
comensaren a conferir tenir la mira al major
// 309v // lustre del Principat, ciutat y noblesa,
fent constar a la Europa lo garbós, noble y lleal
procehir de la nació catalana en lo obrat inimitable sobre lo siti de esta capital lo passat any
MDCXCVII y en tot lo discurs dels nou anys de la
passada guerra, y que en primer lloch per a desvanéixer totas calúmnias era de summa importància recabar de sa magestat, Déu lo guarde, la aprobació de tots lo generós obrar dels
tres respectius comuns, lo que se (h)a conseguit, com comta ab lo imprès paper, lo qual se
a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat oÿdor.
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concidera sols com a prèvia disposició per a major demostracions de nostra incumbència; y
com per a conseguir-se lo fi, que és lo crèdit de
tota la nació, se importa de passar a altres demonstracions y execucions que no poden pasar-se en planta sens aver-se de gastar, desítjan
saber los de la confarència de vostra senyoria fidelíssima sy té gust o aparexerà contribuir a eix
motiu sy y conforme fins assí al respecte, per a
què en no seria son treball si restava per falta de
medis la confarència a cumplir lo empenyo en
què vostra senyoria fidelíssima los té constituïts».
Segueix-se dit segon paper:
«Molta il·lustre senyor.
310r

cel·lentíssima ciutat, per medi de vostra senyoria en escrits, a qui apareix specta primer resòldrer respecte de ser estada lo qui se ha demanat
conferència, que procurarà premeditar la resolució que deurà pèndrer en orde si entraria a
contribuhir en lo gasto de dita obra per sa part
tocant, del que en escrits en aquella ocasió ne
donarà ab molt gust avís a vostra senyoria».
Segueix-se dit tercer paper:
«Ena lo savi Concell de Cent Jurats de la present excel·lentíssima ciutat tingut y çelebrat a
quatre de setembre 1699 fonch presa la deliberació infrascrita y següent:

Resta lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes del General del principat de Cathalunya cerciorat ab la
representació que vostra senyoria als XXIIII de
juliol del corrent any MDCXCVIIII resolgué fer-li
en escrits de què és estat sempre de la intenció
de vostra senyoria, a més del paper imprès, fer
constar a la Europa lo noble y lleal procehir de
la nació cathalana en lo obrat inimitable sobre
lo siti de esta capital en lo any MDCXCVII y en tot
lo discurs dels nou anys de la passada guerre per
altres demonstracions que no poden posar-se
en planta sens aver-se de gastar, desitjant saber
vostra senyoria si apareixerà al dit concistori
contribuhir a eix motiu si y conforme fins assí al
respecte. Y encara que pot estar molt cert vostra
senyoria que lo únich desitg del concistori és
condecendir en donar gust a vostra senyoria en
tot quant permetia la primera obligació dels càrrechs que ocupan los indivíduos que·l componen, y que fa la deguda estimació de dita representació, emperò, com esta dependència és
grave y pot recàurer en gasto conciderable, diu
a vostra senyoria que, al pas que se li ocórran de
present reparos que li difficultan lo poder
respòndrer lo que desitjan, sobre est fet a vostra
senyoria al mateix temps per a facilitar-(h)o
posa en la gran concideració de vostra senyoria
que deuria vostra senyoria aconcellar als tres comuns que dita obra se fassa per los motius a vostra senyoria ben vistos, y que·s pagàs respectivament com la altra, y axi- // 310v // mateix avisar
als tres comuns respective en nom de qui ha de
axir aquella lo quant importarà lo gasto, poch
més o menos, per lo regalo del compositor, revista, impressió y altrament assigurant a vostra
senyoria lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
que quant se trobe ab estas individuals notícias
y de la resolució que sobre est fet pendrà la ex-

En quant al primer cap de la proposició, ohit lo
paper presentat per part de les persones nomenades per la present ciutat per la conferència se
troba oberta entre los tres comuns del il·lustre
y fidelíssim concistori dels il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y ohidors de comptes del General // 311r // del present principat de Cathalunya, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y
present excel·lentíssima ciutat, legit dit paper al
present concell incertat en la proposició; attès
lo de quant lustre y estimació és per la present
ciutat lo que se manifeste y sie notori lo quant
ha cumplit esta ciutat a sa tant deguda obligació en servir al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, tant en lo dilatat temps ha durat la guerra
com en lo horrorós siti aposat per las armas del
rey christianíssim a la present ciutat, y la innata
fidelitat en què sempre la present ciutat, sos
ciutadans, naturals y habitants se an mantingut
a son legítim rey y senyor, si y conforme sa magestat és estat servit manifestar-(h)o y aprobar(h)o ab sa real carta en lo breu compendi que
de dit obrar se posà a sas reals plantas, y aximateix per redimir la calúmpnia tant meliciosament oposada y se pugue aximateix perpetuament eterninsar-se lo gran nom ab la finesa ab
què ha obrat tot lo present Principat y present
ciutat ab tots los gremis e indivíduos; que
perçò, per part de la present ciutat se assentesca, com lo present concell assenteix, en què se
passe avant en la dita conferència en manifestar
la fidelitat y serveys de la present ciutat ab què
per part del il·lustre y fidelíssim concistori dels
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors se assentesca y concorre en eixa dependència respective, donant facultat als excel·lentíssims senyors consellers per deliberar // 311v //
tot lo que per part de la present ciutat se oferesca de gastar y que se ha gastat per dita conferència del compte los aparega, y que la present deliberació sie participada e escrits per

a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 308v i 309r del trienni 1698-1701.
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medi de las tres personas anomenadas per la
present ciutat a las demés personas de dita conferència, perquè quiscuna de ellas ho puga participar a son comú respective, servint-se los
excel·lentíssims senyors consellers posar en execució tot lo que per dita conferència serà resolt.
Y en quant, etcètera».
Segueix-se dit quart paper:
«Loa die XXIIII de juliol pròxim passat deliberà
<a> vostra senyoria se formàs un paper lo qual
se participà al il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y a la excel·lentíssima ciutat y al fidelíssim bras militar, lo qual contenia
haver-se solicitat las conferèncias a fi de llevar
tota nota en lo venider del clar procehir de la
nació en las nou últimas aguerridas campanyas
y principalment en la famosa del tolerat siti de
esta capital en lo passat de MDCXCVII, y que fins
vuy se avia procurat lo abono de nostre rey y
senyor, que Déu guarde, que ha alcansat canonisàs las operacions dels tres respetuosos comuns ab despaig de sa real mà, lo qual se havia
ideat prèvia dis- // 312r // posició per a millor
forma y clohenda de major volumen que para
treballar-se se nececitava de medis; y per lo tant
se desitjava saber si lo fidelíssim bras militar
estàvan ab ànimo de concórrer si y en la mateixa conformitat, com també contribuhir per a la
formació en lo modo y forma se havia estilat en
lo primer paper imprès per la excel·lentíssima
conferència.
Fou comunicada dita deliberació de vostra senyoria fidelíssima al fidelíssim bras militar que,
desitjant tot acert, seguint las direccions de tant
prudents concistoris, esperà vèurer la resposta
dels fidelíssims senyors deputats, que notaren bé
tot quant respongueren en escrits lo dia XXII de
agost MDCXCVIIII sobre dit paper al il·lustre doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau, meritíssim
president de la conferència; y també vuy (ha)
vist lo bras militar lo que se ha dignat respòndrer
la excel·lentíssima ciutat a la excel·lentíssima
conferència, y quant ab tota expressió de zel
pundonorosa mira manifesta desitgs de tornar
per la estimació, crèdit yb bon nom de tota la nació cathalana; y com esta idea sab bé vostra senyoria fou la única que motivà al fidelíssim bras
militar soli(ci)tar ab tot rendiment que la
excel·lentíssima ciutat obrís conferèncias ab las
personas nomanaria la noblesa, que conseguidas
aparagué als dos comuns uniformes no era bé
faltar per si a participar son intent als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, aderint des de
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 308v i 309r del trienni 1698-1701.
b. a continuació repetit y.
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principi a las ben fundamentades instàncias dels
dos comuns lo fidelíssim concistori ab tota
//312v // finesa; y devent la noblesa per sas innatas obligacions córrer ab tot empenyo a tant
eroica causa, respon a vostra senyoria, que deu
per molts títols en tot y per tot condecendir al
noble, generós com propri de sa grandesa té deliberat en esta incumbència la excel·lentíssima
ciutat, que acalorada de entranyadas estimacions diu està promte per a continuar com fins
assí quant se offeresca per a conseguir-se lo fi en
què tots tant interessan, y no menos lo il·lustre y
fidelíssim concistori té ben comprès ab sa
prudència y alt alcans com fins assí ab son zel y
activa aplicació ha concorregut a est fi, desitja en
tot lo fidelíssim bras militar continuar ab tant
respectuosos comuns tota bona unió, de la qual
espera redundarà sempre en crèdit garbós de la
nació lo major lustre; y supplica lo bras militar a
la excel·lentíssima conferència se servesca participar esta resposta a la excel·lentíssima ciutat y fidelíssim concistori dels fidelíssims senyors deputats».
Dimecres, a XIIII de octubre MDCXCIX. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
per quant lo dia de ahir prengué una purga.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat
en lo offici de síndich del General y present casa,
absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
eclesiàstich y real, aquell per lo dalt dit y aquest
per rahó de sa indisposició, ha fet relació de com
lo dia de ahir se havia conferit en casa lo noble
don Lluís Descatllar, regent la Real Thesoraria,
y que avent-li de orde de sas senyorias expressat
se servís pagar al General totas las avarias degudas tant per rahó de composicions com y també
de qualsevols remissions, com ja se avia solicitat
diffarents vegadas, y sabia molt bé que·s devian
pagar avarias al General per rahó de composicions o laudamentum curiae era cosa nova, y
que ahir lo Real Concell avia resolt se tocàs en
escrits, que en ser tocada se donaria la providència per a pagar-se ditas avarias al General.

// 313r //

Dijous, a XV de octubre MDCXCIX. En aquest dia
és tornat y ha assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per trobar-se
bo.
En aquest mateix dia no ha acistit nia vingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.

a. a continuació ratllat ha.

313v

Dissapta, a XVII de octubre MDCXCIX. En
aquest dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per sa indisposició,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís en lo present dietari dos relacions authènticas. So és, la una feta
per Gabriel Fàbrigues, doctor en medicina de
la ciutat de Lleyda, als VII de octubre MDCXCVIIII, mitjensant jurament en poder de Joseph
Boldú, notari públic de dita ciutat, de la qual
apar que lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real en dita ciutat ha estat indispost molt
temps; y la altra per Esteva Balasco, cirurgià de
dita ciutat, també mitjensant jurament als IIII
del mateix mes de octubre del corrent any en
poder de Joseph Badia, també notari públic de
dita ciutat, de la qual consta com dit senyor
deputat real des de XXII del mes de juny pròxim passat fins dit dia IIII de octubre ha estat
indispost en dita ciutat de Lleyda de una llaga
ocasionada per rahó de morenas, y que per
rahó de dita llaga en tot lo dit temps no ha pogut posar-se en camí. Com més llargament és
de vèurer en ditas dos relacions authènthicas,
que són assí cusidas, signadas de números
CLXXXI y CLXXXIIa.

314r

En aquest mateix dia sas senyorias, absent dit
senyor oÿdor militar, com dalt se ha dit, han ordenat a mi, secretari y scrivà major, cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet
per los nobles y magnífichs acessors y advocat
fiscal del General lo dia prescrit, ab lo qual són
de vot y parer que no podan ni deuhan sas senyorias gastar de las pecúnias del General per la
dependència llargament expressada en los papers entregats a sas senyorias per la molt il·lustre
conferència que de present està uberta ab sas senyorias per part de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona junt ab lo il·lustre y fidelíssim <senyor> bras militar fent un cos, los quals papers
se troban cusits en lo present dietari als XIII del
corrent. Com de dit vot llargament és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número CLXXXIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit vot:
«Jesúsb, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya ab los acessors y advocat fiscal del dit General avall escrits,
ab deliberació per sa senyoria fidelíssima feta als
XIII del corrent en y acerca si pot gastar de las
a. a continuació dues relacions, transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1752-1753.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 313v
i 314r del trienni 1698-1701.
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pecúnias de la Generalitat per sa part lo que importarà lo gasto, que se concidera (h)a de ser
conciderable, en la dependència que proposa
prosseguir la molt il·lustre conferència demanada //314v // per la present excel·lentíssima ciutat
fent un cos ab lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar acerca lo assumpto de fer constar a la
Europa lo lleal procehir de la nació cathalana en
lo siti sufrí dita ciutat en lo any MDCXCVII y en
tot lo discurs dels nou anys de la passada guerra,
tenint la mira al major lustre del Principat, ciutat y noblesa, avent ja conseguit la summa importància de la real aprobació y abono de sa magestat, que Déu guarde, per a desvanéixer totas
calúmpnias, segons consta ab lo paper imprès,
lo qual concidera dita molt il·lustre conferència
com a prèvia disposició per a passar a las majors
de sa incumbència y que per a passar a altras demonstracions que no poden posar-se en planta
sens aver de gastar; vist la dita deliberació y los
papers de ambaixada o representació en ella
mencionats, com també la còpia de las deliberacions; una del savi Concell de Cent Jurats de
dita present ciutat tingut als IIII de setembre
proppassat, ab que assentí a la proposta de dita
conferència donant facultat als excel·lentíssims
senyors concellers per deliberar tot lo que per
part de dita ciutat se offeresca haver de gastar ab
què per part del molt il·lustre y fidelíssim concistori se assentesca y concorrega en esta dependència; //315r // y altra del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, que offereix continuar ab
estos comuns tota bona unió; vist lo capítol segon del nou redrès fet en las passadas corts de
MDLXXXXIX que disposa sobra los gastos podan
fer los senyors deputats; y vistos diffarents vots
ya exemplars acerca la intel·ligència y observança del dit capítol; y vist finalment y conciderat tot lo que se devia vèurer, premeditar y conciderar; attès que ab lo precalandat capítol dos
del nou redrès se troban expressats los affers y
casos en los quals, y no per altres, se poden gastar y aplicar las pecúnias de la Generalitat; attès
que lo cas de la dependència que novament se
proposa y solicita per dita molt il·lustre conferència no se pot conciderar en lo estat present
ser dels compresos, ni en la lletra ni en la mente
y pràctica del dit capítol; en atenció majorment
de aver-se conseguida la real approbació de sa
magestat del obrar constància, e intrepidés en sa
innata fidelitat del Principat, ciutat y noblesa, y
ser aquella lo més abonat testimoni de tant
notòria veritat, que resta ja manifestada al públich ab lo imprès paper; sens que puga obligarse per motiu la deliberació del savi Concell de
Cent, perquè com est no tinga limitat lo poder
per a resòldrer gastar sas pecúnias li és facultatiu
no contentar-se ni ce- // 315v // nyir-se al precís
a. vots y al marge esquerra.
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y necessari, sinó passar al super rogatorio, en què
al contrari arcta la disposició del sobradit capítol
dos del nou redrès a vostra senyoria fidelíssima.
Perçò y altrament los acessors y advocat fiscal
del dit General de Cathalunya baix firmats, satisfent a la pregunta y consulta de vostra senyoria fidelíssima, són de vot y parer que no pot ni
deu vostra senyoria fidelíssima, obstant, com
obsta, la disposició de dit capítol dos del nou
redrès del General, gastar de las pecúnias de la
Generalitat per lo effecte y dependència sobre
refferida, y axí ho senten. Barcelona y octubre
XVII de MDCLXXXXIX.

any MDCXCIX y la altra per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, las quals foren reportadas
a dit concistori als XI del mateixa per medi del
il·lustre y molt reverent senyor abat de Sant
Pau, en nom de vostra senyoria se és ocupat lo
concistori en lo espay de est intermedi de
temps en premeditar y discórrer lo que devia y
podia respòndrer a vostra senyoria. Y en desenpenyo de sa obligació, conciderant que matèria
tant grave nececitave de consultar-se, ha ordenat als nobles y magnífichs acessors y advocat
fiscal de dit General fessen vot en escrits, còpias
del qual se posen en mà de vostra senyoria per a
què reste cerciorat del que aconcellan al concistori deu y pot obrar en est cas; no duptant que
essent dit vot segons disposició dels capítols de
Cort mereixerà del agrado de vostra senyoria
un total abono, quedant lo molt il·lustre y fidelíssim concistori ab viu sentiment de què dits
capítols de Cort li ajen impedit lo poder concórrer al respecte desitjava en lo negoci refferit en
ditas deliberacions».

Rechs y Gallart, assessor. De Cruylles, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cançer, fisci Generalis
advocatus».
Dilluns, a XIX de octubre MDCXCVIIII. En aquest
dia no ha acistit ni vingut a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.
316r

En aquest mateix dia sas senyorias, absents los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y
real, so és, aquest per rahó de sa indisposició,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari un paper ab lo qual se expressa
a la molt il·lustre conferència que de present se
troba uberta ab sas senyorias a instància de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona ab lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos,
per part de sas senyorias lo vot que han fet los
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal
del dit General, lo qual és escrit en lo dietari
corrent en jornada de VII de present. Y per
medi de un verguer sas senyorias lo dia present
han enviat al il·lustre y molt reverent senyor
abat de Sant Pau, president de las personas que
per part de sas senyorias acisteixen en dita conferència, dit paper, per a què junt ab tres còpias de dit vot (h)o reporte a dita conferència.
Com de dit paper és de vèurer, que és assí cusit
y signat de número CLXXXIIII, y del thenor
següent:

317r

Segueix-se dit paper:
«Molta il·lustre senyor.
Lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya diu a vostra senyoria que en
attenció y concideració de las còpias // 316v //
de las dos acertadas deliberacions, so és, una
presa per lo savi Concell de Cent Jurats de la
present ciutat als IIII de setembre del corrent
a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
315v i 316r del trienni 1698-1701.
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Dimars, a XX de octubre MDCXCIX. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió de trobar-se algun tant indispost, no ha acistit ni vingut a concistori. Y se
adverteix que fins torne no·s farà altra nova
nota.
En aquest mateix dia són anats los il·lustres
y fidelíssims senyors deputat militar y real, en
la matexa forma que·s troba continuat en lo
present dietari als V de juliol del corrent any,
a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Sant Joan, per ser virrey
per sa magestat, Déu lo guarde, en lo regne de
Cerdenya, lo qual posa en casa del excel·lentíssim senyor duch de Tursis, que està cituada
en lo carrer Ampla de la present ciutat. Foren
rebuts dits senyors deputats a la porta del carrer per diffarents gentils homs de la família de
dit senyor duch, al cap de la escala per ell mateix, y al despedir-se los acompanyà fins baix
cerca de la porta del carrer, ahont los deixà ab
los mateixos gentils homs que al entrar; los
quals no·s mogueren de dita porta del carrer
fins y a tant que sas senyorias foran encotxats y
fora.
Dimecres, a XXI de octubre MDCXCIX. En aquest
dia són anats los il·lustres y fidelíssims // 317v //
senyors deputats militar y real, en la matexa forma que·s troba continuat en lo present dietari
als V de juliol del corrent any, a visitar y donar la
benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de
Uceda, per tres títols, per ser del Concell de Estat de sa magestat, que Déu guarde, son embaia. a continuació ratllat mes.

xador per Roma y grande de Espanya, lo qual
posa en casa del egregy senyor compte de la
Rosa, que està scituada en lo Pla de Sant Francesch de la present ciutat. Foren rebuts dits senyors deputats al cap de la escala per dit senyor
duch, y al despedir-se los acompanyà fins dit cap
de escala, ahont després de haver fets diffarents
cumpliments se despediren sas senyorias de dit
senyor duch de Uceda.
Dijous, a XXII de octubre MDCXCIX. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és tornat a concistori convelescut de sa indisposició.
En aquest mateix dia són anats sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per
sa indisposició, concistorialment, ab las insígnias de domàs carmesí, aportant sobra de ellas
los escuts de or ab las armas del General, ab cotxes de quatra mulas, ab los verguers devant ab
ma- //318r // ssas altas, acompanyats dels nobles
y magnífichs acessors y advocat fiscal, secretari y
scrivà major y demés officials de la present casa,
a la mara de las fonts del General, en la mateixa
conformitat se féu los anys MDCXCVI, MDCXCVIII
per MDCXCVII y als XX de octubre MDCXCVIII y se
acostuma tots anys.
Divendres, a XXIII de octubre MDCXCVIIII. En
aquest dia, entre quatra y sinch horas de la tarda, són anats los senyors de la sisena a casa la
ciutat a continuar la conferència, per averse tingut la última vegada en la present casa de
la deputació. Y en lo tocant al ceremonial se
observà lo mateix que als XVIII de octubre
MDCXCVIII, com és de vèurer en lo present dietari en dita jornada. Y en esta conferència se
tractà acerca dels papers narrats en lo present
dietari los dias tretse, dicet y dinou del correnta.
318v

Diumenja, a XXV de octubre MDCXCIX. En
aquest dia, a la tarda, no obstant ser dia de festa
de precepta, s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per rahó de offerir-se lo negoci
que baix se dirà. Lo qual per ser tant grave y que
corria pressa no han volgut diletar-lo per lo dia
de demà.
En aquest mateix dia no ha acistit ni entrevingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, absents dit senyor oÿdor militar per lo
dalt dit y lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
a. a continuació Nil defficit.
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real per sa indisposició, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica a sas senyorias presentada per lo procurador fiscal del General, ab
la qual suplica procuren sas senyorias en observança de las Generals Constitucions de què no
se effectue la pretese entrega y remesa al il·lustríssim virrey y Real Concell de Mallorca de la
persona de Miquel // 319r // Bordoy y Martorell, mallorquí, y aximateix un vot sobre lo contengut en dita súplica fet per los magnífichs assessors ordinaris del General en y ab lo qual són
de vot y parer que ab ambaixada o altrament se
suplique al excel·lentíssim senyor llochtinent
general no permete dita remesa. Com més llargament de dita súplica y vot és de vèurer, que
tot és assí cusit y signat de número CLXXXV, y
del thenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia delb procurador fiscal del General de
Cathalunya ha previngut que en las càrcers reals de la present ciutat se troba pres y detingut
Miquel Bordoy y Martorell, natural del regne
de Mallorca, de orde de don Anthon de Potau
com a procurador general del comptat de Empúrias, per los officials del qual y dins són territori fou capturat en dies passats, trobant-li sobra sa persona diffarents joyas de molt valor
que·s diu hauria robadas en dit regne de Mallorca, y que per son il·lustríssim virrey y real
concell ab lletras requisitòrias o altrament se
insta que dit Miquel Bordoy sie tret de dits
càrcers reals y del present Principat y remesa y
entregada sa persona capturada al dit virrey y
real concell per a conèixer y procehir a la punició y càstich del suposat delicte del qual se trobaria impetit, tement-se que·s vol passar des de
luego a fer dita entrega y remesa. E com, molt
il·lustre y // 319v // fidelíssim senyor, la instada
extracció, entrega y remició de la persona de
dit Miquel Bordoy y Martorell no puga fer-sa
sens notòria violació y contrafacció de las Generals Constitucions de est Principat y en particular de las Constitucions I, XIII y XIIII, títol «De Juridicció de Tots Jutges», del capítol
LXX de las passadas Corts de MDXCIX y altres
aplicables, que prohibeixen semblants extraccions y remicions de presos, a las quals sempre
ha posat y fet contrafacció vostra senyoria fidelíssima en observansa de ditas Generals Constitucions, com és de vèurer de molts exemplars
així antichs com moderns en lo arxiu de la present casa, havent també procurat sempre que
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat esta.
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se ha temut voler-se fer semblants entregas y
remissions prevenir y precaucionar no·s passàs
a la execució de ellas per la difficultat tant gran
que·s concidera de poder obtenir després cumplida revocació, e importar y causar moltas vegadas dany irreparable una vegada executadas.
Per tant y altrament, posant tot lo referit en
notícia de vostra senyoria fidelíssima, suplica
sia de son servey, zelant la inviolable observansa de ditas Generals Constitucions, prevenir
no·s contrafasse a aquellas ni se effectue la pretesa entrega y remesa de la persona de dit Miquel Bordoy y Martorel, aplicant a est effecte
los medis més proporcionats y a vostra senyoria
ben vistos, segons lo estilat y practicat en casos
semblants ab la pretesa y activitat tant pròpria
de vostra senyoria fi- // 320r // delíssima y que
demana la precisió del cas fisci juribus semper
salvis. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Don Josephus de Cancer, fisci Generalis Cathaloniae advocatus, et cetera.
Oblata die XXV mensis octobris MDCXCIX in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
militari et regali absentibus, commiserunt
praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super in ea contentis votum fatiant.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae».
Segueix-se dit vot:
«Jesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als acessors infrascrits acerca de una suplicació a sas senyorias presentada per part del procurador fiscal del dit
General a XXV del present y corrent mes de octubre, en y ab la qual en effecte deduheix que a
sa notícia ha pervingut que en las càrcers reals
de la present ciutat se troba pres y detingut Miquel Bordoy y Martorell, mallorquí, de orde de
don Anton de Potau com a procurador general
del comptat de Empúrias, per los officials del
qual dins son territori fou capturat en dies passats, // 320v // trobant-li sobra sa persona difarents joyas de molt valor que·s diu hauria robadas en lo regna de Mallorca, y que per son
il·lustríssim virrey y real concell se insta que dit
Bordoy sie tret de dits càrcers real(s) y del present Principat y remesa y entregada sa persona
capturada al dit virrey y real concell per a conèia. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 318v
i 319r del trienni 1698-1701.
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xer y procehir a la punició y càstich del suposat
delicte del qual se trobaria impetit, y que des de
luego se vol passar a fer dita entrega y remissió
de la persona de dit Bordoy, suplicant perçò dit
procurador fiscal a ses senyorias que per observansa de las Generals Constitucions de est Principat no permeten, ans bé, per tots los camins
possibles inpedescan la pretesa entrega y extracció de Cathalunya que de la persona de dit Miquel Bordoy cominan fer, per ésser notòria contrafacció de ditas Generals Constitucions,
conforme estas y altres cosas estan més llargament deduhidas en la daltdita suplicació a la
qual se fa relació. Vista la referida supplicació;
vista la comissió feta per dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors als dits acessors; vistas las Constitucions, capítols de Cort,
privilegis y altres disposicions aplicables al present fet y diffarents vots y exemplars sobra la
subjecta matèria y tot lo demés que podia conduhir per aquellas; attès y conciderat que en la
Constitució V de las Corts del any MCCCCLXXXI,
capítol V, col·locada baix lo títol «De Acusacions» en lo capítol LXX de las Corts de MDXCIX,
// 321r // se troba disposat que trobant-se algun
pres en Cathalunya per delicta comès fora del
present Principat, és a saber, en Aragó, València, Cicília, Ivissa, Mallorca y Manorca, que se li
fassa lo procés en Cathalunya, conexent allí de
la causa, no donant lloch ni permetent la extracció del pres del Principat, sinó ordenant sa punició dins aquell; consta també de molts exemplars que·s troban en la casa de la Deputació
que en casos semblants al que expressa dit procurador fiscal en dita suplicació dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors sempre han deffensat aquest article aconcellats per
assessors y doctors graves que era contra Constitució tràurer los presos de Cathalunya, ara fossen naturals ara foresters; perçò y altrament los
assessors infrascrits, inseguint lo sobradit, aconcellan als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya
que ab embaixada o altrament supliquen al excel·lentíssim senyor llochtinent general no permetie que dit Miquel Bordoi sia tret fora de
Cathalunya, en observança de las Generals
Constitucions de dit Principat. Y axí ho senten
salvo semper, et cetera. En Barcelona, als XXV de
octubre de MDCXCVIIII.
Rechs y Gallart, assessor. De Cruylles, assessor subrrogatus».
En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General y present casa fonch reportat al noble
don Anthon de Potau, com a procuradora general //321v // del comptat de Empúrias, de part
a. a continuació ratllat del.

de sas senyorias, entre vuyt y nou horas de la
nit, trobat en casa lo egregi compte de la Rosa,
que la té en la present ciutat, en lo Pla de Sant
Francesch, un paper acerca del reparo de la contrafacció que Miquel Bordoy y Martorell, mallorquí, detingut en las càrcers reals de la present ciutat, no pot ser extret del present
Principat y remès al il·lustrríssim virrey y real
concell de Mallorca per a punir-lo, per rahó de
ésser estat capturat per los officials de dit comptat, trobant-li sobre d’ell moltas joyas de valor,
que·s diu avia robadas en dit regne. Com més
llargament és de vèurer en dit paper, lo qual és
assí cusit y signat de número CLXXXV, y del
thenor següent:
Segueix-se dit paper:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya diuhen que de orde de vostra mercè don Anthon de Potau, com a procurador general del comptat de Empúrias, se
troba detingut en los càrcers reals de la present
ciutat Miquel Bordoi y Martorell, natural del
regne de Mallorca, lo qual fonch capturat per
los officials de dit comptat dins lo territori de
aquell, trobant-li sobra sa persona moltas joyas
de valor que·s diu havia robadas en dit regne
de Mallorca, y han antès dits deputats y oÿdors
que per lo il·lustríssim virrey y real concell de
dit regne seria vostra mercè instat y requirit de
extràurer de aquest Principat y de dits càrcers
al dit Miquel Bordoy // 322r // y Martorell y
remètrer-lo y entregar sa persona capturada al
dit virrey y real concell per a conèixer y procehir a la punició y càstich de sa persona per
rahó del referit delicte del qual en dit real concell estaria impetit. Y com la instada extracció y
remissió se encontre y directament opose a las
Generals Constitucions de dit Principat, y en
particular en las Constitucions I, XIII y XIIII,
títol «De Jurisdicció de Tots Jutges», al capítol
LXX de las Corts del any MDLXXXXVIIII y altres
aplicables, prohibints semblants extraccions y
remissions de presos del presen(t) Principat, en
conformitat de las quals se troba haver-se revocat lo obrat contra de ellas per lo excel·lentíssim senyor duch de Maqueda, llochtinent y capità general del present Principat, als XII de
desembre MDXCI y en altres casos semblants a
instància de dit(s) deputats y oÿdors en cumpliment de la obligació de son offici; y si bé dits
deputats y oÿdors espèran y se prometen que
tenint vostra mercè present la disposició de ditas Generals Constitucions en manera alguna
hauria passat a la instada entrega, extracció y
remissió de la persona de dit Bordoy, ab tot
a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1698-1701.
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han volgut per medi de son síndich donar a
vostra mercè esta extrajudicial notícia, per a
què en vista de ella y en observança de ditas
Generals Constitucions, y per no incórrer en la
penas als contrafactors de aquellas imposadas,
no fasse la remissió y entrega instada de la persona de dit Miquel Bordoy y Martorell, ni altrament done lloch a què sie extret de dit(s)
càrcers reals per ésser portat pres // 322v // en
Mallorca ni en altra part fora lo present Principat, prometent-(h)o axís del zel de vostra
mercè a la observança de ditas Generals Constitucions».
Dilluns, a XXVI de octubre MDCXCIX. En aquest
dia, per medi del síndich del General y present
casa, fonch reportat al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, de part de sas senyorias, entre las dotse y una horas del mitgdia, un memorial acerca
del reparo de la contrafacció per a què sia servit
sa excel·lència de què Miquel Bordoy y Martorell, mallorquí detingut en las càrcers reals de la
present ciutat, no sie extret de ditas càrcers ni
remès al il·lustríssim virrey y real concell de Mallorca per a punir-lo, per contravenir a las Generals Constitucions; attès és estat capturat per los
officials del comptat de Empúrias, trobant-li sobra d’ell moltas joyas de valor que·s diu hauria
robadas en dit regne. Com més llargament és de
vèurer en dit memorial, lo qual és assí cusit y
signat de número CLXXXVI, y del thenor següent:
Segueix-se dit memorial:
«Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del // 323r //
General de Cathalunya diuhen que en los càrcers reals de la present ciutat se troba detingut
Miquel Bordoy y Martorell, natural del regne
de Mallorca, de orde de don Anton de Potau,
com a procurador general del comptat de Empúrias, que fonch capturat per los officials de
dit comptat y en un lloch de aquell per ocasió
de haver-li trobat sobra sa persona diffarents
joyas de molt valor, que·s pretén hauria robadas en dit regne de Mallorca. Y han entès dits
deputats y oÿdors que per lo il·lustríssim virrey
y real concell de dit regne se instaria extràurer
de est Principat y de dita(s) càrcers reals al dit
Miquel Bordoy y Martorell y que sia remesa y
entregada sa persona capturada al dit virrey y
real concell per a conèxer y procehir a la punició y càstich de sa persona per rahó del refferit
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 322v i 323r del trienni 1698-1701.
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tas per lo interim del offici de guarda del General en lo portal del Àngel de la present ciutat
que vaca per mort de Joseph Cases, per ser dit
offici altre dels compresos en la real reserva. La
qual terna és assí cusida y signada de número
CLXXXVIIa.

delicte del qual estaria impetit en dit real concell. Y com la instada extracció y remissió se
encontra y opposa directament a las Generals
Constitucions de dit Principat, y en particular a
las Constitucions I, XIII y XIIII, del títol «De
Jurisdicció de Tots Jutges», al capítol LXX de
las Corts MDXCIX y altres aplicables prohibints
semblants extraccions y remissions de presos
del present Principat, en conformitat de las
quals se troba haver-se revocat lo obrat contra
de ellas per lo excel·lentíssim senyor duch de
Maqueda, llochtinent y capità general del present Principat, als XII de desembre MDXCI, y en
altres casos semblants a instància de dits deputats y oÿdors, en cumpliment de la obligació
de sos officis; // 323v // però dits deputats y oÿdors, representant extrajudicialment lo sobradit a vostra excel·lència, suplícan sia de son servey manar no·s fasse la remissió y extracció
instada de la persona de dit Miquel Bordoy y
Martorell, ni altrament se done lloch ni permeti que sia extret de dits càrcers reals d’esta ciutat y portat pres en dit regne de Mallorca; que
de la rectitut y zel de vostra excel·lència se
prom(et)en sempre la observança de las Generals Constitucions y ho rebran a particular
mercè».
Dimecres, a XXVIII de octubre MDCXCIX. En
aquest dia, per ocasió de fer anys la reyna, nostra senyora, en la present ciutat ay ha agut clos,
màscaras, salva real a toch de laa primera oració,
alimàrias al palàcio de sa excel·lència y serau de
tota la noblesa y comèdia en casa del eg(r)egi
compte de la Rosa, governador de las armas de
sa magestat, que Déu guarde, en esta plassa. En
lo qual serau acistiren los excel·lentíssims senyors duch y duquesa de Uceda, per trobar-se
en la present ciutat de passo per quant estan de
partida per a la embaxada de Roma, y axí mateix
lo excel·lentíssim // 324r // senyor virrey de Serdenya, que també està de trànsit. Tot lo que ha
corregut a direcció, disposició y cuydado del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat en aquest
Principat.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor // 324v // oÿdor militar junt ab lo doctor
misser Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici
de escrivent extrahordinari de la scrivania major, qui acistí per lo secretari y scrivà major del
General y present casa per trobar-se aquest un
poch indispost y ab ocupacions precisas del General, y magnífich racional del General y present
casa, és baixat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar
lo inventari dels fraus trobats y apresos en lo
present mes de octubre. Y se han trobat los infrascrits y següents:
Primo, a VIII de octubre. Aprehenció feta de
un fardo de tabaco de fum comú de Fransa
de pes tres robas y mitja y una pessa cadissos
verts ordinaris, cap y cua, trobat a la vora del
mar.
Ítem, dia XXVII. Aprehenció feta en casa Esteve
Terrés, mariner de la vila de Mataró. Primo, de
quatra pessas y mitja blauhets, cap y cua.
Ítem, set pessas y mitja, cap y cua.
Ítem, sinch pessas tela blava, cap y cua, de
amplària palm y mitg.
Ítem, dos parells de mitjas de llana color.
Dit dia. Aprehenció en casa Francisco Boixó,
negociant de la vila de Mataró, de setse plechs
de agulles de cap petitas y tres massos de fil
blau.

325r

Dit dia. Aprehenció en casa Pera Gener, calseter
de la vila de Mataró. Primo de trenta-quatra estisoras xicas.
Ítem, XV gavinets ab beyna.
Ítem, dos grossas de botons de llautó petits.
Ítem, dos trabuquets guarnits de lo necessari.

Dijous, a XXIX de octubre MDCXCIX. En aquest
dia ha continuat lo clos, màscaras y alimàries
en palàcio, per rahó dels anys de la reyna, nostra senyora, conforme se narrà en lo dia de
ahir.

Dissapta, a XXXI de octubre MDCXCIX.

Divendres, a XXX de octubre MDCXCIX. En
aquest dia, per medi del magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, fou entregada a
sa excel·lència la terna de proposició de subjec-

En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.

En aquest dia, no obstant ser feriat, emperò, per
ocasió de ser dia de estafeta, s’és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori.

a. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1753.

a. a continuació ratllat oració.
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En aquest dia ha continuat lo clos, màscaras y
alimàrias en palàcio per rahó dels anys de la reyna, nostra senyora, conforme se narrà en lo dia
XXVIII del corrent.

Novembre
Dilluns, a II de nohembre MDCXCIX. En aquest
dia, sols a la tarda, han continuat lo clos y màscaras y alimàrias en la nit a palàcio per (rahó)
// 325v // dels anys de la reyna, nostra senyora,
conforme se narrà en lo dia XXVIII del corrent,
sens aver-n’(h)i ni agut lo dia de ahir y lo dia
present al matí per ocasió de la festivitat de Tots
los Sants y comme(mo)ració de tots los feels diffunts.
Dimars, a III de nohembre MDCXCIX. En aquest
dia ha tornat y ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per trobar-se
totalment convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, no obstant ser feriat, s’és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per
offerir-se tractar alguns negocis de importància.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia ay ha agut clos, màscaras y
alimàries en palàcio, en júbilo y alegria dels anys
del<a> reya, nostra senyor, que Déu guarde,
cumpla als VI del present y corrent; lo gasto a
cuydado del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat en aquest Principat.
Dimecres, a IIII de nohembre MDCXCIX. En
aquest mateix dia ay ha agut clos, màscaras y
alimàries en palàcio per los anys del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, del modo se ha narrat
lo dia de ahir.

Divendres, a VI de nohembre MDCXCIX. En
aquest dia, per cumplir anys lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, se ha fet salva real en la
present ciutat de Barcelona a toch de la primera oració y a la nit, a cuydado y gasto del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat en
aquest Principat; y se féu una gran comèdia ab
molta música en casa lo // 326v // egregi comte
de la Rosa.
Dissapta, a VII de nohembre MDCXCIX. En
aquest dia, no obstant ser feriat, s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori, per ser dia
de estafeta.
Dilluns, a VIIII de nohembre MDCXCIX. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat apostòlich elegit y anomenat per la Santedat de Clemet Setè, de felís recordació, ab
butlla especial dada en Roma als XVII de las
chalendas de mag MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla atribuhida, ha subdelegat a Joan Tubau, prevere y benefficiat de la iglésia de Sant
Juan de Jerusalem de la present ciutat, a effecte
de què puga regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas, regu// 327r // lars y seculars. Al qual subdelegat lo
die present són estadas despedidas lletras de
subdelegació ab la forma acostumadaa, ab ple
poder de comminar y publicar censuras contra
qualsevols personas, tant eclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia han arribat quatra galeras
de la esquadra del excel·lentíssim senyor duch
de Turssis, grande de Espanya, en lo port de la
present ciutat.

En aquest mateix dia ay ha agut clos, màscaras y
alimàries en palàcio per los anys del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, del modo se ha narrat
lo dia tres del corrent.

Dimars, a X de nohembre MDCXCIX. En aquest
dia, a las deu horas de la matinada, és vingut en
la present casa lo excel·lentíssim senyor duch de
Sanjoan, virrey de Serdenya, lo qual com a virrey de Serdenya fou cumplimentat per sas senyorias als XX de octubre passat, havent obtinguda hora per medi de un gentilhom seu, a
effecte de despedir-se del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y fou cumplimentat del mateix
modo que (h)o fou lo senyor duch de Tursis als
VIII de juliol passat, com és de vèurer en lo dietari corrent en dita jornada, sols ab esta diffarència: que com en esta ocasió ay eran tots los
sis concistorials fou rebut en lo cap de la escala
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, a la porta de la sala dels reys que ix al
terraplé per los altres quatre concistorials, y

a. a continuació ratllat na.

a. a l’original acostamada.

Dijous, a V de nohembre MDCXCIX. En aquest
dia, no obstant ser feriat, s’és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori, per tractar negocis de importància.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
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quant hanavan caminant eran de dos en dos, so
és, los senyors deputats eclesiàstich y militar
// 327v // aportant a dit senyor al mitg, després
se seguían los senyors deputat real y oÿdor eclesiàstich y ultimament los senyors oÿdors militar y real, y finalment sots lo docer (h)y avia set
cadiras de vellut carmesí. A la del mitg estigué
assentat dit senyor virrey de Serdenya y en las altres los senyors concistorials confo(r)me acostuman.

aluego este caudal del refferido don Thomás Capdevila y que se entregue en las arcas de la pagadoría general a fin de emplearlo en los aderezos expressados, asegurando a vuestra señoría que, por
lo que interesa el servicio de(l) rey a que tanto
atiende vuestra señoría, me deverá muy especial
gratitud esta finesa, según lo experimentará
vuestra señoría en las ocasiones que ocurrieren de
su mayor satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y noviembre XII de
MDCLXXXXVIIII.

En aquest mateix dia, entre deu y onse horas
de la matinada, és vingut en la present casa lo
excel·lentíssim senyor duch de Uceda, lo qual
fou cumplimentat y visitat per dos senyors
concistorials als XXI de octubre pròxim passat
per tres motius, so és, per ser del Concell de
Estat, embaixador de Roma per sa magestat,
que Déu guarde, y grande de Espanya, havent
obtinguda hora per medi de un gentilhom seu,
a effecte de despedir-se del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y és estat cumplimentat conforme y axí mateix que dalt lo die present se ha
referit del excel·lentíssim senyor duch de Sanjoan.
328r

Divendres, a XIII de nohembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
a sas senyorias escrit per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, de data de XII del corrent. En y
ab lo qual és servit insinuar a sas senyorias disposen se recobren luego las set-centas lliuras
que don Thomàs Capdevila, com a receptor
que fou del vegueriu de Lleyda, deu del diner
que entrà en son poder per a satisfer la lleva que
lebantà aquell vegueriu en MDCXCV, per necesitar-se de ellas per lo aderès dels quartels. Com
de dit bitllet és més llargament de vèurer, que·s
assí cusit, signat de número CLXXXVIII, y del
thenor següent:

Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelísimos deputados del General de este Principado».
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari un vot fet per (los) nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència en jornada de VI
del corrent. Ab lo qual són de sentir que poden sas senyorias admètrer las excepcions de
nul·litat e injustícia notòria opposadas per Jacintho Seró, prevere y rector de Alfarràs, contra sentència de visita, y per medi de ellas sobrevèurer en la instada execució; y que poden
fer lo mateix en semblants casos, las quals resulten justificadas dels mèrits dels processos de
las quarelas; y que no poden sobresèurer en la
execució de la sentència de visita feta contra
Joan Ferran, tauler de Tossa. Com de dit vot
és més llargament de vèurer, lo qual és assí cusit, signat de número CLXXXVIIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit vot:
329r

«Jesúsa, Maria, Joseph cum beato Georgio.

«Hea entendido que don Thomás Capdevila, receptor que fue del veguerío de Lérida, está deviendo setesientes libras moneda de ardites del dinero
que entró en su poder para satisfacer la leba que
lebantó aquel veguerío el año MDCXCV. Y respecto
de que esta cantidad es absolutamente de su magestat, y se necesita de ella para aplicarla al adereso de que tanto necesitan los quarteles y otras cosas que piden la misma prezisión, // 328v //
estimaré que vuestra señoría disponga se recobre

En lo fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència baixfirmats,
precehint llicència del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general, ab deliberació per
dits senyors feta als XXI de octubre proppassat
sobre las suplicacions al molt il·lustre y fidelíssim concistori presentadas per part de Jacintho
Seró, prevere y rector de Alfarràs, als VII de dit
mes de octubre MDCXCIX, y per Joan Ferran,
tauler de la vila de Tossa, als XVII del mateix
mes y any, en las quals pretenen que deu ser sobressegut en la execució de las sentèncias de visita del trienni proppassat contra de ells proferidas en las quarelas de números XXXIX y XXXI

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
327v i 328r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
328v i 329r del trienni 1698-1701.

Segueix-se dit bitllet:
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respective, ab motiu de ser notòriament nul·las
ditas sentèncias; so és, la proferida contra dit
Jacintho Seró ex defectu jurisdictionis, per no
ser estat dit Seró official del General subjecte a
dita visita y per ser altrament notoriament injusta, y la proferida contra de dit Joan Ferran
per no haver-se-li presa la deposició, com era
necessari, per la contrafacció de la litte y per altres causas y rahons en ditas suplicacions expressadas.
Vista dita deliberació; vistas dos suplicacions y
processos sobre dits pretesos sobrecehiments
per ditas parts instats; vistas sentèncias de visita;
vistos lo capítol I, Corts MDXCIX, capítol VIIII,
Corts MCCCCXIII, del llibre dels Quatre Senyals,
y lo capítol XXXXIIII, pàgina CXXXX de dit llibre, capítol XX, Corts MCCCCLXXXI, y capítol
IIII de las Corts MDXXXIII; //329v // vist lo directori de la visita del General; vist lo capítol XVI,
número X, de las ordinacions del trienni
MDCLXXXXII, confirmadas ab lo capítol primer
de las ordinacions del trienni MDCXCV; vista la
tabba del arrendament dels drets del General
del trienni proppassat en lo ítem XXIII; vista la
real sentència en la causa de recors de Miquel
Benosa feta a relació del magnífich Joan de Colomer, doctor de la Real Audiència, als VIII de
juliol MDCXCIX, notari Joan Pera Fabre; y altre a
relació de(l) magnífich Francisco de Vertamon(t) als VIIII de juliol MDCLXXXXVIIII en la
causa de recors de Pau Janer, velluter de la present ciutat, notari Pera Gorina; vistos los real
decrets de XIIII de abril MDCLX y III de juny
MDCLXXV; vist finalment tot lo demés que se havia de vèurer.
Attès y conciderat en quant al sobressehiment
instat per dit Jacintho Seró que, encara que de
la sentència de visita feta als XXX de abril MDCXCIX en la quarela de número XXXIX conste
que dit Jacintho Seró com a tauler del General
de la vila de Alferràs fou condempnat a pagar
diffarents quantitats al General de Cathalunya
y a pena de privació de offici per haver contrafet a differents capítols de Cort y ordinacions
del General, y entre altres capítols fou condempnat en donar y pagar al General una lliura
per cada roba de llana que despatxà com a tauler de dita taula y a privació de dit offici de tauler, salaris, drets y emoluments de aquell per
haver contrafet al capítol XX de las Corts
MCCCCLXXXI, segons lo qual no·s poden despatxar llanas sots las ditas penas sinó és en las
taulas de // 330r // Barcelona, Tortosa, Perpinyà o Lleyda, consta que de dita sentència
fonch provehit per dits visitadors lo decret de
execució a XXVIIII de maig MDCXCIX; y per consegüent aparega que dègan los molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors posar en
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execució dita sentència, per estar en son càrrech lo executar las sentèncias de visita que no
són estadas executadas per los visitadors, y fer
pagar las quantitats condempnadas en ellas
procehint executive contra los condempnats
axí com contra los demés debitors del General
continuats en lo llibre de Vàlues; sens poder
tenir dits senyors deputats y oÿdors revista de
las ditas sentèncias, axí per ser privilegiadas,
que segon(s) lo capítol I del nou redrès de las
Corts MDXCIX no admetent suplicació, recors
ni apel·lació com per no tenir dits senyors deputats y oÿdors superioritat alguna als visitadors en lo tocant a sa jurisdicció y negocis de
la visita, ni etiam ab pretest de nul·litat o injustícia notòria, per ser en aquest cas reservat sols
lo recors a la Real Audiència, segons los dits
reals decrets de XIIII de abril de MDCLX y III de
juny MDCLXXV; però, attès y conciderat que segons dit capítol I, Corts MDXCIX, los visitadors
del General de Cathalunya tenen limitada la jurisdicció a cert gènero de personas, podent sols
visitar o sindicar alsa deputats y oÿdors, acessors, advocat fiscal y officials del General, y no
consta que dit Jacinto Seró en lo trienni proppassat sie estat official del General; perquè si bé
consta del procés de dita quarela y del càlcol
en ell exhibit que dit Seró exercí en dit triennib
lo offici de tauler de dita taula de Alfarràs, però
no // 330v // consta que agués jurat y prestat sagrament y homenatge conforme deuhen tots
los officials del General en lo ingrés de sos officis, en virtut dels capítols VIIII de las Corts del
any MCCCCXIII y IIII de las Corts MDXXXIII, lo
que devia justificar lo procurador fiscal de la visita exibint certificatòria de dit jurament, per
radicar la jurisdicció dels visitadors; ni consta
que fos estat elegit tauler per los deputats y oÿdors, ni que altrament tingués títol legítim per
ser official del General; y encara que fos estat
posat en lo exercici de dita taula per los arrendataris de aquell trienni, conforme haver així
succehit se dóna per constant, però devia també per ser official del General y poder estar
subjecte a dita visita prestar dit jurament, sagrament y homenatge segons lo capítol XXXXIIII del llibre dels Quatra Senyals, pàgina
CXXXX, capítol XVI, número X de las ordinacions fetas en lo trienni MDCXLXXXXII, confirmadas ab lo capítol I de las del trienni de
MDCLXXXXV y segons lo pacte de la tabba del
arrendament del dret de General del dit trienni
proppassat en lo ítem XXIII.
Sens que obste dir que havent dit Seró exercit
dit offici de tauler, encara que sens títol llegítim y sens prestar jurament, sagrament y hoa. a continuació repetit als.
b. a continuació repetit en dit trienni.
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menatge, y sens las demés solempnitats requisidas, deu estar subjecte al judici de visita axí
com (h)o estan los officials reals que no han
prestat jurament, sagrament y homenatge, que
deuhen també prestar en // 331r // vir<ti>tut de
la(s) Constitucio(ns) I, VIII, VIIII y XI, títol
«De Offici de Veguer, Sots-veguer», y altres
drets y disposicions municipals, los quals, no
obstant que sens dit jurament, sagrament y homenatge no són verdaders officials y se repútan
per privadas personas, ab tot estan subjectas al
judici de taula, com formalment ho disposa la
Constitució «Ordenam» VIII, títol «De Offici
de Jutge de Taula»; y axí apar que lo mateix
deu ser en los officials del General, y altrament
perquè essent estat dit Seró comunament reputat per tauler despatxant y exercint tots los actes de jurisdicció tocants a dit offici, deu ser
tractat y tingut en tot per verdader official, sustenint-se y donant-se per vàlido tot lo que
obrà ratione publicae, com diuhen uns, o per
rahó del error comú com (h)o diuhen altres, y
fora absurdo gran que avent regit dit offici no
pogués ser castigat per las faltas y excessos per
ell comesos; perquè se respon que la qualitat
de haver exercit dit offici de tauler per nominació dels arrendataris sens los requisits necessaris
per constituhir-lo official del General no·l poden subjectar a la jurisdicció dels visitadors,
que com se ha dit és limitada als officials del
General; y de la mateixa manera que los arrendataris del General no estan subjectes a la visita
encara que administren las cosas de la Generalitat, tampoch ho estan las personas per ells y a
son àrbitre y voluntat deputadas en lo exercici
de dits officis sinó concorren en ellas los requisits necessaris per ser officials del General
// 331v // conforme així resulta declarat de la
real sentència feta a relació del magnífich Francisco de Vertamon, als VIIII de juliol MDCXCIX,
en la dita causa de recors de Pau Janer, velluter
de la present ciutat, y se comprova del dit capítol XVI, número X, de ditas ordinacions y del
refferit pacte de dita tabba en lo ítem XXIII,
ahont expressament se previngué ab graves penas en cas de contrafacció que las personas nomenadas dels arrendataris per los officis de la
Generalitat no púgan exercir-los sens haver primer jurat y prestat sagrament y homenatge y
sens haver-se obligat y submès a la visita del
General de Cathalunya, regonexent que sens
esta prevenció no estan subjectas a dit judici;
no adeptant-se la paritat dels officials reals perquè, encara que aquells sens haver prestat dit
jurament, sagrament y homenatge estígan subjectas al judici de taula, és per disposar-ho així
la dita Constitució VIII, lo que no·s troba disposat respecte de las personas que exercexen
officis del General per nominació dels arrendataris o cullidors, los quals encara que sien estats
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comunament reputats per officials no perçò
poden estar subjectas a la visita no obstant que
se substinga tot lo que obraren; ni se segueix
algun absurdo de què no estígan obligats al judici dels visitadors, perquè ja ho estan al de dit
senyors deputats y oÿdors, los quals com a jutges ordinaris en totas las // 332r // causas y fets
tocants al General, etiam entre personas que
no són officials de la Generalitat, poden inquirir y castigar las culpas y excessos dels que han
regit dits officis.
Del que se segueix que dit Jacintho Seró no estigue subjecta a dita visita per no ser official del
General ni haver lo procurador fiscal justificat
dita qualitat, y per consegüent resulta en clar
de la mateixa inspecció del procés que la dita
sentència de visita fou nul·la ex defectu jurisdictionis. Consta de altra part que la dita sentència
en lo dit capítol que dit Seró fou condemnat a
privació de offici y a pagar una lliura de cada
arroba de llana que despatxà en dita taula fou
notòriament injusta, perquè en lo capítol XX,
Corts MCCCCLXXXI, en lo qual se funda dita
sentència, si bé se disposa que no·s puga despatxar llanas sinó en las taulas de Barcelona,
Tortosa, Perpinyà y Lleyda, lo que·s troba també ordenat en lo capítol XXIIII, número XVI,
de las ordinacions de dit trienni MDCXCII, subrrogant la taula de Gerona en lloch de la de
Perpinyà, però tant dit capítol com ordinació
no parlan de las llanas de entrada, sinó sols de
las llanas de exida; y axí, constant del mateix
procés y del càlcol ahont se refereix dita sentència que las llanas que despatxà dit Seró en la
taula de Alfarràs no eran de axida de Cathalunya sinó de entrada, se veu clara<ra>ment la
equivocació e injustícia de // 332v // dita sentència condempnant a dit Seró com a contrafactor
de dit capítol XX en las penas expressadas en dit
capítol.
Consta que las sentèncias nul·las ex defectu jurisdictionis o per notòria injustícia no deuhen
ser posadas en execució, y que ditas excepcions
de nul·litat y de justícia nottòria quant són claras y evidents se poden opposar, no sols devant
del jutge que ha fet ditas sentèncias sinó també
devant de qualsevol altre que fasse la execució
de aquellas, encara que sie jutge requisit pro fatienda executione o mer exequtor, en vista de
ellas suspèndrer la execució per ser estas excepcions tant privilegiadas que no se entènan exclosas per ningun estatut; y per consegüent resulta que ab molta major rahó poden fer-ho dits
senyors deputats y oÿdors, essent jutges propris
de la execució de las sentèncias de visita que no
són estadas executadas per los visitadors, sens
que perçò se entenga tenir dits senyors deputats
y oÿdors revista de ditas sentèncias de visita, ni

per via de suplicació o appel·lació, ni per via de
recors, sinó sols aquella conexensa e indagació
que pot fer qualsevol executor per averiguar si
és nul·la o injusta // 333r // notòriament la
sentència que se ha de executar, a fi solament de
sobresèurer en ella.
Per lo que són de vot y parer que poden dits
senyors deputats y oÿdors admètrer ditas excepcions de nul·litat e injustícia nottòria per
dit Seró opposadas contra ditas sentèncias de
visitas y per medi de ellas sobresèurer en la instada execució per lo procurador fiscal; y que
poden fer lo mateix en semblants casos de excepcions de notòria nul·litat e injustícia que se
opposen devant sas senyorias y resulten justificadas dels mèrits dels mateixos processos de las
quarelas.
En quant, emperò, a la suplicació presentada
per part de Joan Ferran, tauler de Tossa, y sobrecehiment per ell pretès en la instada execució, ab lo pretest de ser nul·la la sentència contra ell proferida per dits visitadors en la quarela
de número XXXI per no haver-li pres la deposició; attès y conciderat que encara que en las
causas de sindicat se dega regular mèrit pèndrer
la deposició als reos, així com en las causas criminals, altrament sia nul·lo lo judici per faltar la
contestació de la litte, per lo sobredit no té
lloch en los que són estats citats y no han comparegut en lo judici de visita, perquè contra de
ells se proceheix per contumàcia y se fa la
sentència condempnatòria sens nececitar de altre littis contestació; lo que se troba inconcussa- // 333v // ment observat en la visita del General de Cathalunya, ahont se pren la deposició
als reos que són presents o compereixen, y contra los demés que són estats citats y no compareixen se proceheix per contumàcia fins a
sentència difinitiva y decret de execució, com
consta dels processos de visita que se són fets
des del any MDXCVIIII y se troba notat en lo directori de dita visita fet en lo any MDCXXI, en la
forma del judiciari, pàgina XIIII vers, «Com la
quarela».
Y per consegüent, constant dels mèrits del procés de dita quarela que dit Ferran fou citat perquè comparagués devant dits visitadors lo die V
de nohembre MDCLXXXXVIII, conforme ne fa relació Joseph Roca, porter real, y que per no haver comparagut se li avisà la contumàcia per part
del procurador de la visita als XV de desembre
de dit any, pogueren dits visitadors condempnar-lo, y no té lloch ni subcisteix la dita excepció de nul·litat per ell al·legada; sens embargo
de la citada real sentència a relació del magnífich doctor Joan de Colomer, perquè en aquella
causa de recors no assistí lo fiscal de la visita ni
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se opposà del stil de procehir per contumàcia en
la visita de la Deputació y de què lo querallat en
dit cas fos citat y no hagués comparagut.
Per lo que són de vot y perer que no poden los
dits senyors deputats y oÿdors sobresèurer en la
execució de la dita sentència de visita // 334r //
feta contra dit Joan Ferran. Y axí ho senten en
Barcelona, als VI de nohembre de MDCXCIX.
Don Francisco de Portell. Doctor Joseph Moret».
En aquest mateix dia, cerca la mitjanit, se han
partit del port de la present ciutat sinch galeras
de la esquadra del excel·lentíssim senyor duch
de Turssis y se’n han aportat per embaxado(r)s
de Roma per sa magestat, que Déu guarde, al
excel·lentíssim senyor duch de Uceda, y per virrey de Cerdenya al senyor duch de San Joan.
Dissapta, a XIIII de nohembre MDCXCIX. En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
que, havent-se conferit dissapte passat ab lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, de orde de sas senyorias, y que havent-li suplicat extrejudicialment de què fos servit ordenar al veguer de
Cervera soltàs a Pau Masó, guarda del General,
a qui avia capturat en la fira de Guissona per
aver-lo trobat ab pistolas, en atenció de què
senta official del General per reals privilegis y altrament gose de la prerrogative de poder portar
armas, li avia respost (h)o faria ab molt gust; y
que lo dia prescrit, // 334v // avent anat a palàcio
per a saber lo que avia fructificat esta diligència,
lo secretari de sa excel·lència li avia dit que dit
veguer soltaria a dita guarda y a los de sa comitiva.
Dilluns, a XVI de nohembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest <mateix> dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, per ocasió de haver pres lo die present una purga.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica a sas senyorias presentada per lo
doctor Joan Quadras y advocat fiscal del General, ab la qual suplícan que, en observança del
capítol XXXVIIII, Corts MDXCIX, per sas senyorias y sos magnífichs acessors sie declarat lo
a. a continuació ratllat en atenció.
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dupte per ell proposat sobre la interpretació del
capítol XXVIIII, número III, Corts MDXXXIII;
altra súplica presentada per lo noble advocat fiscal del General y present casa, ab la qual suplica
no·s permete declarar la causa que refereix la súplica de dit Quadras, y que si, apareix aa sas senyorias que los motius que ell narra no són rellavants, se lleva acte de ditas // 335r // súplica y
de la oblata per lo noble secretari; y finalment
una relació en escrits feta per los nobles y magnífichs acessors del General y consulents per lo
contengut en ditas dos súplicas a ells aplicats, ab
la qual són de vot y parer que la pretenció del
procurador fiscal y arrendatari del dret de monedas no prosseheix y que sas senyorias pòdan
donar lloch a la declaració de la causa. Com és
llargament en ditas súplicas y relació és de vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de números CLXXXX, CLXXXXI y CLXXXXII. Las
quals són del thenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab lo capítol XXVIIII, número III, de las
Corts del any MDXXXIII se troba y estatuhit que
las causas de appel·lació interposadas devant de
vostra senyoria fidelíssima de las sentèncias y
condemnacions fetas per los deputats locals se
haguessen de declarar per vostra senyoria fidelíssima dins quatre mesos, altrament fossen
aquellas desertas; inseguint la qual disposició
los assessors de vostra senyoria, en la causa de
appel·lació interposada per lo procurador fiscal
del General de Cathalunya de la sentència proferida per lo magnífich deputat local de la ciutat y col·lecta de Tortosa en lo mes de noembre
MDCXCVIII a favor de Pere Melchior Vibet y
contra dit procurador fiscal, feren una provisió,
feta paraula en lo concistori de vostra senyoria fidelíssima, als XVI de maig del corrent any
MDCXCVIX», en y ab la qual declararen per deserta dita causa de appel·lació ab lo motiu que
dins los quatre mesos statuhits en lo referit capítol no se haurían fetas las degudas diligèncias
// 335v // de instar la declaració de dita causa de
apel·lació e o altrament per a què lo procés de
ella se posàs a viso per la denúncia, com més
llargament resulta de dita provisió a la qual recitative se refereix. E com la dita causa de appel·lació no se haja pogut declarar deserta segons la sèrie y tenor de dit capítol del qual
prengueren motiu dits magnífichs acessors, ja
perquè aquell no parla ab los térmens suppostas
ab dita provisió sinó sols quant per vostra sea. a continuació ratllat aquellas.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
337v i 338r del trienni 1698-1701.
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nyoria fidelíssima no se declara dita causa de
apel·lació dins los quatre mesos, entenent-se
encara essent en culpa lo apel·lant per no averse fet las diligèncias que dins termini li tocaven
fer, com y també perquè dit procurador fiscal
auria cumplert dins los quatra mesos en las diligèncias fahedoras per a què dita causa de appel·lació no se pogués declarar per deserta, encara que dins de aquells no se agués fet per
vostra senyoria formal declaració sobre los mèrits de dita appel·lació; per quant consta del
procés de dita causa que dins los quatra mesos
statuhits se feren totas aquellas diligèncias que·s
devian fer per al logro de la declaració, com
eren reportar lo procés primitiu y posar-se
aquell a viso per la denunciació, que és lo que
basta per no poder-se declarar la causa de appel·lació deserta en odi del apel·lant, y axí bé de
dit procurador fiscal, no obstant que dins los
dits quatre // 336r // mesos statuhits no se haja
feta per vostra senyoria diffinitiva declaració sobre los mèrits de la apel·lació; perquè las declaracions fahedoras per vostra senyoria dins los
quatre mesos statuhits en dit capítol no depènjan ni està en la mà del apel·lant per a què se
fàssia aquella, sinó tantsolament de vostra senyoria qui la ha de fer, com (h)o està lo instar
las diligèncias que deuhen precehir a dita declaració, com són reportar lo procés y posar-se
aquell a viso per la denunciació; de modo que
trobant-se fetas las diligèncias referidas per part
del appal·lant dins los quatre mesos, encara que
no se alcanse la declaració de dita causa de appel·lació dins lo mateix termini, ara sia per culpa y contradicció de las parts o altres impediments semblants que·u impedescan, se ha
donat sempre per satisfeta y cumplerta la disposició de dit capítol, sens incórrer per dit respecte lo vici de la deserció, com axí foncha interpretat lo dit capítol per los antecessors de
vostra senyoria y magnífichs acessors de la casa
del General de Cathalunya en la declaració del
dupte feta als XXXI de mars MDCLXXXVIIII, y encara que per part del procurador fiscal en la
causa referida sols se reportà dins los quatre
mesos lo procés primitiu y lo posar-se aquell a
viso per la denunciació, no fonch per part de
aquell sinó per part de dit Vibet appel·lats. Ab
tot, és cert y constant en via de dret que esta diligència aprofitaria al appel·lant, y axí bé al dit
procurador fiscal, com aprofitan totas aquellas
que se fan per lo appal·lat que venían a càrrech
de fer-se per lo appel·lant. Y axí com fent-se las
diligèncias // 336v // referidas per lo appel·lant
dins los predits quatre mesos no pot declarar-se
deserta la causa de appel·lació, encara que dins
de aquells no se haje declarat diffinitivament
aquella segons la declaració del dupte referida,
a. a continuació ratllat representat.

perçò se dupte per esta part del doctor Joan
Quadras, arrendatari del dret de monedas, com
a tenint interès en la deserció sobredita, per ser
aquell en causa y tractar-se en ella de frau de
monedas, si havent-se exhibit y reportat per
part del procurador fiscal lo procés primitiu de
dita causa de appel·lació dins los quatre mesos
statuhits, encara que per part de aquell no se
posàs lo procés a viso per la denunciació sinó
per part de dit Vibed appel·lat, cumplí lo procurador fiscal a la disposició de dit capítol per a
escusar la dita deserció, axí com cumpleix a ella
lo apel·lant per a evitar lo rigor de la deserció
fent per part sua las diligèncias referidas dins los
quatre mesos, encara que no se declare la causa
dins de aquells ni se denuncie lo procés, com se
declarà en la referida declaració de dupte, per
aprofitar com queda dit las diligèncias del appel·lat que avia de fer lo appal·lant, per la regla
qui per alium facit per se ipssum facere videtur,
y aquell que fa allò altri havia de fer és lo mateix
que si ell ho avia fet. Y axí apar que, avent-se
posat lo procés a viso dins los quatre mesos per
la denunciació, encara que esta no se // 337r //
affectuàs, resta satisfeta la disposició de dit capítol com ho resta en la predita declaració del
dupte; y en esta conformitat supplica dit doctor
Joan Quadras a vostra senyoria fidelíssima y sos
magnífichs assessors, declarat lo dupte proposat
sobra la interpretació del dalt refferit capítol
XXIX, número III, Corts MDXXXIII, y la declaració de dubte feta als XXXI de mars MDCLXXXIX
declarant e interpretant aquell, que no obstant
que la dita provisió de viso per la denunciació
de procés de dita causa no fonch feta a instància
de dit procurador fiscal sinó de dit Vibet appel·lant, però com aquella fos feta dins los quatre mesos, encara que no se effectuà dita denunciació, foren fetas totas las diligèncias que
se haurien de fer a effecte de evitar la deserció
expressada en dit capítol; y per quant los magnífichs acessors de vostra senyoria fidelíssima
no poden entrevenir en la declaració de dit
dupte e interpretació de dit capítol per aver
aquells declarat la dita deserció, per tant, suplica dit doctor Quadras que per vostra senyoria
fidelíssima sian anomenats dos jurisperits en assessors de vostra senyoria fidelíssima per la declaració del dit dupta, com en altres semblants
casos acostuma fer, y per dit effecte ésser fetas
las commissions opportunas segons stil, y que
lo procurador fiscal de vostra senyoria fidelíssima interpose no menos sas parts y forsas. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Balart.
337v

Admodum illustris et fidelissimorum dominorum idem supplicat fisci procuratori Generalis
Cathaloniae juribus fisci semper salvis. Offitio, et
cetera. Don Josephus de Cancer, fisci Generalis
Cathaloniae advocatus.
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Oblata die XIII mensis novembris MDCLXXXXVIIII
in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico absenti, commiserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae
qui super in ea contentis relationem in scriptis fatiant.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae».
Segueix-se dita altra súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo dia de ahir, que se comptava als 13 del present mes de nohembre, per part del procurador
fiscal y arrendataris del dret de General de monedas se presentà a vostra senyoria fidelíssima
súplica firmant dupte acerca la intel·ligència del
capítol XXVIIII, número III, de las Corts
MDXXXIII y de altre dupte sobre dit capítol declarat en XXXI de mars MDCLXXXVIIII, servada la
forma del capítol XXXVIIII del nou redrès del
General fet en las últimas Corts de MDLXXXXVIIII, lo // 338r // qual en sa disposició precisa
que vostra senyoria fidelíssima ab los magnífichs
acessors puga y dega dins XXIIII horas declarar
y fer la interpretació sobre lo dupte proposat. E
com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, no sie estat vostra senyoria fidelíssima servit fer la decretació estilada a dita suplicació de firma dupte, si
sols cometre aquella als dits acessors per a què
relació fessen en escrits, del que se poden seguir
dos principals inconvenients; lo un, és a saber,
de restar inobservat dit capítol XXXVIIII del
nou redrès y una tant apreciable prerrogativa en
aquell comesa per la Cort al molt il·lustre y fidelíssim concistori y magnífichs acessors; y lo altre, que la declaració fahedora condueix y pot
totalment conduhir per la decisió de las causas
en què se dupte de la intel·ligència del dit capítol XXVIIII, número III, Corts MDXXXIII, y en
particular en la de Pera Melcior Vibed y lo procurador fiscal del General, la qual està in puncto
ferendae, de tal manera que, per no constar als
magnífichs acessors sorte extrets per dita causa
que se trobe pendent dit dupte, passan a voler
terminar aquella sens aguardar dita declaració
en notable prejudici del dit procurador fiscal.
Per tant, y altrament, a vostra senyoria fidelíssima, del millor modo que pot y deu dit procurador fiscal en cumpliment de son càrrech, suplica
sia de son servey de vostra senyoria fidelíssima
donar la més prompta y efectiva providència per
a ocórrer als referits inconvenients que ab la
present posa en la // 338v // gran comprehenció
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
334v i 335r del trienni 1698-1701.
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de vostra senyoria fidelíssima, suplicant que en
cas a vostra senyoria fidelíssima aparega no rellevar lo representat (h)y sie del servey de vostra
senyoria fidelíssima permètrer que de la present
suplicació y oblata de ella se’n toque acte per lo
noble secretari y scrivà major en la forma acostumada, per a què conste en tot temps, com en
tal cas sie manester com requireix los drets del
fischs sempre salvos. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Josephus de Cancer, fisci Generalis Cathaloniae advocatus.
Oblata die XIIII mensis novembris MDCXCIX in
concistorio, inter decimam et undecimam horas
ante meridiem.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum decreverunt que, en atenció de haver demanat als magnífichs acessors ordinaris del General y present casa aconcellen lo
que deuhen obrar sas senyorias sobre lo contengut en dita suplicació, y avent respost que era
matèria grave y que nececitave de consulents,
han anomenat en consulents per a dit fet als nobles don Pedro de Cardona y don Anton de Potau per a què junt ab dits acessors aconcellen a
sas senyorias lo fahedor.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae».
339r

Segueix-se dita relació:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo fet consultat per vostra senyoria als magnífich(s) y noble(s) acessors de la present casa y
consulents infrascrits acerca lo contengut en la
suplicació presentada per part del procurador
fiscal lo die XIIII del corrent, la qual suplicació és
relativa a altre presentada lo die XIII del mateix
per los arrendataris del dret de monedas, a la
qual supplicació féu ídem suplicat lo procurador
fiscal; vista una y altra de ditas suplicacions y las
decretacions per vostra senyoria fetas al peu de
aquellas, y singularment la última, en què comet vostra senyoria la matèria als dits acessors y
consulents per a què digan son sentir; vist lo capítol XXVIIII de las Corts MDXCIX que disposa
los casos en què y lo modo ab què deuhen declarar-se los duptes sobre la interpretació de capítols de Cort; hoÿt per los consulents infrascrits lo que los dits magnífich(s)b y noble(s)
acessors los han dit y expressat acerca lo estat en
què·s troba la causa mencionada en ditas suplicacions y los mèrits de ella y justícia natural que
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
334v i 335r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat acessors.
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acisteix al qui obtingué devant del deputat local
la absolució del pretès frau, y en la causa de appel·lació devant de dits acessors en què fou feta
la declaració de la deserció segons lo disposat en
lo capítol XXVIIII, Corts MDXXXIII, sobre lo
qual capítol se pretén y demana en ditas suplicacions la declaració de aquell per lo dupte proposat; vist tot lo demés que se havia de vèurer;
// 339v // attès que de no haver-se fet casi diligència alguna per part de dits arrendataris ni
en la primera instància devant del deputat local
ni en causa de appel·lació devant de dits acessors ni etiam en causa de supplicació de la provisió feta per aquells sobre dita deserció, havent
solament ara estant in puncto ferendae y trobant-se ja en la present casa los acessors de la
causa de supplicació de dita deserció per fer lo
verbum de la declaració de la dita causa de supplicació, demanant la dita interpretació de dit
capítol de Cort o declaració de dupte, se infereix manifestament que dita diligència o petició
no és a altre fi que difarir la declaració y expedició de dita causa a fi particular, regonexent la
poca o ninguna justícia los acisteix, pues a persuadir-se tenir-la no és presumible aguessen
deixat passar las dilacions que de dret tenian per
sa justificació.
Attès, aximateix, que segons lo capítol ja dit
XXXVIIII, Corts MDXCIX, la declaració del dupte o interpretació de algun capítol de Cort fahedora per los molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes y sos assessors
prosseheix en lo cas de aparexer-los necessari, y
no per voluntat de una o altra de las parts, com
resulta de aquellas paraulas de dit capítol, ibi: «y
essent necessari, etcètera», que importan condició, y per consegüent negació, en tots los demés
casos, que no se regoneix precís.
Attès, finalment, que en lo cas present y ha
// 340r // rahó particular, no sols per no regonèxer-se precís sinó acusar-se de molt voluntària
la pretesa declaració de dupte, ex quo estàa ja
previnguda en la declaració de la deserció que
han feta los dits acessors juxta lo capítol XXXVIIII, Corts MDXCIX, y de instar-la novament
sobre regonèxer tot lo dit, havent de ser declarat dit dupte «per los mateixos acessors, sense
aplicar a altres doctors», que són paraulas del
mateix capítol de Cort, se manifesta ab evidència que lo concenti(r) a dita proposició de dupte
fore abrassar y pretextuar difugis que aborreixb
la lley per contrari a la justícia y gran y acreditada justificació de vostra senyoria fidelíssima,
tant en los térmens rigorosos de dret com en los
particulars de equitat que concorren en lo prea. a continuació repetit està.
b. a continuació repetit aborreix.

nat al concistori representàs a sa excel·lència
fos servit ordenar als officials reals o altres
qualsevols personas de la jurisdicció de dita visita executasen mà de qui entraren diffarents
sumas de diners que diffarents univercitats del
vegueriu de Lleyda expendiren per la lleva del
socorro de Barcelona en lo any MDCXCVII, donen compte y rahó del dit; y que axís dit concistori posava en sa consideració esta recomendació, creyent que sa excel·lència ay donaria
aquella providència que més convindria; que
també lo concistori ja tenia escrit a Thomàs de
// 341v // Capdevila per lo que sa excel·lència
era estat servit significar-li ab lo bitllet que·s
troba cusit en lo present dietari, en jornada de
XIII del corrent; y que aximateix no omitia lo
diligenciar lo que avia cobrat lo receptor Llopis
del vegueriu de Monblanch per la lleva de
MDCXCV y que actualment estava aplicant novas
diligèncias en est fet, y que no cessaria, per
quant lo únic desitg del concistori era dedicar-se en tot quant sia del major real servey y
gust de sa excel·lència. Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que a més de haver procurat en diversas ocasions en Madrid lo alívio
dels allotjaments de esta província de nou se
aplicaria en esta urgència per lo molt (h)o desitjava; que estimava las diligèncias del concistori en lo tocant al negoci de Capdevila y Llopis; y que en quant a lo dels officials reals del
vegueriu de Lleyda lo concistori li donàs lo
procés de dita quarela, que donaria ell la providència convenient. Segons que del dit ne han
fet relació dits senyors deputat militar y real
tornats que són estats a concistori.

sent fet, per ésser lo interès de estrangers y altres
circunstàncias que se subjectan a la notícia y benignitat de vostra senyoria fidelíssima.
Per tot lo que, y altrament, fan relació a vostra
senyoria fidelíssima de què las rahons ni pretenció del procurador fiscal y arrendataris del dret
de moneda no proceheixen ni poden tenir
lloch, y que vostra senyoria fidelíssima pot sens
embaràs de aquellas donar lloch a la declaració
de la causa. Y axí ho senten en Barcelona, als XV
de nohembre de MDCXCVIIII.
Rechs y Gallart, acessor. Don Anton de Cruÿlles, assessor subrogatus. Don Pedro de Cardona,
consulents. Don Anton de Potau, consulents».
340v

Dimars, a XVII de nohembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit en concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per haver-se purgat lo dia de ahir.
Dimecres, a XVIII de nohembre MDCXCVIIII. En
aquesta dia los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat militar y real, sens insígnias y verguers,
ab un cotxe de dos mulas, anant lo síndich a la
portalera, havent obtinguda primer hora per
medi del síndich del General y present casa,
a las deu horas del matí han aportat de part
del molt il·lustre y fidelíssim concistori al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, una embaxadab contenint
que, no obstant que tenia fetas lo concistori
algunas representacions al rey, nostre senyor,
la primera de las quals se havia dignat sa excel·lència acompanyar ab carta per sa magestat,
en orde a què lo rey, nostre senyor, fos servit
commiserar-se de est Principat menant tràurer
d’ell una partida conciderable de cavallaria, o
altrament, // 341r // per a què puga respirar de
la gran càrrega que suporta per rahó dels allotjaments, y que experimentan se retardava dit
alívio no podian deixar de cumplir a la obligació de llurs càrrechs sas senyorias, suplicant de
nou a sa excel·lència fos servit instar dit alívio
per a què quant antes se pogués conseguir;
fiant que ab sa poderosa interseció se lograria
ab brevedat y felisment est consuelo, per quant
de retardar-se estava ab vius temors lo concistori de què no vingués ocasió de què lo precisàs al total cumpliment de sa obligació, que
acudia a sa soberana protecció prometent-se
avia de dèurer a sa excel·lència esta nova mercè. Y que, per quant los visitadors del General
de la vista pròxima passada en la exortació sobra la quarela de número VI deixàvan recoma-

342r

a. a continuació ratllat mateix.
b. a continuació ratllat per sa magestat.
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Divendres, a XX de nohembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no ha asistit ni ha vingut a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia, per medi dela magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, fou entregada a sa excel·lència la terna de la proposició
de subjectas per la proprietat delb offici de guarda ordinària del General en lo portal del Àngel
de la present ciutat, que vaca per mort de Joseph Cases, per ser dit offici altre dels compresos en la real reserva. La qual terna és assí cusida
y signada de número CLXXXXIIIc.
Dissapta, a XXI de nohembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no han vingut ni han acistit a concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.
a. a continuació ratllat síndich.
b. a continuació ratllat subjectas.
c. a continuació un memorial, transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1753.
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En aquest mateix dia, havent tingut notícias
sas senyorias que lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
està malalt, li han enviat un recado per medi
del magnífich doctor misser // 342v // Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, per a saber del estat de sa
desgana y per a offerir al concistori per a tot lo
que fos del major gust y agrado de sa excel·lència.

343v

Diumenja, a XXII de nohembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia lo síndich del General y present
casa ha anat a palàcio a saber com (h)o passava
sa excel·lència de sa desgana y si manava cosa.
Dilluns, a XXIII de nohembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo síndich del General y present casa
és anat a palàcio a saber com (h)o passa sa excel·lència de sa indisposició y si mana cosa.
En aquest dia no ha acistit ni ha entrevingut a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich per a trobar-se un tant indispost.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari una certi- // 343r // ficació e o relació feta per lo magnífich racional de la present casa de la Deputació, obtemperant lo orde donat per sas
senyorias de paraula sobre nou censals dels
quals foren extrets en sort en la extracció feta
per los antecessors de sas senyorias als XXV de
setembre MDCLXXXVIII. La qual relació sas senyorias ordenaren fer a dit racional per trobar-se nous successors en dits censals des de lo
dia de dita extracció fins lo die prescrit. La qual
relació és assí cusida, signada de número
CLXXXXIIIIa.
Dimars, a XXIII de nohembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
per trobar-se indispost. Y se adverteix que fins
tornarà a concistori del dit no se’n farà altra
nota.

Dimecres, a XXV de nohembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia lo síndich del General és anat a
palàcio de orde de sas senyorias a saber com
(h)o passa sa excel·lència de sa indisposició, assigurant-lo de quant apasarat se troba lo concistori de sa desgana y que si manava ninguna cosa
lo encontraria molt gustós per a dedicar-se a lo
de son major agrado.
Dijous, a XXVI de nohembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo síndich del General és
anat de orde de sas senyorias a palàcio a saber
com (h)o passava sa excel·lència de sa desgana y
offerir-li // 344r // al concistori per tot lo que sia
de son servey.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per sa desgana, sabent que lo molt il·lustre y reverendíssimo senyor fra don Benet Sala, bisbe
de Barcelona, era tornat de Tarragona, y en
atenció de què se despedí per medi de un sacerdot de sa família quant se ausentà del molt
il·lustre y fidelíssim concistori, han ordenat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, cumplimente a dit senyor bisba donant-li la benvinguda y offerint-li de nou que si cosa se li offereix
de son servey sempra trobarà lo concistori molt
desitjós de aplicar-se per a tot quant sia de son
agrado.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich per sa desgana, a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una requesta
presentada al doctor en drets Diego Martínez y
Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, per rahó
de un censal, lo acte de la presentata del qual és
assí cusit, signat de número CLXXXXV, y del
thenor següent:
Segueix-se dit acte de requesta:

En aquest mateix dia sas senyorias han enviat a
palàcio al síndich del General y present casa per
a saber com (h)o passa sa excel·lència de sa malaltia y assigurant-lo de què lo concistori sent
molt sa indisposició y que en quant se offeresca
del gust de sa excel·lència lo trobarà igual
prompta que gustós per a servir-lo.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
// 344v // Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, die vero vigessima septima mensis
novembris eiusdem anni intitulata, presente et
ad hec vocato, requisito atque rogato me, don
Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et
scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam Mariano Ros, notario regio collegiato, et Francisco Torrent, signifero reformato,

a. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1753.

a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 343v i 344r del trienni 1698-1701.
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civibus Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis
spetialiter assumptis, magnificus Franciscus
Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae,
fisci procurator Generalis Cathaloniae, constitutus personaliter coram et ante presentiam magnifici Didaci Martines et de Folcras, utriusque
juris doctori et civis honorati Barchinonae, personaliter reperti in scribania majori presentis
domus Deputationis, qui dicto nomine eidem obtulit et praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem, obtulere et praesentare petiit et requisivit quandam in scriptis
papirii requisitionis scedulam cuius thenor subsequentibus continetur verbis: «Molt bé sab e ignorar no pot vostra mercè senyor Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona,
com en la extracció dels censals feta per los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
del trienni MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya,
// 345r // de una, y los acreadors censalistas de
dit General, de part altra, sortejà vostra mercè
en un censal de preu mil y cent lliuras moneda
barcelonesa y penció sinquanta-y-sinch lliuras
als XX de setembre pagadora, que tots anys rebían sobre lo General de Cathalunya en la dita
jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a
vostra mercè als VII del mes de nohembre del
corrent any, en lluhició y quitació y extinció
del sobredit censal, per los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General mil cent lliures, a solta del scrivà
major de la casa de Deputació; la qual partida
fonch intimada a vostra mercè lo die XXI de dit
mes de nohembre. Y aximateix sap e ignorar
no pot vostra mercè com per la relació feta per
lo magnífich Joseph Cattà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional y arxiver de la present
casa de la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als VI de desembre MDCXCI, estigué dit censal embarassat y obligat a la solució
de dos partidas a dit General degudas per lo
doctor en medicina Gerònim Roig y per Gerònim Roig, apotecari, possessors que foren de
dit censal, que prenen suma de mil set-centas
sinquanta-quatra lliuras, un sou y sis, per las
causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, lo qual se troba en lo
dietari del trienni MDCLXXXXII y sots jornada de
VIIII de desembre MDCXCII, còpia de la qual
// 345v // se presenta y entrega a vostra mercè.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia, et signanter en los números XII,
1121

XIII y XIIII de ella, requireix y interpel·la a
vostra mercè doctora Diego Martines y de
Folcràs revolte als molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció
y extinció del censal dalt expressat en lo qual
fonch extret en sort dit dia XXV de setembre
MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació, junt
ab las pencions se’ls resten devent per rahó de
aquell, en solució y paga y a bon compte de ditas partides estan continuats los dits Roigs debitors en los llibres de Vàlues de la casa de la
Deputació per las causas y rahons contengudas
en dita relació per dit racional feta; y semblantment pague íntegrament la sobradita quantitat
de mil cet-centas sinquanta-quatra lliuras, un
sou y sis que los sobradits restan devent. Y perquè ignorància al·legar no pugan se li fa la present interpel·lació, requirint al nottari ne lleva
acte». Copia cuius eisdem magnifico Didaco
Martines tradidit et liberavit quam accepit et
penes se retinuit. Quaquidem papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata dictus magnificus Didacus Martines verbo
respondendo dixit: «Quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per
actis, dic- // 346r // tis, gestis et secutis, dictus
Franciscus Monfar et Sorts dicto nomine petiit et
requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica concimilia instrumenta per me,
dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub die,
loco, mense et anno praedictis, praesente me, dicto secretario et scriba majoris, et praesentibus
etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis
spetialiter et assumptis prout superius continetur».
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa, és baixat en la casa del General de la
present ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en
lo present mes de nohembre, y se han trobats
los infrascrits y següents:
Primo, a tres de nohembre. Aprehenció feta en
casa Jaume Bonet, taverner, en lo carrer dels
Mirallers, de XIII canyas, VII palms xamallot
escur.
Ítem, dit dia. Aprehenció en casa Joan Vandranet, sastre, al carrer Ampla, de VII canas, IIII
palms cotonina de mostras.

a. a continuació repetit doctor.
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Ítem, dit dia. Aprehenció al dit de tres pessas
cap y cua sengala negra.
Ítem, a XXIII. Aprehenció en casa Maria Montargull, al carrer d’en Cuch, de dos canas, un
palm tafatà negra entredobla, ab lissos y pinta.
346v

Dissapta, a XXVIII de nohembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia és tornat y ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, convalescut ya de la passada indisposició.
En aquest mateix dia lo síndich del General és
anat de orde de sas senyorias a palàcio a saber
com (h)o passava sa excel·lència de sa desgana y
a offerir-li al concistori per tot lo que sia de son
servey.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari un acte
rebut en la Ciutat de Urgell als XXIIII del corrent, en poder de Antoni Cassany, nottari públich de dita ciutat, del qual consta com dit dia
se intimà al pare Joan Arbissu, rector del col·legi de Sant Andreu de la Companyia de Jesús
de dita ciutat, de mil y sinquanta lliuras per
lluÿció de un censal de penció mil sous que
tots anys dit col·legi reb als XXIII de mars sobre
lo General. Com més llargament de dit acte és
de vèurer, que·s assí cusit, signat de número
CLXXXXVI.

347r

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, havent obtinguda hora per medi del síndich del General y present casa, sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, concistorialment, aportant sas insígnias de domàs carmesí y sobre d’ellas los escuts de or ab las armas del General, ab los verguers devant ab massas altas, assistits y
acompanyats de alguns officials dels de major
calitat de la present casa, anant ab cotxes, so
és, sas senyorias ab un cotxe de quatre mulas,
són anats a palàcio a visitar lo excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, per rahó de haver molts dias que
està indispost. Y per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich li han expressat
lo quant adolorit se trobava lo concistori de sa
desgana, que se alegravan de la millora y que si
se li offeria cosa per son consuelo y alívio se
podia promètrer que si se dignava emplear-lo
en lo de son servey que se aplicaria a ell ab
igual promptitut que gust. Al que sa excel·lència és estat servit respòndrer estimava la atenció
del concistori, y que quedava ab singular gratitud d’esta demonstració y finesa. Y sas senyo1122

rias foren rebuts // 347v // quatra pessas antes
de la que sa excel·lència geya per los secretari y
majordom; y al tornar-se’n foren acompanyats
per los mateixos fins al cap de la escala; y al entrar y axir de palàcio los centinellas que estavan
de guarda han pres las armas.
Diumenja, a XXIX de nohembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia lo síndich del General és anat de
orde de sas senyorias a palàcio a saber com
(h)o passava sa excel·lència de sa desgana y a
offerir-li al concistori per tot lo que sia de son
servey.
Dilluns, a XXX de nohembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo síndich del General és anat de orde
de sas senyorias a palàcio a saber com (h)o passava sa excel·lència de sa desgana y a offerir-li al
concistori per tot lo que sia de son servey.

Desembre
Dimars, a I de desembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo síndich del General és anat
// 348r // de orde de sas senyorias a palàcio a saber com (h)o passava sa excel·lència de sa desgana y a offerir-li al concistori per tot lo que sia
de son servey.
Dimecres, a II de desembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo síndich del General és anat de
orde de sas senyorias a palàcio a saber com
(h)o passava sa excel·lència de sa desgana y a
offerir-li al concistori per tot lo que sia de son
servey.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Fontana mitjensant jurament
ha fet relació com al noble don Miquel de Pallarès, ajudant de racional de la present casa, des
de la última relació que té feta fins ara li han
continuat y de present continúan las metexas
indisposicions de què té fet altres relacions, de
forma que li han impedit y de present li impedeixan la personal servitut y exercici de dit son
offici.
Dijous, a III de desembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia lo síndich del General és anat
// 348v // (de orde) de sas senyorias a palàcio a
saber com (h)o passava sa excel·lència de sa desgana y a offerir-li al concistori per tot lo que sia
de son servey. Y ha fet relació a sas senyorias de
com se trobava molt millorat y que estimava la
atenció del concistori.
Divendres, a IIII de desembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia lo síndich del General és anat de
orde de sas senyorias a palàcio a saber com (h)o

passava sa excel·lència de sa desgana y a offerir-li
al concistori per tot lo que sia de son servey. Y
ha fet relació a sas senyorias de com se era comensat a llevar y que estimava la atenció del
concistori.

sida, signada de número CLXXXXVII, y del
thenor següent:
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Ramon Orriols mitjensant jurament
ha fet relació de com Joseph Palagrí, altre dels
verguers de sas senyorias, li continuavan las mateixas indisposicions de què té fet altres relacions, de forma que des de la última relació fins
ara ha estat y de present està dit Pelegrí impedit de la personal servitut y exercici de dit son
offici.
Dissapta, a V de desembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia tres majorals de la real confraria de la
Inmaculada Concepció de Maria Santíssima Senyora Nostra en los claustros de la Seu de Barcelona fundada, so és, lo militar y los dos ciutedans honrrats de Barcelona, a las deu horas
del matí, han entrat a concistori y han suplicat a sas senyorias, com se estila, la tapiceria, colgaduras y plata de la present casa per la
solempnitat de la festa que als VIII del corrent
junt ab octava se celebrarà en dita seu a honrra
y glòria de la Puríssima Concepció de Nostra
Senyora. Al que sas senyorias han respost per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich que ordenarían al magnífich regent
los comptes del General y present casa deixàs a
dita confraria tot quant se offerís per dita festivitat.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una súplica presentada per part dels
nobles conjuges don Pedro de Planella y de
Cruÿlles y dona Maria de Planella y Ombert,
als XX de octubre pròximpassat, ab la qual pretenían que per aver sas senyorias fet algunas diligèncias extrejudicials per a què se suspengués
una causa que aportan en la Real Audiència
contra lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joan
de Olmera, // 349v // oÿdor militar, a relació
del noble don Pedro de Amigant, per pretèndrer que ningun concistorial durant son trienni
pot ser convingut, és moratòria y axís contra
Generals Constitucions; y axí mateix la relació
en escrits feta al peu de dita súplica per los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General y present casa, ab la qual són de vot
y parer que per ara poden sas senyorias respòndrer que no an antès contrafer, exequutant
las mateixas diligèncias que han trobat sempre
aver fetas sos predecessors. Com més llargament de dita súplica és de vèurer, que·s assí cu1123

Don Pedro de Planella y de Cruÿlles y dona
Maria de Planella y Ombert, sa muller, diuhen
que trobant-se aportar en esta Real Audiència
tres difarents causas, y quiscuna de ellas de
gran interès, contra lo noble don Joan de Olmera y de Altarriba, lo corrent trienni oÿdor
militar de la Generalitat de Cathalunya, las dos
a relació del magnífich doctor Joan de Colomer y la // 350r // altra a relació del noble don
Pedro de Amigant, y tenir sentència diffinitiva
a son favor feta en las dos, y la altra a punt de
proferir-se, sortejà don Joan en dit offici. Y,
havent-se replicat per part de don Pedro que
semblant excepció de dret no procehia respecte
de las littes comensades antes de entrar en la
ocupació del offici, conforme se havia declarat
difarents vegadas en esta Real Audiència, regonexent don Joan que la justícia no afavoria sa
pretenció, recorregué al medi de gràcia procurant empenyar a vostra senyoria per a què mediàs ab lo excel·lentíssimo senyor llochtinent
general de aquest Principat, a fi de què ordenàs
als reladors de ditas causas suspenguessen lo
curs y declaració en ellas per tot lo dit temps. Y
havent-(h)o executat vostra senyoria, cerciorat
sa excel·lència del que procehia de dret, fou
servit dir al noble don Pedro de Amigant que
incinuàs a las parts que seria de son agrado que
passen a po-sar en tela de ajust los anteressos
dels quals se tractava en ditas causas; y si bé
una y altra de las pars manifestà condecendir
ab singular gust a dita incinuació de sa
excel·lència, y per eix efecte des de luego feren
nominació de advocats, y que estos se han conferit algunas vegadas y tractada la matèria, emperò, per no haver cuydat don Joan de entregar los papers que devian vèurer y examinar
dits advocats ni fer las demés // 350v // diligèncias que incumbian per sa part, no se ha pogut
donar ni un pas sobre dit ajust ab lo termini de
sinch mesos que han discorregut des de que se
acordà tractar-se de aquell. Y segons lo que
han experimentat dits conjuges tenen justa
rahó per a presumir-se ésser impossible poder
arribar al logro de la efectuació, ni per tot lo
corrent trienni, essent-los de notable prejudici
estas dilacions per lo parill córran de pèrdrer
los fruyts e interessos de las hasiendas y quantitats de las quals se tracta en ditas causas o ocasió de tenir don Joan vinculadas las hasiendas y
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
349v i 350r del trienni 1698-1701.
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trobar-se carregat de altres plets y molts dèbits
de conciderables summas. E com segons expressa disposició de nostre dret municipal, y en
particular en la Constitució «Per Levar» VI, llibre I, títol XXI «De diversos rescrits y elongaments», de las Generals Constitucions, estiga
ordenat que en lo present Principat no·s puga
ni dega sobrecèurer, perlongar, concedir moratòrias ni impedir lo curs de las causas, y sia la
primera obligació de vostra senyoria cuydar de
la observansa de las Constitucions, capítols
de Cort y demés drets de la pàtria, segons difarents disposicions, y en particular en lo capítol
XIIII, números V, VI y VII, Corts MCCCCXIII,
en lo llibre dels Quatre Senyals, Constitucions
VIII, VIIII, XI y XV, títol «De Observar
Constitucions», Constitució XX, títol «De
Veg- // 351r // tigals», Constitució VI, títol
«De Prescripcions», llibre VII, Constitució
XXXXV, Cors MDLXXXXIX, capítol LXXXI de
las mateixas Corts y en altres; per tant, los sobredits conjuges de Planella, posant en la notícia de vostra senyoria desistir del referit empenyo, donant intel·ligència a sa excel·lència
que done incinuació als nobles y magnífichs reladors de dites lites que passen al curs y declaració de aquellas, segons térmens de justícia.
Altrament, en cas de recusació, lo que no·s deu
persuadir, protestan a vostra senyoria de las penas cominadas en la Constitució de la Observança X y altres col·locadas baix lo títol «De
Observar Constitucions» y demés aplicables y
de tot quant de dret los és lícit protestar. Requirint al escrivà major del molt il·lustre concistori de vostra senyoria que incerte la present
suplicació en lo dietari a fi de què en tot temps
puga constar que los dits nobles conjuges per
sa part no han faltat en lo de urbanitat ni en lo
que disposa lo dret. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Romà.

infrascrits feta per a què relació fassen en escrits acerca son contengut; vista la Constitució
«Per Levar» VI, títol «De diversos rescrits y
elongaments», y las demés en dita suplicació
mencionadas; vistas diferents relacions continuadas en los dietaris de la present casa, de las
quals resulta aver sempre acostumat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori per medi de recados y embaixadas procurat se observe la prerrogativa que an presuposat sempre competirlos de no poder ser convinguts ni prosseguir-se
las causas contra los senyors concistorials durant lo trienni del que se troban; vots antichs
en la casa y nota en lo llibre dit d’en Llombart,
en son arxiu recòndit; vist lo demés se havia de
vèurer; fan relació a vostra senyoria fidelíssima
que són de sentir que per ara pot vostra senyoria fidelíssima respòndrer a la interpel·lació se
fa ab dita suplicació, que vostra senyoria fidelíssima no (h)a entès contrafer a las Generals
Constitucions, executant las mateixas diligèncias que ha trobat sempre aver fetas sos predecessors acerca la subjecta matèria. Y axís ho
senten, etcètera.
Rechs y Gallart, acessor. De Cruylles, acessor. Don
Josephus de Cancer, fisci Generalis Cathaloniae
advocatus».
Diumenja, a VI de desembre MDCLXXXXVIIII.
352r

En aquest dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una requesta presentada als administradors del Hospital General de (la) Santa Creu de la present ciutat per rahó de un censal, lo acte de la
presentata de la qual és assí cusit y signat de número CLXXXXVIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit acte:

Oblata die XX mensis octobris MDCLXXXXVIIII in
concistorio. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum, militari et regali absentibus, sed tamen sumpto verbo per me,
infrascriptum secretarium et scribam majorem,
domino auditori eclesiastico in domo sua propter
suam infirmitatem, commisserunt praedicta nobilibus et magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super in ea contentis relationem faciant in scriptis cum interventione nobili
advocati fiscali dicti Generali.
Don raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba majoris Generalis Cathaloniae».
351v

Vista la sobraescrita suplicació a vostra senyoria
fidelíssima presentada per part dels cònjuges
don Pedro y dona Maria de Planella y Ombert
y en lo en ella contengut; vista la commissió als
1124

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero sexta mensis decembris eiusdem
anni intitulata, ad haec vocato, requisito atque
rogato me, don Raymundo de Codina et
Ferr(er)as, secretario et scriba majoris Generalis
Cathaloniae, et praesentibus etiam Rafaelle Cassanye et Francisco Minguella, notariis publicis et
civibus Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis
spetialiter assumptis, magnificus Franciscus
Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae,
procurator fiscalis dicti Generalis, constitutus
personaliter coram et ante praesentiam don Antonii de Sayol, canonici Sedis Barchinonae, Felicis Boneu, civis honorati Barchinonae, et Jacobi
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 351v i 352r del trienni 1698-1701.

Taxidor, mercatoris, administratorum, ut asseritur, Hospitalis Generalis Sanctae Crucis praesentis civitatis, personaliter repertis in quadam
aula Hospitalis Convalesentiae dictae praesentis
civitatisa, qui dicto nomine obtulit, praesentavit et seu per dictum secretarium et scribam majorem offerre // 352v // et praesentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé
saben y ignorar no poden senyors administradors del Hospital General de (la) Santa Creu de
la present ciutat com en la extracció dels censals
feta per los molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni MDCLXXXVI en jornada
de XXV de setembre MDCLXXXVIII, (in)seguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, de una, y los acreadors sensalistas de dit
General, de part altre, sortejaren vostras mercès
en un censal de preu mil lliuras rebien sobre lo
General de Cathalunya en la dita jornada. En
virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostra mercè als
VII de nohembre proppassat, en lluÿció, quitació y extinchció del sobredit censal, per los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit General mil lliuras, a solta del
scrivà major de la casa de la Deputació; la qual
partida fonch intimada a vostras mercès lo die
XXIII de dit mes de nohembre. Y axí mateix saben y ignorar no poden vostras mercès com per
la relació feta per lo magnífich Joseph Catà y
Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la // 353r // present casa de la Deputació,
als senyors tunc deputats y oÿdors, al primer de
desembre MDCLXXXX, estigué dit censal embaraçat y obligat a la solució de una partida a dit
General deguda per Miquel d’Oms, possesor
que fonch de dit censal, que pren suma de doscentas sinquanta-vuy(t) lliuras, set sous y quatra, per las causas y rahons contengudes y expressadas llargament en dita relació, lo qual se
troba en lo dietari del trienni MDCLXXXXII, sots
jornada de VIIII de desembre MDCLXXXXII, còpia
de la qual se presente y entregue a vostras
mercès. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del disposat
en dita concòrdia, et signanter en los números
XII, XIII y XIIII de ella, requireix y interpel·la a
vostras mercès, dits senyors administradors, revolten als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya las ditas doscentas sinquanta-vuyt lliuras, set sous y quatre
del preu del censal és esta(t) dit y escrit per dits
senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció
a. a continuació ratllat offerrere.
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y extinchció del censal dalt expressat en lo qual
foren extrets en sort dit die XXV de setembre
MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació, en
solució y paga de dita partida està continuat debitor dit Miquel d’Oms en los llibres de Vàlues
de la casa de la Deputació per las causas y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta. Y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copia cuius dicto don Antonio
de Sayol dicto nomine //353v // tradidit et liberavit quam accepit et penes se retinuit. Quaquidem
papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur,
oblata et praesentata illico dictus Antonius de
Sayol dicto nomine verbo respondendo dixit:
«Quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis et sequentis illico dictus Franciscus Monfar et Sorts
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradia
unum vel plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem. Que fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco praedictis, praesente me, dicto secretario et scriba
majoris, et praesentibus etiam testibus praedictis
ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur».
Dimecres, a VIIII de desembre MDCLXXXXVIIII.
En aques(t) dia sas senyorias han ordenat a mi,
// 354r // secretari y scrivà major del General y
present casab, cusís y continuàs en lo present
dietari dos requestas, la una presentada al magnífich Francisco de Ferrer de Gualbes, donsell,
per rahó de un censal, y la altre als nobles dona
Maria Dusay y de Bru, viuda, y a don Joseph
Dusay y de Bru, mare y fill respective, per rahó
també de altre censal. Los actes de las presentatas de las quals són assí cusits y signats de números CLXXXXIX y CC, y del thenor següent:
Segueix-se dit primer acte:
«Noverintc universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, die vero nona mensis desembris eiusdem anni
intitulata, et ad haec vocato, requisito atque rogato me, don Raymundo de Codina et Ferreras,
secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam Alexio Fornaguera,
utrisque juris doctore, et Francisco Torrent, signifero reformato, civibus Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis spetialiter assumptis, magnificus Franciscus Monfar et Sorts, civis honoratus
Barchinonae, procurator fiscalis dicti Generalis,
constitutus personaliter coram et ante praesena. a continuació ratllat et liberari.
b. a continuació ratllat del General y.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 353v i 354r del trienni 1698-1701.
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tiam magnifici Joannis Ferrer de Gualbes, domicelli, personaliter reperti in scribania majori
praesentis domus Deputationis, qui dicto nomine eidem obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem, offerre et
praesentare publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris
sequentis: «Molt bé sab e ignorar no pot vostra
mercè senyor Joan Ferrer de Gualbes, donsell
en Barcelona populat, com // 354v // en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni
MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre
MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General del principat de Cathalunya, de una, y los acreadors sensalistas de dit
General, de part altra, sortejà vostra mercè en
un sensal de preu cent lliuras moneda barcelonesa y penció sinch lliuras als XXIIII de juliol
pagadora, que tots anys rebia sobra lo General
de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de
la qual extrecció se digueren y escrigueren en
la taula dels comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostra mercè als dos de desembre MDCLXXXXIX, en lluÿció y quitació y extinció del sobredit censal, per los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General cent lliuras, a solta del scrivà
major de la casa de la Deputació; la quala partida fonch intimada a vostra mercè als IIII de dit
mes de nohembre. Y aximateix sab y ignorar
no pot vostra mercè com per la relació feta per
lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional y arxiver de la present
casa de la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als XXV de setembre MDCLXXXXI,
estigué dit censal embarassat y obligat a la solució de una partida a dit General deguda per
misser Joseph Ferrer, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de trenta lliuras, per las
causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, // 355r // la qual se troba en lo dietari (del) trienni MDCLXXXXII (y)
sots jornada de VIIII de desembre MDCLXXXXII,
còpia de la qual se presente y entrege a vostra
mercè. Per lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números XII, XIII y XIIII de ella, requireix y
interpel·la a vostra mercè, dit senyor Joan Ferrer de Gualbes, revolte als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya ditas trenta lliuras del preu del censal
és estat dit y escrit per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extinció del

censal dalt expressat en lo qual fonch extret en
sort dit dia XXV de setembre MDCLXXXVIII en
dita casa de la Deputació, en solució y paga de
dita partida està continuat debitor dit misser
Joseph Ferrer en los llibres de Vàlues de la casa
de la Deputació per las causas y rahons contengudas en dita relació per dit racional feta. Y
perquè ignorància al·legar no pugue se li fa la
present interpel·lació, requirint al nottari ne
lleve acte». Copia cuius eidem tradidit et liberavit, quam accepit, et penes se retinuit. Quaquidem papiri requisitionis scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata illico dictus
magnificus Joannes Ferrer de Gualbes verbo respondendo dixit: «Quod retinebat sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis, gestis et sequentis, illico dictus Franciscus
Monfar et Sorts dicto nomine petiit et requisivit
fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, // 355v //
dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco praedictis, praesente me,
dicto secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur».
Segueix-se dit altre acte:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero nona mensis desembris eiusdem
anni intitulata et ad haec vocato, requisito atque
rogato me, don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam reverendo Petro
Raurell, presbitero, et Fermino Vehils, virgario
suarum dominationum, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus
Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae,
procurator fiscalis dicti Generalis, constitutus
personaliter coram et ante praesentiam nobilium
dompnae Mariae Dusay et Bru, vidua, et dompni Josephi Dusay et de Bru, matris et filii respective, personaliter repertorum in domibus quas fovent in praesenti civitate, qui dicto nomine ei
obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem, offerre et praesentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis
papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis:
«Molt bé saben y ignorar no poden senyora
//356r // dona Maria Dusay y senyor don Joseph
Dusay, son fill, com en la extracció dels censals
feta per los molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya del trienni MDCLXXXVI en jornada
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 353v i 354r del dietari.

a. a continuació ratllat in.
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de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, de una, y los acrehedors censalistas de dit
General, de part altre, sortejaren en un censal
de preu mil lliuras y penció sinquanta lliuras a
XIII de mars pagadora, que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada.
En virtut de la qual extrecció se digueren y escrigueren en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat de Barcelona a vostra mercè lo
die dos del corrent mes de desembre, en lluÿció
y quitació y extinció del sobredit censal, per los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit General mil lliuras, a solta del
scrivà major de la casa de la Deputació; la qual
partida fonch intimada a vostras mercès als IIII
de dit mes y any. Y aximateix saben y ignorar no
poden vostras mercès com per la relació feta per
lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional y arxiver de la present
casa de la Deputació, als senyors tunch deputats
ya oÿdors, als XXX de agost MDCLXX- // 356V //
XXI, estigué dit censal embrassat y obligat a la
solució de tres partides a dit General degudes
per dit Guillem Pera Dusay, possessor que fou
de dit censal, que pren suma de mil sinch-centes
vint-y-sinch lliuras, onse sous y hu, salvo jure,
per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se troba
en lo dietari del trienni MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre MDCXCII, còpia de la
qual se presenta y entrega a vostras mercès. Per
lo que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia, et signanter en los números XII,
XIII y XIIII de ella, requireix y interpel·la a vostras mercès, dits senyors mare y fill Dusay, revolten als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluyció y
extinchció del censal dalt expressat en lo qual
foren extrets en sort dit die XXV de setembre
MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació, junt
ab las pencions se’ls resten devent per rahó de
aquell, en solució y paga y a bon compte de ditas partidas està continuat debitor dit Guillem
Pera Dusay en los llibres de Vàlues de la casa de
la Deputació per las causas y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta; y
semblantment // 357r // paguen íntegrament la
sobradita quantitat de mil sinch-centes vint-ysinch lliuras, onse sous y hu, salvo jure, queb dit
Guillem Pera Dusay resta devent. Y perquè iga. a continuació ratllat arxiver de la present casa de la Deputació.
b. a continuació repetit que.
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norància al·legar no puguen se’ls fa la present
interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte».
Copiam cuius dictae dompnae Mariae Dusay
tradidit et liberavit, quam accepit, et penes se retinuit. Quaquidem papirii requisitionis scedula,
sicut praedicitur, oblata et praesentata illico dictae dompna Maria Dusaya et dompnus Josephus
Dusay, mater et filius respective, verbo respondendo dixerunt: «Quod retinebant sibi terminum
juris ad respondendum». De quibus ita per actis,
dictis et sequutis illico dictus Franciscus Monfar
et Sorts dicto nomine petiit et requisivit fieri et
tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem. Que
fuerunt acta Barchinone sub anno, dieb, mense et
loco praedictis, praesente me, dicto secretario et
scriba majoris, et praesentibus etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis prout superius continetur».
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, dit secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una relació autèncticha y jurada feta devant
del magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa per lo magnífich Joseph Melich, doctor en
medicina, de la qual apar que la indisposició de
Joseph Gregori Alaix, escrivent //357v // ordinari del racional de la present casa, ha continuat y
continua en la mateixa conformitat se conté en
altres relacions per ell fetas, també continuadas
en lo dietari corrent, de modo que li ha impedit
y impedeix la personal servitut y exercici de dit
son offici. Com de dita relació és de vèurer, la
qual és assí cusida y signada de número CCI, y
del thenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverintc universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero sexto mensis desembris intitulato,
presente et ad haec voccato, requisito atque rogato me, Jacobo Revull, cive Dertusae, apostolicam
et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus notario publico vice et loco discreti Pauli de Llosses,
eisdem met auctoritatibus notarii publici dictae
civitatis et scribae magnifici concistorii domus
Generalis dictae civitatis et eius collectae, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich,
medicinae doctor in dictae civitate Dertusae populatus, coram et ante presentiam magnifici
Hieronimi de Pinyana et Galvany, domicelli
Dertusae domiciliati, deputati localis dictae domus Generalis Dertusae et eius collectae, persoa. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat et.
c. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
357v i 358r del trienni 1698-1701.
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naliter existentis et reperti in domus propria habitationis, medio juramento per ipsum extrajuditialiter ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, prestito in manu et posse dicti magnifici
domini // 358r // deputati localis, retulit et fecit
relationem sequentem: «Com la indisposició de
mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y
continua ab la mateixa conformitat contenguda
en altres relacions per mi fetas en poder de dit
deputat local. De tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de
escrivent ordinari del racional de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Cathalunya. De las quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de
Rossès, notari públic de dita ciutat de Tortosa».
De quibus omnibus et singulis, sic ut praedicitur,
actis dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis
cuia interssit dari, tradi et liberari per notarium et scribam infrascriptum ad habendum de
praedictis memorie in futurum. Que fuerunt
acta Dertuse sub anno, die, mense et loco praedictis, praesente me, dicto Jacobo Revull, notario,
vice et loco supradicti Pauli de Rosses, notarii et
scribae infrascripti, et praesentibus etiam don
Francisco de Avaria, Dertusae populato, et Joanne Pla, agricola, Dertusae cive, pro testibus ad
praemissa vocatis et espetialiter assumptis.

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
dos requestas, la una presentada als nobles dona
Maria de Paguera y Riba, viuda, y don Armangol de Paguera y Riba, mare y fill respective, per
rahó de un censal, y la altra al prior y convent de
Nostra Senyora del Bon Succés de la present
ciutat per rahó també de altre censal, ab los actes de las presentatas. De las quals són assí cusits
y signats de números CCII y CCIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit acte:
359r

Sig+num mei Pauli de Rosses, civis civitatis Dertusae, apostolica et regia ac eiusdem civitatis
auctoritatibus notarii publici et scribae concistorio deputationis localis iamdictae civitatis, qui
praemissis modo et forma de supercontentis interfui eaque aliena manu escribere feci et requisitus
clausi».
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich
del General y // 358v // present casa, los il·lustres
y fidelíssims senyors deputats militar y real han
anat de part de sas senyorias, sens insígnias ni
verguers, ab un cotxe emperò de dos mulas,
anant lo síndich a la portalera, a donar la enorabona al excel·lentíssim senyor príncep Darmestat, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, de trobarse convalescut de sa passada indisposició y axit
de casa. Del que sa excel·lència ha demonstrat
fer-ne molt singular estimació, segons ne han
fet relació a sas senyorias tornats que són estats
a concistori.
Dijous, a X de desembre MDCLXXXXIX. En aquest
dia no han vingut ni han acistit a concistori los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich
y militar.
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«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero decima mensis desembris eiusdem
anni intitulata et ad haec vocato, requisito atque
rogato me, don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam Joanne Lacrus, negotiatore, et Andrea Aster, etiam negotiatore,
Barchinonae degentibus, pro testibus ad hista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus Monfar et Sorts, civis Barchinonae honoratus,
procurator fiscalis dicti Generalis, constitutus
personaliter coram et ante praesentiam nobilium
dompnae Joannae de Paguera et Riba, vidua
quondam don Anthonii de Paguera, et dompni
Armangaudii de Paguera et Riba, matris et filii
respective, repertorum personaliter in domibus
suae propriae habitationis, qui dicto nomine eidem obtulitb, praesentavit et seu per me, dictum
secretarium et scribam majorem, offerre et praesentare publice petiit et requisivit quandam in
scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden vostre mercès senyora dona Joana de Paguera, viuda, y don Armangol de Paguera com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre
MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats del General de
Cathalunya, de una, y los acrehedors censalistas
de dit General, de part altra, sortejaren vostres
mercès en un censal // 359v // de preu cent vint
lliuras, tres sous y penció sis lliuras, dos sous pagadora al primer de juny, que tots anys rebien
sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona a vostras mercès
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 358v i 359r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat et.

als VII de nohembre proppassat, en lluÿció y
quitació y extinchció del sobredit censal, per los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit General cent vint lliuras, tres
sous, a solta del scrivà major de la casa de la Deputació; la qual intima fonch intimada a vostras
mercès lo die XXIII de dit mes. Y aximateix saben
y ignorar no poden com per la relació feta per lo
magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en
lo offici de racional y arxiver de la present casa,
als senyors tunch deputats y oÿdors, als VI de octubre MDCLXXXXI, estigué dit censal embrassat y
obligat a la solució de tres partidas a dit General
degudes per don Plegamans de Marimon y Bernat Joan de Marimon, possessors que foren de
dit censal, que prenen suma de mil cent setantanou lliuras, dos sous y sis, per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita
relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre
MDCLXXXXII, còpia de la qual se presenta y entrega a vostras mercès. Per lo que lo procurador
fiscal del // 360r // General de Cathalunya, en
observança del disposat en dita concòrdia, et
signanter en los números XII, XIII y XIIII de
ella, requireix y interpel·la a vostras mercès, dits
senyors mare y fill de Paguera, revolten als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat en lo qual foren extrets en sort dit die
XXV de setembre MDCLXXXVIII en dita casa de la
Deputació, junt ab las pencions se’ls resten devent per rahó de aquell, en solució y paga y a
bon compte de ditas partidas estan continuats
dits de Marimon, debitors, en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per las causas y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta; y semblantment paguen íntegrament la sobradita quantitat de mil cent setantanou lliuras, dos sous y sis que dits Marimons
resten devent. Y perquè ignorància al·legar no
puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte».
Segueix-se dit altre acte:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero decima mensis desembris eiusdem
anni intitulata, et ad haec vocato, requisito atque
rogato me, don Raymundo de Codina et Ferreras,
secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam Jacobo Sala et Ignatio
Cathala, theologiae studentibus Barchinonae degentibus, //360v // pro testibus adhista vocatis spea. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 358v i 359r del trienni 1698-1701.
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tialiter et assumptis, magnificus Franciscus Monfar et Sorts, civis Barchinonae honoratus, procurator fiscalis dicti Generalis, constitutus personaliter coram et ante praesentiam patris Peregrini
Fornells, praesidentis conventus Beatae Mariae
del Bonçuccés praesentis civitatis, propter absentiam a praesenti civitate patri prioris dicti conventus, personaliter reperti in scetula sua propria
dicti, qui dicto nomine eidem obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam
majorem, offerre et praesentare publice petiit et
requisivit quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap y
ignorar no pot vostra mercè pare prior del convent de Nostra Senyora del Bon Succés de la
present ciutat de Barcelona com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comtes del
General de Cathalunya del trienni MDCLXXXVI
en jornada de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la concòrdia feta entre lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya, de una, y los acreadors censalistas de
dit General, de part altra, sortejà en un censal de
preu dos-centas sinquanta lliuras y penció dotse
lliuras, deu sous als XIX de juliol pagadora que
tots anys // 361r // rebien sobre lo General de
Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la
qual extracció se digueren y escrigueren en la
taula dels comuns depòsits de la present ciutat
de Barcelona a vostra mercè als II del corrent
mes de desembre MDCLXXXXVIIII, en lluÿció y
quitació y extincció del sobredit censal, per los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit General dos-centas sinquanta
lliuras, a solta del scrivà major de la casa de la
Deputació; la qual intima fonch intimada lo die
quatre de desembre corrent. Y aximateix sap y
ignorar no pot com per la relació feta per lo
magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en
lo offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als VIIII de desembre MDCLXXXXI, estigué
dit censal embarassat y obligat a la solució de
una partida a dit General deguda per don Dalmau de Queralt, possesor que fonch de dit censala, que pren suma de sinch-centas sexanta-vuyt
lliuras, quatre sous y vuyt, per las causas y rahons
contengudes y expressadas llargament en dita
relació, lo qual se troba en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre
MDCLXXXXII, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Cathalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los
// 361v // números XII, XIII y XIIII de ella, requireix y interpel·la a vostra mercè, pare prior y
a. a continuació ratllat embrassat y obligat.
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«Noverintc universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
nono, die vero undecima mensis desembris eiusdem anni intitulata, et ad haec vocato, requisito
atque rogato me, don Raymundo de Codina et
Ferreras, secretari(o) et scriba majoris Generalis

Cathaloniae, et praesentibus etiam dompno Petro Querejasso, coadjutore de tene- // 362v // dors
de bastiments, et Laurentio March, virgario suarum dominationum, pro testibus adhista vocatis
spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus
Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae,
procurator fiscalis dicti Generalis, consti(tu)tus
personaliter coram et ante praesentiam doctoris
Valentini Vilalta, praesbiteria, et doctoris Josephi Fontaner et Martell, praesbiteri, beneffitiatorum ecclesiae parroquialis Beatae Mariae de
Mari praesentis civitatis et procuratorum haerentiarum insignis comunitati dictae parroquialis
eclesiae, personaliter repertorum in domo quo habitat dictus doctor Valentinus Vilalta, qui dicto
nomine ei obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem, offerre et
praesentare publice petiit et requisivit quandam
in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris
sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden
senyors procuradors de herèncias de la comunitat de preveres de la iglésia parroquial de Santa
Maria del Mar de la present ciutat de Barcelona
com en la extracció dels censals feta per los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya del
trienni MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre y
fidelíssimb concistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
de una, y los acrehedors censalistas de dit General, // 363r // de part altre, sortejaren lo vicari
perpètuo y comunitat de preveres en un censal
de preu mil dos-centas sinquanta lliuras y penció sinquanta lliuras al primer de janer pagadora
que tots anys rebien sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat de Barcelona a dit vicari perpètuo y comunitat als VII de
nohembre proppassat, en lluÿció y quitació y
extincció del sobredit censal, per los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General mil dos-centas sinquanta lliuras, a solta del scrivà major de la casa de la Deputació; la qual partida fonch intimada als dits
als XXIIII de dit mes de nohembre. Y aximateix
saben y ignorar no poden com per la relació feta
per (lo) magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als XX de juliol MDCLXXXXI,
estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de una partida a ditc General deguda per
don Pere de Cardona y Eril, senyor del Albi,

a. a continuació ratllat quanta-sis lliuras.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 361v i 362r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat beneffitiatorum.
b. a continuació ratllat senyor.
c. a continuació repetit a dit.

convent de Nostra Senyora del Bonsuccés de la
present ciutat, revolten als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits
senyors deputats y oÿdors de comptes en lluïció
y extincció del censal dalt expressat en lo qual
foren extrets en sort dit die XXV de setembre
MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació, junt
ab las pencions se’ls resten devent per rahó de
aquell, en solució y paga y a bon compte de dita
partida està continuat dit don Dalmau de Queralt, debitor, en los llibres de Vàlues de la dita relació per dit racional feta; y semblantment paguen íntegrament la sobradita quantitat de
sincha-centas sexanta-vuyt lliuras, quatra sous y
vuyt que dit don Dalmau de Queralt reste devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen
se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copiam cuius eidem tradidit
et liberavit, quam accepit, et penes se retinuit.
Quaquidem papiri requisitionis scedula, sicut
praedicitur, oblata et praesentata illico dictus pater Peregrinus Fornells, praesidens dicti conventus, verbo respondendo dixit: «Quod retine// 362r // bat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis et sequutis
illico dictus Franciscus Monfar et Sorts dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel
plura publicum seu publica instrumenta per me,
dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem dicti Generalis. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco praedictis,
praesente me, dicto secretario et scriba majoris, et
praesentibus etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis spetialiter etb assumptis pro ut superius
continetur».
Divendres, a XI de desembre MDCLXXXXVIIII. En
aquest dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari una requesta presentada als dos procuradors de herèncias de la comunitat de preveres de la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat per rahó de un censal, lo acte de la presentata de la qual és assí cusit y signat de número CCIIII, y del thenor següent:
Segueix-se dit acte:
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possessor que fou de dit censala, que pren
suma de set-centas vint-y-sinch lliuras, deu sous
y vuyt, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació, la qual se
troba en lo dietari del trienni MDCLXXXXII, sots
jornada de VIIII de desembre MDCLXXXXII, còpia
de la qual se presente y entrega a vostras mercès.
Per lo que lo procurador fiscal del General de
Cathalunya, en observansa del disposat en dita
concòrdia, et signanter en los números XII,
XIII y XIIII de ella, requereix y interpel·la
// 363v // a vostras mercès revolten als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya ditas set-centas vint-ysinch lliuras, deu sous y vuyt del preu del censal
és estat dit y escrit per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat en lo qual foren extrets en
sort dit die XXV de setembre MDCLXXXVIII en
dita casa de la Deputació, en solució y paga de
dita partida està continuat dit don Pera de Cardona y Eril, debitor, en los llibres de Vàlues de
la casa de la Deputació per las causas y rahons
contengudes en dita relació per dit racional feta.
Y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa
la present interpel·lació, requirint al notari ne
lleve acte». Copiam cuius tradidit et liberavit,
quam accepit, et penes se retinuit dictus doctor
Vilalta. Quaquidem papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata illico
dicti(s) doctores Valentinus Vilalta et Josephus
Fontaner dicto nomine verbo respondendo dixerunt: «Quod retinebant sibi terminum juris ad
respondendum». De quibus ita per actis, dictis et
sequutis illico dictus Franciscus Monfar et Sorts
dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi
unum vel plura publica seu publicum instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem. Que // 364r // fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense et loco praedictis, praesente me, dicto secretario et scriba
majoris, et presentibus etiam testibus praedictis
ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur».
En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich doctor Diego Martines y Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, ha jurat sobre Déu
Nostre Senyor y sos sants quatre Evangelis corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias de com, avent fetas las diligèncias possibles
y degudes per vèurer si trobaria lo acte de la
original creació del censal de preu mil y cent
lliuras y penció altres tants sous, e o bé del
censal de ahont devalla dita part de censal, que
tots anys sobre lo General de Cathalunya rebia
dit Martines als XX de setembre, continuat en
a. a continuació ratllat embrassat.
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lo capbreu de dita masada de setembre, en fòleo MCCXXVIII, no és estat possible trobar
aquell. Lo qual censal és estat extret en la extracció de censals feta als XXV de setembre
MDCLXXXVIII.
En aquest mateix dia, obtemperant dit magnífich doctor en drets Diego Martines y Folcràs,
ciutedà honrrat de Barcelona, a una deliberació
per sas senyorias feta als VII del present y corrent
mes de desembre, ab la qual se ordena als officials a qui especte despedesca(n) los papers necessaris per ésser feta la solta del preu del censal,
e o part de censal, de mil y cent lliuras y penció
mil y cent sous pagadora als XX de se- // 364v //
tembre, lo qual censal se troba continuat en lo
capbreu de dit mes de setembre, en fòleo
MCCXXVIII, no obstant lo ponderat per lo
magnífich racional ab sa relació acerca la averiguació de dit censal feta als sis de desembre
MDCLXXXXI, expressada en dita deliberació, ab
què dit Martines, admetent-li la protesta en cas
vulla, age de renovar las obligacions fetas per
Gerònim Roig, apothecari, per rahó de ser altre
de las fiansas donadas per don Alexandro de
Alentorn junt ab sos condeputats restà a dèurer
al General la quantitat de mil set-centas setsa
lliuras, dos sous y set, a cumpliment de mil
vuyt-centas vuytanta-sis lliuras, sinch sous y
tres, que foren condempnats en la visita de dit
trienni MDCXIIII. Perçò, dit doctor Diego Martines aproba, ratifica y confirma, en lo cas tantsolament que conste y puga constar que dit
Gregori Roig, apothecari, sie estat pocessor de
dit censal o part de censal dalt mencionat extret
en dita extracció de XXV del mes de setembre
MDCLXXXVIII, y no altrament, la dita fermansa
feta per dit Gerònim Roig, apothecari, a dit don
Alexandre de Alentorn y las obligacions fetas
per dit Gerònim Roig, apothecari, sens novació
ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa continuadas y altrament, ans bé, acumulant a aquellas. Y altrament promet als molt // 365r //
il·lustres y fidelíssims senyors deputats que vuy
són y per temps seran, encara que absents, y a
mi, secretari y scrivà major prescrit, que, sempre
y quant tinga execució y lloch la solució y paga
de ditas mil set-centas setse lliuras, dos sous y
set, donarà y pagarà al General lo que restarà de
ditas mil y cent lliuras, rellevat trenta-set lliuras,
divuyt sous y onse que ne ha de revoltar al dit
General per consemblant quantitat que·s troba
ésser deguda per lo doctor en medicina Gerònim Roig, pocessor que fou de dit censal, com
en dita deliberació dalt expressada se conté.
Preu de dit censal o part de censal per lo que ne
obliga sa persona y béns com a deutes fiscals y
reals y ab jurament. Essent presents per testimonis Pera Raurell, prevere y benefficiat de la
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iglésia parroquial de Santa Maria del Mar, y
Aleix Fornaguera, doctor en drets, ciutedà de
Barcelona.
Dissapta, a XII de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari un acte rebut als V del present y corrent mes en poder de
Francisco Renovau, notari públic y scrivà de la
deputació local de la ciutat de Gerona, del qual
consta com //365v // als tres de dit mes se intimà
al doctor Francisco Delàs y Antoni Bou, preveres, sagristà y domer primer respective de la
iglésia parroquial del castell de Palafurgell, bisbat de Gerona, y a Maria Andreu, viuda de
Francisco Andreu, apothecari de dit castell, administrador de la causa pia instituhida y fundada
per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la
Seu de Gerona, una partida de taula de la present ciutat de cent coranta-nou lliuras, tretsa
sous y quatra per lluhició de una part de censal
de penció cent y vint sous que tots anys los dits
en dit nom rebian sobre lo General als XXV de
febrer. Com més llargament en dit acte és de
vèurer, que·s assí cusit, signat de número
CCVa.
Dilluns, a XIIII de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una // 366r // requesta presentada a
Francisco de Falguera, donsell, per rahó de un
censal, lo acta de la presentata de la qual és assí
cusit y signat de número CCVI, y del thenor
següent:
Segueix-se dit acte de la presentata:
«Noverintb universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono, die veroc decima quarta mencis desembris
eiusdem anni intitulata, et ad haec vocato, requisito atque rogato me, don Raymundo de Codina
et Ferreras, secretario et scriba majoris Generalis
Cathaloniae, et praesentibus etiam Alexio Fornaguera, utrisque juris doctore, et Francisco Toa. a continuació una intima, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1755.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 365v i 366r del trienni 1698-1701.
c. a continuació ratllat quarta.
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rrent, signifero reformato, civibus Barchinonae,
pro testibus adhista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus Monfar et Sorts, civis
honoratus Barchinonae, procurator fiscalis dicti
Generalis, constitutus personaliter coram et ante
praesentiam magnifici Francisci de Falguera,
domicelli Barchinonae populati, personaliter reperti in scribania majori praesentis domus Deputationis, qui dicto nomine eidem obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et
scribam majorem, offerre et praesentare publice
petiit et requisivit quandam in scriptis papirii
requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt
bé sab e ignorar no pot vostra mercè senyor
Francisco de Falguera, donsell, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni
MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre
MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre // 366v // y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, de
una, y los acrehedors censalistas de dit General,
de part altra, sortejà Jaume Falguera, cavaller,
en un censal de preu trenta-nou lliuras, tres
sous y sis y penció una lliura, onse sous y quatre,
al primer de juny pagadora, que tots anys rebia
sobra lo General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y
escrigueren en la taula dels comuns depòsits de
la present ciutat de Barcelona als hereus y successors del quòndam Pau Ferrer als VII de nohembre proppassat, en lluÿció, quitació y extincció del sobredit censal, per los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General trenta-nou lliuras, tres sous y
sis, a solta del scrivà major de la casa de la Deputació; la qual partida fonch intimada a vostra
mercè als XXI del mateix. Y axí mateix sab y ignorar no pot com per las relacions fetas per los
magnífichs Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de racional, y Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, racional y arxiver de la present casa de la
Deputació, als senyors deputats y oÿdors, als
XXX de setembre MDCLXXXXI y XXI de nohembre
del corrent any, diffarents partidas a dit General
degudas, so és, per dit Jaume Falgueras, possessor que fou de dit censal, y per vostra mercè
ena vint-y-set mil nou-centas set lliuras, tres
sous y quatra per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en ditas rela//367r // cions, las quals se tròban en los dietaris
dels triennis MDCLXXXXII y corrent, sots jornada
de VIIII de desembre MDCLXXXXII y XXIII de nohembre del corrent any, còpias de las quals se
presentan y entregan a vostra mercè. Per lo que
a. a continuació ratllat dos mil.

lo procurador fiscal del General de Cathalunya,
en observansa del disposat en dita concòrdia, et
signanter en los números XII, XIII y XIIII de
ella, requireix y interpel·la a vostra mercè revolte als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y
oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del
censal dalt expressat en lo qual fou extret en
sort dit Jaume Falguera lo dit dia XXV de setembre MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació,
junt ab las pencions se resten devent per rahó de
aquell, en solució y paga y a bon compte de ditas partidas expressadas llargament en ditas relacions, que estan continuadas en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació per las causas y
rahons contengudas en ditas relacions per dit
racional fetas; y semblantment paguen íntegrament no sols la sobradita quantitat de vint-y-set
mil nou-centas set lliuras, tres sous y quatra que
està devent Joan Ortells, parayre, arrendatari
dels drets de la Generalitat lo present y corrent
trienni, sinó també las quantitats que Llàtser
Talarn, deputat real en lo trienni MDCLXXI junt
ab sos condeputats restà devent. Y perquè ignorància al·legar no pugue se li fa la present interpel·lació, requirint al nottari ne lleve acte».
Copia cuius tradidit eidem // 367v // et liberavit,
quam accepit, et penes se retinuit. Quaquidem
papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur,
oblata et praesentata illico dictus magnificus
Franciscus de Falguera verbo respondendo dixit:
«Quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis et sequutis, illico dictus Franciscus Monfar et Sorts dicto
nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel
plura publicum seu publica instrumenta per me,
dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, mense et loco praedictis, praesente me,
dicto secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis
prout superius continetur».
Dimecres, a XVI de desembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia no és vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís en lo present dietari un acte
rebut en poder de Joan Baptista Acbert, notari
públich de la vila //368r // de Sabadell, bisbat de
Barcelona, als XXVIII de nohembre del corrent
any, del qual consta com dits dia, mes y any se
presentaren al rector de la iglésia parroquial de
dita vila, qui és Francisco Martí, prevere, y al
procurador de la comunitat de rector y preveras
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de dita vila, qui és Pau Bruguera, pagès de dita
vila, dos intimas de una partida de taula de un
censal que lo General feya a dita comunitat, essent los dits en sas casas. Com de dit acte és de
vèurer, que·s assí cusit, signat de número CCVII, y se adverteix que la partida és de sexantasis lliuras, onse sous y vuyt per lluÿció de un
censal o part de censal de concemblant preu y
penció dos lliuras, un sous y quatra, que tots
anys lo General los feya en lo mes de octubre
per los títols continuats en lo capbreu de dita
masada, fòleo CCCCIIIa.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Pera Raurell,
prevere y benefficiat de la iglésia parroquial de
Sancta Maria del Mar de la present ciutat, com
a procurador dels nobles dona Maria Dusay y
Bru, viuda, y don Joseph Dusay y Aragall y
Bru, mare y fill, en noms de usufructuària y
proprietària de la heretat y béns del quòndam
magnífich Ramon Dusay y de Aragall, donsell,
marit y pare respective llur, consta de dita procura ab certificatòria feta per Joan Francesch
Verneda, nottari públich de Barcelona, als X
dels presents y corrents mes y any, la qual és
assí cusida y signada de número CCVIII, en dit
nom ha jurat en forma sacerdotal de com avent
fetas dits sos principals las diligèncias possibles
y // 368v // degudes per vèurer si trobarían lo
acte de la original creació del censal de preu mil
lliuras y penció mil sous, e o bé del censal de
ahont devalla dita part de censal, que tots anys
sobre lo General de Cathalunya rebian als XV
del mes de mars, continuat en lo capbreu de
dita masada, en fòleo DCXXI, no és estat posible trobar aquell. Lo qual censal és estat extret
en la extracció de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIIIb.
Dijous, a XVII de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor
en medicina Joan Perarnau ha fet relació mitgensant jurament com la indisposició de Joseph Moyà, llibreter, andedor de la confraria
de Sant Jordi, ha continuat y de present continua de modo que té dit en altres relacions, de
forma que li ha impedit y de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son
offici.
a. a continuació una intima, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1755.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1756.
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En aquest mateix dia Joseph Arau, mestrea
courer elegit y anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich
racional del General y present casa, y Joan Soralló, també courer // 369r // elegit y anomenat
per Joan Ginestà, courer de la present casa, han
prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos sants quatra Evangelis,
per ells y lo altre de ells, corporalment tocats, de
haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de la feyna feta per dit Joan Ginestà en lo
balcó de bronse o coura que està demunt del
portal de la present casa que ix a la plasa de Sant
Jaume, estimant y avaluant la lliura del coura
nou que ha posat en dit balcó, y la lliura del
coure vell que té rebut dit Ginestà, y la lliura del
estany de soldadura que ha entrat per a soldar
las pessas de dit balcó, segons Déu y sas concièncias y segons lo stil y pràtica ténan del estament de courer.
En aquest mateix dia dits Joseph Arau y Joan
Soralló, courers, han fet a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, relació mitgensant dit jurament de com han feta la sobradita visura de la dita feyna feta per dit Joan Ginestà, courer de la present casa, y que quiscuna
lliura de coure vell que se ha entregat a dit Ginestà val sis sous, y quiscuna lliura de estany de
soldadura que ha entrat per a soldar las pessas
de dit balcó val sinch sous.
Divendres, a XVIII de desembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per trobar-se indispost. Se adverteix
que fins tornarà a concistori // 369v // no se notarà altra cosa.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias al magnífich doctor misser Jaume Oliva,
subrrogat en lo offici de síndich del General y
present casa, aportàs al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, certificatòrias autèntichas de uns papers
del original procés de la quarela de número VI
fulminada en la visita del General pròxima passada contra lo doctor Jacintho Blanch, ciutedà
honrrat de Barcelona y oÿdor real que fou del
General en lo trienni pròxim passat, acerca la
pretenció que tenia lo noble procurador fiscal de dita visita pretenent que dit doctor
Blanch auria comès alguns excessos en las llevas que·s feran en lo vegueriu de Lleyda en lo
any MDCLXXXXVII per lo socorro de la ciutat de
Barcelona, las quals certificatòrias autèntichas
de dit abstracte se ha fet per lo noble secretari
a. a continuació ratllat fuster.
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y scrivà major del General y present casa en
virtut de deliberació feta als XVIIII de nohembre proppassat; y aximateix de la sentència feta sobre dita quarela, (de) la qual fou absolt dit
doctor Blanch; suplicant-li en nom de sas senyorias fos servit donar aquella providència que se li suplicà ab ambaixada de XVIII de
dit mes de nohembre en orde als officials reals
y altres personas exemptas de dita, en mà de
qui entraran diffarents sumas de dinés per rahó
de ditas llevas de dit vegueriu. Y, constituhit personalment en concistori, ha fet relació
a sas senyorias de com ha posat en mà de sa
excel·lència dits papers // 370r // lo dia present y que essent-li donat dit recado lo avia
respost que donaria la providència més convenient.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
Joan Ferrer de Gualbes, donsell, ha jurat sobre
Déu Nostre Senyor y sos sants quatra Evangelis
corporalment tocats, en mà y poder de sas senyorias, de com, havent fetas las diligèncias possibles y degudas per vèurer si trobaria lo acte de
la original creació de ahont devalla la part de
censal de preu cent lliuras y penció cent sous
que tots anys sobre lo General de Cathalunya
rebia dit Ferrer de Gualbes als XXIIII de juliol per
los títols continuats en dita mesada de juliol, fòleo MCCXVII, no és estat possible trobar
aquell. La qual part de censal és estada extreta
en la extracció de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIII.
En aquest mateix dia, obtemperant Pera Raurell, prevere y benefficiat de la parroquial iglésia de Santa Maria del Mar de la present ciutat,
com a procurador dels nobles dona Maria Dusay y de Bru, viuda del quòndam magnífich
Ramon Dusay y de Aragall, donsell, com a tenutària de la universal heretat y béns de dit son
marit, y de don Joseph Dusay de Aragall y Bru,
mare y fill respective, y com a hereu de dit son
pare, en dits respective noms y de altre d’ells,
consta de sa procura en poder de Joan
// 370v // Francesch Verneda, nottari públich
de Barcelona, als deu dels corrents mes y any,
la qual és assí cusida, signada de número CCVIIII, a una deliberació per sas senyorias feta
als XIIII del corrent, ab la qual se ordena als officials del General a qui specta despedèscan los
papers necessaris per ésser feta la solta del preu
del censal, o de aquella part de censal, de preu
mil lliuras y penció mil sous pagadora als XIII
de mars, lo qual censal e o bé part de censal se
troba continuada en lo capbreu de dit mes de
mars, en fòleo DCXXI, que fonch extret en la
extrecció de censals feta als XXV de setembre
MDCLXXXVIII, no obstant lo ponderat per lo

magnífich racional del General y present casa
de la Deputació ab la relació acerca la averiguació de dit censal, e o bé part de censal, feta als
XXX de agost MDCLXXXXI, expressada en la súplica y relació en escrits feta per los nobles y
magnífichs acessors y advocat fiscal de dit General que reffereix dita deliberació, ab què dits
mare y fill Dusay degan llohar, aprovar y ratificar las obligacions fetas per Pera Guillem Dusay, pocessor que fou de dits censals, fiansa
que fou de don Pedro de Magarola, deputat
eclesiàstich que fou en lo trienni MDCXXIII, lo
qual don Pedro de Magarola per rahó de diffarents condempnacions de visita restà a dèurer
al General junt // 371r // ab sos condeputats la
quantitat de mil sinch-centas vint-y-sinch lliuras, onse sous, y ha perçò dit Pera Raurell, prevere, en dit nom de procurador de dits dona
Maria Dusay y Joseph Dusay y de altre de ells
aproba, ratifica y confirma per dits sos principals, tant junts com a solas, la dita fermansa
feta per dit Pera Guillem Dusay a dit don Pedro de Magarola y las obligacions fetas per dit
Pera Guillem Dusay; sen(s) novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en
lo acte primitiu de dita fermansa continuada y
altrament, ans bé, acumulant a aquellas; y altrament promet per dits sos principals, tant
junts com a solas, als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats que vuy són y per temps
seran, encara que absents, y a mi, secretari y
scrivà major, present, que sempre y quant tinga
execució y lloch la solució y paga de ditas mil
sinch-centas vint-y-sinch lliuras, onse sous y
hu, donaran y pagaran <a> dits sos principals,
axí junts com a solas, al General las ditas mil
lliuras preu de dit censal e o bé part de censal;
per lo que ne obliga las personas y béns de sos
principals, tant junts com a solas, com a deutes
fiscals y reals, y ab jurament aximateix per dits
sos principals. Essent presents per testimonis
Aleix Fornaguera, doctor en drets, y Francisco
Torrent, alferes refformat de infanteria espanyola, ciutedans de Barcelonaa.
371v

Dimars, a XXII de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia, no obstant ser dia feriat, se ha tingut
y se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
372r

En aquest mateix dia no ha acistit ni entrevingut a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.
En aquest mateix dia és tornat y se ha restituhit
en concistori, convalescut de la indisposició
passada, lo il·lustre y fidelíssim senyora oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Jaume Amat, prevere y benefficiat de la Seu de Barcelona, com a procurador de la priora y convent
de religiosas de la Verge Maria, vulgarment dit
de la Ensenyansa, de la present ciutat de Barcelona, consta de dita procura ab certificatòria feta
per Mariano Rondó, notari públich de Barcelona, als XVIIII dels corrents mes y any, la qual és
assí cusida y signada de número CCXI, en dit
nom ha jurat en forma sacerdotal de com, havent fetas dit(s) sos principals las diligèncias
possibles y degudes per vèurer si trobarían lo
acte de la original creació de ahont devalla la
part de censal de preu dos-centas xexanta-sis
lliuras, tretsa sous y quatra, y penció dos-cents
sexanta-sis sous y vuyt, que tots anys sobra lo
General de Cathalunya rebían dita priora y convent a XXXI del mes de juliol, per los títols continuats en lo capbreu de dita mesada de juliol, en
foli MDLXXXVIII, no és estat possible trobar
aquell. La qual part de censal és estada extreta
en la extracció de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIIIb.

372v

Dissapta, a XIX de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia sas senyorias, menos lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per trobar-se
indispost, acompanyats dels officials de la present casa y de la del General y Bolla, són anats
a fer la regonexença general per las botigas de
la present ciutat y altres parts, conforma se
acostuma fer quiscun any. Y le han feta aquest
any en lo present any per quant demà, que és
lo dia se stila fer, és diumenja, dia de festa de
precepta.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1756.
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Dimecras, a XXIII de desembre MDCLXXXXVIIII.
En aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo secretari y scrivà major y
magnífich racional del General y present casa, és
baixat en la casa del General de la present ciutat
y en lo aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari
dels fraus trobats y apresos en lo present mes de
desembra. Y se han trobat los infrascrits y següents:
Primo, a VI de desembre corrent. Aprehenció
feta dins lo convent de Sant Francesch de sis
dotsenas y mitja fils de perlas de pasta, perlas de
collarets, y dicet canas tafatà de quart y mitg color groch.

a. a continuació ratllat y.
b. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1757.

[ 1699 ]

[ 1700 ]

En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, respecte de trobar-se detingut en lo
llit per haver pres una medicina purgant.

Ítem, a XVI del mateix. Aprehenció feta en casa
de Francisco Serra, fadrí sastra, al carrer d’en
Funollà, de dicet parells mitjas de estam, so és,
deu parells tenyidas a blau, sinch parells a encarnat y dos parells grisas.
374v

Dissapta, a XXVI de desembre MDCLXXXXIX. En
aquest dia, no obstant ser dia de festa // 373r //
de presepta, per ser dia de estafeta, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real.
En aquest mateix dia sas senyorias an ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari un acte rebut en poder de Joseph Mas, burgès y notari
públic de Vilafranca de Panadès y scrivà de la
cort del magnífich deputat local de dita vila, als
XII del corrent mes y any. De lo qual consta
com dits dia, mes y any se presentà al noble
don Guillem Ramon de Ivorra y de Çalbà, baró
de San Vicens dels Horts, personalment trobat
en lo castell del lloch de Santa Maria de la Bisbal, de la vagaria de Panadès, una intima y partida de taula de la present ciutat de Barcelona
firmada del scrivà major, ab solta, que junt ab
carta per sas senyorias escrita als VII dels presents mes y any al magnífich deputat local de
dita vila, se ha remesa. Com de dit acte és de
vèurer al peu de dita carta, que·s assí cusit, signat de número CCXI. Y se adverteix que la partida és de set-centas lliuras, feta als dos de desembre present per la lluÿció y quitació de un
censal de semblant preu y penció quatra-cents
tren- // 373v // ta-set sous y sis, que tots anys li
feya lo General de Cathalunya als XXIIII de juliol per los títols continuats en lo capbreu de
dita mesada, en foli DXVIIIIa.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Francisco Lloret, prevere, prior del Hospital dels Infans Hòrfans de la present ciutat de Barcelona,
com a procurador dels administradors de dit
hospital, consta de la procura ab certificatòria
feta per Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, als XXIII de desembre MDCLXXXXIX, la qual és
assí cusida y signada de número CCXII, en dit
nom (h)a // 375r // jurat en forma sacerdotal de
com, avent fetas sos principals las diligèncias
possibles y degudas per a vèurer si trobarían lo
acte de la original creació de ahont devalla la
part de censal de preu dos-centas lliuras y penció
dos-cents sous que tots anys sobra lo General de
Cathalunya rebian dits administradors als XIII
del mes de agost per los títols continuats en lo
capbreu de dita mesada, en foli DCCCCXXVIII, no és estat possible trobar aquell. La qual
part de censal és estada extreta en la extracció de
censals feta als XXV de desembre MDCLXXXVIIIa.

En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar, per patir un poch de poagra.

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
al dit síndich del General y present casa que
aportàs còpia de la infrascrita súplica, aportàs
un recado de part de sas senyorias al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, contenint que sas senyorias,
en atenció dels innumerables fraus que en la
col·lecta de Gerona se dan als drets de bolla
sens perill algú, per quant los fraudants van
acompanyats de michalets, soldats y altres per-

a. a continuació dues cartes, transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1757-1758.

a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1758.

Gener
374r

Divendres, a VIII de janer MDCC. En aquest dia
sas senyorias han ordenat al magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, se conferesca
ab lo noble don Pedro de Amigant, relador de
la causa que la comonitat de preveras de la iglésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la
present ciutat de Barcelona aporta contra lo
Hospital General de (la) Santa Creu de dita present ciutat y altres, aportant-li un recado de part
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, dient
que estimarian sas senyorias fos servit remètrer
dita causa al General, per quant tenint en ella
interès espectava y tocava la declaració de dita
causa als assessors de sas senyorias. Y ha fet relació a sas senyorias de què li havia respost dit
Amigant ja ho tenia dit a las parts, y que los (h)o
tornaria dir.

Dissapta, a II de janer MDCC. En aquest dia, no
obstant ser feriat, emperò, per ser dia de estafeta se ha tingut y s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
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sonas ab armas perquè ningú los puga regonèixer, procurant ser superiors ab armas als que
podrian opposar-se, com los ha constat ab
// 375v // lo paper que·ls ha donat lo arrendatari, com ho podria vèurer sa excel·lència de la
còpia que·s posa en sas mans. Y com d’est desorde se’n segueix gran perjudici al General y a
sos arrendadors, y de sas senyorias per la obligació de sos càrrechs procurar evitar consemblants abusos, suplican a sa excel·lència extrajudicialment sia servit ordenar y donar llicència
als officials reals de Gerona que demanant
acistència los del General pugan anar a pèndrer
qualsevols personas ab armas que comboyaran
y resguardaran robas, portant-los a la presó, y
pèndrer ditas robas, encara que las tals personas
sian michalets o soldats, o bé donar altra major
providència per total remey del sobradit, que
(h)o rebran sas senyorias a singular mercè. Y ha
fet relació dit síndich a sas senyorias que, havent donat dit recado a sa excel·lència, li avia
respost (h)o faria ab molt gust, y a mi, secretari
y scrivà major del General y present casa, han
ordenat també sas senyorias cusís y continuàs
en lo present dietari dita súplica presentada per
lo arrendatari. La qual és assí cusida y signada
de número CCXIII, y del thenor següent:
376r

Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo territori y col·lecta de Gerona són grans y
innumerables los fraus se fan als drets de bolla,
ab tota seguretat y sens perill algú, per rahó que
los qui aportan robas sens pagar dits drets perquè no se’ls fasse aprehenció y pugan anar ab
tota seguretat se fan acompanyar per miquelets
y soldats y altres personas ab armas perquè ningú los puga regonèxer, procurant ser superiors
ab armas als que podrían opposar-se per voler
regonèxer, fraudant de esta manera y ab aqueix
modo cautelós conciderables summas y quantitats en grave dany y perjudici dels arrendadors
de dita col·lecta de Gerona. Y com vostra senyoria per sa incumbència y obligació de son offici, com per la obligació pactada, contractada y
jurada en los actes de arrendament, deu procurar ab tot esfors y per los mèrits possibles de què
los arrendadors respective en sas col·lectas cobran sos drets de General y Bolla y evitar los
fraus se’ls fassen, perquè altrament seria faltar a
una y altra de dites obligacions tant pròprias de
la integritat de son obrar, per tant, los arrendataris de dita ciutat y col·lecta de Gerona suplican a vostra senyoria sia de son servey // 376v //
interposar ab sa excel·lència perquè done orde y
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
375v i 376r del trienni 1698-1701.
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llicència als officials reals de Gerona que, demanant la asistència los del General, pugan anar a
pèndrer qualsevols personas ab armas que comboyaran y resguardaran robas, portant-los a la
presó, y pèndrer ditas robas, encara que las tals
personas sian michalets o soldats; o bé donar altra major providència per total remey del sobradit, que a més de ser cosa justa ho rebran a particular favor de la liberal y poderosa mà de
vostra senyoria. Offitio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Cormellas».
Dissapta, a VIIII de janer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una requesta presentada al doctor Francesch
Delàs, sacristà, doctor Antoni Bou, domer primer, preveres de la iglésia del castell de Palafurgell, y a Maria Andreu, viuda, admi- // 377r //
nistradors de la causa pia fundada per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona, per Pera Rovira, prevere, notari públic del
castell de Begur, bisbat de Gerona, com a substitut de mi, dit secretari y scrivà major predit.
Com apar de la carta missiva y sa resposta, que
tot és assí cusit, signat de número dos-cents y
catorsa, a instància del tauler del General de dit
castell, com a tenint commissió de sas senyorias
per rahó de un censal lo acte de la presentata del
qual és assí cusit y signat de número CCXIIII, y
del thenor següenta:
Segueix-se dit acte:
«Dieb secunda mensis januarii anno a Nativitate Domini milles(s)imoc septingentessimo, in
reverendi Petri Rovira, presbiteri, auctoritate regia notarii publici castri de Begur, diocesis Gerundae, his in locum mei dompni Raymundi
de Codina y Ferreras, secretario et scriba majoris
Generalis Cathaloniae, interecens, et testium
scitti Hyacinthi Roger, pharmacopula, et Joannis
Grassot, sutoris, castri Palafurgelli, dicti diocesis, ad haec vocatorum et rogatorum presentia,
Franciscus Vergonyos, notarius publicus dicti castri Palafurgelli, habens ordinem ab admodum
illustri et fidelissimo, concistorio Generalis
Cathaloniae, pro ut patet cum litteris concistorialibus patentibus // 377v // quarum datta fuit
Barchinonae, die decima nona desembris proxia. a continuació una carta i resposta, transcrites a l’Apèndix
4, pàgs. 1758-1759.
b. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 376v i 377r trienni 1698-1701.
c. a continuació ratllat sexcentessimo nonagessimo nono.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

me lapsi, dicto nomine, existens personaliter constitutus coram et ante praesentiam reverendorum
Francisci Delas, sacrae teologiae doctoris, sacristae, Antonii Bou, utriusque juris doctoris, hebdomadarii primi, amborum praesbiterorum ecclesiae parrochialis Sancti Martini dicti castri
Palafurgelli, et Mariae Andreu, viduae relictae
Francisci Andreu, quondam, pharmacopulae
eiusdem castri, administratoribus causae piae
institutae et fundatae per quondam Damianum
Andreu, canonicum Sedis Gerundae, personaliter repertis et existentibus intus intratam domus
sacristiae dictae ecclesiae Palafurgelli, sitae in
platea publica eiusdem castri Palafurgelli, qui
dicto nomine eisdem administratoribus praesentavit, intimavit et notificavit seu verius per me,
dictum notarium, ut supraintervenientem, praesentari, notificari ac de verbo ad verbum legi petiit et requisivit quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam quam suis praemanibus
deferebat scriptam et continuatam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no poden vostres mercès, senyors administradors de la causa
pia fundada per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona, com en la extracció
dels censals feta per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya // 378r // del trienni
MDCLXXXVI en jornada de XXV (de) setembre
MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, de una, y
los acrehedors censalistas de dit General, de
part altra, sortejaren en un censal de preu cent
coranta-nou lliuras, tretsa sous y quatra y penció sis lliuras a XXV de febrer pagadora que tots
anys rebían sobre lo General de Cathalunya en
la dita jornada. En virtut de la qual extracció se
digueren y scrigueren en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat de Barcelona a vostras mercès als VII de nohembre proppassat, en
lluÿció y quitació y extincció del sobredit censal,
per los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General cent corantanou lliuras, tretsa sous y quatra a solta del scrivà
major de la casa de la Deputació; la qual partida
fonch intimada a vostras mercès als tres de desembre MDCLXXXXIX. Y axi mateix saben y ignorar no poden com per la relació feta per lo magnífich Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors tunc deputats y oÿdors, als XX (d’)octubre MDCLXXXXI, estigué dit
censal embrasat y obligat a la solució de tres
partidas a dit General degudes per don Felip de
Malla, possessor que fou de // 378v // dit censal,
que pren suma de mil nou-centas trenta-sis lliuras, onse sous y malla, per las causas y rahons
contengudes y expressades llargament en dita

relació, lo qual se troba en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre
MDCLXXXXII, còpia de la qual se presenta y entrega per loa tauler del General de la vila de
Palafurgell. Com a tenint commissió de dits senyors deputats y oÿdors, en observansa del disposat en dita concòrdia, et signanter en los números XII, XIII y XIIII de ella, requereix y
interpel·la a vostras mercès revolten als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya lo preu del censal és estat
dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de
comptes en lluÿció y extincció del censal dalt
expressat en lo qual foren extrets en sort dit die
XXV de setembre MDCLXXXVIII en dita casa de la
Deputació, junt ab las pencions se’ls resten devent per rahó de aquell, en solució y paga y a
bon compte de ditas partidas és debitor don Felip de Malla en los llibres de Vàlues de la casa de
la Deputació per las causas y rahons contengudes en dita relació per dit racional feta. Y semblantment paguen íntegrament la sobradita
quantitat de mil nou-centas trenta-sis lliuras,
// 379r // onse sous y malla a vostra mercè, senyor domer primer de Palafurgell, en dit nom
de altre de dits administradors, en presència de
altres de dits administradors, que com és dit
queda dit Malla devent. Y perquè ignorància
al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Qua lecta
et publicata dicti administratores verbo respondendo dixerunt: «Que protestan de còpia de dita
requesta y se aturan lo temps de la constitució
per a respòndrer». Et incontinenti per me, dictum notarium, ut supra interecens, fuerunt eisdem traditae et liberatae singulae copiae dictae
requisitionis quas respective suis praemanibus acceperunt nechnon etiam in continenti fuit tradita et liberata copia dictis administratoribus de
relatione de qua in dicta requisitione fit mentio,
quam dictus reverendus Antonius Bou, hebdomedarius primus, suis praemanibus accepit. De quibus, et cetera. Acta, et cetera, anno, mense, die ac
loco quibus supra, praesentibus me, dicto notario
ut supra interescente, et pro testibus superius nominati ad praemissae vocatis.
Pera Rovira, prevere, notari».
379v
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Dilluns, a XI de janer MDCC. En aquest dia no ha
vingut ni ha acistit alb molt il·lustre y fidelíssim
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat concistori.

un vot escrit fet per (los) nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència de aquest Principat, acessors ordinaris y advocat fiscal del General. En y ab lo qual són de vot y parer que poden
y deuhen sas senyorias deliberar que se restituhescan y paguen a la ciutat de Lleyda de pecúnias del General las mil lliuras barcelonesas que
són part de aquellas mil sinch-centas sinquanta
lliuras que dita ciutat pagà en lo any MDCLXXXXVII als antecessors de sas senyorias per lo servey
se solicità per lo augment del tèrcio del General.
Los plassos de las quals mil lliuras encara no
avian vingut a terme y foran offertas restituhirse a dita ciutat quant per lo tunch il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se li solicità lleva en dit
any // 380r // per lo socorro de la present ciutat.
Com més llargament de dit vot és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número CCXV, y del
thenor següent:
Segueix-se dit vot:
«Jesúsa, Maria, Joseph cum beato Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya als nobles y
magnífichs doctors de la Real Audiència, precehint llicència de paraula donada del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del
present Principat, acessors y advocat fiscal del
dit General, infrascrits, ab deliberació en dit
concistori feta als V de desembre proppassat en
y acerca si deuhen dits senyors deputats manar
pagar a la ciutat de Lleyda mil lliuras moneda
barcelonesa, que són part de aquellas mil sinchcentas sinquanta lliuras que lo concell de dita
ciutat resolgué pagar y effectivament pagà en lo
any MDCLXXXXVII als senyors deputats y oÿdors
que aleshores eran per lo servey que per dits
tunch deputats se solicità per lo augment del
tèrcio del General, conforme se pretén per part
del síndich de dita ciutat ab la suplicació presentada alsb de dit mes; vista dita deliberació;
// 380v // vista dita suplicació; vista la carta per
los senyors deputats y oÿdors del trienni proppassat escrita als molt il·lustres pahers y concell
de la ciutat de Lleyda als XXX de mars
MDCLXXXXVII, que fou acompanyada per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
aleshores virrey y capità general del present
Principat, ab carta de XXVIII del mateix mes y
any; vista la certificatòria feta per Joseph Querol, scrivà major y secretari de la casa de la Paheria y concell general de la ciutat de Lleyda de la
deliberació feta per lo concell general de dita
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis
379v i 380r del trienni 1698-1701.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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ciutat als VIIII de abril de dit any MDCLXXXXVII;
vista la partida de mil sinch-centas sinquanta
lliuras per Francesch Antich, ciutedà, per compte de dita ciutat de Lleyda giradas per lo banch
de la present ciutat a dits senyors deputats y oÿdors als VIII de maig de dit any, que se troba·n
ditas cartas, deliberació y partida en lo original
procés de la quarela de número XIIII en lo procés de la visita del dit trienni MDCLXXXXV feta en
lo de MDCLXXXXVIII; vista la instrucció per dits
senyors deputats y oÿdors donador(a) al doctor
Jacinto Blanch, oÿdor real del trienni proppassat, als dos de juny MDCLXXXXVII, quant anà a
solicitar las llevas en //381r // las ciutats y veguerias de Tortosa y Lleyda, continuada en dit registre segon del trienni MDCLXXXXV, foli CCXX,
ab las demés que ab la mateixa forma se donaren als demés concistorials continuadas al peu
de la referida; vistas las certificatòrias, la una de
la proposició que se féu en lo concell general de
la dita ciutat de Lleyda celebrat lo dia XX de
ju(n)y MDCLXXXXVII, y la altra de la deliberació
que·s prengué en dit concell als XXI de dit mes y
any; vista altra certificatòria del recado que lo
dia XXV de dit mes de juny envià als pahers de
dita ciutat de Lleyda dit oÿdor real y de la resposta que s·i li tornà per dita ciutat ab altra recado, continuadas en lo procés de dita visita sobra
dita quarela de número XIIII; vista còpia
authèntica de la carta que lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco escrigué als pahers de dita ciutat de Lleyda en jornada de II de
juliol MDCLXXXXVII feta en Molins de Rey, junt
ab lo informe que acompanyà; vista la suplicació
presentada als XXX de juliol MDCLXXXXVIII per
lo síndich de dita ciutat als deputats y oÿdors
del trienni proppassat y la decretació al peu
de aquella continuada, que junt ab dita carta
y informe se troban en lo dietari del trienni
MDCLXXXXV; vista la relació de las companyias
que se levantaren en la campanya de MDCLXXXXVI remesa a dits senyors deputats y oÿdors, ab
carta de dit excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, sa datta en Esperguera, als XXXI
de juliol MDCLXXXXVII, continuada en dit dietari
en jornada // 381v // del primer de agost de dit
any MDCLXXXXVII; vistas las certificatòrias fetas
per Francisco Torres, notari y arxiver del arxiu
dels llibres de la taula y banch de la present ciutat, y per Francisco de Marí y Ginovès, donsell,
com a regent lo(s) comptes del General, que se
tròban en lo procés de dita quarela; vist lo procés de dita quarela de número 14 y las deposicions dels testimonis en aquella ministrats per
part del procurador fiscal de dita visita y del síndich de dita ciutat de Lleyda; vista la sentència
de visita profferida sobre dita quarela, als XXVII
de maig proppassat; vist tot lo demés se avia de
vèurer.

[ 1700 ]
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Attès que de la dita carta de XXX de mars
MD(C)LXXXXVII escrita per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de dit trienni MDCLXXXXV als molt il·lustres
pahers y concell de la ciutat de Lleyda, acompanyada ab carta de dit excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco y de la deliberació
presa en dit concell als VIIII de abril de dit any,
consta que dita ciutat a petició de dits senyors
deputats y oÿdors, ab concentiment de dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general,
deliberà servir per a aquella campanya ab mil
sinch-centas sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, per lo augment del tèrcio de la present
casa de la Deputació, pagadoras en la taula o
banch de la present ciutat de Barcelona, dirigidas a dits senyors deputats y oÿdors ab sis
// 382r // iguals pagas, ço és, dos al primer de
maig MDCLXXXXVII y las restants quatra en cada
primer die dels quatre mesos immediats següents, subrrogant dit servey en lloch del que
acostumavan fer las demés campanyas ab llevas,
en conformitat del que se resolgué executar ab
las demés ciutats del present Principat a las quals
se escrigueren semblants cartas perquè en lloch
de las llevas servissen el diner per lo augment de
dit tèrcio, que se tròban registradas en lo registre segon del trienni MDCLXXXXV, a foli CLVII;
las quals mil sinch-centas sinquanta lliuras pagà
dit(a) ciutat de Lleyda anticipadament, sens esperar los plassos, ab la partida de banch de VIII
de maig de dit any MDCLXXXXVII, girant-las per
ella Francesch Antich, ciutedà, als dits senyors
deputats; consta de ditas instruccions que després, quant per la urgència del siti de la present
ciutat isqueren alguns dels senyors concistorials
a solicitar llevas de la província, resolgué lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori que a las ciutats
que farían lo nou servey de llevas y havían antecedentment servit ab diner per lo augment del
tèrcio de la Generalitat, se’ls absoldrían las quatre pagas que havien de pagar per lo donatiu
que havían offert per dit effecte, com las dos
primeras fossen ja convertidas y gastadas per
dits senyors deputats per lo augment de dit tèrcio, y que a la ciutat de Lleyda, que havia anticipat las ditas quatra pagas, se li prometés y offerís
que fent lo nou servey // 382v // de llevas se li
restituhirían en Vilafranca del Panadès ditas
quatra pagas, y per ellas mil lliuras, pagant-las a
la persona destinerà dita ciutat o tindrà poder
d’ella; y en esta conformitat consta de las certificatòrias fa dit Joseph Carol de la proposició feta
en lo concell tingut en la ciutat de Lleyda lo die
XX de juny MDCLXXXXVII y de la deliberació presa lo die XXI que, havent anat lo oÿdor real doctor Jacintho Blanch a la ciutat de Lleyda per solicitar ditas llevas, offerí que se restituhirian a
dita ciutat las ditas mil lliuras y que ab esta offerta per dita ciutat acceptada deliberà dit con1140

cell fer lo dit noua servey de llevas, donant de
entrada als soldats fins a una doble y de socorro
sinch reals cada dia; y lo mateix dia XX de juny
MDCLXXXXVII, attesa la dita offerta, feren dits pahers y concell de dita ciutat de Lleyda procura a
Anthon Massaguer, marcader de dita ciutat, en
poder de dit Joseph Querol, la qual se troba en
lo procés de dita quarela de número XIIII, per
cobrar de dits senyors deputats las ditas mil lliuras; consta de las deposicions dels testimonis per
lo procurador fiscal de la visita y síndich de dita
ciutat ministrats en la dita quarela de número
XIIII sobre los capítols IIII, V, VI y VII de la
instrucció despedida en dita quarela y de la relació de las companyas de ditas llevas feta per don
Miquel de Gonzales de Otassa, tinent // 383r //
general de la cavallaria, remesa a dits senyors deputats y oÿdors per dit excel·lentíssim senyor
don Francisco de Valasco ab carta de XXXI de juliol MDCLXXXXVII, que dita ciutat de Lleyda effectivament cumplí lo dit nou servey de llevas
fent dos companyias a son gasto, la una de xexanta-y-sis hòmens, essent capità de ella Joan
Martí Calvet, y la altre de sexanta-y-vuyt hòmens, de la qual era capità don Francisco de
Àjer, havent donat una doble de entrada y set
reals de socorro; las quals dos companyas foren
fetas y marcharen de dita ciutat als primers de
juliol MDCLXXXXVII y, havent arribat en la vila de
Martorell, passaren de orde del marquès de Pru
a incorporar-se ab la gent que governava dit
don Miquel Gonsales de Otaza en la montanya,
haont continuaren fins que foren licenciadas totas las llevas, que fou alguns quinse dies després
que fou rendida esta plaza de la present ciutat
de Barcelona; a més de las quals companyias
consta dels mateixos testimonis que dita ciutat
de Lleyda continuà després de haver-las enviadas en tenir bandera posada per levantar més
gent, fent moltas diligèncias per conseguir(h)o, en tot lo que gastà dita ciutat considerablíssimas quantitats; y per consegüent resulta
que, havent dita ciutat de Lleyda fet ditas dos
companyias per dita nova // 383v // lleva, se li
deuhen restituhir las ditas mil lliures que havia
anticipat per lo antecedent servey del augment
del tèrcio de la Generalitat, axí perquè aquell
servey fou ab lo supòsit que no se havían de fer
llevas aquell any com també per haver fet ditas
dos companyias ab lo dit pacte y promesa de haver-se-li de restituhir ditas mil lliuras, conforme
axí ho regonegué dit excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco inseguint lo informe que
se li féu ab la dita carta escrita als dits pahers de
dita ciutat de Lleyda, als II de juliol MDCLXXXXVII. Y se ha observat ab las demés ciutats que feren llevas, a las quals se’ls absolgué la obligació
de las quatre pagas que devien per lo primer sera. a continuació ratllat concell.

vey del augment del tèrcio, en concideració de
haver tingut lo nou gasto de haver de fer la lleva; y axí ab molt major rahó se han de restituhir
a la dita ciutat de Lleyda, havent-se particularisat en anticipar lo diner per lo primer servey y
assenyalat ab tanta finesa en lo segon, fent ab la
major prestesa que cabe en la precisió del temps
dos companyias. Consta de la sentència de visita
per los visitadors del trienni proppassat feta als
XXVII de maig MDCLXXXXVIIII sobre la dita quarela de número XIIII y de las certificatòrias fetas
per Francisco de Marí y Ginovès, regent los
comptes, y Francisco Torres, notari públich de
Barcelona y arxiver dels llibres de la taula y
banch de la present ciutat, que los senyors
// 384r // deputats y oÿdors del trienni proppassat gastaren las ditas mil lliuras a obs de la Generalitat, donant-se per constant que no se emplearen per lo ideat augment del tèrcio de la
present casa per lo qual fi eran estadas donadas,
com se supose y conste de las referidas instruccions que cessà lo dit augment del tèrcio al
temps que se solicitaren las llevas y, axibé, avent
servit ditas mil lliuras a obs en útil y beneffici de
la Generalitat és innegable que se deuhen restituhir de pecúnias del General.
Per çò y altrament són de vot y parer que poden
y deuhen dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, regonexent la bona fe de la paraula
donada a dita ciutat y justificació de sa pretenció, deliberar que se restituhescan y paguen a
dita ciutat de Lleyda de pecúnias del General las
ditas mil lliuras, moneda barcelonesa, y axís ho
senten. Barcelona y janer, als VII de MDCC.
Don Francesch de Portell. Doctor Domingo
Aguirre. Rechs y Gallart, assessor. Don Anton
de Cruÿlles, assessor subrogatus. Don Josephus de
Cançer, fisci Generalis Cathaloniae advocatus».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
Pera Màrtir Carreras, donsell, ajudant del racional del General y present casa, ha fet relació de
com avent obehit amb molt gust lo orde donat
per sas senyorias ab deliberació feta als VII del
mes // 384v // de desembre de MDCLXXXXIX que
ha mirat ab tot cuydado los llibres que té en son
aposento per lo affecta llargament expressat en
dita deliberació, y que no ha trobat cosa sobre
lo fet contengut en dita deliberació.
Dimars, a XII de janer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha acistit al molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per trobar-se indispost. Y fins
que torne a concistori en ell no se’n farà altra
nota.
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En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
dos requestes presentadas a la nobla dona Maria
Anna de Marí y Ginovès, viuda, y al magnífich
Francisco de Marí y Ginovès, donsell, per rahó
de un mateix censal, los actes de las presentatas
dels quals són assí cusits y signats de números
CCXVI y CCXVII, y del thenor següent:
Segueix-se dit acte:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo septingentessimob, die vero
duodecima mensis januarii eiusdem anni intitulata et ad haec vocato, requisito atque rogato me,
don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario
et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus // 385r // etiam Laurentio March, altero
ex virgariis suarum dominationum, et Eudaldo
Pares, juveni, çapaterio, civibus Barchinonae,
pro testibus adhista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus de Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae, procurator fiscalis
dicti Generalis, constitutus personaliter coram et
ante praesentiam nobilis dompnae Mariae Annae de Mari et Ginoves, viduae, personaliter reperta in domibus quas fovet in praesenti civitate,
in vico dicto del carrer Ample, qui dicto nomine
eidem obtulit, praesentavit et seu per me, dictum
secretarium et scribam majorem Generalis Cathaloniae, offerre et praesentare publice petiit et
requisivit quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y
ignorar no poden vostres mercès, senyora dona
Marianna de Marí y Ginovès, viuda, y don Francisco de Marí y Ginovès, son fill, com en la extracció dels censals feta per los molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del trienni
MDCLXXXVI en jornada de XXV de setembre
MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en la
concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del principat de Cathalunya, de una, y los acreadors censalistas de dit
General, de part altra, sortejaren vostras mercès
en un censal de preu sexanta-sinch lliuras y penció dos lliures, quinse sous als XXVI de setembre pagadora, que tots anys rebian sobra lo General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut
de la qual extracció se digueren y escrigueren
en la taula dels comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona a vostras mercès als VII
de nohembre proppassat, en lluÿcióc, quitació
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 384v i 385r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat nono.
c. a continuació ratllat y extincció d’el digueren y escrigueren.

[ 1700 ]
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// 385v // y extinció del sobredit censal, per los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes de dit Generala sexanta-sinch lliuras, a solta del escrivà major de la casa de la Deputació; la qual partida fonch intimada a vostras
mercès lo dia IIII del mes de desembre proppassat. Y aximateix saben y ignorar no poden vostras mercès com per la relació feta per lo magnífichb Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo
offici de racional y arxiver de la present casa de
la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als IIII de desembre MDCLXXXXI, estigué
dit censal embrassat y obligat a la solució de una
partida a dit General deguda per don Plegamans de Marimon, possessor que fou de dit
censal, que pren suma de tres-centas sinch lliuras, divuytc sous per las causas y rahons contengudas y expressadas llargament en dita relació, la qual se troba en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre
MDCLXXXXII, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè, senyora dona Marianna
Marí y Ginovès. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Cathalunya, en observansa del
disposat en dita concòrdia, et signanter en los
números XII, XIII y XIIII de ella, requireix y
interpel·la a vostras mercès, dits mare y fill Marí
y Ginovès, revolten als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya lo preu és estat dit y escrit per dits senyors
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat en lo qual foren
extrets en sort dit dia XXV de se- // 386r // tembre MDCLXXXVIII en dita casa de la Deputació,
junt ab las pencions se’ls resten devent per rahó
de aquell, en solució y paga y a bon compte de
ditas partidas està continuat debitor dit Marimon en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per las causas y rahons contengudes en
dita relació per dit racional feta; y semblantment paguen íntegrament la sobredita quantitat
de tres-centes sinch lliuras, divuyt sous que lo
dit Marimon resta devent. Y perquè ignorància
al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint al notari ne lleve acte». Copiam
cuius eidem tradidit et liberavit, quam accepit,
et penes se retinuit. Quaquidem papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata illico dicta dompna Maria Anna de
Mari et Ginoves, vidua, verbo respondendo dixit:
«Quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis et sequentis illico dictus Franciscus de Monfar et Sorts
dicto nomine petiit et requisivit confici unum seu
plura instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem. Que fue-

runt acta Barchinone sub anno, die, mense et loco
praedictis, praesente me, dicto secretario et scriba
majoris Generalis Cathaloniae, et praesentibus
etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis prout superius continetur».
Segueix-se altre acte ja dit:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini // 386v // millesimo septingentessimo, die
vero duodecima mensis januarii eiusdem anni intitulata et ad haec vocato, requisito atque rogato
me, don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majoris Generalis Cathaloniae, et
praesentibus etiam Rafaelle Figuero, estamperi,
et Joanne Paulo Sentis, juveni, brodador, civibus
Barchinonae, pro testibus adhista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus Franciscus de Monfar
et Sorts, civis honoratus Barchinonae, procurator
fiscalis dicti Generalis, constitutus personaliter coram et ante praesentiam nobilis don Francisco de
Mari et Ginoves, personaliter reperti in domo Deputationis, qui dicto nomine eidem obtulit, praesentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem dicti Generalis Cathaloniae,
offerre et praesentare publice petiit et requisivit
quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar
no poden vostres mercès, senyora dona Marianna de Marí y Ginovès, viuda, y don Francisco de
Marí y Ginovès, son fill, com en la extracció dels
censals feta per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya del trienni MDCLXXXVI en jornada
de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo
disposat en la concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
de una, y los acreadors censalistas de dit //387r //
General, de part altre, sortejaren vostras mercès
en un censal de preu sexanta-y-sinch lliures (y)
penció dos lliuras, quinse sous als XXVI de setembre pagadora, que tots anys rebian sobra lo
General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren y escrigueren
en la taula dels comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona a vostras mercès als VII de
nohembre proppassat, en lluÿciób, quitació y
extincció del sobredit censal, per los il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
de dit General sexanta-sinch lliuras, a solta del
escrivà major de la casa de la Deputació; la qual
partida fonch intimada a vostras mercès lo dia
IIII del mes de desembre proppassat. Y aximateix saben y ignorar no poden vostras mercès
com per la relació feta per lo magnífich Joseph
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 384v i 385r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat y extincció d’el digueren y escrigueren.

a. a continuació ratllat a solta.
b. a continuació ratllat racional.
c. deu a l’original.
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Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als senyors tunch deputats y oÿdors, als IIII de desembre MDCLXXXXI, estigué dit censal embrassat y
obligat a la solució de una partida a dit General
deguda per don Plegamans de Marimon, possessor que fou de dit censal, que pren suma dea
tres-centas sinch lliuras, divuyt sous per las causas
y rahons contengudas y expressadas llargament
en dita relació, la qual se troba en lo dietari del
trienni MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre MDCLXXXXII, còpia de la qual se ha presentada y entregat a la senyora dona Marianna Marí y
Ginovès, sa mara. Per lo que lo procurador fiscal
del General de Cathalunya, en observansa del disposat en dita concòrdia, //387v // et signanter en
los números XII, XIII y XIIII de ella, requireix y
interpel·la a vostras mercès, dits mare y fill Marí y
Ginovès, revolten als molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats del General de Cathalunya lo
preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors
deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en sort dit dia XXV de setembre MDCLXXXVIII
en dita casa de la Deputació, junt ab las pencions
se’ls resten devent per rahó de aquell, en solució
y paga y a bon compte de ditas partidas està continuat debitor dit de Marimon en los llibres de
Vàlues de la casa de la Deputació per las causas y
rahons contengudes en dita relació per dit racional feta; y semblantment paguen íntegrament la
sobredita quantitat de tres-centas sinch lliuras,
divuyt sous que lo dit de Marimon resta devent.
Y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la
present interpel·lació, requirint al notari ne lleve
acte». Copiam cuius eidem tradidit et liberavit,
quam accepit, et penes se retinuit. Quaquidem papirii requisitionis scedula, sicut praedicitur, oblata et praesentata illico dictus dompnus Franciscus
de Mari et Ginoves verbo respondendo dixit:
«Quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum». De quibus ita per actis, dictis et sequutis
illico dictusb Franciscus de Monfar et Sorts petiit et
requisivit unum //388r // seu plura confici instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem dicti Generalis. Que
fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco praedictis, praesente me, dicto secretario et
scriba majoris, et praesentibus etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis espetialiter et assumptis prout superius continetur».
Dimecres, a XIII de janer MDCC. En aquest dia
ha tornat a acistir al molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per trobar-se convalescut de la indisposició passada.

a. a continuació ratllat trenta.
b. a continuació ratllat magnificus.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo dietari corrent
un bitllet escrit per lo excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, a sas senyorias, la data del qual és de
XII del corrent. En y ab lo qual és servit sa excel·lència demanar a sas senyorias de què passen
a sas mans còpia autènticha dels testimonis rebuts a instància del procurador fiscal de la última visita sobre la quarela de número VI. Com
més llargament és de vèurer de dit bitllet, que·s
assí cusit y signat de número CCXVIII, y del
thenor següent:
Segueix-se dit bitllet:
«Necesitoa de copia auténticha de las declaraciones que hicieron los testigos que se ministraron por
el fiscal de la última visita sobra la quarela de
número VI en que consta de las com- //388v // posiciones que hiso Thomás Capdevila en los lugares
del veguerío de Lérida. Prevéngolo a vuestra señoría para que quanto antes la passe a mis manos.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y henero XII de MDCC.
Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».
Dijous, a XIIII de janer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha acistit al molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
còpia de una carta real de sa magestat, que Déu
guarde, la data de la qual és en Madrid, als XXVIIII de agost MDCLXXIX, escrita al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, son llochtinent
y capità general en aquest Principat. En y ab la
qual és servit ordenar-li que ab la Real Audiència de Cathalunya oynt sas senyorias lo informe
aparega sobre la pretenció que té Narcís Boffill,
suplicant-li mane a sas senyorias no donen lloch
a la continuació de la quarela contra ell fulminada per lo procurador fiscal de la visita del
trien- // 389r // ni MDCLXXXXII a fi de què restituhesca lo salari que percibí per ser estat oÿdor
real en dit trienni, per haver mudat de estat
quant sortejà. Y aximateix, de un paper per sas
senyorias fet per al molt reverent senyor cancia. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
387v i 388r del trienni 1698-1701.
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ller, contenint lo que se offereix respòndrer a
sas senyorias sobre lo refferit en dita còpia de
real carta; contenint que, essent extrajudicialment proposada la pretenció del procurador
fiscal del General contra dit Buffill, no poden
sas senyorias impedir lo curs legal ni persuadirse que sa magestat (h)o vulla manar a sas senyorias en perjudici y derogació de las Generals
Constitucions. Com més llargament de la còpia
de la dita real carta y paper de resposta per a dit
senyor canciller és de vèurer, que són assí cusits
y signats de números CCXIX y CCXX, y del
thenor següent:
Segueix-se dita còpia de carta real:
«Ela rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, lugartiniente y capitán
general. Por parte de Narcís Buffill, natural de
la ciudat de Gerona, en esse principado de Cathaluña, ha representado que sus antepassados han
cido empleados en diffarentas ocupaciones de mi
real servicio y a imitación de ellos lo ha continuado el suplicante en diffarentes empleos, ací de jurado de Gerona como en el de oydor real de Barcelona, en el qual sortió y sirvió con toda aplicación y
fidelidat el triennio passado del año MDCXCII. Y
aviéndole por dicha ocupación de oydor real formado querela el fiscal de la visita del General a
//389v // fin de que aya de restituhir el salario percebido por rasón de dicho officio, respecto de aver
mudado de estado quando obtuvo la suerte de oydor real, y no haviendo dicho fiscal sustanciado en
tiempo dicha causa y padecido el suplicante muchos travajos y pérdidas de hasienda por fiel y leal
vassallo, me suplica sea servido demandar a los diputados no den lugar para la continuación de dicha quarela y instancia para la recuperación de
salarios persevidos por su ocupación. Y haviendo
visto su instancia en esse mi Consejo Supremo, ha
parecido ordenar y mandaros, como lo hago, que
con essa Real Audiencia oyendo a los diputados
me informeis sobre ella lo que se os ofreciere y paraciere para que, enterado de todo, mande lo que
más convenga. Dattus en Madrid, a XXVIIII de
agosto MDCXCVIIII. Yo, el rey. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Tamarit».
Segueix-se dit paper de resposta:
«Moltb il·lustre senyor.
Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ha vista la còpia
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
388v i 389r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 388v i 389r del trienni 1698-1701.
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ha remesa vostra senyoria de la real
carta de sa magestat, que Déu guarde, dada en
Madrid als XXIX de agost proppassat, ab la qual
se refereix aver-se suplicat a sa magestat per
part de Narcís Buffill, natural de la ciutat de
Gerona, que en atenció de diffarents serveys
que ell y sos passats diu han fet a sa magestat
fos de son real servey manar al concistori no
done lloch a la continuació de la quarela que
instant lo procurador fiscal de la visita del General del trienni MDCLXXXXII se fulminà contra
dit Buffill, per ocasió del càrrech de oÿdor de
comptes que exercí en lo dit trienni, ni permete lo concistori se inste la restitució y recuperació dels salaris que per rahó del dit exercici
percebí. A vista de la qual súplica y petició de
dit Buffill és servit sa magestat ab dita real carta manar a lo excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general en lo present Principat que, ab
la Real Audiència y ohint al concistori, informe
sobre son contengut. Y a lo que se offereix dir
y al·legar al concistori acerca de lo pretès per
dit Boffill és passat a la notícia de vostra senyoria que en la visita del General del trienni
MDCXCII lo procurador fiscal de aquella proposà quarela que fonch de número LVII contra del sobre anomenat Narcís Boffill, de la
ciutat de Gerona, perçò que com fos estat insaculat als XXIII de juliol MDCLXXVII en un lloch
de oÿdor real dels ciutadans de la mitjana de la
dita ciutat de Gerona en temps que tenia la
qualitat y segons disposició del capítol XIX de
las Corts del any MDXXXXII, y obtingut després
mercè y privilegi real de sa magestat de ciutedà
honrrat de Barcelona, // 390v // y axí bé mudat
de estat y restant sens la qualitat per a esta(r)
insaculat en dit lloch, ans bé, aquell era y devia
restar desinsaculat y vacant lo dit lloch, ho dissimulà y ocultà dolosa y cautelosament per a
continuar en dit lloch; y sortejaren ell, com
sortejà, per lo dit trienni MDCLXXXXII, y exercí de fet lo càrrech y offici de oÿdor real, per
lo que instà lo procurador fiscal fos dit Boffill condempnat a la restitució dels salaris,
pag(u)es y demés emoluments per rahó de dit
offici percebits. Y no havent-se pogut plenament substanciar lo procés de dita quarela dins
los tres mesos de la offensa, no obstant las
moltas diligèncias se feren per a fer constar de
la real concessió de dit privilegi, avent lograt
després de passats dits tres mesos y tenint certificatòria autèntica de la qual consta aver-se
concedit al dit Boffill lo privilegi de ciutedà
honrrat de Barcelona al primer de febrer
MDCLXXXVI en la sentència sobre dita quarela
per los visitadors profferida, als XXX de maig
MDCLXXXXVI, remeteren aquella al concistori
per a què ab los assessors, advocat y procurador fiscal del General se acabàs de substanciar
aquella y se declaràs lo de justícia, encarragant

la brevedat y cuydado per ésser sobra matèria
de molta conseqüència; inseguint la qual declaració, en conformitat del que sempre des de la
primera visita que se féu segons lo capítol 1 del
nou redrès del General, Corts MDLXXXXVIIII, se
(h)a observat en conèxer causas de quarelas axí
remesas, a instància // 391r // del procurador
fiscal del General sia procehit contra dit Boffill,
citat y ohit aquell, trobant-se ja assenyalat a
sentència del primer de setembre MDCLXXXXVIII
y havent-se suspesa la declaració per lo altercat
incident sucitat per part del mateix Buffill acerca la recusació y suspitas al·legadas contra un
dels assessors del General, com tot en los processos de dita quarela y de suspitas se conté;
del fet sobrerefferit clarament apar que no procehir la súplica y petició del dit Narcís Boffill, y
que lo donar lloch a ella se oposa a las Generals Constitucions del Principat que prescriuhen la forma en què per directum et causa
cognita deu procehir-se en los fets e interesos
de les parts; que seria no menos lesiu a la juridicció del concistori, que la gosa, amplíssima y
privative ad quoscumque, en totas las causas y
fets de qualsevol manera tocants a la Generalitat, essent innegable lo interès del procurador
fiscal del dit General en la prossequució de dita
causa, tractant en ella principalment del recobro de las quantitats que dit Buffill indegudament percebí, encara que, incidentment, per
modo de causa, se age de conèixer del fet de la
inciculació y de las qualitats y requisits per a
concórrer y exercir lo offici que exhigexen y
dispòsan los capítols de Cort. Axí que essent
esta petició del dit procurador fiscal del General ja proposada judicialment contra del dit
Buffill ni lo concistori pot en manera alguna
embarassar ni impedir son curs legal y de justícia, ni persuadir-se que age de ésser de la real
mente e intenció de sa magestat lo menar-ho al
concistori en prejudici ni derogació // 391v //
de las Generals Constitucions y de la jurisdicció del concistori atribuhida, la inviolable observança de las quals se promet lo concistori
del informe que vostra senyoria y Real Audiència faran a sa magestat, molt conforme a la justificació de vostra senyoria y a la que al concistori acisteix».
En aquest mateix dia han enviat sas senyorias al
molt reverent senyor canciller lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General, per a què posàs en sas mans
lo sobre referit paper en resposta del contengut
en la còpia de dita real carta que per dit senyor
canciller per medi de dit síndich fou posada en
mans de sas senyorias, als XXIIII de setembre
MDCLXXXXIIII, com és de vèurer en lo present
dietari en jornada de XXVIII de dit mes de setembre de dit any MDCXCVIIII.
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Divendres, a XV de janer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió
de trobar-se indispost. Y fins ay tornarà no se’n
farà altra nota.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Fornés mitgensant jurament
ha fet relació de com lo doctor Joan Soler y
Sorts, prevera, guarda ordinària del General de
la present ciutat, està detingut en lo llit tres dias
ha, per ocasió de patir una febra contínua y un
dolor de costat, axí que se troba impedit de la
personal // 392r // servitut y exercici de dit son
offici.
Dissapta, a XVI de janer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha assistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Aleix Fornaguera, com a procurador de Francisco Guiral, apothecari obtenint lo
offici de tauler del General de la vila Tírvia,
consta de sa procura en poder de Pera Morat,
notari públic de dita vila, als II de desembre
MDCLXXXXVIIII, la qual és assí cusida y signada
de número CCXXI, en dit nom ha renunciat
per dit son principal en mà y poder de sas senyorias lo offici sobredit de tauler del General
de dita vila que obté. E sas senyorias, avent-los
constat ab certificatòria del magnífich racional
del General y present casa, que·s assí cusida y
signada de número CCXXII, que dit Francisco
Guiral no deu cosa alguna al General, han
admès la dita renunciació si et quantum. Essent
presents per testimonis Jacintho Morató y Fermí Vehils, subrrogats en los officis de verguers
de sas senyoriasa.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació a sas senyorias de com se havia conferit
en casa del molt reverent senyor canciller differents vegades y li havia soli- // 392v // citat la declaració de las causas de contrafacció, y singularment la del cello; al que li havia respost dit
senyor canciller que se havia trobat ab moltíssimas ocupacions, ja per aver-li vingut la butlla de
Roma de la provisió del bisbat de Gerona, aver
agut de pèndrer pocessió de dit bisbat y donar
providència a sa iglésia, la jornada que avia haa. A continuació una certificatòria i una procura, transcrites
a l’Apèndix 4, pàg. 1759.
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gut de fer anant, estant y tornant de Tarragona
per la congregació, que no li havian permès lo
cuydar-se d’esta incumbència, que en donar-li
lloch las que de present tenia, que eran indispensables per rahó de son bisbat, procuraria ab
tota brevedat la declaració de ditas causas, y singularment la del cello.
Dilluns, a XVIII de janer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni ha assistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per ocasió de trobar-se indispost en lo llit de mal de pit y febra. Y no se
notarà altra cosa fins torne a entrevenir a concistori.
En aquest mateix dia ha tornat a concistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
393r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com se avia conferit en casa lo noble
don Lluís Descatllar, regent la Real Thesoraria,
y que havent-li de orde de sas senyorias expressat se servís pagar al General totas las avarias degudes, tant per rahó de composicions com y
també de qualsevols remicions, com ja moltíssimas vegades se li havia solicitat y li constava que
las devia pagar, li havia respost que donaria providència per a la satisfacció de ditas avarias al dit
General.
Dimars, a XVIIII de janer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich.
Dijous, a XXI de janer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit al molt il·lustre y fidelíssim
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, per trobar-se indispost. // 393v // Y
fins que tornerà a acistir en ell no·s farà altre
nota.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias,lo doctor en
medicina Jaume Solà mitjensant jurament ha fet
relació a sas senyorias de com al doctor Ignasi
Juliol, albaraner de la Bolla, li han continuat y
de present li continuen las mateixas indisposicions que té especificat en altres relacions, de
forma que li han impedit y de present li impedexen la personal servitut y exercici de dit son offici.
Divendres, a XXII de janer MDCC. En aquest dia
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sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors eclesiàstich y militar per sas desganas, avent tingut notícia que dins la sala de
la casa ahont fa sa residència lo Real Concell de
la Batllia General y altres parts de dita casa ayavia algun frau; y tenint previngut un aguasil ordinari per a què observàs las exidas de dita casa
com per lo demés se offerís, y quatra guardas
ordinàrias, so és, dos del General y dos de la
Bolla; entre las deu y onse horas del matí han
enviat una ambaixada a dit Real Concell per
medi dels senyors don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrrat de Barcelona; los quals, avent fet avisar
per un verguer de sas senyorias que·ls acistia lo
magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, ciutedà
ho(n)rrat de Barcelona, acessor de dita Batllia
General, és axit a la segona pessa y ha dit que
entràs dit don Ramon // 394r // de Codina, que
tenia que parlar-li. Y essent entrat a ella li ha
dit que lo Real Concell no tenia exemplars del
modo que havia de tractar a las personas que
embiava lo molt il·lustre y fidelíssim concistori,
y que axís per a escusar-se lo faltar en ningun
cumpliment li digués lo que als senyors deputats y oÿdors se’ls offeria participar al Real
Concell, que ell la·y reportaria, tornant-li després resposta. Al que per dit don Ramon de
Codina li és estat respost que sas senyorias
avian recomenat a dit Monfar y a ell donassen
la embaxada a tot lo Real Concell, per recàurer
en dependència que convenia axís, y en ninguna manera a ministre particular, que no duptava se’ls donaria aquell tractament y cumpliment que requiria lo lustre del comú que·ls
enviava. Y poch aprés són estats avisats dits de
Codina y Monfar de què entrassen, y cumplimentats d’esta manera, so és, que al entrar y
axir los han acompanyat los officials de la Batllia General, so és, al entrar des del cap de la
escala fins a la porta de la pessa ahont està dit
Real Concell, y al axir des de dita porta de dita
pessa al cap de la escala; entrats dins la pessa de
dit Real Concell se’ls ha donat assiento ab dos
cadiras de vaqueta de moscòvia ab brassos, de
las mateixas en què se assenten los magnífichs
assessors de dit Real Concell de la Batllia, las
quals estavan posadas al peu de la taula ahont
despàtxan los senyors batlle general y ministres, de cara y en front de la cadira de vellut
carmesí ahont seu lo senyor batlle general; y
dit Real Concell sempre los ha donat lo tractament de senyoria. Y assentats que són estats
// 394v // han donat la embaxada, que ha consistit en què sas senyorias tenian notícia que en
aquella sala y en diffarents parts de aquella casa ay havia un frau, que encara que podia lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori aver passat
a la regonexensa ab los officials del General no
avia volgut omitir la urbanitat de dar a sa se-

nyoriaa esta notícia, y que estimarian fos servit
sa senyoria donar-los asistència per a passar encontinent a la regonexensa stilada, puix que
per est effecte ja tenían previngut los officials
convenients, estant ab viva confiansa que sa senyoria coadjuvaria lo exercici de la jurisdicció
del molt il·lustre y fidelíssim concistori, que és
amplíssima e indubitada en tots los fets directe
o indirectament tocants a la Generalitat y a sos
drets, en observança de las Generals Constitucions y capítols de Cort per sa senyoria jurats, y
que, a més de ser tan justa y èqua la petició, ne
quedarian sas senyorias ab singular gratitut. Al
que és estat respost per lo president de dit Real
Concell que los senyors deputats y oÿdors podien estar certs del desitg tenia de servir-los,
que los indivíduos que·l componen tenian jurat la viril observansa de ditas Constitucions,
que sí tenian exemplar de haver-se fet regonexensa per consemblant funcció altre vegada en
la casa de la Batllia General, que estava prompta lo Real Concell en que·s fes de la mateixa
manera, que quant no, en concideració de no
trobar-se en concell // 395r // lo senyor president estimaria se donàs temps per a poder-(h)o
premeditar. A tot<s> lo que se’ls és replicat per
dits de Codina y Monfar dient que sas senyorias no necessitavan de exemplar en térmens de
regonexensa de la casa de la Batllia General,
per quant era cert que segons disposició de
Generals Constitucions tenian per los sereníssims senyors reys y la Cort atribuhida plena y
bastant jurisdicció ab ampla facultat y potestat
de fer concemblants regonexensas en qualsevol
part, sens excepció de casas, llochs ni personas;
y que no podien concedir temps per la premeditació del fet, per quant en lo intermedi se
podia desvenéixer lo frau que tenian notícia era
en aquella casa, y que axís sa senyoria se servís
respòndrer asertivament si entenia o no oposar-se a què·s fes dita regonexensa y que de sa
resposta ne farien relació a sas senyorias. A la
qual réplica se ha respost per part de dit Real
Concell que si la Deputació pretenia fer en la
casa de la Batllia General la regonexensa com
en las demés parts no trobant-se en concell lo
senyor president, estimarían se’ls concedís
temps per a premeditar la resolució, emperò
des de luego estava prompta lo Real Concell
en convenir se fes dita regonexensa, ço és,
fent-se per dit Real Concell y sos officials a
instància del procurador fiscal del General, assistint-(h)i també guardas del General com a
instructors, llevant-se lo acte de la regonexensa
per lo scrivà major de dita Batllia General sol, y
que si se trobava cosa en frau al entregar-se al
General lo scrivà major de dita Batllia General
y un dels ajudants de la scrivania major de la
a. a continuació ratllat donar-los acistència.
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casa de la Deputació simul stipulantis // 395v //
y insolidum claudents rebrien lo acte, y que per
obviar-se de què no·s desvenesca lo frau se podria quedar un dels dos en la sala del Real
Concell y d’est modo continuaria lo secret, y
lo altre reportar estas notícias al molt il·lustre y
fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia, a las onse horas de la
matinada, dit don Ramon de Codina ha fet relació de tot lo sobredit a sas senyorias. Y sas senyorias li han dit respongués a dit Real Concell
que la Deputació tenia ben redicada y notòria
sa iurisdicció per a poder sens excepció de
llochs ni personas per si y sens altre official real
fer scrutini y regonèxer qualsevol part, demanant sols a estos la acistència quant apar al General, devent-la estos prestar requirits que sían,
sots diversas penas y en particular de fractors
del jurament y sagrament y homenatge que de
fer tota asistència y exequir las requestas del
concistori, sens altra conexensa, deuhen y són
obligats prestar, no podent entremètrer-se altrament en cosas de la Generalitat; y que regonexensas se avien fet a las Ataressanas, en
lo palau real, de la Inquisició y palau de sa excel·lència en temps que era virrey lo excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa; y que entenia en esta regonexensa y aprehenció de frau
procehir conforme stilava, y que si lo Real
Concell de la Batllia General incistia en impedir se procehís en la forma observada seria
// 396r // precís als senyors deputats y oÿdors en
cumpliment de llur obligació passar al que se
observe en consemblants casos, lo que sentirien summament sas senyorias aver de executar. Tot lo que per dit don Ramon de Codina
y Ferreras cerca las dotse hores del mitgdia fou
reportat al Real Concell de la Batllia General,
trobant-se en ell dos doctors de la Real Audiència per consultors, y immediatament després per dit Real Concell de la Batllia General
fou dit a dits de Codina y Monfar que avían
discorregut un medi, y era que acistint un ministre de dit Real Concell passassen los officials
del General a la regonexensa, y que si no se
trobava cosa ne constaria del acte de aquella, y
si se trobava se podria discórrer després lo fahedor, y que un dels dos (h)o reportàs a sas senyorias, lo que ha executat dit de Monfar.
En aquest mateix dia, cerca los dos quarts de la
una hora del mitgdia, és tornat a la casa de la
Batllia General dit de Monfar. Y ha participat a
dit Real Concell, en la qual ocasió ay avia altre
doctor de la Real Audiència per consultor, ademés dels dos referits, que sas senyorias conformàvan en què se fes la regonexensa per los officials del General ab acistència de un ministre de
dit Real Concell. Emperò, que si se trobava lo
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frau, ne donàs part a sas senyorias, que li dirían
lo que deuria obrar. Y luego se ha comensat la
regonexensa, instant lo procurador fiscal
//396v // del General, per las guardas del dit General, fent acistència lo noble don Francisco de
Balaguer, acessor de dita Batllia General. Y
avent-se comensat a trobar part del frau ha dit
dit Real Concell a dits de Codina y Monfar que
un dels dos podria expressar a sas senyorias, restant-se lo altre, que era ja molt tart y que per
tres horas de la tarda tenia convidadas las tres
salas per a concordar ex bono et equo en lo fahedor, y que axís ja que se trobava lo frau ell entrava fiador de ell y que d’est modo acabada regonexensa se’n podrien anar a dinar los senyors
concistorials y ministres de dit Real Concell y
consultors, y a la tarda se veuria lo èxit d’est negoci. Lo que cerca la una hora del mitgdia fou
reportat per dit don Ramon de Codina a sas senyorias, y sas senyorias li digueren expressàs a
dit Real Concell que desitjava(n) donar-li gust
en tot quant poguessen, que convenían se suspengués en est fet per ara fins que se juntassen
las tres salas a las tres horas de la tarda de dia
present, ab que contínuament dos guardas del
General estigan sens dexar de vista la marcaderia apresa en frau, y no altrament, tenint per cert
que las tres salas no posarían lo menor reparo en
esta matèria y que compendrían // 397r // la jurisdicció que competeix al molt il·lustre y fidelíssim concistori, privative y independent de
qualsevol altre tribunal. Tot lo que al quart per
las dos horas de la tarda se ha participat a dit
Real Concell per dit don Ramon de Codina,
trobant-se en ell lo senyor llochtinent de batlla
general, y encontinent, de conformitat, dit de
Monfar, procurador fiscal del General, ha ordenat a dos guardas del General no dexassen de
vista dita marcaderia apresa en frau y per assò
quedassen en las casas de dita Batllia General
fins a nou orde.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, dit de Monfar de part de sas senyorias ha
participat a dit Real Concell de la Batllia General, trobant-se congregat ab intervenció del senyor llochtinent de batlla general y las tres salas dels doctors de la Real Audiència com a
consultors, que sas senyorias desitjavan saber la
resolució que prenían en orde al fet sobre refferit de la regonexensa y aprehenció de dit
frau, que sas senyorias estavan junts y ab determinació de no disgregar-se fins a quedar conclosa dita aprehenció, del mateix modo que en
las demés regonexensas y aprehencions que en
qualsevol altre part se fan de orde de sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la
tarda ben tocadas, dit de Monfar és vingut a
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concistori y ha refferit a sas // 397v // senyorias
que per part de dit Real Concell de la Batllia
General, concorrent tots los doctors de las tres
salas de la Real Audiència com a consultors,
que se trobavan ajuntats, se li avia dit representàs a sas senyorias que si gustàvan estipularse lo acte de la regonexensa y aprehenció ab la
forma estilada, emperò que se expressàs en ell
que dita regonexensa se avia feta ab acistència
del noble don Francisco de Balaguer, altre dels
assessors de la Batllia General, se passàs luego
en eixa conformitat a fer-se. Al que han resolt
sas senyorias, inseguint lo vot y parer donat de
paraula per los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General present(s) en concistori, que dit de Monfar tornàs resposta expressant que sas senyorias no avían cregut menos
de sa gran rectitud y del que és notòria e indubitada la iurisdicció del General; y que verian
bé de què lo acte de dita regonexensa se stipulàs per lo ajudant tercer de la scrivania major
de la Deputació tot sol en la forma stilada y expressant haver fet acistència dit de Balaguer,
puix tots los officials reals per diffarents capítols de Cort són obligats a fer-la requirits que
sían per los officials de la Generalitat, y de assò
deuen prestar particular jurament y sagrament
y homenatge y altrement no se poden admètrer en cosa alguna de dites generalitats. Y encontinent de dita resposta per dit de Monfar,
se ha passat en lo sobredit modo a llevar-se
acte de dita regonexensa // 398r // en poder de
Bernat Forès, notari real col·legiat, ajudant tercer de la scrivania major de la present casa de la
Deputació. La qual és assí cusida y signada de
lletra Aa.
Dimars, a XXVI de janer MDCC. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich ha
tornat a acistir en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori, per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Miquel Matalí mitjensant jurament ha
fet relació a sas senyorias de com Gaspar
//398v // Pontallà, altre de las guardas ordinàrias
de la bolla de la present ciutat, li ha continuat la
mateixa indisposició de què ja té fet altres relacions, de calitat que li ha impedit y de present li
impedeix la personal servitut y exercici de dit offici.
Dimecres, a XXVII de janer MDCC. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y contia. a continuació un acte notarial, transcrit a l’Apèndix 4,
pàgs. 1759-1760.

nuàs en lo present dietari una súplica a sas senyorias presentada per Joseph Sagí, de la vila de
la Selva, y Gabriel Fort, de la vila de Alforja,
Camp de Tarragona, síndich de la comuna de
dit Camp de Tarragona, junt ab lo sindicat, ab
la qual representan que no duptan los governadors de Tarragona y Salou impedir la extracció
de vi, ayguaardent, avallana, amella y altres
fruyts, avent-n·i abundància, y que essent contra lo líbero comers y disposició de dret comú y
municipal suplícan en dit nom a sas senyorias
sien servits representar lo dit excel·lentíssim senyor llochtinent general per a què done los ordes convenients a dits governadors per a que no
impedèscan dita extracció de dits fruyts, y generalment de tots que no·y haja prohibició. Com
més llargament de dita súplica y sindicat és de
vèurer, que són assí cusits y signats de números
CCXXIII y CCXXIIII, y del thenor següent:
399r

esta veritat per la autorisada representació de
vostra (senyoria) fidelíssima, done los ordes més
convenients y promptes a dits governadors per a
què en avant no molesten als comuns y particulars de dita comuna en lo líbero comers, enbarch y transport de dits fruyts, y generalment
de tots aquells que no·y hage prohibició, fiant
en lo patrocini de vostra senyoria fidelíssima per
est o altre medi més proporcionat lograr son
major consuelo y benefici per a poder continuar
ab major esfors lo real servey, com axí ho esperam del gran zel de vostra senyoria fidelíssima.
Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Marmer.
Don Anton de Potau. Bach».
Segueix-se dit sindicat:

No obstant que en lo Camp de Tarragona (y)
vilas y llochs que componen la comuna de
aquell se troba aver-i de present molta
abundància de vi, ayguardent, avallana, amella y
altres fruyts que Nostre Senyor dóna, de forma
que sobran de molt al abast y consum dels particulars de dit Camp, y que de no poder-los beneficiar venent-los, comerciar-los y transportar-los
en altres parts se pendrían del tot o en part sens
benefici algú dels comuns y particulars de dit
Ca(m)p, ab tot no dúptan los governadors de
las plazas de Tarragona y Salou prohibir e impedir la extracció, enbarch y transport de dits gèneros y fruyts sens causa ni rahó alguna. E com
la sobredita prohibició y impediment sia contra
lo líbero comers y ab la repugnància de la disposició de dret comú y municipal, y per rahó de
aquell impediment se hajan seguit diffarents
prejudicis y danys a dits comuns y particulars en
la deterioració y pèrdua de molts de dits fruyts,
y assenyaladament del vi, disposant-los per dias
a una total impossibilitat dant a lo tocant a convenièncias pròprias, com de no poder acudir ab
aquella llarguesa que han acostumat al real servey de sa magestat, que Déu guarde, que en son
amor y acreditada puntualitat és lo més sensible
per //399v // despedir tots los effectes dels fruyts
y son beneffici en lo comers; per tant, y altrament, los síndichs de dita comuna, recorrent a
la protecció de vostra senyoria fidelíssima, supplican sia de son servey representar tot lo sobredit al sereníssim senyor príncep, llochtinent y
capità general, per a què, informat sa altesa de

«Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinonae sumptum aquodam publico et autentico sindicatus instrumento in papiro scripto thenoris sequentis: «Die sabbati sexta mensis desembris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo, in villa de la Selva Campi // 400r // Tarrachonae. Nos Bonaventura Gassol et Joannes Soler, sindici universitatis villae de
Valls, Franciscus Granada et Baptista Clavaria,
sindici universitatis villae de Reus, Paulus Aries
et Josephus Sagi, sindici universitatis villae de la
Selva, Franciscus Gili et Petrus Joannes Nogues,
sindici universitatis villae de Riudoms, Joannes
Martorell, sindicus villae de Constanti, Gabriel
Fort, sindicus universitatis villae de Cambrils,
Blasius Benages et Didacus Arques, sindici universitatis villae de Monrroig, Didacus Aragones,
sindicus universitatis villae de Vilaseca, Franciscus Dalmau, sindicus universitatis villae de
Monbrio, Joannes Plana, sindicus universitatis
villae de Vilallonga, Franciscus Guasch, sindicus
universitatis villae de Vinyols, Isidrus Farran,
sindicus universitatis villae de las Borjas, Vicentius Marti, sindicus universitatis loci del Castellvell, Paulus Oller, sindicus universitatis loci del
Moster, Joannes Rossell, sindicus universitatis villae del Pla, Jacobus Cabrer, sindicus universitatis loci de las Voltas, Joannes Pellicer, sindicus
universitatis loci de Botarell, Matheus Toda, sindicus universitatis loci de Vilanova de Escornalbou, Augustinus Guri, sindicus universitatis loci
del Raurell, Jacobus Porta, sindicus universitatis
loci de la Pobla, et Salvador Fonts, sindicus universitatis loci de Puigdalfi, omnes Campi Tarrachonae, convocati et congregati as instantiam villae de Alforja in aula domus concilii dictae
universitatis villae de la Selva, ubi pro negotiis
infrascriptis et aliis comunis Campi Tarrachonae pertractandis a longis citra tem- // 400v //
poribus soliti sumus convocari et congregari con-

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
402v i 403r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest sindicat es troba intercalat entre els folis
402v i 403r del trienni 1698-1701.

Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

1149

[ 1700 ]

[ 1700 ]

cilium comunae Campi Tarrachonae tenentes et
caelebrantes et totam dictam comunam Campi
Tarrachonae representantes. Gratis, et cetera,
constituhimus et ordinamus sindicos, actores et
procuratores nostros seu verius dictae comunae
Campi Tarrachonae certos, et cetera. Ita quod,
et cetera. Vos dictos Josephum Sagi, villae Silva,
et Gabrielem Fort, villae de Alforja, his presentes,
ad, videlicet, pro nobis seu verius pro dicta comuna Campi Tarrachonae comparendum coram
serenissimo prorege et capitaneo generali praesentis principatus Cathaloniae et coram illustribus deputatis Cathaloniae et aliis quibus oportuerit et opus sit, et illi seu illis suplicandum
quasvis gratiis et favores circa facultates et potestates de embarcar y desembarcar fructus et alias
res in portu Salodis et aliis partibus necessariis et
opportunis, et circa predicta quasvis supplicationes memorialia et alias quasvis scripturas illis
praesentandum et incinuandum et in caso utili
et oportune instandum quasvis contrafactiones
Constitutionum Cathaloniae et alia jura et usatica provinciae, et circa praedicta et infrascripta
quasvis instrumenta necessaria et opportuna et
vobis benevisa fatiendum et seu fieri fatiendum,
instandum et requirendum. Item etiam ad omnes littes sive causas activas et motas quam movendas latissime cum amplissimo assueto litium
et causarum cursu facultatibus expressis de calumpnia jurandi, et cetera. // 401r // Cautiones
quasvis tam juratorias quam fidejussorias praestandi, et cetera. Exequtiones quasvis instandi, et
cetera. Et cum posse ad omnia substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promittimus juditio
sisti, et cetera. Et habere rattum, et cetera. Et
non revocare sub bonorum, jurium et emolumentorum dictae comunae Campi omnium obligatione. Actum, et cetera, firmamus et juramus.
Testes sunt Andreas Cugul, agricola, et Franciscus Figuerola, textor lini, omnes villae Silvae
Campi. In quorum fidem ego Petrus Joannes
Nogues, auctoritate regia notarius publicus villae de Riudoms Campi Tarraconae, qui praemissis cum praenominatis testibus praesens interfui, hic me subscribo et meum solitum quo utor
appono sig+num». Sig+num Josephi Brossa, auctoritatibus apostolica atque regia notarii publici
regii collegiati Barchinonae, testis. Sig+num
Francisci Rossines, auctoritatibus apostolica et
regia notarii publici et regii collegiati Barchinonae, testis. Sig+num Francisci Topi et Comes,
auctoritatibus apostolica et regia notarii publici
regiique collegiati Barchinonae, qui praedicta
exemplavit, scribere fecit rogatus et requisitus in
fidem clausit».
En aquest dia, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, lo magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa ha fet relació
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que avent-se conferit lo dia present de orde de
sas senyorias en lo palàcio del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de
sa magestat, que Déu guarde, en // 401v //
aquest Principat, y avent-li donat de part de sas
senyorias un recado que contenia que los síndichs de la comuna del Camp de Tarragona
avían posat en mans del fidelíssim concistori un
paper que és la dalt referida súplica, còpia de la
qual posava en mà de sa excel·lència, y que entenia lo concistori que concemblant prohibició
que ell narrava contravenia al disposat per Generals Constitucions y líbero comers, que per
consegüent suplicava a sa excel·lència com a
tant gran protector de la viril observansa de ditas Generals Constitucions fos servit ordenar a
dits governadors dexassen traure y embarcar
francament dits fruyts, conforme demanàvan
dits síndichs. Al que li ha respost sa excel·lència
que se assiguràs lo concistori que desitjava dar-li
gust en tot quant pogués, com (h)o tenia experimentat en altres ocasions, y que esta dependència la premeditaria; y que, essent tornat
lo dia present de orde de sas senyorias a dit palàcio per a vèurer-se ab lo secretari de sa excel·lència y saber de ell la resolució que auria pres sa
excel·lència sobre est fet, li avia respost que sa
excel·lència se era informat de com anava lo vi a
la plaja de la present ciutat y li avia noticiat que a
quatra y sinch lliuras la càrrega, y que provenia
de la gran treta se feya del vi fora del present
Principat, y que per çò havia ordenat sa
excel·lència als governadors de Tarragona y Salou no permetessen dita treta, // 402r // y que
persuadia que sas senyorias més se estimarían
que lo poble estigués content que no quatre
particulars que de eix modo negociàvan.
Dijous, a XXVIII de janer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com avent-se lo dia present de orde
de sas senyorias conferit ab lo secretari del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest principat, a effecte de dir-li lo noticiàs si sa excel·lència avia pres altre resolució en
orde a la prohibició de la treta de vi del present
principat de la que li avia participat lo dia de
ahir, per quant no obstant las rahons que li havia ponderat creye lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori que consemblant prohibició encontraria ab lo disposat per Generals Constitucions y seria en perjudici grave del líbero comers y que per est effecte se trobaria pressisat

de representar-ho per medi de dos concistorials a sa excel·lència, y que tenia antès que la
prohibició comprenia també la amella, avellana, // 402v // y altres gèneros. A tot lo que lo
havia respost no·i havia prohibició per sa excel·lència, sinó sols ab la treta del vi, y que esta
prohibició era ocasionada dels motius que ahir
li havia referit, los quals no duptava compendrían sas senyorias. Quant juntos eran, emperò, en quant al fer sas senyorias embaxada de
dos concistorials a sa excel·lència per lo sobredit, féssan sas senyorias lo que fòssan servits.

Segueix-se dita súplica y relació:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
403v

Divendres, a XXVIIII de janer MDCC. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia ha vingut en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori lo procurador
fiscal del Real Concell de la Batllia General, y
de part de dit Real Concell ha demanat a sas
senyorias fossen servits manar entregar-li lo
acte de la aprehenció del frau que féu en las casas de la Batllia General als XXII del corrent,
com és de vèurer en lo present dietari en dita
jornada. Y se li ha respost per sas senyorias per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich que podia assigurar-se dit Real
Concell que lo concistori desitjava tenir repetidas ocasions en què poder aplicar-se // 403r //
de sa major satisfacció, que premeditaria est fet
y que del que ocorreria quant antes ne faria
tornar resposta a sa senyoria.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una súplica presentada per lo procurador fiscal
del General ab una relació al peu de ella feta per
los nobles y magnífichs acessors ordinaris de dit
General. Ab la qual súplica pretén dit procurador fiscal ésser donada per sas senyorias la deguda providència per a què no tinga effecte la pretesa excessiva exacció de salari de setanta-sinch
lliuras, avent de ser sols de vint-y-sinch lliuras,
manant als magnífichs doctors Balthesar Prous,
Joseph Arcidet y Joseph Dehona, acessors de la
causa de suplicació en la causa de dit procurador
fiscal contra (Pere) Melcior Vietaa, de la ciutat
de Çaragossa, manant-los restituhir a la part sinquanta lliuras. Y ab la dita relació són de sentir
dits assessors que la declaració del suplicant toca
privative als jutges de dita causa de suplicació.
Com més llargament és de vèurer de ditas súplica y relació, que són assí cusidas y signadas de
número CCXXV, y del thenor següent:

a. Vivet a l’original.
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A notícia del procurador fiscal del General de
Cathalunya (h)a pervingut que los doctors Balthesar Prous, Joseph Arcidet y Joseph Dehona,
acessors que són estats en la causa de suplicació
interposada per dit procurador fiscal de la provisió feta per los magnífichs assessors del General
en la causa de dit procurador fiscal contra Pera
Melcior Vieta, de la ciutat de Çaragossa, ab la
qual provisió se declarà deserta la causa de
apel·lació, no an duptat dits tres acessors per la
sentència provisional lo dia de ahir en dita causa
de suplicació proferida exigir salari major y per
ell setanta-sinch lliuras, essent axís que en via de
dret y observansa inconcussa de tots los tribunals, y en particular en la Real Audiència, verdadera norma y guia dels demés, no se pot ni se
deu exigir de semblants provisions y causas de
suplicació de aquellas més de una terça de salari,
que en lo cas present éran y són lo just y degut
vint-y-sinch lliuras. E com lo refferit no·s dega
ni puga tolerar per ésser contra dit estil y observansa y tenir la mira a introduhir mal ús en la
present casa, y dits tres acessors se agen ja repertit ditas setanta-sinch lliuras que an fet deposar
a la part instant per dit Vieta; per çò y altrament
lo procurador fiscal a vostra senyoria fidelíssima
suplica sie de son //404r // servey donar la deguda providència per a què no tinga effecta la pretesa exceciva exacció de salari, manant als sobredits restituhèscan a la part las sinquanta lliuras
indebitament exigidas; y que a la ocasió que per
part deb Vietac se inste la recuperació dels bestrets, puix és estat sobradament voluntari en deposar lo que no era degut, sols se li abonen per
lo ajudant tercer de la scrivania major o altri a
qui toque dotse lliuras, deu sous per la meytat
del salari, de las quals sols ne ha de deliberar
vostra senyoria fidelíssima ésser pagadas per la
part del procurador fiscal sis lliuras, sinch sous,
com las altres dégan pagar lo arrendatari del
dret de monedas, collitigant. Lo que espera dit
procurador fiscal atendrà vostra senyoria fidelíssima, no podent escusar esta representació en
cumpliment de son offici. Los drets del fiscal
sempre salvos. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Josephus de Cançer, fisci Generalis
Cathaloniae advocatus.
Oblata die XVII de novembris MDCLXXXXVIIII in
concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
eclesiastico absenti, commiserunt praedicta maga. l’original d’aquestes súplica i relació es troba intercalat entre els folis 398v i 399r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat dit.
c. Vivet a l’original.
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nificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super in ea contentis relationem in escriptis faciant,
auditis tamen primo advocato fiscali Generalis
Cathaloniae et relatis in dicta suplicatione.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba majoris Generalis Cathaloniae.
Vista la suplicació de sobre expressada // 404v //
y lo en ella contenguda y ohits lo noble advocat
fiscal de la present casa y demés en dita súplica
mencionats; vista commissió als infrascrits per a
què relació en scrits fessen a vostra senyoria fidelíssima y vist tot lo demés que se havia de
vèurer; attès que havent-se informats los infrascris acerca del narrat en dita suplicació y ésser lo
artigle sobre que se demana relació dependent
de la provisió de la deserció de la causa en dita
súplica expressada; perçò són de sentir que la
declaració de dit article toca privativament als
jutges de dita causa de suplicació. En Barcelona,
als XVI de desembre MDCLXXXXVIIII.
Rechs y Gallart, assessor. De Cruÿlles, assessor
subrogatus».
En aquest mateix dia, trobant-se present en
concistori lo noble don Joseph de Càncer y Prat
Senjulià, advocat fiscal del General, per mi don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major del General y present casa, de orde de sas
senyorias fonch llegida y noticiada la sobradita
relació en escrits feta per dits assessors acerca lo
fet dels salaris dalt refferit a dit de Cànçer.
Dissapta, a XXX de janer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
405r

En aquest mateix dia (sas senyorias) han enviat
al Real Concell de la Batllia General lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, a effecte de entregar-li lo acte de la aprehenció del
frau que·s féu als XXII del corrent en las casas de
dit Real Concell de la Batllia General, lo qual
acte per medi del procurador fiscal de dit Real
Concell lo dia de ahir fou demanat a sa(s) senyorias. Y dit síndich ha fet relació a sas senyorias com havia entregat dit acte en mà del ministre president en dit Real Concell.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab lo secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa, és baixat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresosa
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en lo present mes de janer, per ser lo dia de
damà de precepta, y se han trobat los infrascrits y següents:
Primo, a XVIII del corrent y present mes. Aprehenció feta en la casa dita d’en Bacallà, cituada
en lo Canyet, fora los murs de la present ciutat,
de una cana, set palms tison.
Ítem, tres canas panyo negra refí.
Ítem, set canas retina negra.
Ítem, quatra dotsenas botons de pèl.
Ítem, dit dia. Aprehenció feta en la barraca del
calafat Joan Cremat, cituada en lo //405v // Arenal del Mar, de quatre parells de mitjas de llana
blancab.
Ítem, als vint-y-dos de dit mes de janer. Aprehenció feta en las casas del Real Concell de la
Batllia General de la present ciutat:
Primo, una pessa de boqueals color lleonat y
negre, cap y cua.
Ítem, coranta-tres parells de mitjasc blancas de
fil de ceró.
Ítem, nou parells de mitjas de stam encarnadas.
Ítem, coranta-tres lliuras de seda de València
fina en madeixa.
Diumenja, a XXXI de janer MDCC. En aquest
dia, a las deu horas del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, sens
insígnias y verguers ab massas, ab un cotxe de
dos mulas, anant lo síndich a la portalera, havent obtinguda per medi de dit síndich hora,
han aportat al excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, de part
de sas senyorias una ambaixada contenint que
los síndichs de la comuna del Camp // 406r //
de Tarragona continuavan ab sas instàncias al
fidelíssim concistori acerca lo impediment fan
los governadors de Tarragona y Salou a la extracció de vi, ayguardents, avellana, amella y altres fruyts dels quals abunda dit camp, posant
en la concideració de dit concistori que consemblant prohibició era contra lo líbero comers y disposició de dret comú y municipal;
que per est effecte ja avia acudit als vint-y-set
del corrent per medi de recado extrejudicial
per lo síndich a sa excel·lència, esperant de sa
grandesa que se havia de dignar a consolar a
dits síndichs, ordenant a dits governadors dea. a continuació ratllat en lo presos.
b. a continuació ratllat diumenja, a XXXI de janer MDCC.
c. a continuació ratllat de estam encarnadas.

xassen tràurer y embarcar líberament y fracament dits fruyts; y que si bé sa excel·lència avia
respost (h)o premeditaria, no podia lo concistori omitir al fer de nou nova representació a sa
excel·lència per medi de esta embaxada de dos
concistorials, posant en sa gran concideració
que consemblant prohibició estava entenent
contravenia al disposat per Generals Constitucions y líbero comers, per lo que no duptava lo
concistori de què en vista d’esta representació
extrejudicial avia de dèurer a sa excel·lència lo
favor que esperavan de sa gran magnanimitat dels més precisos y promptes ordes quals
convenian per a que cessàs concemblant prohibició. Al que és estat servit sa excel·lència
respòndrer que molt bé li constava al concistori lo molt que effectava complàurer-lo en tot lo
possible, y que procuraria a donar lo consuelo
al fidelíssim concistori. Com haxí ne han fet relació a sas senyorias <y> dits senyors deputats
militar // 406v // y real tornats que són estats a
concistori.

qual és assí cusida y signada de número
CCXXVII, en dit nom ha jurat en forma sacerdotal de com havent fet en dit nom las diligèncias possibles y degudes per vèurer si trobaria
lo acte de la original creació de ahont devalla la
part de censal de preu CCLXXXX lliuras y penció cent vuytanta-un sous(s) y tres que tots
anys sobre lo General de Cathalunya rebian
dits vicari perpètuo y comunitat als XXIII del
mes de juliol, continuat en lo capbreu de dita
mesada de juliol, en foli CCCCXXXIII, y aximateix lo acte de la original creació de ahont
devalla la part de censal de preu MCCL lliuras
y penció mil sous que tots anys sobre lo dit
General de Cathalunya rebian dit vicari perpètuo y comunitat als I del mes de janer, en foli
LXII, no és estat possible trobar aquells. Las
quals dos parts de censals són estadas extretas
en la extracció de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIIIa.
407v

Febrer
Dilluns, a I de febrer MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor Fèlix Soldevila, prevere en
Barcelona residint, procurador del noble Guillem Ramon de Ivorra Çalbà Ança Ballera Vila
y de Cardona, baró de Sant Vicens, etcètera,
consta de dita procura en poder de Gaspar Sayós, notari públic de Barcelona, als XXX de maig
MDCLXXXXVIII, la qual és assí cusida y signada
de número CCXXVI, en dit nom ha jurat en
forma sacerdotal de com havent fet dit son
principal las diligèncias possibles y degudes per
vèurer si trobaria lo acte de la original creació
del censal, o de hont devalla la part de censal,
de preu set-centas lliuras y penció quatra-cents
trenta-set sous y sis que tots anys sobra lo General de Cathalunya rebia als XXIIII del mes de
juliol, en foli DXVIIII, no és estat possible trobar aquell. Lo qual censal és estat extret en la
extracció de censals feta als XXV de setembre
MDCLXXXXVIIIa.
407r

Dimecres, a III de febrer MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, lo doctor Joseph Albià, prevere y
beneficiat de la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat, com a altre
dels arxivers del arxiu públich del vicari perpètuo y comunitat de preveres de dita parroquial
iglésia, com consta ab certificatòria feta al primer del corrent mes y any per lo doctor Pau
Torras, prevere y arxiver de dita comunitat, la
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1760.
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Dijous, a IIII de febrer MDCC. En aquest dia lo
magnífich doctor Jaume Oliva, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, (ha fet relació de com) se conferí en
lo palau del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, per a saber de
sa excel·lència la resolució que se havia dignat
pèndrer sobre la ambaixada que per me(di) de
dos concistorials se li havia fet als XXXI de janer
pròxim passat acerca de servir-se alsar la prohibició del vi, ayguardent y altres gèneros de
fruyts. Al que li havia respost que sas senyorias
enviassen los síndichs de la comuna del Camp
de Tarragona a la secretaria.
La qual resolució de sa excel·lència han participat sas senyorias als dits síndichs de la comuna
del Camp de Tarragona essent presents en concistori.
En aquest mateix dia los dits síndichs de la comuna del Camp de Tarragona, constituhits personalment en lo concistori de sas senyorias, han
fet relació a sas senyorias que, havent-se conferit
de orde de sas senyorias ab lo secretari de sa excel·lència per a entèndrer de ell la resolució que
servia pèndrer sa excel·lència sobre la depen//408r // dència de la sobredita ambaixada, <que>
dit secretari los havia dit que las resposta de sa excel·lència la volia donar al síndich de la Deputació.
Divendres, a V de febrer MDCC. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1760-1761.
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major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de sa real mà
firmada y en la deguda forma de Real Cancilleria del Concell Supremo de Aragó despatxada,
escrita a sas senyorias, la data de la qual és en
Madrit, en jornada de XXVI de janer pròxim
passat, en y ab la qual és servit sa magestat expressar quan de son real agrado seria el que sas
senyorias faciliten y disposen lo concórrer ab alguna quantitat de diner a effecte de tornar lo riu
Ebro per son antich curs des de Tortosa al mar,
obra tant de son real servey y benefficiosa al
Principat; y axí mateix un bitllet escrit a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent general del rey, nostre
senyor, en aquest Principat, ab lo qual al mateix
intent acompanya dita real carta. Com més llargament de dita real carta y bitllet és de vèurer,
que són assí cusits y signats de números CCXXVIII y CCXXVIIII, y del thenor següent:

409r

Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Haviéndome // 408v // remitido el príncipe de Armestad, virrey de esse Principado, la planta y descripción que de su orden ha hecho el capitán
ingeniero Juan Guianolas para volver el río Ebro
a su antiguo cauze desde la ciudat de Tortosa al
mar, expresando el gasto de onse mil y quinientos
doblones que tendrá esta obra, y quan interessados
son esse Principado y el reyno de Aragón por el conocido útil que se ha de seguir de haserle navegable con este medio con saetías y otras embarcaciones, y aun galeras; para que sea de mi real
agrado se junte y diposite esta cantidad con la inticipación possible por lo que importa a mi real
servicio, he resuelto manifestaros quan de mi real
agrado será el que por vuestra parte faciliteys y
dispongays el concurrir con alguna cantidad de
dinero para obra tan de mi real servicio y beneficiosa a esse Principado y ciudad de Barcelona,
asegurandoos será muy de mi agrado lo que obrareys a este fin, como lo espero de vuestro celo y
amor a mi servicio, y que lo harán también la
ciudad de Barcelona y reyno de Aragón, como se
lo tengo encargado. Dattus en Madrid a XVI de
henero MDCC. Yo, el rey.

«Cona motivo de haver resuelto su magestad,
Dios le guarde, que el río Ebro se buelve a su antiguo cauze desde la ciudad de Tortosa al mar,
cuyo gasto se ha conciderado será de onse mil y
quinientos doblones, manifiesta a vuestra señoría en la real carta adjunta, como adtenderá de
su consierto, quan de su real agrado será el que
vuestra señoría por su parte facilite y disponga el
concurrir con alguna quandidad de dinero que
aplicar a este fin. Y siendo tan loable como interessada toda la provincia por el conocido útil que
se ha de seguir de haserle nevagable con saetías y
otras embarcaciones, y aun galeras, espero de su
gran zelo e ynnata fidelidat de vuestra señoría,
acreditado uno y otro tan repetidas vezes con las
obras, que para que la ydeada se ponga en execución tan inticipadamente como conviene y su
magestad dessea hará vuestra señoría el mayor
esfuerzo que cupiere en la possivilidad, para que
a imitazión de su bisarría de vuestra señoría se
animen también a hacer el mismo servicio, como
se les ha pedido, assí esta ciudad como la de Tarragona y Diputación de Aragón, asegurando a
vuestra señoría le cerá muy acceptable a su magestad lo que vuestra señoría obrare zerca de este
particular, y a mí de especial estimación, según
lo experimentará vuestra señoría en las ocasiones
que ocurrieren de su agrado y mayor satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona y henero XXVIII de MDCC.
Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado».

409v

En aquest mateix dia sas senyorias han enviat a
sa excel·lència lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del
General y present casa, a effecte de posar en sa
mà la resposta en escrits al referit bitllet, contenint que no podan sas senyorias gastar las pecúnias del General en est cas, per judicar no ve
comprès ab los que expressan los capítols de
Cort, (y) han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, la cusís y continuàs en lo present dietari. La qual és assí cusida y signada de número CCXXX, y del thenor
següent:

Segueix-se dit bitllet:

«Lob concistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya diu a vostra excel·lència que té vist lo bitllet de vostra
excel·lència y real carta de sa magestat, que Déu
guarde, dat en Madrid als XVI de janer proppassat, en que·s servit manifestar-los quant de

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
407v i 408r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
407v i 408r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat entre els folis 409v i 410r del trienni 1698-1701.

Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit don Sagismundus
Monter, regens. Vidit don Joseph de Haro».
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son real agrado, com y del de vostra excel·lència, (h)a de ésser que lo concistori concorre ab
alguna quantitat de diner per a la obra de tornar
lo riu Ebro a son antich curs y àlveo des de la
ciutat de Tortosa al mar, fent-lo axís nevegable
ab saetias y altras embarcacions y tal vegada ab
galeras. En resposta del que se’ls pot expressar a
vostra excel·lència lo concistori la summa estimació y aprècio fa de la real memòria de sa magestat y de vostra excel·lència, sempre atenta al
major benefici de est Principat, y quant vivament sent lo concistori trobar-se impossibilitat
de contribuhir a est fi, te- // 410r // nint limitada
la facultat y àrbitre de gastar las pecúnias de la
Generalitat en altres importàncias més de las
previngudas per capítols de Cort, que han jurat
observar (in)violablement, no conciderant-se
esta de la millora del curs del riu Ebro de las
compresas en aquells. Prometent-se de la gran
comprehenció de vostra excel·lència que acceptarà la voluntat que acisteix al concistori y desitg
de què estigués a son àrbitre cumplir lo real
orde y donar gust a vostra excel·lència, que executaria prompta, a no obstar los capítols de
Cort si la Generalitat estigués ab medis y no se
trobava tant alcansada de sos acreadors, als
quals està devent casi infinits milanars a ocasió
dels molts que ne ha expendit en servey de sa
magestat y deffensa d’est Principat en la(s) guerras passadas, suplicant a vostra excel·lència sia
servit representar a sa magestat la impossibilitat
de concórrer lo concistori ab effecte en esta dependència, que (h)o rebrà a singular favor de
vostra excel·lència».
En aquest mateix dia dit síndich, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
ha fet relació de com de orde de sas senyorias
havia posat lo dia present en mà de sa excel·lència la dita resposat que sas senyorias feyan al reffarit bitllet. Y que aximateix lo dia present de
orde de sas senyorias se era conferit ab lo secretari de sa excel·lència a effecta de saber de ell la
resposta de sa excel·lència que lo dia de ahir lo
secretari li havia dit als síndichs de la comuna
del Camp de Tarragona volia donar a ell, síndich del General. La qual resposta que li ha donat dit secretari concisteix en què sa excel·lència
no tenia prohibit la treta de ninguns fruyts ni
grans, sinó de ordi, vi y ayguardent, y esta era
attenint al bé públich y comú abast del present
Principat y per a evitar tota carestia. Y en cas
que algú dels naturals tingués molta abundància
dels fruyts dels quals se ha fet // 410v // prohibició de treta, que acudia a sa excel·lència, que se
li donarà passaport.
Dilluns, a VIII de febrer MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, Jaume Nat, prevera y benefficiat
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de la iglésia parroquial de Sant Pera de la present ciutat de Barcelona, com a procurador de
la il·lustre senyora abadessa y real monestir de
religiosas de la orde de sant Benet de Sant Pera
de las Puellas de la dita present ciutat, consta
de dita procura en poder de Francisco Bonaventura Torras, notari públic de Barcelona, als
XIIII de janer pròxim passat, la qual és assí cusida y signada de número CCXXXI, en dit nom
ha jurat en forma sacerdotal de com havent fet
dits sos principals las diligèncias possibles y degudes per a vèurer si trobarian lo acte de la original creació de ahont devalla la part de censal
de preu set-centas trenta lliuras, deu sous y
penció quatra-centas // 411r // sinquanta sous y
sinch que tots anys sobre lo General de Cathalunya rebian als XII del mes de setembre, continuat en lo capbreu de dita masada de setembre
en fòleo CXVIII, no és estat possible trobar
aquell. La qual part de censal és estada extreta
en la extracció de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIIIa.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
avent-se obtinguda hora per medi del síndich,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar
y real, anant sens insígnias y verguers ab massas,
ab un cotxe emperò de dos mulas, anant lo síndich a la portalera de mà dreta, han aportat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, una embaxada de part de sas senyorias en escrits, suplicant-li extrejudicialment
sia de son servey manar cessar tota prohibició de
treta de vi, ayguardent, etcètera, de què abunda
lo Camp de Tarragona, per encontrar ab las Generals Constitucions y líbero comers. Al que és
estat servit respòndrer sa excel·lència donaria
providència. Així mateix de paraula li representaren que si los particulars de esta província no podian beneficiar los fruyts trayent-los del present
Principat avian de arribar en térmens de una total
misèria, y per consegüent a la impossibilitat de
poder suportar la càrrega dels allotjaments, que
bé sabia sa excel·lència que per lo alívio de ells ja
ab treta de una conciderable partida de cavallaria, com altrament se havia posat lo fidelíssim
concistori als peus de sa magestat, que Déu guarde, ab humilíssima representació, que a esta per
sa grandesa se havia // 411v // dignat acompanyar-la ab carta per lo rey, nostre senyor, avent-li
també escrit per lo mateix affecta la ciutat de Barcelona y bras militar; y que, no obstant que altres
diffarents vegades havian suplicat a sa magestat
lo mateix, y fetas innumerables diligèncias per la
concervació de un fi de tanta importància com
est, en lo qual igualment se interessava lo real
a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1761.
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servey y bé públich de la província, fins ara ab
tant temps no se havia experimentat ningun alívio, lo que causava gran sentiment y desconsuelo
al fidelíssim concistori, vehent de una part que se
extenuassen uns vassalls tant exemplars, axí en la
fidelitat com en la constància al major real servey,
en lo temps que en los demés regnas y províncias
de la monarquia descansavan de los ahogos passats, lucrant lo beneffici de la pau de altre la incumbència e indispensable obligació de sos càrrechs; y que lo que més avivava est dolor en lo
fidelíssim concistori era constar-li que sa magestat, per son paternal amor, des de principi se havia demonstrat inclinat a dit consuelo, quedant
frustradas las esperansas més ben fundadas a vista
de tanta dilació. Per lo que de nou posavan en la
gran concideració de sa excel·lència estos motius, que no duptàvan que com a tant calificats
mourien a son pit generós a interposar de nou
sos bons officis ab lo rey, nostre senyor, per a què
en manifestació, com sempra, de son paternal
amor se dignàs commiserar-se de esta fidelíssima
província, manant donar aquells més promptas y
precissos ordes quals convenia per a què quedàs
aliviada dels allotjaments, ja fent tràurer mil cavalls de ella per altres regnas // 412r // o bé altrament ab aquellas altres promptas providèncias
que sa magestat, ab sa soberana comprehenció,
sabria discorrir ésser més proporcionadas al dit
alívio. Al que sa excel·lència los ha respost que,
per lo molt que amava a est Principat y li constava sa innata fidelitat, diffarents vegadas havia escrit a la cort a est assumpto, que se assiguràs lo
concistori que de nou ab totas veras ho representaria a sa magestat, de qui tenia per cert ab tota
brevedat hauria de experimentar los influxos
propícios de son tierno y paternal amor ab què
propencionalment sempre afavoria al concistori.
Segons que de tot lo referit dits senyors diputats
militar y real, tornats que són estats a concistori,
ne han fet relació a sas senyorias; que han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari la sobradita embaixada en escrits, la qual és
assí cusida y signada de número CCXXXII, y del
thenor següent:
Segueix-se dita ambaixada:
«Excel·lentíssima senyor.
Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General del principat de Cathalunya diu a
vostra excel·lència que, instats ab petició en escrits per part dels síndichs de la comuna del
Camp de Tarragona, lo die 27 del mes de janer
proppassat suplicaren a vostra excel·lència per
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 411v i 412r del trienni 1698-1701.
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medi del síndich del General fos vostra excel·lència servit manar als governadors de Tarragona y
Salou y qualsevols altres officials cessassen de impedir y prohibir, com impedeixen, la extracció
del vi, ayguardent, //412v // avellana, ametlla y altres fruyts y gèneros de què abunda dit Camp de
Tarragona, per quant semblants prohibicions y
impediments se opposen al líbero comers y a las
Generals Constitucions de est Principat que disposan la llibertat de aquell, de las quals en altre
ocasió feren llarga relació a vostra excel·lència ab
recado en escrits de 21 de octubre 1698, còpia
de la qual posan en mà de vostra excel·lència. La
qual súplica e instància repetí a vostra excel·lència ab embaxada per medi de dos concistorials lo
dia 31 de dit mes, expressant a vostra excel·lència
la indispensable obligació del concistori en continuar-la, en observansa de las Generals Constitucions, que·s de las principals de son càrrech, y
que esperavan que vostra excel·lència los afavoriria donant prompta providència y consuelo a dita
instància, de forma que las Generals Constitucions sien observadas y no·s fasse impediment al
líbero comers. Y avent estat vostra excel·lència
servit lo dia 5 del present per medi del secretari
de vostra excel·lència respòndrer al síndich del
General que vostra excel·lència no tenia prohibit
lo tràurer del present Principat fruyts alguns,
sinó tantsolament blat, ordi, vi y ayguardent, y
que la prohibició respecte de estos era attenent al
bé públich y comuna abundància del present
Principat y per a evitar tota charestia, y en cas que
algun dels naturals tingués molta abundància de
aquells gèneros acudís a vostra excel·lència per
passaport; com dits deputats y oÿdors entengan
que també esta prohibició, mayorment respecte
del vi y ayguardent, gèneros dels quals // 413r //
sobradament abunda dit Camp de Tarragona y
lo present Principat, encontra y se oposa al líbero
comers y Generals Constitucions, lo que y las repetidas instàncias de dits síndichs constituheixen
al concistori en la mateixa obligació de continuar
a vostra excel·lència dita súplica e instància fins
a conseguir, com esperan, del zel de vostra excel·lència y del molt que·s servit afavorir-los, la
observansa de las ditas Generals Constitucions,
devent aplicar a est fi los medis per ditas Generals
Constitucions disposats y previnguts. Per lo que
de nou pòsan tot lo refferit en la gran comprehenció de vostra excel·lència, suplicant sia de son
servey manar cesse totalment tota prohibició impeditiva del líbero comers, donant per est effecte
la més prompta y effectiva providència. Que ho
rebran a particular mercè».
Dimars, a VIIII de fabrer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich.

com a procurador de la il·lustra senyora abadessa y real monestir de religiosas de la orde del
Cínter de Nostra Senyora de Valldonsella de la
present ciutat de Barcelona, consta de dita procura ab certificatòria feta per Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, als XI de dit corrent
mes y any, la qual és assí cusida y signada de número CCXXXIIII, en dit nom ha jurat en mà y
poder de sas senyorias de com havent fet sos
principals las diligèncias possibles y degudes per
vèurer si trobarien los actes de las originals creacions de dos censals, so és, lo un de preu sinchcentas deu lliuras y penció sinch-cens deu sous
que tots anys sobre lo General de Cathalunya
rebian als XV del mes de nohembre, continuat
en lo capbreu de dit mes, en fòleo DXXXXIIII,
lo qual censal és estat extret en la extracció de
censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIII, y
lo altre censal de preu cent trenta-vuyt lliuras,
vuyt sous y vuyt y penció cent sinquanta-quatra
sous y deu que tots anys sobre lo General de
Cathalunya ditas sas principals rebien als XIIII
del mes de febrer junt ab la priora y real monastir de religiosas de la orde de sant Domingo de
Montission // 415r // de dita present ciutat de
Barcelona comunament, lo qual censal és estat
extret en la extracció de censals feta als XV de
maig de MDCLXXXI, no és estat possible trobar
aquellsa.

Dimecres, a X de febrer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit //413v // en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Dijous, a XI de febrer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe de Barcelona, a vèsperas, en la santa iglésia cathedral,
ha celebrat de pontifical, avent més de trentaset anys que ningun antecessor seu havia stilat.
Y ditas vèsperas foran las primeras de la festivitat de la gloriosa invicta màrtir santa Eulàlia,
protomàrtir de la Espanya Tarraconensa, filla y
primera patrona d’esta present ciutat de Barcelona.
Dissapta, a XIII de febrer MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, lo doctor Joseph // 414r //
Llopart, prevera y benefficiat de la iglésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat de Barcelona, com a procurador del
vicari perpètuo y comunitat de preveras de dita
parroquial iglésia, consta de dita procura ab
certificatòria feta per Mariano Rondó, notari
públic de Barcelona, als IIII de febrer del corrent any, la qual és assí cusida y signada de
número CCXXXIII, en dit nom ha jurat en
forma sacerdotal de com havent fet en dit nom
las diligèncias possibles y degudes per a vèurer
si trobaria los actes de las originals creacions de
ahont devallan dos parts de censals, so és, la
una de preu set-centas sexanta lliuras y penció
cet-cents sexanta sous que tots anys sobre lo
General de Cathalunya sos principals rebiana
als tres del mes de octubre, continuat en lo
capbreu de dita masada en fòleo DLXI, y la altra part de censal de preu vint-y-sinch lliuras,
divuyt sous y penció vint-y-sinch sous y onse
que tots anys rebian sobre lo General de Cathalunya als XXII del mes de juliol, continuat en
lo capbreu de la mesada de dit mes de juliol en
fòleo MCCXXXIIII, no és estat possible trobar
aquells. Las quals parts de censals són estadas
extretas en la extracció de censals feta als XXV
de setembre MDCLXXXVIIIb.

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, són vinguts en la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la
excel·lentíssima ciutat junt ab los del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos,
per a continuar la conferència, per haver-se
tingut l’altra vegada en casa de la ciutat. En
quant als cumpliments se observà lo mateix en
tot y per tot conforme als XXII de nohembre
MDCLXXXXVIII, com és de vèurer en lo present
dietari en dita jornada. En esta conferència se
tractà dels dependents y emergents del negoci
tractat en la conferència als XIII de octubre
MD(C)XCIX.
Dilluns, a XV de febrer MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor eclesiàstich.
415v

En aquest mateix dia, constituhit persoen lo concistori de sas senyorias, Francisco Pelegrí, notari real y causídich,

// 414v // nalment

a. a continuació ratllat sobre lo General de Cathalunya.
b. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1761.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Joseph Romanyà, prevere y benefficiat de la Seu de
Barcelona, administrador de la causa pia instituhida y fundada per lo quòndam Miquel Vilarbino, segon(s) assereix, en dit nom ha jurat en
forma sacerdotal de com havent fet las diligèna. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1762.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

cias possibles y degudes per vèurer si trobaria lo
acte de la original creació de ha hont devalla una
part de censal de preu dos-centas lliuras y penció
cet vint-y-sinch sous que tots anys en dit nom
rebia sobre lo General de Cathalunya als XXIII
del mes de juliol, continuat en lo capbreu de la
masada de dit mes de juliol, fòleo DCCX, no és
estat possible trobar aquell. La qual part de censal és estada extreta en la extracció de censals feta
als XXV de setembre MDCLXXXVIII.
Dimars, a XVI de febrer MDCC. En aquest dia
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una requesta
presentada a Taresa Çafont y Miralles y doctor
Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrrat de
Barcelona, per rahó de un censal, lo acte de la
presentata del // 416r // qual és assí cusit, signat
de número CCXXXV, y del thenor següent:
Segueix-se dit acte de requesta:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo septingentesimo, dia vero decima sexta mensis februarii eiusdem anni intitulata, presente et ad haec vocato, requisito atque rogato me, don Raymundo de Codina et
Ferreras, secretario (et) scriba majoris Generalis
Cathaloniae, et praesentibus etiam Balthesare
Nadal, retorcedor de ceda, et Geronimo Marti
Pages, civibusque Barchinonae, pro testibus adhista vocatis spetialiter et assumptis, magnificus
Franciscus Monfar et Sorts, civis honoratus Barchinonae, procurator fiscalis dicti Generalis,
constitutus personaliterb coram et ante presentiam Taresia Çafont et Miralles, vidua, et magnifici Salvatoris Mora et Bosser, civis honorati
Barchinonae, personaliter repertorum in domibus quas fovet dicta Taresia Çafont in vico de la
Porta Ferrissa, praesentis (civitatis), qui dicto
nomine eis obtulit, praesentavit et seu per me,
dictum secretarium et scribam majorem, offerre
et praesentare publice petiit et requisivit quandam in scriptis papirii requisitionis scedulam
thenoris sequentis: «Molt bé saben y ignorar no
poden vostras mercès senyora Taresa Çafont y
Mirallas, viuda, y doctor Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrrat de Barcelona, com en la
extracció dels censals feta per los molt il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya del trienni
MDCLX-// 416V // XXVI en jornada de XXV de setembre MDCLXXXVIII, inseguint lo disposat en
la concòrdia feta entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors
a. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 416v i 416r del trienni 1698-1701.
b. a continuació repetit personaliter.
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de comptes del General de Cathalunya, de
una, y los acreadors censalistas de dit General,
de part altra, sortajaren vostras mercès en un
censal de preu sis-centas trenta-sinch lliuras y
penció vint-y-vuyt lliuras, dicet sous y tres als
XXVIII de abril pagadora, que tots anys rebían
sobre lo General de Cathalunya en la dita jornada. En virtut de la qual extracció se digueren
y escrigueren en la taula dels comuns depòsits
de la present ciutat de Barcelona a vostras
mercès als dos de desembre de MDCLXXXXIX, en
lluÿció, quitació y extinció del sobredit censal
per los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General sis-centas
trenta-sinch lliures, a solta del scrivà major de
la casa de la Deputació; la qual partida fonch
intimada a vostras mercès als quatra del mateix.
Y així mateix saben y ignorar no poden com
per la relació feta per lo magnífich Joseph Catà
y Bertran, subrrogat en lo offici de racional y
arxiver de la present casa de la Deputació, als
senyors tunch deputats y oÿdors, als XX de nohembre MDCLXXXXI, estigué dit censal embrassat y obligat a la solució de di(c)et partidas a
dit General degudas per diffarents subjectes
que són estats amos y // 417r // possessors de
dit censal, que pren(en) suma de quatra mil
nou-centas noranta-quatra lliuras, sinch sous y
hu, salvo jure, per las causas y rahons contengudes y expressades llargament en dita relació,
lo qual se troba en lo dietari del trienni
MDCLXXXXII, sots jornada de VIIII de desembre
MDCLXXXXII, còpia de la qual se presenta y entrega a vostra mercè. Per lo que lo procurador
fiscal del General de Cathalunya, en observansa
del disposat en dita concòrdia, et signanter en
los números XII, XIII y XIIII de ella, requireix
y interpel·la a vostras mercès revolten als molt
il·lustres y fidelíssim(s) senyors deputats del
General de Cathalunya lo preu del censal és estat dit y escrit per dits senyors deputats y oÿdors de comptes en lluÿció y extincció del censal dalt expressat en lo qual foren extrets en
sort dit dia XXV de setembre MDCLXXXVIII en
dita casa de la Deputació, junt ab las pencions
se’ls resten devent per rahó de aquell, en solució y paga y a bon compte de ditas partides estan devent y continuats debitors dits possessors
en los llibres de Vàlues de la casa de la Deputació per las causas y rahons contengudas en dita
relació per dit racional feta; y semblantment
paguen íntegrament la sobradita quantitat de
quatra mil nou-centas noranta-quatra lliuras,
sinch sous y hu, salvo jure, que com és dit réstan devent. Y perquè ignorància al·legar no puguen se’ls fa la present interpel·lació, requirint
al notari ne lle-ve acte». Copia cuius eisa tradidit et liberavit, quam accepit, et penes se retinuit
a. a continuació ratllat dem.

dicta Teresiae Çafont. Quaquidem papirii re// 417v // quisitionis scedulam, sicut praedicitur,
oblata et praesentata illico dicti Teresia Çafont
et doctor Salvator Mora verbo respondendo dixerunt: «Quod retinebant sibi terminum juris ad
respondendum». De quibus ita per actis, dictis et
sequutis, illico dictus Franciscus Monfar dicto
nomine petiit et requisivit unum vel plura confici instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem. Que fuerunt acta Barchinone sub anno, die, mense et
loco praedictis, praesente me, dicto secretario et
scriba majoris dicti Generalis, et praesentibus
etiam testibus praedictis ad praemissa vocatis
spetialiter et assumptis prout superius continetur».

418v

Dimecres, a XVII de febrer MDCC. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, Bonaventura Boxó, prevera en
la present ciutat residint, com a procurador de
la priora y real convent de monjas de Nostre
Senyora de Montission de la orde de sant Domingo de la present ciutat, consta de dita procura ab certificatòria feta per Mariano Rondó,
notari públic de Barcelona, als XXVIIII de janer
pròxim passat, la qual és assí cusida y signada
de número CCXXXVI, en dit nom ha jurat en
forma sacerdotal de com, havent fet sas principals las diligèncias possibles y degudes per vèurer si trobarian los actes de las originals creacions de tres // 418r // censals e o bé de ahont
devalla(n) tres parts de censals, so és, lo un de
penció set lliuras, catorse sous y deu diners que
tots anys rebian sobre lo General de Cathalunya junt ab la il·lustra abadessa y real monestir
de religiosas de la orde del Císter de Valldonsella de la present ciutat de Barcelona per indivís
en lo mes de febrer, continuat en lo capbreu de
la masada de dit mes de febrer, en fòleo LII, lo
qual fou extret en sort en la extracció de censals
feta als XV de maig MDCLXXXI; altre de penció
vuyt lliuras que tots anys sos principals rebien
sobre lo General de Cathalunya en lo mes de
abril, continuat en lo capbreu de la masada de
dit mes de abril, en fòleo CXVI, lo qual fou extret en sort en la extracció de censals feta als
XXV de setembre MDCLXXXVIII; y, finalment, altre censal de penció una lliura, onse sous y sis
que tots anys sas principals rebien sobra lo General de Cathalunya en lo mes de maig, continuat en lo capbreu de la masada de dit mes de
maig, en fòleo DCLX, lo qual fou extret en
sort en la extracció de censals feta als onse de
setembre MDCLXXXVII; no és estat possible trobar aquellsa.

a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1762.
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Dissapta, a XX de febrer MDCC. En aquest dia
s’és ajuntat, no obstant ser dia de feriat, per ocasió de ser dia de estafeta, lo molt il·lustre y fidelíssim concistori.
Dimars, a XXIII de febrer MDCC. Lo present dia
lo any corrent és lo últim de Carnestoltes, y se
nota que des de XXIIII del mes dea desembre
MDCLXXXXIX fins lo dia present, tots inclusive, lo
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, no ha permès, per ocasió de
ser lo present any lo any sant, en la present ciutat de Barcelona màscaras, clos, balls públichs ni
ningun gènero de demons- // 419r // tracions de
Carnestoltes.
Dijous, a XXV de febrer MDCC. En aquest dia ha
tornat (a) acistir y entrevenir en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, per trobar-se cabalment
convalescut de la indisposició passada.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit
en concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Felip Errero,
de la sagrada Companyia de Jesúsb, com a procurador del rector del col·legi de Sant Andreu
de la Ciutat de Urgell y en dit nom de dit
col·legi, consta de dita procura en poder de
Pera Dalmau, notari públic de dita Ciutat de
Urgell, als XV de febrer pròxim passat, la qual és
assí cusida y signada de número CCXXXVII, en
dit nom ha jurat en mà y poder de sas senyorias
de com, havent fet sos principals las diligèncias
possibles y degudes //419v // per vèurer si trobarían lo acte de la original creació de un censal de
preu mil y sinquanta lliuras y penció mil sous
que tots anys rebían sobre lo General de Cathalunya als XXIII del mes de mars, continuat en lo
capbreu de la masada de dit mes de mars, en fòleo CCCXX, lo qual censal fou extret en sort en
la extracció de censals feta als XXV de setembre
MDCLXXXVIII, (no és estat possible trobar
aquell)c.
Divendres, a XXVI de febrer MDCC. En aquest
dia no ha vingut ni ha acistit en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
Dissapta, a XXVII de febrer MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidea. a continuació ratllat nohembre.
b. a continuació ratllat de la Ciutat de Urgell.
c. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1762-1763.
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líssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present
casa, és baixat en la casa del General de la present ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, // 320r // a effecte de
continuar en lo inventari dels fraus trobats y
apresos en lo present mes de febrer, per ser lo
dia de demà de precepte, y se han trobats los infrascrits y següents:
Primo, a deu del present y corrent mes. Aprehenció feta a un fadrí incògnit trobat en casa
Francisco Ribera, sastre, devant la portaria del
Carme, de deu canas, sis palms xemallot quinet
y una mantallina bayeta divuytena de Aragó, tallada, sens cusir.
Ítem, als quinse. Aprehenció feta en casa Joseph
Alcanís, sastre, al carrer dea Pi, de dotse onças,
dos quarts galó de plata fi pes de march.
Ítem, als XXV. Aprehenció feta en la barraca del
quòndam Domingo Escocí, al arenal del Mar,
que la habita vuy Joseph Bastaix, de tres robas,
XXVIIII lliuras verdet y dos robas, vint lliuras
orxiota.

Març
Dilluns, a I de mars MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, lo doctor en medicina Francesch
Orriols ha fet relació mitjansant jurament de
com Joseph Pelegrí, altre dels verguers del
molt il·lustre y fidelíssim // 420v // concistori de
sas senyorias, continuava ab las mateixas indisposicions de què ja té fet altres relacions, de
forma que li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com de orde de sas senyorias als XXIII
de febrer passat havia aportat un recado en escrits extrajudicialment al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, contenint fos servit manar no se impedesca la treta del Camp de Tarragona de vi,
ayguardent, avellana, ametlla y altres fruyts ni lo

comerciar aquells líberament, servint-se donar
los ordes convenients y que en los casos de carestia se observa lo que disposan las Constitucions, y en particular las VI y VIIII, títol «De
vectigals, lleudas, etcètera». Com més llargament és de vèurer de dit recado en escrits, que·s
assí cusit y signat de número CCXXXVIII, y del
thenor següent:
Segueix-se dit recado:
«Ela concistorio de los deputados y oydores de
qüentas del General de esse Principado dise que
por los síndicos de la comuna del Campo
// 421r // de Tarragona ha entendido que en Tarragona, Salou y otras partes se impide la saca,
assí de granos como de vino, aguardiente, avellana, almendra y otros frutos que en el dicho
campo acostumbran cogerse en abundancia,
cuya prohibición redundaría contra el libre comercio que las Generales Constituciones establecen se mantenga en la provincia. Y aunque el
concistorio queda con singular gratitud al vigilante zelo de vuestra excelencia a prevenir el común abasto y abundancia destos géneros en ella,
la justa confiansa en que le constituye lo mucho
que vuestra excelencia le favorece le motiva a representar a vuestra excelencia que se halla el
concistorio informado que en el dicho campo y
demás partes del Principado sobran y abundan
los frutos, en particular el vino y aguardiente, y
que, faltando el útil de benefficiarlos sacándolos
fuera la provincia, se verían aquellos pueblos del
campo, como y los de la marina, reducidos a una
mísera estrechez. En consideración del que, y a
cumplimiento de la obligación jurada del concistorio de procurar la observancia de las Generales Constituciones, suplica a vuestra excelencia
sea servido mandar no se impida la saca de dichos frutos ni comerciar aquellos libremente,
dando a esse fin las órdenes conbenientes, y que
en los casos de carestía o penuria de algún género se observe lo que disponen las Constituciones, y
en // 421v // particular las 6 y 9, título «De vectigals, leudas, etcètera». En que recibirà muy
particular merced de la grandesa de vuestra excelencia».
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet escrit per sa excel·lència a sas senyorias, de data de XXVIII de febrer passat, en resposta del dalt refferit recado, dient que donarà
los ordes convenients a fi de què se execute sens
embaràs y que per la observància de las Constitucions lo trobaran ab molt bona voluntat.
a. l’original d’aquesta comunicació es troba intercalat entre
els folis 420v i 421r del trienni 1698-1701.

a. a continuació repetit de.
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Com de dit bitllet és de vèurer, que·s assí cusit y
signat de número CCXXXIX, y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet:
«Ena vista de lo que vuestra señoría me representa en orden a que no se ponga embarasso en el líbero comercio de los frutos con motibo de haver entendido vuestra señoría que en Tarragona, Salou
y otras partes se impedía, diré a vuestra señoría
que expediré las combanientes a fin de que se execute sin embarazo, y que para quanto mire a la
observancia de lo dispuesto en las Constituciones y
de la satisfación de vuestra señoría me hallará
con muy buena voluntad. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona y febrero XXVIII
de MDCC.
Jorge, landgrave de Hassia».
422r

Dimars, a II de mars MDCC. En aquest dia no ha
vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
Dimecres, a III de mars MDCC. En aquest dia
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet escrit
a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, de data de X de febrer passat, en y ab
lo qual és servit incinuar a sas senyorias sien
servits se sobressega a las instàncias contra
Pons Planas y sos companys, arrendadors del
dret de bolla que foren en temps de Fransa de
la ciutat de Barcelona y sa col·lecta, per quant
no se obligaren a pagar las adeales als officials
del General, que és lo que ara pretenan; y que
per part de sas senyorias se ha pretès que los
rèddits del dret de bolla no podian tocar als
ministres de Fransa, per lo que se ajusta en lo
temps del rendiment, essent axí que // 422v //
sobre est altercat se avia fet ajust que des de XV
de nohembre MDCLXXXXVII en avant fos de la
Deputació; y que després de restituhida esta
ciutat per part de sas senyorias se’ls hauria comenssat causa, demanant-los tot lo que havian
col·lectat del dit arrendament y per los dits officials pretenent ditas adeales. Com més llargament és de vèurer de dit bitllet, que·s assí cusit
y signat de número CCXXXX, y del thenor següent:

«Pora parte de Pons Planas y sus compañeros se
me ha repressentado que el día 2 de octubre de
1697 los ministros de Francia les hicieron arrendamiento de los derechos de bolla de esta ciudad
y su collecta, con los pactos, precio y condiciones
expressadas en el auto que firmaron de dicho
arrendamiento, con el qual les obligaron a haver
de pagar los salarios a los oficiales para la collecta y administración de dicho derecho, sin que se
ablase de las adealas; que con motivo de que el
día 4 de referido mes de octubre sobrevino la
nueva de la conclusión de la paz general quisieron apartarse del arrendamiento, en que no convinieron los ministros de Francia, motivo porque
pusieron en la cárzel a dicho Pons Planas y para
salir de ella se vio obligado a haver de pagar
parte del precio del // 423r // arrendamiento y
ofrecer continuarle durante el tiempo que esta
ciudad estubiere bajo el dominio de Francia; que
por parte de vuestra señoría se ha pretendido que
los rédditos del derecho de bolla no podían tocar
a los ministros de Francia aunque Barcelona
fuesse imbatida por sus armas; juntándose en lo
que sea acordó al tiempo de su rendimiento que
sobre esse altercado se hizo ajuste entre vuestra señoría y los ministros de Francia que en lo que resultasse de dichos drechos de esta ciudad y su collecta desde 15 de agosto, que entraron en ella
francesses, hasta a 15 de noviembre de dicho año
de 1697 fuesse de los de vuestra señoría, con pacto expresso de que los ministros de Francia tubiessen la jurisdicción de dichos derechos, hasta que
desocuparon a Barcelona, y que se hubiesse de
continuar el arrendamiento que tenían echo,
con las calidades y condiciones que estava concedido; que durante el dicho término los arrendadores pagaron a los officiales del General que se
ocuparon en la administración del derecho de
bolla todos sus salarios enteramente, sin que pidiesen adeales por no devérseles satisfacer, según
lo pactos del arrendamiento; que poco después de
ser restituhida esta ciudad por parte de vuestra
señoría se les introdujo pleyto pidiéndoles todo lo
que collectaron del arrendamiento, y también
por los officiales, que solicitan se les pague las
adeales.

Segueix-se dit bitllet:

Y porque pareze que estos procedimientos se enqüentran assí con lo estipulado en los capítulos 18
y 28 de los tratados de paz, como // 423v // con el
combenio y ajuste que hizo vuestra señoría con los
ministros de Francia, estimaré a vuestra señoría
que, teniendo presente uno y otro, dé horden para
que se sobresea en la continuación de estas ynstancias. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona y febrero 9 de 1700.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
421v i 422r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
422v i 423r del trienni 1698-1701.
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Jorge, landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, loa magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com lo dia present de orde de sas senyorias havia posat en mà de sa excel·lència un
recado en escrits en resposta del sobredit bitllet,
contenint que no podan sas senyorias sobresèurer ditas dos causas per quant seria contravenir a
las Generals Constitucions; que Pons Planas y
sos companys ab lo dit acte de arrendament se
obligaren a pagar als officials de la Bolla las adeales y altres emoluments; y que, encara que pagaren algunas quantitats al General, sas senyorias, per ocasió de aver de cedir a la forsa, (h)o
acceptaren però ab protesta, per a què no
quedàs perjudicat lo dret que competia al procurador fiscal contra de ells. Com tot més llargament és de vèurer de dit recado en escrits,
que·s assí cusit y signat de número CCXXXXI, y
del thenor següent:
Segueix-se dit recado:
424r

«Excelentísimo señor.
El concistorio de los deputados y oydores de cuentas del General deste Principado (h)a visto el papel de vuestra excelencia de 9 del pasado, en el
qual, attendiendo a lo que representaron a vuestra excelencia Pons Planas y sus compañeros, se
sirve vuestra excelencia insinuarle ser del gusto de
vuestra excelencia dé orden para que se sobresea
en la continuación de los dos pleytos o causas que
contra el dicho Pons Planas están pendientes, una
a instancia del fisco de la Generalidat, en que se
le pide la entera restitución de lo que como a
arrendatario intruso collectó de los derechos de
bolla desdel día 15 de agosto 1697 asta que franceses salieron de Barcelona, y otra de los officiales,
que solicitan se les pague las adeales y demás gajes
que corresponden al referido tiempo y les pertenecen por rasón de sus officios, por parecer que estos
procedimientos encuentran assí con lo stipulado
en los capítulos 18 y 28 de los tratados de pas como
con algún conbenio y ajuste que hiso el concistorio
con los ministros de Francia. Y haviendo procurado el concistorio haser toda reflexión sobre el
caso, se halla en indispensable obligación de desir
en respuesta a vuestra excelencia que lo dispuesto
por Generales Constituciones, de cuya observancia es por su principal instituto zelador el concistorio, no le permite el impedir el progresso de los
a. a continuació ratllat magn medecin.
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dos refferidos pleytos. Pues a más de la ley universal y tan assentada en Cathaluña de averse de determinar per directum y con cognición judicial
todos los hechos concernientes interés de parte deducible en juisio, quales són los que se ventilan en
dichos pleytos, es inevitable y precisa la disposición
de la Constitución 6, título «De diver- // 424v //
sos rescrits y elongaments», en que se prohibe totalmente en las causas y pleytos introducidos y
pendientes el concederse sobresehimientos, morartorias u otros estorvos por los quales las causas sean
impedidas o diferidas; de suerte que aunque se
concediesse por su magestat, Dios le guarde, su lugartheniente u otro qualquier official, debe passarse adelante a la declaración dellas, sin que por
la prosequución destas que se han movido contra
Planas se falte a lo capitulado, pues le queda el
medio legal de justificar en el processo si fuesse
verdad lo que (h)a representado a vuestra excelencia y alegar los capítulos de paz, que en vista
de uno y otro se administrará justicia a las partes
según les acistiere, en que procederá el concistorio
con muy special atención.
No pudiendo dexar de poner en la gran comprehención de vuestra excelencia quanto parece que
la representación de Planas se aparta de la verdad del hecho, o la dissimula; del que hase evidencia desir Planas aver pagado a los officiales sus salarios enteramente, pero no las adeales, por no
averse hablado dellas en el arrendamiento y pactos de él; pues el concistorio ha visto el auto deste
arrendamiento que passó en primero de octubre
1697 ante Francisco Cervera, notario, y en él se
contiene a la letra el pacto siguiente: «Ítem, sàpia
lo arrendatari que ultra lo preu hi prometrà ha
de pagar als officials de la Bolla que seran abonats per sa senyoria los salaris, estrenas, adeales
y demés emoluments que // 425r // han de rèbrer en lo modo y forma acostumats».
De la misma suerte (h)a procedido en lo restante
de su representación, porque tendrá vuestra excelencia muy presente lo que se capituló en la entrega desta ciudad el día 10 de agosto, y en particular los tres meses que se dieron, en los quales no se
pudiessen embargar, confiscar ni ocupar los bienes de los ausentes della; con que, aunque el concistorio lo estuviesse, parece que ocuparle sus derechos desde el día 15 de agosto fue faltar a la fe de
lo capitulado, y que no son inmunes de culpa los
que tomaron el arrendamiento y se hisieron intrusos en esta administración quando fue tan notoria la capitulación; y aún puede temerse que estos incitassen a los ministros de Francia a
exequutarlo, subministrándoles noticias y haziendo otros officios dignos aún de más agria demostración. Y aunque a últimos de octubre hiso el
concistorio algunas diligencias, valiéndose del favor y mediación del antecessor de vuestra excelen-

cia, para que reconbiniesse a los ministros franceses con lo capitulado, y que estos ofrecieron mucho,
y para esse efecto envió el concistorio persona con
poder a Barcelona, empero, nada cumplieron, y
en esto se cree cooperaron también los arrendatarios intrusos para mantenerse en el arrendamiento, por medio de mossiur Lagatina, quien
maleó quanto el duque de Vandoma avia ofrecido; que entre otras cosas era el dexar correr la administración de los derechos a libre disposición del
concistorio, sin haver de continuar esse perjudicial arrendamiento, de suerte que se salvó de bolver el embiado del concistorio sin conclu//425v // hir cosa positivamente por no perjudicar
al consistorio, a quien por entonces le era forçoso
ceder a la violencia. Pero no se descuydó de lo que
podía obrar en concervación de su derecho, pues,
aviendo el deffenedor del General desta ciudad
avisado al concistorio que residía en Villafranca
que estos arrendatarios le tenían entregado alguna cantidad de dinero, lo acceptó el concistorio
con las protestas que consta en los libros de aquel
triennio, salvándose ya entonces los derechos que a
su fisco perteneciessen contra dichos intrusos
arrendatarios.
En vista de lo refferido se promete el concistorio de
la enteresa de vuestra excelencia quedará cierto
del recto obrar del concistorio y de las irrefragables rasones que le motivan a que se prosigan estas
causas por los términos jurídicos que prescriven el
derecho y las Constituciones. Como que en caso de
repetir Planas y sus companyeros semejantes representaciones les remitirá vuestra excelencia las
causas pendientes, para que allí las dedusgan y se
conosca dellas según la iustificación que tuvieren,
como es tan proprio de la de vuestra excelencia y
recibirá merced».
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
de com, havent-se conferit lo dia present de
orde de sas senyorias ab lo noble don Lluís
Descatlla(r), regent la Real Thesoraria, y dit
que dins vuyt dias fos servit donar satisfacció al
General de totas las avarias degudas, tant per
rahó de composicions com y també de qualsevols remissions, com // 426r // yaa moltíssimas
vegadas se li havia solicitat y li constava las devia pagar, que quant no se trobarían precisats
sas senyorias de aver-(h)o de representar a sa
excelencia y valer-se dels demés medis permesos per Generals Constitucions, capítols y actes
de Cort, li avia respost que lo dia de demà creya se faria depòsit per lo de Ripoll, y que·s pagarían al General las avarias degudas per lo fet
de Ripoll.
Dijous, a IIII de mars MDCC. En aquest dia no ha
a. a continuació ratllat també.
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vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest (mateix) dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, Esteve
Puig y Bosom, prevere y benefficiat de la Seu de
Gerona, com a procurador dels protectors dels
aniversaris presbiterals de dita seu, consta de sa
procura en poder de Ramon Vila, notari públic
de la ciutat de Gerona, als XI de janer del corrent any, transumpto de la qual és assí cusit,
signat de número CCXXXXII, en dit nom en
forma sacerdotal ha jurat que havent fet sos
principals las possibles y degudas diligèncias per
vèurer si trobarían los actes de las originals creacions de hahont devallan aquellas dos parts de
censals, la una de preu vuytanta lliuras y penció
an- // 426v // nual quatra lliuras, y altre de penció dotsa lliuras, deua sous y preu dos-centas sexanta-sis lliuras, sinch sous, que dits aniversaris
rebian sobre lo General de Cathalunya, so és,
del primer designat en lo mes de juny, per los títols continuats en lo capbreu de dita mesada, en
fòleo CCCII, no és estat possible trobar aquells.
Las quals dos parts de censals són estadas extretas en la extracció de censals feta als XI del mes
de setembre MDCLXXXVIIb.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Fèlix
Pugjaner, prevere y benefficiat de la iglésia parroquial de Sant Feliu de la vila de Sabadell, bisbat de Barcelona, procurador del rector y comunitat de preveras de dita parroquial (iglésia),
consta de sa procura en poder de Joan Baptista
Arbert, notari públic de dita vila, al primer dels
corrents mes y any, transumpto de la qual se
troba assí cusit y signat de número CCXXXXIII, en dit nom ha jurat en forma sacerdotal
que havent fet sos principals las possibles y degudas diligèncias per vèurer si trobarian lo acte
de la original creació de hahont devalla aquella
part de censal de preu sexanta-sis lliuras, onse
sous y vuyt y penció coranta-hu sou(s) y set que
tots anys dits principals rebian sobre lo General
de Cathalunya als XXII mes de octubre, per los
títols continuats en lo capbreu de dita mesada,
en fòleo CCCCIII, no és estat possible //427r //
trobar aquell. Las qual part de censal és estada
extreta en la extracció de censals feta als XXV de
setembre MDCLXXXVIIIc.
En aquest mateix dia los quatra administradors
del col·legi de Sant Sever de la present ciutat entre deu y onse horas de la matinada han vingut a
a. a continuació ratllat ses.
b. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1763-1764.
c. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1764-1765.
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concistori. Han estat assentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia a la mà dreta del dosser estant de rengla, essent estats convidats per sas senyorias per medi de verguers. A qui és estat
proposat per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en veu de sos companys que
per quant lo doctor Francesch Marsal, prevere
benefficiat de la Seu de Barcelona, elet anomenat per dit col·legi y demés comunitats y parròquias per la concòrdia que·s féu als dos de agost
MDCLXX, en poder del secretari y scrivà major
del General, entre lo General de Cathalunya, de
una, y los acreadors censalistas, de part altra, era
mort, y se offeria a sas senyorias tractar y platicar
certs dependents de dita concòrdia, que estimaria fossen servits ajuntar quant antes totas las
comunitats de la present ciutat a effecte de què
per ellas fos elegit altre elet per sa part en lloch
de dit doctor Marsal. Al que han respost ho farían ab molt gust y que del qui seria elegit ne
donarían avís a sas senyorias.
427v

Divendres, a V de mars MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió
de trobar-se indispost en lo llit, y se adverteix
que fins tornar a concistori no se’n farà altra
nota.
Dimecres, a X de mars MDCC. En aquest dia,
absent per rahó de sa indisposició lo il·lustre y
fidelíssim senyor // 428r // oÿdor eclesiàstich,
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una relació authèntica
y jurada feta devant del magnífich deputat local
de la ciutat de Tortosa per lo magnífich Joseph
Melich, doctor en medicina. De la qual apar
que la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de la present casa,
ha continuat y continua en la mateixa conformitat se conté en altres relacions per ell fetas,
també continuadas en lo dietari corrent, de
modo que li ha impedit y impedeix la personal
servitut y exercici de dit son offici. Com de dita
relació és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CCXXXXIIII, y del thenor següent:
Segueix-se dita relació:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millesimo septingentessimo, die vero septima mensis martii intitulato, presente et ad
haec vocato, requisito adque rogato me, Josepho
Revell, cive Dertusae, apostolica et regia ac eiusdem civitatis aucthoritatibus notarius publicus,
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
427v i 428r del trienni 1698-1701.
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regente scribaniae magnifici concistorii domus
Generalis dictae et presentis civitatis propter absentiam discreti Pauli de Rosses, notarii publici
dictae civitatis et dicti concistorii scribae, et praesentibus etiam testibus infrascriptis, constitutus
personaliter magnificus Josephus Malich, medicinae doctor in dicta civitate Dertusae populatus, coram et ante praesentiam magnifici Hieronimi de Pinyana et Galvany, deputati locali
domus Generalis dictae civitatis et eius collectae,
personaliter reperti et existen- // 428v // ti in domibus suae propriae habitationis scitis intus praesentem civitatem Dertusae, in vico dicto del
Portal de la Rosa, et medio juramento per ipsum extrajuditialiter ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis
corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti
magnifici diputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de
mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y
continua ab la mateixa conformitat continguda
ab altres relacions per mi fetas en poder de dit
diputat local, de tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de
escrivent ordinari del racional de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Cathalunya. De las quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rossés, notari públic de esta ciutat de Tortosa». De
quibus omnibus et singulis, sicut praedicitur, actis dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis
cuya intersit dari, tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium et scribam, ad
habendum de presentis memoriam in futurum.
Que fuerunt acta Dertusae sub anno, die, mense
et loco praedictis, praesente me, dicto et infrascripto notario et scriba, et praesentibus etiam
Vincentio Prades, negotiatore, et Dominico
Valls, ferri fabro, Dertusae civibus, pro testibus
adhista vocatis et spetialiter assumptis.
Sig+num Jacobi Revull, civis Dertusae, apostolica // 429r // et regia ac ipsius civitatis auctoritatibus notarii publici et scribae domus Generalis Dertusae et eius collectae propter absentiam
discreti Pauli de Rosses, notarii publici dictaque domus scribae, qui presentis una cum praenominatis testibus interfuit eaque propria
manu scripsit et in fidem rogatus et requisitus
clausit».
En aquest mateix dia, absent dit senyor oÿdor
eclesiàstich com dalt se ha dit, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com lo dia present de orde de sas senyorias se era conferit en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,

(en aquest Principat,) y li havia donat un recado contenint que en dias passats lo patró Pera
Castellar havia arribat en la platja de Mataró venit de Marssella, lo qual a la nit ans de donar
manifest ni demanar llicència havia descarragat
dos massos de tabaco del Brasil de la sua barca;
y, tenint-se notícia, los officials del General se
conferiren ab lo aguazil de la capitania, a qui
havían tirat una escopetada los fraudants, que
quedà mal ferit. Y en eix temps anà a ells un
acusador y los digué hahont era dit tabaco, y
que luego enviaren a cercar lo batlle, y a l’arribar dit batlla se trobà ab dits officials lo exactor
de dita capitania y se’n anà en companyia de
dits officials del General; y trobaren dit tabaco,
y per ser mitjanit no se pogué portar a la casa
del General, y fou forsós dexar-se en la barraca
de dita capitania; y que després se li havia fet
demanda de dit tabaco, y hauria respost no·l
volia donar // 429v // sens orde de son tribunal,
y que lo official de dita capitania los havia dit
tenia orde del fiscal de son tribunal que luego
tornàs lo tabaco a son duenyo y no al General.
Per lo que suplicava a sa excel·lència de part de
sas senyorias extrajudicialment fos servit ordenar al dit tribunal de la Capitania General
tornàs als dits officials del General los dits dos
masos de tabaco, y en ninguna manera al dueño, per quant dit tabaco no devia cosa de dret a
dit tribunal. Al que se havia dignat respòndrer
sa excel·lència que·u miraria y donaria providència.
En aquest mateix dia, absent dit senyor oÿdor
eclesiàstich per lo dalt dit, dit síndich, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha fet relació de com, havent-se conferit lo dia present de orde de sas senyorias ab lo
noble don Lluís Descatllar, regent la Real Thesoraria, per a saber si se havia posat en execució
lo que últimament havia dit sobre lo fet de avarias, so és, de pagar-se totas las degudas al General, tant per rahó de composicions com y
també de qualsevols remissions, com és de vèurer en lo present dietari als tres del corrent, li
havia respost que ja se havia comensat a pagar al
General las avarias degudas al General.
Dijous, a XI de mars MDCC. En aquest dia és tornat a concistori lo il·lustre // 430r // y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich, per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
Dissapta, a XIII de mars MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Joan Perarnau
mitjensant jurament ha fet relació de com a Joseph Moyà, andador dela confraria de sant Jordi
li han continuat y de present li continuan las
mateixas indisposicions de què ja se ha fet altres
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relacions, de calitat que li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici
de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo pare fra Ildefonso Finch, religiós del convent de Nostra Senyora del Bonsuccés de la present ciutat, com a
procurador del prior y refferit convent, consta
de sa procura en poder de Lluís Fontana, notari
públic de Barcelona, als XI del corrent mes y
any, certificatòria de la qual és assí cusida y signada de número CCXXXXV, en dit nom en forma sacerdotal ha jurat com, havent fet dits sos
principals moltas y diffarents diligèncias en cercar lo acte // 430v // de la original creació de a
hont devalla aquella part de censal de penció
annual dotse lliuras, deu sous que tots anys als
XIX de juliol dits sos principals rebian sobre lo
General de Cathalunya per los títols continuats
en lo capbreu de dita masada de juliol, en fòleo
MCCCXXI, no és estat possible trobar aquell.
La qual part de censal és estada extreta en la extracció de censals feta als XXV de setembre
MDCLXXXVIIIa.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació primerament de com havent-se conferit de orde de sas senyorias en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, (en aquest Principat,) havia posat en
mà de sa excel·lència còpia autènthica de
aquells papers que havia demanat sa excel·lència ab son bitllet que·s cusit y continuat en lo
dietari corrent en jornada de XIII de janer pròxim passat. La qual còpia autènthica per mi, secretari y scrivà major del General, és estada extreta en virtut de deliberació per sas senyorias
feta dit dia XIII de janer; y segonament, per a saber la resolució que sa excel·lència se avia dignat pèndrer en orde al que se li suplicà als X del
corrent per medi del síndich acerca los dos masos de tabaco del Brasil, com és de vèurer en lo
present dietari als X del present mes; al que li
havia respost sobre est punt que ordenaria se
// 431r // entregàs dit tabaco quant acudissen
allí los officials del General, y que per est effecte acudís a la secretaria, y que en quant al primer punt dits papers quedàvan en mà de sa excel·lència.
Dimars, a XVI de mars MDCC. En aquest dia no
han vingut ni acistit a concistori los il·lustres
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1765.
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bisbe de Barcelona y en dit nom president del
molt il·lustre capítol de canonges de la Seu de
Barcelona, y expressat que estimarían sas senyorias fossen servits ajuntar lo molt il·lustre
capítol y proposar en ell que per mort del doctor Joseph Ximenes y de Monrrodon, canonge
de dita seu, elet anomenat per part de dit molt
il·lustre capítol per la concòrdia que·s féu ab
los acrehadors censalistas ab lo General al dos
de agost MDCLXXa, estimarian que en lloch seu
fos anomenat altre capitular per elet per part
de dit molt il·lustre capítol, per quant se offeria
a sas senyorias certas dependència(s) de dita
concòrdia que tractar y altrament, y que li havia respost que demà se trindria capítol y se
premeditaria.

y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo conscistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Fontana mitjensant jurament
ha fet relació de com don Miquel de Pallarès,
ajudant de racional, continua ab las mateixas
desganas de què ja té fet altres relacions, de
forma que li han impedit y de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son
offici.
431v

Dimecres, a XVII de mars MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Francisco Vidal, canonge de la insigne iglésia col·legiata y secular de Santa Anna de la present ciutat de Barcelona, com a altre dels arxivers del
arxiu de dita iglésia, consta ab certificatòria feta
als XVI del corrent per Pera Ferrarich, canonge y
arxiver de dita iglésia, la qual és assí cusida y signada de número CCXXXXVI, en dit nom en
forma sacerdotal ha jurat que, havent fet en dit
nom las possibles y degudas diligèncias per vèurer si en dit arxiu trobarian los actes de las originals creacions de dos censals o de hahont devallan dos parts de censals; la una de preu
tres-centas vuytanta lliuras y penció tres-cents
vuytanta sous que tots anys los administradors
dels aniversaris de dita iglésia rebian sobre lo
General de Cathalunya a XVII del mes de agost
per los títols continuats en lo capbreu de la mesada de agost, fòleo CCCCLXXXXIX, lo qual
fou extret en la extracció de censals feta als XI de
setembre MDCLXXXVIIXV; la altre de preu coranta lliuras y penció una lliura, // 432r // sinch
sous, que aximateix los dits rebien sobre dit General als XXIII del mes de desembra per los títols
continuats en lo capbreu de la masada de desembra, fòleo CCCXXXV, que també fou extret en dita extracció; no és estat possible trobar
aquellsa.

432v

En aquestb meteix dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en
lo offici de síndich del General y present casa,
ha fet relació de com avent-se conferit lo dia
present de orde de sas senyorias ab don Lluís
de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la Seu de Barcelona y vicari general
per lo molt (il·lustre) y reverendíssim senyor
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1765.
b. a continuació ratllat dia concisto.
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Dijous, a XVIII de mars MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, lo magnífich doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de com de
orde de sas senyorias se era conferit ab lo il·lustre marquès de Besora, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y li havia donat un
recado que contenia que sas senyorias estimarían que ajuntant bras, junta de officials o altrament participàs de com per mort del noble don
Joseph Galceran de Pinós, elet anomenat per
los acreadors censalistas seculars del General del
principat de Cathalunya per la concòrdia que·s
féu als dos de agost MDCLXX, se offeria a sas senyorias convocar per fets de dita concòrdia y altrament als acrehedors seculars als XXIII del corrent, a effecte de què fos elegit altre elet en lloch
seu; y com molts indivíduos de dit bras sían del
número de dits acreadors seculars que per eix
medi més urbano adquirissen notícia del refferit, y axís serian servits acistir dit dia en la sala de
concistori. Al que li havia respost que·u executaria ab molt gust en lo modo y forma se li havia
expressat per ell dit síndich en nom de sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se han ajuntat en la sala del // 433r // concistori
tots los prelats dels convents y col·legis de religiosos de la present ciutat de Barcelona, acceptat los prelats dels cayetanos, agonitsants, calsa
blanca, trinitaris descalsos y col·legi de Sant
Agustí, per no percebir censals sobre lo General, y los procuradors dels convents de monjas
de la present ciutat y los procuradors dels convents de Montserrat, Escaladei, Montalegra,
a.

MDCC

a l’original.

Sant Geroni del Ebron y Sant Geroni de la
Murtra. Emperò, com los convents de Poblet y
Santas Creus no·y tenen ningun censal, sos procuradors no fòran convidats. Són estats convidats per medi de verguers anant als convents de
religiosos y religiosas y col·legis y en casa dels
seus procuradors refferits. Estigueren assentats
ab una renglera de cadiras de vaqueta de
moscòvia mentres bastaren, y després ab dos
rengleras de banchs de vaqueta de moscòvia.
Las spatllas de ditas cadiras, tant ditas cadiras
com banchs, estavan ab mitg círcols procehints
de las goteras del dosser de la part dreta y squerra, restant lloch per passar al devant del mitg de
dit dosser. Y als caps assentats que fòran, lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, com a
tenint special commissió del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias ab deliberació lo dia de ahir feta, assentat en una cadira de
vellut carmasí sota el dosser, de las dos del mitg
la de mà dreta, aportant insígnia, los proposà
que lo pare Andreu Puig, de la sagrada Companyia de Jesús, qui fou anomenat per elet per
dits convents per la concòrdia que·s firmà als
dos de agost mil sis-cents setantaa entre lo General de Cathalunya, de una, y los acreadors
censalistas de dit General, de part altra, en poder del se- // 433v // cretari y scrivà, era mort,
que per los fets de dita concòrdia y altrament
convenia al molt il·lustre y fidelíssimb concistori
per ells fos anomenat altre en lloch seu; que axís
estimaria passasen a dita elecció. A la qual passaran en presència de dit deputat real encontinent, y fonch anomenat nemine discrepante per
ells mateixos, sens acistència de dit secretari y
scrivà major, lo PMF Thomàs Ripoll, prior del
real convent de Santa Chaterina Màrtir de la sagrada orde de Predicadors de la present ciutat
de Barcelona.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari, primo, una certificatòria feta per Joan Pau
Salinas, notari públic dec Tarragona y escrivà de
la deputació local de dita ciutat, de la qual apar
com als XXVII del mes de setembre MDCLXXXXVIIII se trobà rebut acte en son poder en dit
nom, so és, que Joan Taxidor, negociant de la
vila de Reus, com a procurador dels arrendataris del General del principat de Cathalunya, en
dit nom arrendà lo preu fet de fabricar la meytat de la duana del port de Salou que faltava a la
que llavors se trobava fabricada per lo General
de la feyna de mestre de casas y fuster a Pera
Joan Corder, Joseph Permini, Mariano Artigas,
a. mil set-cents a l’original.
b. a continuació ratllat senyor.
c. a continuació ratllat Barcelona.

mestre(s) de casas, y a Pera Borí, mestre fuster,
tots quatra de dita ciutat, per preu quatra-centas setanta-una lliura(s), deu sous; ítem, altre
cer- // 434v // tificatòria feta per dit Salinas de
un acte rebut en son poder en dit nom als XIII
de desembre MDCLXXXXVIIII, de la qual apar
que dita feyna, visurada per los experts tant de
part de la Deputació com y també per part de
dits mestras, per ralació feta per dits experts
mitjenssant jurament en mà y poder del magnífich deputat local, estava ben feta; ítem y finalment, altra certificatòria feta per dit Salines en
dit nom de la qual apar que dits mestres de casas y fuster als XXVII de setembre MDCLXXXXIX
firmaren àpocha a dit Taxidor en dit nom de
procurador de cent sinquanta-set lliuras, tres
sous y quatra, y als XXIIII de desembre MDCXCIX
de tres-centas catorsa lliuras, sis sous per la segona y última paga del preu fet de dita duana.
Com més llargament és de vèurer, que són assí
cusidas y signadas de números CCXXXXVII,
CCXXXXVIII y CCXXXXVIIII, y del thenor
següent:
Segueix-se dita primera certificatòria:
«Aba las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas,
per las autoritats apostòlica y real notari públich
de la ciutat de Tarragona, escrivà del concistori
del General del present principat de Cathalunya
en la dita ciutat de Tarragona y sa col·lecta, devall escrit, com en lo registre corrent del concistori de dita Generalitat de dita ciutat de Tarragona y sa col·lecta sots calendari dels XXVII dias
del mes de setembre de mil sis-cents norantanou se troba continuat lo acte // 434v // del preu
fet del thenor següent: «Joan Texidor, negociant de la vila de Reus, com a procurador dels
arrendataris del General del present principat de
Cathalunya, com consta de sa procura ab acte
rebut en poder del doctor Domingo Rojas, notari de Barcelona, als I de juny de mil sis-cents
noranta-y-vuyt, en dit nom arrenda y concedeix
lo preu fet de fabricar y fer la meytat de la duana
del port de Salou que falta a la que de present
està fabricada per lo General del present Principat, de la feyna de mestre de casas com de fuster, a mestre Pera Joan Corder, Joseph Permini,
Mariano Artigas, mestres de casas, y a mestre
Pera Borí, fuster, tots de dita ciutat, ab los pactes y condicions contenguts y expressats en la
taba de dita obra, per lo preu de quatre-centas
setanta-una lliuras y deu sous, pagadoras ab lo
modo y forma contenguts en la dita taba, y no
altrament. Y ajan de fer aquella ab los pactes si y
de la mateixa manera que en la dita taba està expressat. Lo dit Texidor promet fer valer lo dit
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 433v i 434r del trienni 1698-1701.
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preu fet sots obligació dels béns de dits sos principals, y los dits arrendataris accéptan lo predit
preu fet, prometent cumplir aquell ab los mateixos pactes, modos y condicions que en dita taba
estan expressats, per lo que oblígan tots y sengles béns seus y personas com a deutas fiscals y
reals y de quiscú //435r // de ells a solas, ab totas
clàusulas necessàrias, y ab jurament llargament». Com estas y altras cosas en dit acte són
de vèurer, al qual me referesch. In quorum alieno calamo scriptis fidem ego, dictus Joannes Paulus Salinas, notarius et scriba praedictus, hic me
subscribo et meum cum impreciones sigilli concistorii in pede appono quo utor sig+num».

dictus Joannes Paulus Salinas, notarius et scriba
praedictus, hic me subscribo et meum cum imprecione dicti concistorii appono quo utor in publicis
claudendis instrumentis sig+num».
Segueyx-se dita certificatòria terça:

«Aba las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas,
per las autoritats apostòlica y real notari públich
de la ciutat de Tarragona, escrivà del concistori
del General del present principat de Cathalunya
en la dita ciutat de Tarragona y sa col·lecta, devall escrit, com en lo registre corrent del concistori de dita Generalitat de dita ciutat de Tarragona y sa col·lecta sots calendari dels tretse dias
del mes de desembre de mil sis-cents norantanou està y se troba continuada la relació següent: «Anthoni Forès, mestre de casa, y Christòfol Morillo, mestre fuster de dita ciutat,
elegits per part de la Deputació, y per part de
Joseph Permini y Joan Corder, mestres de casas,
foren elegits y anomenats Joan Galan, mestre
de Casas, y Joseph Vellet, mestre fuster, tots de
dita ciutat, en virtut del jurament que tenen
prestat a Déu y a sos sagrats quatra sants Evangelis en mà y poder del magnífich Joseph Nogués, en drets doctor en Tarragona populat, deputat // 435v // local de la Generalitat en la dita
ciutat y col·lecta, diuhan y fan relació que han
mirat attentament visurada la obra feta de la
mitja botiga del General ajustada a la altra que
dit General té feta en la platja del port de Salou;
y diuhen que·stà feta de la mateixa manera y
modo que està expressat en la taba del preu fet
que se’ls donà als sobradits Permini y Corder
juntament a Mariano Artiga, també mestre de
casas, (y) Pere Borí, fuster; la qual està feta si y
de la manera que en la taba de dit preu fetb
està expressat, y és feta conforma de mestre de
casas y fuster respective, y queda ben segura. Lo
que diuhen saber conforma son art respective y
en virtut del jurament que tenen prestat en mà y
poder de dit senyor deputat local, ab que foren
presents per testimonis Francisco Martí, notari,
y Esteva Oller, fuster, de dita ciutat de Tarragona». In quorum alieno calamo scriptis fidem ego,

«Aba las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas, per
las autoritats apostòlica y real notari públich de
la ciutat de Tarragona, escrivà del concistori del
General del present principat de Cathalunya en
la dita ciutat de Tarragona y sa col·lecta, devall
escrit, com ab acte rebut y continuat // 436r //
per mi, dit e infrascrit notari y escrivà als XXVII
dias del mes de setembre de mil sis-cents noranta-y-nou, Pera Joan Corder, Joseph Permini,
Mariano Artiga, mestres de casas, y Pera Borí,
foster, tots de dita ciutat, firmaren àpocha a
Joan Texidor, negociant de la vila de Reus, com
a procurador dels arrendataris del dit General
del dit Principat, com consta de sa procura ab
acte rebut en poder del doctor Domingo Rojas,
notari públic de Barcelona en Ib de juny pròxim passat, de la cantitat de cent sinquanta-set
lliuras, tres sous y quatra diners moneda barcelonesa, hagudas en diner contant de dit Taxidor
a sas líberas voluntats. Y són per la primera paga
y a bon compte del preu fet de fabricar y fer la
meytat de la duana del port de Salou que falta a
la que de present està fabricada en dit port. Y ab
altre acte rebut y testificat en poder de mi, dit
notari y escrivà devall escrit, los sobredits Pera
Joan Corder, Joseph Permini, Mariano Artiga,
mestres de casas, y dit Pera Borí, fuster, als vinty-quatra dias del mes de desembre de mil siscents noranta-y-nou firmaren àpocha y confessaren haver rebut y cobrat en presència de mi,
dit e infrascrit notari y escrivà, y testimonis, en
diner comptant, de dit Joan Texidor, com a procurador predit, la cantitat de tres-centas catorse
lliuras, sis sous y vuyt diners. Y són per la segona
y última paga del preu fet de dita meytat de la
duana que té dit General en lo port de Salou,
que faltava a la que antes de dit preu fet //436v //
com cumplir aquell, ab los mateixos pactes, modos y condicions que en dita taba estan expressats. Per lo que obligan tots y sengles béns seus y
personas, com a deutes fiscals y reals y de quiscú
de ells a soles, ab totas clàusulas necessàrias y ab
jurament llargament. Com estas y altres cosas en
dit acte són de vèurer, al qual me refferesch. In
quorum aliena manu scriptis fidem ego, dictus
Joannes Paulus Salinas, notarius et scriba praedictus, hic me subscribo et meum cum imprecione
sigilli concistorii in pede appono quo utor
sig+num».

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 433v i 434r del trienni 1698-1701.
b. a continuació repetit fet.

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 433v i 434r del trienni 1698-1701.
b. talis a l’original.

Segueix-se dita segona certificatòria:
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Dissapta, a XX de mars MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, per ocasió
de trobar-se indispost en lo llit. Y se adverteix
que fins tornarà a concistori no se’n farà altra
nota.
En aquest mateix dia don Lluís de Josa, ardiaca
de Santa Maria del Mar y canonge //437r // de la
santa iglésia de Barcelona, per medi de un sacerdot ha noticiat a sas senyorias com lo molt il·lustre capítol de canonges de laa santa iglésia de
Barcelona lo havia elegit en lloch y per mort del
doctor Joseph Ximenes y de Monrrodon, canonge de la mateixa iglésia, per elet per part de
dit molt il·lustre capítol per fets de la concòrdia
firmada entre lo General del principat de Cathalunya, de una part, y los acreadors censalistas de
dit General, de altre, als dos del mes de agost
MDCLXXb, en poder del secretari y scrivà major de
dit General; y altrament y axís sas senyorias, sempre que fòssan servits, lo avissassen que acistirà
ab molt gust y promptitut en tot lo que sian servits manar-li.

senyorias que, avent posat en execució lo que
se’ls incinuà als quatre del corrent, // 438r // havian passat a juntar totas las comunitats de preveres de la present ciutat, y que avían anomenat
elet per sa part per fets de la concòrdia dels acreadors censalistas del General al doctor Agustí
Ramoneda, prevere y benefficiat de la Seu de
Barcelona.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una súplica
a sas senyorias presentada per lo síndich de la
vila de Mataró ab son sindicat, que conté sien
servits (sas senyorias) interposar-se ab sa
excel·lència per a què se digne manar sia alsada
la prohibició de vi y ayguardent. Com més llargament de dita súplica y sindicat és de vèurer,
que són assí cusits y signats de números CCL y
CCLIa.

En aquest (mateix) dia los quatra administradors del col·legi de Sant Sever de la present ciutat han vingut a concistori y han participat a sas

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper imprès en
virtud del qual, avent-se fixat per los fadrins
del mestre fuster de la present casa en las portas de las iglésias, cantons, portas de la present
casa y altres parts públicas de la present ciutat,
són estats de orde de sas senyorias convocats
en la present casa de la Deputació tots los acreadors seculars del General. Com més llargament de dit paper és de vèurer, que·s assí cusit
y signat de número CCLII. Y en virtut de dit
paper, a las tres horas de la tarda lo dia present
se han congregat en la dita present casa de la
Diputació los dits acreadors seculars en la sala
de concistori, y assentats ab sas cadiras de vaqueta de moscòvia y banchs // 438v // de la mateixa estofa, estant las cadiras y banchs posats
en mitg círcols ab tres rangleras, comensant
per cada part del dosser, avent-(h)i lloch per
poder entrar per los caps per lo enfront de devant del dosser, emperò los banchs estavan
després de las cadiras. Y per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, tot sol, qui estava assentat sota del dosser y en la cadira ahont se assenta lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich, aportant la insígnia de domàs carmesí y sobre de ella lo escut de or ab las armas
del General, fonch proposat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori los havia congregat a
fi de participar-los com lo noble don Joseph de
Pinós, elet per sa part anomenat per la concòrdia se féu als dos de agost MDCLXX, en poder
del tunch secretari y scrivà major del General, entre lo General del present principat de
Cathalunya y sos acreadors sensalistas, essent

a. a continuació ratllat mateixa iglésia.
b. MDCC a l’original.

a. a continuació una súplica i sindicat, transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1765-1766.

Dimars, a XXIII de mars MDCC. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor // 437v // oÿdor eclesiàstich és tornat a concistori, per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
és vingut en la present casa de la Deputació lo
molt il·lustre y reverendíssim senyor don Miquel Joan de Taverner, bisbe de Gerona, actualment canciller de Cathalunya, a despedir-se
de sas senyorias, per quant se partia per sa iglésia, havent presa hora. Sobre no haver-se-li fet
ningun cumpliment per part de sas senyorias
quant fou elegit bisba, fou cumplimentat en altres que senyors bisbas han vingut en la present
casa, y assenyaladament als XVI de juny MDCLXIII, com se pot vèurer en lo dietari del trienni
MDCLXII en dita jornada, y finalment com a un
grande de Espanya quant torna la visita al molt
il·lustre y fidelíssim concistori, com és de vèurer
en lo dietari corrent als VIII de juliol MDCLXXXXIX; sols ab esta difarència, que com dit senyor
bisba de Gerona no visità al molt il·lustre y fidelíssim bras militar al tornar-se’n fou acompanyat per los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General fins al replà de la escala, y per los demés officials de la present casa
fins al peu de la escala.
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als hu de desembre MDCLXXXV, no és estat possible trobar aquellsa.

mort convenia que per sa part ne elegissen de
altre per quant a sas senyorias offeria tractar
diffarents fets y dependèncias de dita concòrdia. Los quals inmediatament per sa part y per
mort de dit Pinós pactaren a enomenar per son
elet al magnífich Joan Bonaventura de Gualbes, donsella.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació que,
havent aportat lo dia de ahir a sa excel·lència
de orde de sas senyorias còpia de la súplica a
sas senyorias presentada per lo síndich de la
vila de Mataró, que·s troba cusida en lo present dietari, en jornada de ahir, li havia respost
sa excel·lència que ab molt gust donaria providència per la treta del vi y ayguardent que·s
desitjava.

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un acte rebut en poder de
Domingo Soler Moner, notari públic de la ciutat de Vich, al primer del corrent any, en y ab lo
qual Jaume Duran y Narcís Garí, mestre<s>
// 439r // de casas y fuster de dita ciutat, mitgenssant jurament en poder del deputat local de
dita ciutat fan relació de las obras necessàrias y
convenients fahedoras en las casas del General
de dita ciutat per sa concervació y del que judican importaran de gasto. Com més llargament
és de vèurer de dit acte, que·s assí cusit y signat
de número CCLIIIb.

En aquest mateix dia, a las dos horas de la tarda,
avent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrrat de Barcelona, anant ab un cotxe de dos
mulas y a la portalera un verguer, han aportat al
molt il·lustre y reverendíssim senyor don Miquel Joan de Taverner y Rubí, bisba de Gerona,
de part de sas senyorias una embaxada // 440r //
contenint que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori estimava a sa senyoria la atenció li havia
merescut de despedir-se de sas senyorias lo dia
de ahir, de qui podia assigurar-se apreciaria tenir ocasions repetidas del major agrado de sa senyoria. Al que dit senyor bisba és estat servit
respòndrer que estimava molt lo poder dèurer
de nou a sas senyorias esta tant fina demostració, y que la tindria molt present per a poder-la
servir a sas senyorias. Conforme ne ha(n) fet relació a sas senyorias tornats que són estats a
concistori.

Dimecres, a XXIIII de mars MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Joseph Llaurador, notari públic de Barcelona, com a procurador dels administradors de la causa pia instituhida y fundada per lo quòndam Galceran
de Copons, donsell, consta de sa procura en
poder de Joan Francesch Verneda, notari públic de Barcelona, als XXVIII de juny MDCXCVI y
XXIII de juliol MDCXCVIII, certificatòria de la
que se troba assí cusida y signada de número
CCLIIII, en dit nom en mà y poder de sas senyorias ha jurat que, havent fet las possibles y
degudas diligèncias per vèurer si trobaria los
actes de las originals creacions, so és, de aquell
censal de preu mil dos-centas lliuras y penció
altres tants sous que tots anys lo(s) administradors de dita causa pia rebian sobre lo General
de Cathalunya als quatra del mes de mars, per
los títols continuats en lo capbreu // 439v // de
la masada de mars, en fòleo DXXXXV, lo qual
fou extret en sort en la extracció feta als XXV de
setembre MDCLXXXVIII, y aximateix de aquell
censal, o bé de a hont devalla aquella part de
censal, de preu tres-centas lliuras y penció dotsa lliuras que tots anys dits administradors rebien sobre dit General en lo mes de agost, per
los títols continuats en lo capbreu de la masada
de agost, en fòleo CCXXI, lo qual fou extret

440v

a. a continuació convocació impresa. 2 fulls. (ACA, Generalitat, Dietari, N-93 (volum), entre els ff.437v i 438r).
b. a continuació una relació, transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1766-1768.
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Dilluns, a XXIX de mars MDCC. En aquest dia
no ha(n) vingut ni acistit a concistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor eclesiàstich, per rahó de alguna indisposició.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
avent obtinguda hora per medi del síndich del
General, los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, anant ab un cotxe de dos
mulas y lo síndich a la portalera, emperò dits senyors oÿdors militar y real sens insígnias y verguers, de part de sas senyorias han aportat una
embaxada en escrits al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, contenint que suplican a sa excel·lència que certa roba vinguda de França per vestir
los soldats sie bollada y que pague los drets de la
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1768-1769.

Generalitat per no ésser exempte de dits drets.
Al que ha respost sa excel·lència que·u premeditaria, conforme relació ne han fet tornats que
són estats a concistori. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari la sobradita embaxada, la qual és assí cusida
y signada de número CCLV, y del thenor següent:

allí se registrasse y pagasse los derechos devidos, y
son muchos los exemplares en esta conformidad
subsseguidos. Y en respecto de semejantes ropas
casi todos los años de las guerras passadas que se
han traydo
´ dichas ropas se ha cobrado este derecho,
como parece en los libros de sus despachos, y en particular en el año de MDCLXXXXVII de las ropas
que a este efecto traxo de orden del antecessor de
vuestra excelencia Joan Vandament.

Segueix-sa dita embaxada:

En atención de lo referido y de la notoria justificación que aciste al concistorio espera de la
rectitud de vuestra excelencia y de lo que siempre
le ha favorecido en observansa de las Constituciones, capítulos y actos de Corte, mandará vuestra excelencia se entren dichas ropas en dicha
casa del General y se paga el derecho de bolla devido por rasón dellas, poniéndose los plomos y
cera que es costumbre en los despachos semejantes.
Que a más de ser de rassón lo recibirá a singular
favor de la soberana grandesa de vuestra excelencia».

«Excelentísimo senyor.
Ela concistorio de deputados y oydores de
// 441r // qüentas del General deste Principado
dice que ha tenido noticia que en el muelle desta
ciudad y en una de sus barracas se hallan difarentes géneros de ropas compradas en el reyno de
Francia, y que instando los arrendatarios de sus
derechos que se pongan en la casa y aduana del
General para despatxarse y pagar el derecho de
bolla por dichas ropas devido, se ha pretendido
por los officiales de la veaduría general que dichas ropas no estarían comprehendidas en la
obligación de pagar este derecho, con motivo de
haver de servir para vestidos de los soldados del
real exército de su magestat, que Dios guarde. Y
reconociendo el concistorio la precisa obligación
de su cargo, pone en la gran comprehención de
vuestra excelencia que estos derechos fueron establecidos por los sereníssimos senyores reyes, y las
Cortes Generales, por resultar en gran servicio
de la real corona y pública utilidat y dignándose
por su real clemencia dichos senyores reyes comprehenderse en la obligación de pagarlos.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor // 442r // oÿdora militar, junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa, és baxat a la casa del
General de la present ciutat y en lo aposento
ahont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats
y apresos en lo present mes de mars, y se han
trobats los infrascrits y següents:

Hállanse desto expressas Constituciones y capítulos de Corte, y en particular del sereníssimo senyor
rey don Pedro Tercer(o) de Aragón en las
Cort(e)s del any(o) MCCCLXV, que empiesse
«Ítem, que lo senyor rey e la senyora reyna», y la
Constitución primera, título «De drets de General», libro IIII, título XXV, en el primer verso,
otorgada por el sereníssimo senyor rey don Fernando el Primero en las Cortes de Barcelona año
de MCCCCXIII y confirmada por //441v // <por> el
sereníssimo senyor rey don Joan el Segundo en el
capítulo XV de las Cortes de Monssón, año de mil
quatrociento(s) setenta. A la disposición de las referidas Constituciones se (h)a conformado la observanssia en todos tiempos, pues dexándolos más
antiguos es muy proprio de la real munificencia
la que usó la cesárea magestad del senyor emparador Carlos Quinto en el año de mil sincocientos
trenta y tres, mandando que su ropa y de su familia entrasse en la dicha aduana del General, y

Primo, a dos. Aprehenció feta en casa Joseph
Andreu, veler, passat las caputxinas, de una tela
de seda ordida, de tir deu canas, ab un poch més
de un mocador texit a la cordellada.
Ítem, a vuyt. Aprehenció feta en casa Fèlix Vila,
sastre, en lo carrer del Bou, de vuyt pessas cap y
cua xamallots colors.
Ítem, a XXVI. Aprehenció feta en casa Joseph Serra, carnicer, al carrer de las Triperas, al Pla d’en
Lluy, de quatra trossos de tela de bordets de
Mallorca tenyidas, lo un tros de tir setse canas,
sis palms, altre tros de tir XXIIII canas, altres de
tir quinse canas, sis palms y altres de tir vuyt canas.
Ítem, a XXVIIII. Aprehenció en los estudis de
casa la senyora Cabanyas, viuda, en lo carrer
dels Marcaders, de dos pessas cap y cua bombosí.
Ítem, dit dia. Aprehenció feta en lo hostal de la
Figuereta, bisbat de Vich, y a mussiur Martí, francès, de vuyt doblas en or, so és, sis lluïsas
y dos de Espanya, V escuts blanchs, XXXVIII
passetas de XXI diner y XXIIII reals plata catalans.

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 440v i 441r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat eclesiàstich
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Dimars, a XXX de mars MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
442v

y fidelíssim concistori de sas senyorias, per ser
ser dia de estafeta.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha acistit
en lo concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.

En aquest mateix dia Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, ha
fet relació de com en exequutió de la deliberació per sas senyorias feta lo dia present ha publicat que qui·s posaria en dita de fer la obra de
mestre de casas per la reedificació y construcció
de la nova casa fahedora cerca lo portal Nou de
la present ciutat per lo General, en lo mateix
puesto ahont estava construhida la altra, que
fou demolida per ocasió del siti que francesos
posaren sobre esta capital en lo any MDCLXXXXVII, que serveix per Pera Vilalta, guarda del General de dit portal, per preu de mil dos-centas
sinquanta lliuras moneda barcelonesa, se li donarían sinquanta lliuras de axaus per una vegada
tantsolament. La qual dita y axaus ha acceptat
Pera Campet, mestre de casas, ciutadà de Barcelona.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat apostòlich elegit y anomenat per
la Santedat de Clemet Setè, de felís recordació,
ab butlla especial dada en Roma als XVII de las
calendas de maig MDXXIIII, y ab facultat de dita
butlla atribuÿda a subdelegat a Antoni Comas,
prevere y benefficiat de la Seu de Vich, a effecte de que puga regonèixer qualsevol casas eclesiàsticas, llochs segrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas regulars y seculars, al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació ab la
forma acostuma, ab ple poder de comminar y
publicar censuras contra qual- // 443r // sevols
personas, tant eclesiàsticas com seculars.
Diumenja, a XXXI de mars MDCC. En aquest
dia, per medi del (síndich) del General y present casa de la Deputació, han enviat sas senyorias al excel·lentíssim senyor llochtinent y
capità general de sa magestat, Déu lo guarde,
en lo present Principat las proposicions de subjectas per als llochs vacants de deputats y oÿdors y officis de la present casa fins lo dia present. Los memorials de las quals proposicions
són assí cusits y signats de números CCLVI y
CCLVIIa.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Jaume Carrera, infanssó en Barcelona populat, com a procurador de Francesch Nadal, pagès de la vila de
Vilaller, vall de Barrabés, tauler del General de
dita vila, consta de sa procura en poder de Bonaventura Galí, notari públic de Barcelona, en
lloch de Geroni Galí, també notari públic de
Barcelona, son pare, desganat, als IIII del mes
de abril del corrent any, la qual és assí cusida y
signada de número CCLVIII, en dit nom ha
renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit
offici de tauler del General de dita vila. Y sas
senyorias lo han admès si et quantum, et cetera,
la renunciació de dit offici. Emperò, ab expressa declaració, condició y pacte que si constarà
en lo llibre de Vàlues de la present casa de la
Deputació que dit son principal és debitor al
General, no la entenen ni volan acceptar sas senyorias, ans bé, volen en est cas que dita renunciació sia de ningun valor y effecte, y que
dega dit Francesch Nadal continuar en lo exercici de dit son càrrech de tauler. Essent presents per testimonis Llorens March y Jacinto
Morató, subrrogats en los officis de verguers
de sas senyoriasa.
444v

En aquest mateix dia no han vingut ni acistit a
concistori los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.
445r

Dissapta, a XVII de abril MDCC. En aquest dia, a
ocasió de offerir-se alguns afers del General, no
obstant ésser feriat, s’és ajuntat lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias.

Diussapte, a X de abril MDCC. En aquest dia, no
obstant ser feriat, se (és) ajuntat lo molt il·lustre

En aquest mateix dia en atenció que sas senyorias als X del corrent acceptaren si et quantum la
renunciació que Jaume Carrera, infanssó en
Barcelona populat, com a legítim procurador
de Francesch Nadal, pagès de la vila de
Vilalle(r), tauler del General de dita vila, féu de
dit offici de tauler, emperò ab la condició que
no constàs a sas senyorias de què en lo llibre de
Vàlues de la present casa de la Deputació està

a. a continuació dos memorials, transcrits a l’Apèndix 4,
pàgs. 1769-1771.

a. a continuació una procura, transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1771.

Abril
444r

Dimecres, a XIIII de abril MDCC. En aquest dia
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no obstant ser feriat, per
offerir-se negocis del General.
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continuat debitor del General en alguna quantitat, com és de vèurer en lo present dietari, en
jornada de X del corrent, y que havent constat a
sas senyorias que dit Francesch Nadal era debitor del General en la quantitat de coranta lliuras
en lo dit llibre de Vàlues, emperò ab certificatòria feta per lo magnífich racional, que·s assí cusida y signada de número CCLIX, ha constat a
sas senyorias que dit Nadal no deu cosa al General de present, perçò, dit Carrera, en dit nom
de procurador, consta de la procura en lo present dietari als X del corrent, de dit Nadal, de
nou ha renunciat en mà y poder de sas senyorias
et quatenus opus fuerit lo dit offici de tauler del
General de la vila de Vilalle(r), suplicant a sas
senyorias fossen servits admètrer-li dita renunciació de dit offici de tauler si et quantum, et cetera. Essent presents per testimonis Llorens
March y Jacintho Morató, verguers de sas senyoriasa.
445v

Dilluns, a XIX de abril MDCC. En aquest dia, inseguint la deliberació per sas senyorias presa als
XIIII del corrent mes de abril de què aquest any
se celebre la festa solempna del gloriós invicte
cavaller y màrtir sant Jordi, patró del present
principat de Cathalunya, en la capella gran de la
present casa de la Deputació ab aquella ostentació y grandesa que se estilava fer quiscun any
antigament, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General y present casa, a las tres
horas de la tarda lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Joan de Olmera y Bianya, oÿdor militar, de
part de sas senyorias, acompanyat del síndich,
anant dit senyor oÿdor militar sens insígnia y
verguers ab massas, ab un cotxe de dos mulas y
ab dit síndich a la portalera de mà dreta, és anat
a combidar a sa excel·lència lo excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, per sa acistència dijous als XII
del present, a las quatra horas de la tarda, a las
completas solempnas celebradoras en la dita capella gran per ocasió de las sobradita festa. Y se
adverteix que, axís com antigament se celebravan vèsperas en consemblant dia junt ab completas, ha aparegut a sas senyorias sian sols com// 446r // pletas, per cantar-se de present aquestas ab major ostentació de música que no·s feya
en altres temps las vèsperas, y axís per major lustre de tant gran festivitat, y que lo endemà en
lloch de ditas vèsperas ay aje una hora de ciesta a
quatre cors, y divendres qui ve, als XXIII<I> del
corrent, dia de la festivitat del sant, a las deu horas del matí, al offici de dita festa. Arribat que és
estat dit senyor oÿdor militar a palàcio ha pujat
acompanyat de dit síndich fins a la antecàmara,
a. a continuació una certificatòria, transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1771-1772.
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y després de haver fet avisar dit síndich y restarse en ella, dit senyor oÿdor militar és estat rebut
de sa excel·lència fora la porta de la sala ahont
estava, y havent fet dit senyor oÿdor militar las
degudas cortesias a sa excel·lència se’n entrà primerament sa excel·lència a dita sala, ahont se
assentaren y cubriren, esta(n)t assentat sa excel·lència ab la cadira més endintra de la pessa y
dit senyor oÿdor militar ab la cadira més serca a
la porta. Y lo convidà per ditas dos funccions,
suplicant-li fos servit de què la Reial Audiència
porrogàs per la vigília y endemà de la dita festivitat de sant Jordi, qui respongué sentia molt
trobar-se ab tantas y precisas ocupacions que no
li facilitàvan poder acistir a completas com desitjava; emperò, que atropallaria ab totas per a
acudir, com acudirà, al offici ab molt gust, y que
axís fos servit dir a sas senyorias de què disposassen se principiàs temprà, perquè aparexia molt
indecent que a ocasió de cumpliments temporals la Iglésia se hagués de esperar per la celebració dels officis divinals; que ell offeria ser molt
matiner y pontual y que sperava que sas senyorias per una causa tant santa omitirían al matí las
cerimònias que per tant llargas y dilatadas ocasionàvan lo sobredit, y que //446v // molt gustós
enviaria a dir al noble regent la Real Cancilleria
juntàs las tres salas per la porrogació de dita vigília y endamà de dita festivitat. Y després sa excel·lència y dit senyor oÿdor militar isqueren
junts, acompanyant-lo sa excel·lència fins a mitja pessa de la antecàmara de la sala ahont sa excel·lència avia estat assentat junt ab dit senyor
oÿdor militar, y finalment després dit senyor oÿdor militar ab dit síndich y en la mateixa conformitat que era anat tornà en la present casa de la
Deputació.
En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General y present casa, han enviat a convidar sas
senyorias per la dita festa al molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe de
Barcelona, expressant-li de què seria de summa
estimació del concistori fos servit venir a celebrar de pontifical en lo ofici de dita festivitat als
XXIII del present y corrent mes de abril; y aximateix als excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat de Barcelona, axí a las completas
de la vigília com y també en lo offici de dita festa, demanant-los fossen servits que los dias de
dijous y dissapta primers vinents fos feriat en la
taula y bancha y universitat literària, per quant
crèyan sas senyorias que sa excel·lència los affavoriria en què la Real Audiència porrogàs lo negoci per dits dias. Y, essent tornat, lo dit síndich
ha fet relació en lo concistori que dit senyor bisbe de Barcelona celebraria de pontifical ab gran
gust en lo dia de la festa de sant Jordi als XXIII
a. a continuació ratllat de la present ciu.
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impedeix la personal servitut y exercici de dit
son offici.

del corrent, per a lograr una ocasió tant del
agrado de sas senyorias, con- // 447r // fiant que
al pas experimentarían son bon effecte en esta
ocasió; al mateix temps no podia deixar de persuadir-se de la gran christiandat y atenció del
concistori procuraria obviar totas aquellas cerimònias que constava a sas senyorias ocasionavan lo comensar-se tant tart en consemblants
funcions los officis, del que se seguia no poca
indecència. Y que los concellers acudirian molt
gustosos a totas las dos funcions, si no s·i innovava alguna dependència que·ls ho impidís, y
que si la Real Audiència porrogava, com crèyan,
passarían a ordenar fos feriat en dits dias, tant en
la taula y banch com y també en la universitat literària.
Dimars, a XX de abril MDCC. En aquest dia, per
medi del síndich del General y present casa,
han enviat a convidar sas senyorias per la festa
que est any se celebra en la capella gran de la
presen(t) casa a honrra y glòria del invicte cavaller y màrtir sant Jordi, patró del principat de
Cathalunya, com antigament se feya quiscun
any, al molt il·lustre senyor protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar a las completas
celebradoras a la vigília de dita festivitat, que
serà als XXII del corrent, a las sinch horas de la
tarda, al offici lo dia de la festa del sant, a las
deu horas del matí y al aniversari celebrador lo
endemà de dita festa, que serà als XXIIII del
present mes de abril, a las deu horas // 447v //
del matí, que se stila sempra y quant se fa dita
festivitat en la pròpria diada del sant; y al molt
il·lustre capítol de canonges de la santa iglésia
de Barcelona, ço és, al senyor don Lluís de
Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de dita iglésia, vicari general del senyor bisbe de Barcelona y com a tal president de dit
capítol, per a què sie servit proposar que estimarien sas senyorias se digne dit capítol anomenar capitulars per la celebració de las primeras y segonas completas y dit aniversari per
ocasió de dita festa. Y essent tornat lo síndich
ha fet relació en lo concistori que dit senyor
protector del bras militar li ha significat que
juntaria los officials de dit bras per dit effecte, y
dit don Lluís de Josa que·u proposaria al capítol y que de la resolució faria tornar resposta a
sas senyorias.

En aquest mateix dia lo síndich del molt il·lustre
capítol y canonges de la santa iglésia de Barcelona ha aportat un recado a sas senyorias contenint que ab molt gust per a servir a sas senyorias
avia passat anomenar al senyor doctor Joan
Bach, ardiaca y canonge, per a celebrar en las
primeras y segonas completas de la festivitat solempne que farà del gloriós cavaller y màrtir
sant Jordi als XXIII del corrent en la capella gran
de la present casa de la Deputació y en lo aniversari solempne que·s celebrarà lo endamà, junt
ab los senyors canonges doctor Domingo Fogueras y doctor Gabriel de Riber, per diaca y
subdiaca en eixa funció.
En aquest mateix dia lo senyor don Francisco
de Sans y Puig, síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ha aportat un recado a sas senyorias contenint que lo molt il·lustre senyor
pro(te)ctor del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar lo dia present havia ajuntat los officials
de dit bras, y que los sabia mol(t) no poder acistir a las primeras completas y offici de dita y aniversari, per encontrar al disposat ab una deliberació presa per dit bras militar als XV de febrer
MDCLXXXXVIII, en la qual se resolgué no acistir
en consemblant festa fins que fos reintegrat dit
bras en la prerrogativa que se li observàa per los
assessors de sas senyorias, als XXIIII de abril
MDCLXXIII, que concis(teix) en anar a offerir dit
bras primer que los assessors y advocat fiscal;
emperò, que si acàs sas senyorias premeditàvan
algun nou medi que pogués facilitar lo juntar-se
bras, los (h)o participassen, que·n rebrian singular mercè.
448v

Dimecres, a XXI de abril MCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Miquel Matalí
mitjensant jurament ha fet relació a sas senyorias de com Gaspar Pontallà, altre de las guardas
ordinàrias de la Bolla de la present ciutat, li ha
continuat y de present li continua la mateixa indisposició de què ja té fet altres relacions, de calitat que li ha impedit y de // 448r // present li
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En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha aportat un
recado al molt il·lustre senyor protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y officials
ajuntats de part de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, contenint
que, després del succehit als XXIIII de abril
MDCLXXIII en lo dit offertori, se trobavan dos
exemplars, so és, als XXVI de abril MDCLXXVII y
XXIIII de abril MDCLXXXII en los quals constava
que lo dit senyor protector avia acistit sens interessència dels assessors y advocat fiscal en consemblant aniversari, y que era lo últim estat de
esta dependència, del qual no podia apartar-se;
que, si sa senyoria gustava, se observaria com als
XXIIII de abril MDCLXXXII y se abstrindrían de
acistir-(h)i los assessors y advocat fiscal, offerint
que quant antes consultarian est fet a sa magesa. a continuació ratllat offerir.

Segueix-se dit recado:

Dijous, a XXII de abril MDCC. En aquest <mateix> dia, entre onse y dotse horas del mitgdia,
sas senyorias han ordenat al magnífich doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, aportàs un
recado en escrits al molt il·lustre senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar en
resposta del que ahir aportà a sas senyoriasa lo
noble síndichb de dit bras militar. Y tornat dit
síndich ha fet relació a sas senyorias de com
hauria posat en mans de dit senyor protector dit
recado, y sas (senyorias) han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General (y present
casa), cusís y continuàs en lo present dietari lo
dit recado. Lo qual és assí cusit y signat de número CCLXI, y del thenor següent:

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Segueix-se dit recado:

Havent lo síndich del General reportat un recado al protector del bras militar contenint que
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de vostra
senyoria, attenent a la precisió del temps que
se ha resolt celebrar las festas del gloriós sant
Jordi, que no dóna lloch a poder conferir y
allanar la pretenció dels assessors y advocat fiscal de la casa, desitjant que la festivitat quede
autorisada ab la asistència del bras militar, suplicàs-se, però, sie servit concórrer a la celebritat de ditas festas offerint que en ellas no acistiran los assessors y advocat fiscal y que després
de la funcció se podria deixar la decissió del
dupta o en mà del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, o de alguns ministres de la Real Audiència; després de haver lo protector y officials
del bras mirats y regoneguts los dietaris, y senyaladament la resolució ultimament presa a XV
de febrer MDCLXXXXVIII, sobre la subjecta
matèria, en concideració de ser lo temps tant
breu y no ser fàcil lo juntar bras, han resolt posar en la notícia de vostra senyoria fidelíssima
que lo bras militar acistirà gustossíssim a vostra
senyoria en las festas de sant Jordi si mereix
que vostra senyoria done providència a què se
conserve a la noblesa la prerrogativa que gosa
de anar offerir en la funerària després de vostra
senyoria y antes que los assessors y advocat fiscal, tenint seguretat de la acistència de estos, si
y conforme se féu a XXIIII de abril MDCLXXIII;
que després de passada la funcció se procurarà
juntar lo bras, y se // 449v // pot assegurar vostra senyoria que convindrà posar en la plàtica
lo medi que vostra senyoria proposa sent tant
prudencial, com creuhen dits protector y officials, quedant sempre ab desitge de servir a
vostra senyoria».

«Moltc il·lustre y fidelíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present Principat han vist // 450r // lo recado
en escrits de part de vostra senyoria fidelíssima
reportat en resposta del que tenia suplicat a
vostra senyoria fidelíssima fos servit honrrar-los
ab sa asistència en la celebritat de las festas del
gloriós sant Jordi, que han de comensar lo dia
vuy a la tarda, servint-se vostra senyoria fidelíssima de dir acistirà gustossíssim si lo concistori
dóna providència a què se concerve a la noblesa
la prerrogativa que diu gosa de hanar offerir en
la funerària després dels concistorials y antes
que los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, tenint seguretat la acistència de estos,
si y conforme se hauria fet en XXIIII de abril
MDCLXXIII. Y lo que se offereix dir a vostra senyoria fidelíssima després de asegurar lo molt
desitjan que est incident no sia bastant per a
què vostra senyoria fidelíssima deixe de honrar
al concistori ab sa asistència en la solempnitat
de las completas de la vigília y offici del dia de
demà, és que an mirat lo exemplar menciona
vostra senyoria fidelíssima del any MDCLXXIII y,
si bé regonexen haver-se deliberat que dits
magnífichs assessors y advocat fiscal sens prejudici del dret los competís anassen a offerir en lo
aniversari o funerària després del molt il·lustre y
fidelíssim protector de vostra senyoria fidelíssima, y no antes, emperò, dita deliberació fonch
protestada y dissentida per dits assessors y advocat fiscal, al·legant diffarens rahons en fonament de sa pretenció, que degueren bastar per
a què en las subsegüents // 450v // consemblants
funccions conforme als XXVI de abril MDCLXXVII
y XXIIII de abril MDCLXXXII se pleticàs lo tempa-

a. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
448v i 449r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat de com havia posat en mans.
b. a continuació ratllat ha fet relació a sas senyorias.
c. l’original d’aquest escrit es troba intercalat entre els folis
449v i 450r del trienni 1698-1701.

tat, que Déu guarde, o bé ab diffarents ministres d’esta Real Audiència per a que, ohidas las
parts, se ves lo temparament se podria pèndrer
sobre est fet.
En aquest mateix dia lo dit síndich de dit bras
militar ha aportat a sas senyorias un recado en
escrits en resposta del sobredit. Lo qual han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdo(r) militar, a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, lo cusís
y continuàs en lo present dietari. Lo qual és assí
cusit y signat de número CCLX, y del thenor
següent:
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rament de no concórrer en ellas, acistint vostra
senyoria fidelíssima, los dits magnífichs assessors y advocat fiscal; y en las últimas, que foren
als XXIII de janer MDCLXXXXVI, II de juliol de dit
any y XV de febrer MDCLXXXXVIII, no se féu offertori a effecte de evitar totas las disputas; circumstàncias que·ls persuadeixen que lo medi
tenen proposat a vostra senyoria fidelíssima mereixerà sa aprobació y facilitarà lo concistori lo
conseguir que a la celebritat d’estas festas no
falta la acistència de vostra senyoria fidelíssima,
continuant vostra senyoria fidelíssima las honrras que sempre han degut a vostra senyoria fidelíssima».
En aquest mateix dia lo magnífich Francisco de
Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del
General y present casa de la Deputació, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, avent obtinguda llicència de sas (senyorias), ha requirit a mi, don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General y
present casa de la Deputació, llevàs acte y continuàs de com, no obstant que ell com regent los
comptes dega precehir al racional de la present
casa, tant en lo concistori com fora de ell, en
qualsevols actes y funccions, no dupta pretèndrer lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donsell, racional // 451r // (del General), precehir-lo ab lo pretext segons diu de haver precehit a altres regents los comptes. Y com
lo indegar y averiguar a qual toca dita precedència requiresca llarga discució, així per aver de
mirar en lo arxiu diffarents dietaris y altres llibres com altrament a què no dóna lloch per al
present la brevedat del temps, per la qual rahó y
per haver-se trobat que en lo últim acte precehí
lo dit racional; perçò, sens perjudi(ci) del que
per esta vegada tantsolament en las funcions de
la pròxima festivitat de sant Jordi y aniversari lo
precehesca dit racional, ab expressa emperò
protesta que per rahó de la dita precedència
tindrà ell, dit racional, esta vegada y forsan per
avant no sia adquirit dret algú a ell, dit racional,
ni puga ésser tret en conseqüència lo aver precehit dit racional a dit regent los comptes, tant
en esta funcció com en qualsevols altres funccions y actes, tant públichs com privats, se subseguiran; volent ell, dit regent los comptes, tenir per repetida la present protesta en qualsevol
cas que en avant se offeresca, com si novament
ell, dit regent los comptes, la fes, reservant-se
expressament dit Marí y Ginovès tot lo dret y
acció li competeix de petitori, com altrament
del millor modo y forma y manera que pensar y
dir puga. Essent presents per testimonis en las
sobreditas cosas Fermí Vehils //451v // y Llorens
March, subrrogats en los officis de verguers de
sas senyorias.
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En aquest mateix dia, inseguint la deliberació
per sas senyorias feta als XIIII del corrent mes
de abril de fer-se en la present casa la festa solempne del gloriós invicte cavaller y màrtir sant
Jordi, patró del present Principat, ab aniversari,
ab aquella ostentació y magnificència que antigament tots anys se feya, estant ja adornadas
totas las salas de la present casa de las millors
colgaduras y tapissaria, ab los salamons y aranyas y finalment ab la grandesa stilada en consemblants casos, al tocar las dotse horas del
mitgdia se donà principi a la celebració de dita
festa, enarbolant en lo pati de la present casa,
amb molta música de timbalas, trompetas y
menestrils, lo estandart de domàs carmesí ab
las armas del General en ell, rodant després
tota la present casa las trompetas, sonant ab
molta pausa. A la tarda, a las tres horas, vingueren en la present casa de la Deputació los
nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari y scrivà major, racional, regent los
comptes y exactor, los quals són officials mestres, essent estats convidats per sas senyorias
per medi dels verguers per la funcció de avuy,
demà y después demà; y se’n entraren en la capella gran de la present casa, ahont se avia y és
costum celebrant-se la dita festa; y al cap de un
rato vingué lo senyor // 452// oÿdor real, essent
estat avisat de què ja era hora per lo verguer
del bras real, sens anar vestit aquest ab la cota,
lo que se observà aximateix ab los senyors oÿdors militar y eclesiàstich, avisant-los los verguers de son bras, sens portar cota, anant en
forma de bras, so és, al mitg de un eclesiàstich
y militar, acompanyat de moltas personas, així
eclesiàsticas, militars y reals, y també de tots los
demés officials de la present casa y dels officials
de la casa del General y Bolla de la present ciutat, per lo qual effecte són estats convidats de
orde de sas senyorias per los verguers de sas senyorias, per acompanyar a esta funció a tots los
sis concistorials, aportant dit senyor oÿdor real
posada en los pits la insígnia de domàs carmesí
ab lo escut de or ab las armas del General,
sens, emperò, massa devant. Fonch rebut per
los dits nobles y magnífichs acessors y advocat
fiscal y demuntdits quatra officials mestres,
avent avisat a estos de la vinguda de dit senyor
oÿdor real los tres verguers de la present casa,
vestits ab las cotas y aportant las massas sota la
axella, en lo cap de la escala de la present casa
y, essent-se allí despedit de l’acompanyament
que portava ab molta cortasia, se posà al mitg
de dits magnífichs assessors, anant després lo
advocat fiscal y dits quatre officials mestres,
precehint sempre lo secretari al racional, est al
regent los comptes y aquest al exactor, encaminant-se a la dita capella gran, anant los tres verguers devant ab las massas altas posadas al coll.
Y al arribar dit senyor oÿdor a la porta de

dita capella gran per un sacerdot ab
un sobrepallís ab un salpasser y bacina de plata
se li donà aygua beneïta. Y axí mateix se féu ab
los altres V concistorials y se hauria fet ab lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, en la mateixa conformitat si hagués acistit. Y després
se’n entrà dit senyor oÿdor real ab los dits assessors y advocat fiscal y quatra officials mestres a dita capella gran, ahont, feta oració y genuflexió al altar, se assentaren en los banchs
vanovats o colxats de vellut carmesí que estaven posats en la dita capella gran, a la part de la
epístola de dit altar. Poch després vingué lo senyor oÿdor militar, sens emperò massa devant
y anant també ab dita insígnia, acompanyat en
forma de bras al mitg de un eclesiàstich y (un)
ciutedà y de moltas personas eclesiàsticas, militars y reals y també dels demés officials de la
present casa y també de la casa del General y
Bolla de la present ciutat. Fonch rebut per dit
senyor oÿdor real al dit cap de la escala, anant
dit senyor oÿdor real des de lo banch ahont
seya fins a dit cap de la escala ab los tres verguers, ab la(s) massas altas posadas al coll devant, acompanyat de dits assessors, anant al
mitg de ells, anant després lo advocat fiscal y
dits quatra // 453r // officials mestres. Y fetas
per dit senyor oÿdor militar las cortesias a las
personas lo acompanyavan, se posà a la mà dreta dit senyor oÿdor real y se encaminaren a la
dita capella gran, anant també los tres verguers
ab las massas altas al coll devant, després de
dits senyors oÿdors los assessors y advocat fiscal
y després de estos dits quatra officials mestres,
lo que se observà axí mateix al recibiment dels
demés senyors concistorials. Y feta oració y genuflexió, saludant-se lo un al altre, se assentaren en dits banchs colxats de vellut carmesí en
la forma dalt dita ab lo senyor oÿdor real estant, estant dit senyor oÿdor militar més cerca
al altar. Al cap de un rato vingué lo senyor oÿdor eclesiàstich, ab la insígnia posada, sens,
emperò, massa devant, anant també en forma
de bras al mitg de un militar y real y ab molt
acompanyament en la mateixa forma que eran
vinguts los senyors oÿdors real y militar; y
fonch rebut per dits senyors oÿdors militar y
real al dit cap de la escala, anant dits senyors
oÿdors militar y real des de lo banch ahont seyan fins dit cap de la escala ab los tres verguers,
ab las massas altas posadas al coll devant, anant
després de dits senyors // 453v // oÿdors los asssessors y advocat fiscal y després de estos los
dits quatra officials mestres, lo que se observà
axís sempre al axir a rèbrer a tots los demés senyors concistorials. Y fetas las mateixas cerimònias de despedir-se del acompanyament, se
posà al mitg de dits senyors companys, y ab los
tres verguers devant ab las massas altas posadas
// 452v //
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al coll se encaminà a la dita capella gran, fent
lo mateix avian fet los altres dos senyors oÿdors. Vingueren després los senyors deputats
real, militar y eclesiàstich, los quals foran rebuts al cap de la escala de la present casa de la
Deputació del mateix modo que està dit del
senyor oÿdor eclesiàstich; ab esta circumstància, que lo senyor diputat real en la mateixa
forma de bras que eran vinguts dits senyors oÿdors, ab semblant acompanyament y ab lo mateix orde, lo real primer, lo militar segon y ultimament lo eclesiàstich; ab esta, emperò,
diffarència, que quiscú de dits senyors deputats
aportava devant lo verguer de son estament ab
la massa alta al coll des de sa casa fins a la present de la Deputació, y que quant los demés
senyors concistorials axian a rèbrer a cada un
de dits senyors deputats, des de los banchs vanovatsa // 454r // o colxats de vellut carmesí de
la dita capella gran ahont seyan fins al cap de la
escala de la dita present casa de la Deputació,
sols aportavan dos verguers devant ab massas,
quant arribà se posà a mà dreta del senyor oÿdor eclesiàstich, y quant arribà lo senyor deputat militar se posà a la sua mà squerra lo senyor
deputat real, altas al coll, per quant com lo altre verguer acompanyava al senyor deputat que
arribava no·i podia acistir, y després se incorporava ab los altres verguers en lo dit cap de la
escala. En esta funcció no acistí lo molt il·lustre
y fidelíssim senyor protector del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, per los motius llargament espessificats en lo corrent dietari als XXI
del present y corrent mes; lo qual senyor protector si hagués acistit, en la ocasió que havia
de venir y del modo devia ser cumplimentat,
tant al rèbrer-lo com tornar-se’n y estar assentat, se pot vèurer en lo dietari del trienni
MDCLXXXXV, en las jornadas de III de nohembre
MDCLXXXXVI y XV de febrer MDCLXXXXVIII. Y
per no haver acistit lo dit senyor protector en
esta funcció, en lo puesto ahont avia de estar
assentat junt ab los cavallers qual haurian
acompanyat no·s permeteren banchs ninguns,
com se // 454v // stila y se deu observar no acistint-hi. Vingueren després, avent-se primer per
un official mecànich de la present casa avisat al
mestre de cerimònias de la ciutat que ja era
hora, los excel·lentíssims senyors concellers de
la present ciutat. Foren rebuts en esta forma,
so és, per los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal y dits quatra officials mestras baix
lo pati al capdavall de la escala, agraduant-se,
so és, lo senyor conceller en cap ab un de dits
assessors, lo senyor conceller segon ab altre assessor, lo senyor conceller ters ab lo advocat
fiscal, lo quart ab losecretari y scrivà major, lo
quint ab lo racional y lo sisè ab lo regent los
a. a continuació repetit vanovats.
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comptes y exactor, anant lo exactor al mitg de
dit senyor conceller sisè y regent los comptes,
per quant est puesto en cerimònias de la ciutat
és lo inferior. Y ab eixa forma muntaren la escala, al cap de la qual foran rebuts dits senyors
concellers per tots los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors; y se graduaren
los dos concistoris en esta forma: primerament
anaven los tres verguers de la present casa ab
las massas altas posadas al coll, després se seguien los dos verguers de la ciutat ab sas massas altas posadas al coll, després // 455r // lo senyor conceller en cap a mà dreta del senyor
deputat eclesiàstich, lo segon en la mà dreta
del senyor diputat militar, lo ters en la mà dreta del senyor diputat real, lo quart a la mà dreta del senyor oÿdor eclesiàstich, lo quint a la
mà dreta del senyor oÿdor militar, lo sisè a la
dreta del senyor oÿdor real; encaminant-se ab
dita forma a la dita capella gran, antes de la
porta de la qual per un sacerdot ab un salpasser
y bassina de plata fou donada aygua beneïta a
quiscun de dits senyors consellers axí com passavan; y després de haver feta oració y genuflexió al altar se alsaren, y si dit protector de dit
bras militar ay hagués acistit lo aurian saludat y
als cavallers que serian anats en sa companyia.
Y fetas entre si las acostumadas cortesias se assentaren en los banchs colxats o vanovats de
vallut carmesí en esta forma, és assaber, dits senyors concellers a la mà dreta de dits senyors
deputats, estant assentats los senyors deputat
eclesiàstich y conceller en cap lo un al costat
del altre y los demés senyors concellers per son
orde, estant assentat més cerca del altar lo sisè,
y los demés senyors concistorials servant son
orde, estant assentat lo senyor oÿdor real lo últim més prop de la porta de dita capella, y després ab banchs // 455v // de vaqueta de moscòvia los nobles y magnífichs assessors y advocat
fiscal, secretari y scrivà major, racional, regent
los comptes y exactor, no acistint-hi ni havent
comparegut lo príncep Darmestad, llochtinent
y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat per las rahons expressadas en lo present dietari als XVIIII del present
mes de abril. Y, finalment, després vingué lo
senyor doctor Joan Bach, ardiaca y canonge de
la santa iglésia de Barcelona, acompanyat de alguns pabordes, doctors preveres benefficiats de
dita Seu ab lo mestre de cerimònias de ella, lo
doctor Joan Lleó, mestre de capella, cantors,
escolans de grana y escolants moxats, tots vestits ab hàbits de cor, y se’n entraren en lo aposento que serveix de sagristia; de ahont, anant
los tres verguers de la Deputació devant, ab las
massas altas posadas al coll, isqueren revestits
ab acòlits lo dit senyor ardiaca Bach, lo doctor
Diego Golorons y lo doctor Jaume Vallès,
aportant tots tres capas pluvials, anant al cos1178

tat, donant-los la mà dreta lo dit doctor
Lleó, mestre de cerimònias; y feta genuflexió
// 456r // al altar y cortesia als senyors concellers y deputats, y després ne haurian fet al senyor protector del bras militar y cavallers que·l
haurian acompanyat si hagués acistit, se assentaren los tres ab un banch vanovat o colxat de
vellut carmesí arrimat a las colgaduras del presbiter(i) de la Seu quan se celebra, y en esta
conformitat los quatra estigueren assentats
sempre y quant se avían de assentar durant las
completas. Al cap de un rato dits celebra(n)ts
se alsaren de dit banch y, feta genuflexió al altar y cortesia a dits senyors concellers y deputats, se comensaren solempnes completas, cantant-se aquellas ab molta música y cantòria, y
després de ellas una lletra nova de sant Jordi; y
se adverteix que axís com antigament se celebravan vèsperas y completas en consemblant
tardaa quant se feya la festa de dit sant Jordi en
propri dia, ha aparegut a sas senyorias fossen
solas completas per esta tarda, ja perquè de ordinari esta funció se princípia molt tart, y no
apareix conforme que se celebran tant tart,
com y també per major lusiment de dita festa,
respecte de cantar-se estas de present a quatra
y més cors quant la composició de vèsperes soles a dos y tres cors, y que en lloch de las vèsperas d’esta tarda demà des de las cinch fins a
las sis horas de la tarda // 456v // se cantassen
villancicos a quatra cors suposat que lo General
no·n supporta més gasto. Los tres verguers de
sas senyorias mentras se cantaren ditas completas sempre estigueren en peus, arrimats a las
colgaduras del presbiteri de dita capella gran, a
la part del avangeli, tenint las massas ab las
mans las quals tocaven a terra de la part del
mànach. Acabadas ditas completas dits celebrants, havent fetas genuflexió al altar y cortesia a dits senyors concellers y deputats, se’n
tornaren ab dit mestre de cerimònias, dos acòlits y dits tres verguers devant ab las massas altas posadas al coll, en lo aposento que serveix
de sagristia, a despullar-se; y tornats dits verguers de sas senyorias, los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat se alsaren y
despediren, los quals foran acompanyats de la
mateixa manera que al venir, so és, cada hun
ab son concistorial, y visitaren las salas de la
present casa, anant adxas de la present casa devant, avent-hi en cada una de ditas salas molt
bona música; avent-se entrat a la sala dels reys
per la porta primera que ix als tarongers, y
avent-se axit de la sala del concistori per la segona // 457r // porta que ix als tarongers, que
és vehina a la porta de la escala de fusta, y havent-se passat per devant dels surtidors se
arribà al cap de la escala ahont dits senyors
a. y completas ... tarda interlineat al marge esquerre.

concellers se despediren de sas senyorias,
acompanyant després a dits senyors concellers
los dits acessors, advocat fiscal y dits quatre officials mestras fins baix al peu de la escala, havent-se graduat en lo mateix modo que en lo
recibiment; als quals senyors concellers, per ser
de nits, los acompan(y)aren vuyt atxas de la
present casa fins a la de la ciutat, anant devant
de las pròprias que aportavan dits senyors concellers. Y després de haver-se dits senyors concellers despedits, sas senyorias concistorialment
se’n tornaren a dita capella gran, ahont havent
arribat dits assessors y advocat fiscal y quatra
officials mestres feran oració al altar; y feta genuflexió concistorialment se’n anaren al aposento dit concistori vell, y quiscun dels senyors
concistorials, sens insígnia, massa ni acompanyament, se’n tornà en sa casa.
Fa notar que sempre y quant en consemblants festas lo molt il·lustre y reverendíssim bisba de Barcelona celebra, o bé capitulars de la iglésia cathedral
de Barcelona, venen ab àbits de cor, tant ells com
los que·ls acompanyan, com se experimentà en
esta festa; y que no celebrant dit senyor bisba o altre bisba, // 457v // abat o bé capitulars, tant de la
Seu de Barcelona com de altres cathedrals, no
acisteix lo mestre de cerimònias de la Seu.
També se adverteix que per ser de nits quant se
acabaren las ditas completas dit senyor ardiaca
Bach y los demés que·l acompanyaren foren
acompanyats de sis atxas de la present casa de la
Deputació.
Divendres, a XXIII de abril MDCC. En aquest dia
se celebrà en la present casa la solempne festa
del gloriós invicte cavaller y màrtir sant Jordi,
patró del present principat de Cathalunya, ab
aquella ostentació y magnificència que antigament tots anys se feya. No vingueren sas senyorias al matí a dita festa ab la mateixa forma y
acompanyament que lo dia de ahir a la tarda a
completas, respecte y per ocasió dels justos motius los féu entendrer lo excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, y lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don // 458r // Benet Sala, bisba de Barcelona, als XVIIII del corrent mes de abril, quant
per sas senyorias foran convidats a esta festa,
com és de vèurer més llargament en lo present
dietari en dita jornada. Que altrament foran
vinguts est matí a esta festa inseguint lo acostumat, ab la mateixa conformitat y acompanyament que lo dia de ahir a la tarda vingueren en
la present casa; y foran cumplimentats per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y
quatra officials mestres de la mateixa manera
que·s féu lo dia de ahir quant vingueren a com1179

pletas; y a quiscun al entrar en la capella gran se
li hauria donat aygua beneÿta per un sacerdot
ab sobrapallís, ab un salpasser y bassina de plata. Per tot lo que, als dos quarts de las deu horas de la matinada, sas senyorias, anant consistorialment, ab las insígnias de domàs carmesí
posadas en los pits, ab los escuts de or ab las armas del General, axint del aposiento del concistori vell ahont vuy fan sa residència dits assessors y advocat fiscal, en lo qual se haurían
ajuntat per est effecta, ab los tres verguers devant ab las massas altas posadas al coll, acompanyats // 458v // de dits assessors y advocat fiscal del mateix modo que lo dia de ahir, y
després de ells dits quatra officials mestres, los
quals assessors y advocat fiscal y quatra officials
mestres anàvan ab la mateixa graduació que
ahir, se encaminaren en la capella patita, ahont
ohíran missa sas senyorias estant agenollats ab
sas almohadas de vellut carmesí, com se acostuma. Y se nota que tota esta matinada des de
que és estat dia fins a las dotse horas dadas del
mitgdia sempre se han celebrat en dita capella
petita missas baixas, com se acostuma cada any.
Després de oÿda missa se han encaminat sas senyorias a la capella gran de la present casa, y ab
lo dit acompanyament de acessors, advocat fiscal y quatra officials mestres, en la porta de la
qual se’ls ha donat a sas senyorias aygua beneÿta per un sacerdot revestit ab sobrapellís, tenint
en la una mà una fuente de plata y en la altre un
salpasser. Y després de feta oració y genuflexió
al altar se han assentat en los banchs vanovats o
colxats de vellut carmesí, del mateix modo que
lo dia de ahir a completas; no acistint en esta
funcció // 459r // lo molt il·lustre senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
per lo contengut en lo present dietari en jornadas de XXI y XXII del corrent; lo qual si hagués
acistit devia venir immediatament de trobar-se
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias dins dita capella gran; y en quant al
modo de cumplimentar-lo y forma ab que devia estar assentat se trobarà en lo dietari
MDCLXXXXVI y XV de febrer MDCLXXXXVIII. Vingueren després los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, essent estat avisat
primer per lo fuster de la present casa lo mestre
de cerimònias de dits senyors concellers de què
ja era hora, ab qui se observaren las mateixas
cerimònias y cumpliments que lo dia de ahir a
las completas. Després arribà en la present casa
lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, essent estat avisat antes per lo síndich del General que
sempre que gustàs ja era hora; fonch rebut baix
a mitg patí per los quatra officials mestres y demés de la present casa; estos // 459v // per est effecte estavan convidats per sas senyorias per
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medi dels verguers, com y també per acompanyar-lo al tornar-se’n fins a la porta, per los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal al peu
de la escala y per tots los senyors concistorials,
ab los tres verguers devant ab las massas altas
posadas al coll, dalt al capdemunt de dita escala. Se posà dit excel·lentíssim senyor llochtinent
general a la mà dreta del senyor deputat eclesiàstich, anant després de las massas los tres senyors oÿdors en forma de bras, després los senyors deputats militar y real y ultimament sa
excel·lència y lo senyor deputat eclesiàstich;
després de estos últims venian los assessors y
advocat fiscal y després dits quatre officials
mestres. Ab esta agraduació se ancaminaren a la
dita capella gran, y al portal de ella lo senyor
deputat eclesiàstich prengué del sacerdot que
estava allí lo salpasser de plata y ab ell donà aygua beneÿta a sa excel·lència. Immediatament
se’n entraren en la dita capella y, després de haver feta oració y genuflexió al altar, y estar assentats, ço és, sa excel·lència en son estrado que
estava posat a la part del evangeli, cerca del pilar del crusero y de cara al altar, // 460r // lo
qual concistia ab una cadira de vellut carmesí
guarnida de or, als peus una almoada del mateix devant un banquillo ab sa almoada del mateix, servint-li per alfombra un tapeta molt gran
de vellut carmesí guarnit de or molt rich, posat
sota dita cadira y almoada, la qual cobria dit
banquillo, advertint-se que la almoada de dit
banquillo estava posada sobra lo tapeta que cobria dit banquillo; dits senyors concellers y diputats estavan assentats del mateix modo que
aïr a las completas, y aximateix los assessors y
advocat fiscal y quatre officials mestres seyan ab
banch de vaqueta de moscòvia. Y finalment, en
la mateixa conformitat que està narrat lo dia de
ahir a completas, y al cap de poch rato, arribà a
la present casa lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor fra don Benet sala, bisbe de Barcelona;
se nota que quant un senyor abat celebra de
pontifical en semblant funcció és cumplimentat, rebut y tractat conforme és de vèurer en lo
dietari del trienni MDCLXXXXV, en jornada de
XV de febrer MDCLXXXXVIII; venint a peu des de
son palau ab lo següent acompanyament, y tots
ab àbits de cor: primerament anavan los ascolants morats de la santa iglésia cathedral de Barcelona, després los quatra escolants de cota de
grana, després // 460v // tots los cantors de la
Seu ab son mestre de capella, després los capellans de la família de dit senyor bisbe; després
per diaca lo senyor don Joseph de Amigant y
per subdiaca lo senyor don Benet de Cartellà y
Desbach, canonges de dita santa iglésia, y ultimament dit senyor bisbe, al mitg del senyor
don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del
Mar y canonge de la Seu de Barcelona, y del senyor don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la
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mateixa iglésia; aportant-li a dit senyor bisbe un
capellà de sa família la falda, y las ditas dos dignitats venien per acistents, acistint lo doctor
Joan Lleó, prevere y beneficiat de dita seu y
mestre de cerimònias de ella, antes de dits capitulars, donant-los la mà dreta. Fonch rebut dit
senyor bisbe al peu de la escala per los quatra
officials mestres, com se estila quant venen los
grandes a fer visita al concistori, per los dits assessors y advocat fiscal al replà de dita escala, y
per los senyors oÿdors militar y real, ab los tres
verguers devant ab las massas altas posadas al
coll, al cap de la escala. Y passat dit senyor bisbe
al mitg de dits senyors concistorials, seguint-se
després los assessors y advocat fiscal y després
de estos dits quatra officials mestres, se encaminaren en la // 461r // dita capella gran, a la porta
de la qual ab lo salpasser de plata que tenia ab
sa bassina un sacerdot ab sobrapallís fonch donada aygua beneïta a dit senyor bisbe per mà de
dit senyor don Lluís de Josa, qui prengué de dit
sacerdot lo dit salpasser y lo donà a dit senyor
bisbe, y ab ell se donà assí aygua beneÿta y féu
asperges a dits senyors concistorials, dignitats y
capitulars. Y, anant després fins al altar, acompanyat en lo modo sobredit y feta oració sobre
una almoada de vellut carmesí que tenia posada
devant del pàlit, y feta genuflexió al altar y las
degudas cortesias a sa excel·lència, senyors consellers y a sas senyorias junts, y després las hauria fetas al dit protector si·y hagués assistit, se
assentà en son estrado, que consistia sols en
una cadira de vellut carmesí guarnida de or, ab
una almoada del mateix als peus, y sota de dita
cadira y almoada en lloch de alfombra un tapete de vellut carmesí guarnit de or molt rich, y
dita cadira ab lo referit estava posada a la part
de la epístola, acerca la terima o pedestral del
dit altar y al mitg de quatra taborets rasos de
vellut car- // 461v // mesí, per assentar-se en ells
tant los acistents com lo diaca y subdiaca.
Ahont arribaren revestits los dits senyors don
Joseph de Amigant y don Benet de Cartellà y
Desbach, diaca y subdiaca, ab los acòlits y dit
mestre de cerimònias, qui isqueren del aposiento que serveix de sagristia, anant los tres verguers de la present casa devant, ab las massas altas posadas al coll; y, feta la genuflexió al altar y
las cortesias als senyors bisbe y virrey, concellers
y a sas senyorias, junts se assentaren al costat de
dit senyor bisbe, quiscun ab son taboret ras de
vellut carmesí; y consecutivament vingueren de
dita sagristia, ab dits tres verguers devant ab las
massas altas posadas al coll, dit mestre de cerimònias de la cathedral y dos acòlits, los dos
acistents revestits ab capas pluvials, qui foren
los dits senyors don Lluís de Josa y don Andreu
Foix; y aximateix, feta la genuflexió al altar y las
cortesias als dits senyors bisbe, virrey, concellers y a sas senyorias, se assentaren al costat de

dit senyor bisbe y immediats a ell, quiscun ab
son taboret ras de vellut carmesí. Y estant ja revestit dit senyor bisbe de pontifical, asociat de
dits acistents, diaca y subdiaca, mestre de cerimònias y dos acòlits, havent feta // 462r // genuflexió al altar sobra una almoada de vellut
carmesí, que per dit effecta estava posada devant lo pàlit, y cortesias a sa excel·lència, senyors concellers y diputats tots junts, y també
la hauria feta al protector del bras militar si·y
hagués assistit, comensà lo offici; lo qual se
cantà ab molta música y melodia, ab villancicos
nous per la cantoria de la Seu de la present ciutat, en la mateixa forma que lo dia de aïr a completas. Al comensar-se dit offici per lo síndich
del General y present casa, havent feta genuflexió al altar y cortesias a sa excel·lència, senyor
bisbe, senyors concellers y a sas senyorias tots
junts, donà primerament a sa excel·lència villancicos impressos, prenent-los de una fuente
de plata que aportava lo llibreter de la present
casa; y després als excel·lentíssims senyors concellers, y últimament a sas senyorias, y lo mateix
hauria fet ab lo senyor protector del bras militar
si·s hagués assistit y als cavallers que·l haurian
acompanyat. En quant als assessors y advocat
fiscal, quatra officials mestres, cavallers y demés
que·s trobaven assistir a dita festa, se’ls donà villancicos per dit llibrater. Tot lo temps que
durà dit offici los tres verguers de la present
casa, acceptat lo temps que·s predicà, estigueren en peus en lo presbiteri // 462v // de dita capella gran, a la part del evangeli, tenint las massas fixadas en terra. En dit offici ague-(h)y
també sermó, lo qual predicà lo pare Francisco
Móra, de la segrada Companyia de Jesús, lo
qual fou acompanyat al púlpit per los dits quatra officials mestres des de lo aposento dels assessors, ab los tres verguers devant ab las massas
altas; y lo mateix se observà al tornar-se’n dit
predicador des del púlpit fins al dit aposiento,
advertint-se que quant dits quatre officials mestres van acompanyar lo predicador al púlpit los
tres verguers de la present casa, portant las massas sota la axella van avisar a dits officials mestres per la dita funcció. Per ocasió de acistir sa
excel·lència, al llevar Déu ni al evangeli no hisqueran atxas pròprias de la present casa, per
quant sos patges ja·n portavan de pròprias; advertint-se que quant no acisteix sa excel·lència
en lo evangeli deuhen axir VI atxas pròprias de
la casa. Y al llevar Déu per lo diaca fou donada
la pau a sa excel·lència ab una patena, y per lo
subdiaca fou donat lo osculum pacis primerament al senyor conseller en cap y després al senyor deputat eclesiàstich, y després lo hauria
donat al senyor protector si hagués acistit. Acabat lo offici dit senyor bisbe ab sos acistents,
diaca y subdiaca, mestre de cerimònias y acòlits,
havent fet genuflexió al altar // 463r // sobre la
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almoada de vellut carmesí que estava posada
per dit effecte devant lo pàlit y cortesia a sa excel·lència y demés, se’n tornà al puesto ahont se
era revestit, assentant-se en sa cadira, anants<s>e’n a despullar en la dita sagristia dits acistents, y després dit(s) diaca y subdiaca ab la mateixa forma, cerimonial y cortesias que quant
anaren a la dita sagristia a revestir-sa, ab los dits
tres verguers devant ab massas altas posadas al
coll, acòlits y mestre de cerimònias; y en ésser
tornats dits acistents, diaca y subdiaca, dit senyor bisbe se alsà y, feta oració y genuflexió al
altar, sobra dita almoada de vellut carmesí posada devant lo pàlit, y las degudes cortesias a sa
excel·lència y demés, se’n anà; acompanyant-lo
fins al cap de la escala ahont lo havian rebut al
venir lo(s) dits senyors oÿdors militar y real, ab
dits assessors y advocat fiscal y quatra officials
mestres, ab los dits verguers devant, ab masses
altas; per dits assessors y advocat fiscal fou
acompanyat dit senyor bisbe fins al replà de la
escala, y per dits quatra officials mestres fins al
peu de dita escala. Després sa excel·lència féu
oració al altar, cortesia als senyors concellers, y
també la hauria feta al senyor protector del bras
militar si·y hagués // 463v // assistit, (y) se’n anà
acompanyat de tots los concistorials, ab la mateixa forma que al venir, visità las salas de la
present casa, havent-hi en quiscuna d’ellas molt
bona música, se’n entrà a la dels reys per la porta dels tarongers y se hisqué de la sala del concistori per la porta més última a la de la escala
de fusta, y havent-se passat per devant dels surtidors se arribà al cap de la escala, ahont sas senyorias se despediren de sa excel·lència, los assessors, advocat fiscal, quatra officials mestres y
demés de la present casa fins al peu de la escala,
ahont se quedaren dits assessors y advocat fiscal, y per dits officials mestres y demés de la
present casa fonch acompanyat fins a la porta
que hix al carrer, aguardant que fos encotxat.
Després se’n anaren dits senyors concellers, los
quals foren cumplimentats en tot y per tot com
lo dia de ahir a completas al tornar-se’n, menos
que no visitaren las salas. Y ultimament sas senyorias, tornant concistorialment des de dita
capella gran haont havian estat assentats, ab los
tres verguers ab las massas altas devant, y acompanyats de dits assessors, advocat fiscal y quatra
officials mestres, se’n tornaren ab la mateixa
forma que al venir al aposento dit concistori
vell, en lo qual vuy resideixan dits assessors (y)
advocat fiscal, // 464r // ahont se llevaren las insígnias per a tornar-se’n quiscun en sa casa sens
acompanyament.
En aquest mateix dia, entre una y dos horas
de la tarda, immediatament acabat dit offici,
lo molt il·lustre capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona ha enviat a sas senyorias
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un recado per medi de son síndich, contenint
que a sa notícia havia pervingut que lo dia de
ahir lo senyor doctor Joan Bach, ardiaca y canonge de dita santa iglésia, en la celebració de
las completas ab son dos acistents hauria estat
assentata ab un banch vanovat o colxat de vellut
carmesí arrimat a las colgaduras del presbiteri de
dita capella gran de la present casa, en la part de
la epístola, que no podia omitir posar en la gran
concideració de sas senyorias que sempre y
quant a vèsperas o completas celebra en consemblants funccions un capituler de dita seu se
ha extilat assentar-se ab una cadira de vellut carmesí, com ho podian vèurer sas senyorias en lo
dietari del trienni MDCLXXXXV, en jornada de tres
del mes de nohembre MDCLXXXXVI; ahont se llegeix que lo senyor doctor Pera Roig y Morell,
sagristà major y canonge de dita seu, en la celebració de completas estigué assentat ab una cadira de vellut carmesí, essent lo últim // 464v //
estat que·s trobava de haver celebrat capitular de
dita seu; o bé en tot cas ab una cadira de ferro
cuberta ab un cobertor de vellut carmesí e pròpria de la present casa que·s té destinada en semblants casos, arrimada a las colgaduras del presbiteri de la dita capella gran y a la part de la
epístola; y los dits acistents ab taburets rasos de
vellut carmesí, també arrimats a las colgaduras
de dit presbiteri, en la mateixa part de la epístola;
y lo mestre de cerimònias en la mateixa forma
que està assentat quant se celebra en lo presbiteri de dita seu. Que·s persuadia dit molt il·lustre
capítol que sas senyorias no voldrian innovar
cosa sobre est fet ni perjudicar-lo axí en lo comú,
com y també a sos indivíduos, confiant que sas
senyorias disposarian que dit senyor ardiaca
Bach esta tarda a las completas estigués assentat
ab una cadira de vellut carmesí, o bé en tot cas
ab una cadira de ferro cuberta ab un cobertor de
vellut carmesí, pròpria de la present casa, que té
destinada per semblants casos arrimada a las colgaduras de dit presbiteri, a la part de la epístola;
perquè, altrament, si sas senyorias no reintegraven al dit molt il·lustre capítol en la sobradita
prerrogativa, se trobaria precisat aver-se de abstenir de aquí al devant los indivíduos d’ell de venir a celebrar en la present casa per consemblants funccions. // 465r // A tot lo que per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
se ha respost a dit síndich en veu de sos companys que podia assigurar-se lo molt il·lustre capítol que lo únich desitg de sas senyorias era
franquejar-li tot lo possible y conservar-li lo stilat en manifestació del aprècio fan y faran de la
correspondència que anhelen continuar ab dit
molt il·lustre capítol, que premeditarien dit fet y
farian tornar resposta a dit molt il·lustre capítol.

a. a continuació repetit assentat.
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En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, sas senyorias han enviat un recado al
dit senyor doctor Joan Bach, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, per no trobar-se lo molt
il·lustre capítol ajuntat, per medi del magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, en resposta del demuntdit recado; contenint que lo
únich desitg de sas senyorias concistia no sols en
conservar al molt il·lustre capítol de canonges
de la Seu de Barcelona y a sos indivíduos las prerrogativas stiladas en la celabració de vèsperas y
completas en la present casa, sinó dispensar
aquells que·ls sia possible. Emperò, que, no
obstant lo poch temps que·y havia agut, avian
ordenat mirar diffarents exemplars, y que en
ningun de ells trobavan que constàs com havia
estat assentat lo senyor capitular que celebrava a
vèsperas o com- // 465v // pletas; y que, encara
que als tres de nohembre MDCLXXXXVI se trobava que lo senyor doctor Pera Roig y Morell, sagristà major y canonge de dita seu, havia estat
assentat en la celabració de completas en una
cadira de vellut carmesí, no se specificava si era
com vuy se stila o si era de ferro cuberta ab cobertor de vellut carmesí; y, finalment, que lo
que llevava tota difficultat era que, com immediatament de acabadas ditas completas lo molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona celebrà de pontifical lo tedeum laudamus,
era cert que la dita cadira sols estava disposada
per dit senyor bisba per dita funcció, y no per
dit senyor sagristà major; per quant si dit sagristà major se assentà ab dita cadira fou perquè
no se li podia posar banch de vellut per tant
breu temps, y en tot cas en dit puesto no pogué
atribuhir est sols acte ningun dret a dit molt
il·lustre capítol, axís per lo refferit com y també
perquè un sol acte no pot donar posseció de
ninguna cosa; a més que·s inverisímil que dit
molt il·lustre capítol, e o bé per ell dit senyor sagristà major, pogués pretèndrer en consemblants actes més assiento del que obtenien los
dos concistoris dels senyors concellers y de sas
senyorias; que dit senyor ardiaca // 466r // celebraria a completas esta tarda ab lo mateix assiento que lo dia de aïr; que quant ay tingués alguna difficultat li proposàvan dos medis ab los
quals ni sas senyorias ni dit molt il·lustre capítol
quedarían lesiats en sas pretencions: lo un dels
quals era abstenir-se de assistir a dita funcció dit
senyor ardiaca, puix se podien cantar las completas com en Santa Chatarina y altres parts, o
bé acistint protestant. A tot lo que per dit senyor ardiaca Bach és estat respost que no era
possible poder-se congregar lo molt il·lustre capítol de present, que demà dematí sens falta se
ajuntaria y ho participaria, que ell a solas no podia pèndrer ninguna resolució, que attès lo dalt
dit elegia lo medi de abstenir-se de celebrar esta

tarda, y que sempra estava desitjós de servir a sas
senyorias. Segons del dit ne ha fet relació dit
síndich tornat que és estat a concistori.
Des de las sinch horas de la tarda fins a las sis del
present die en la capellaa gran de la present casa,
a quatra y a sinchb cors per la capella de la Seu
de Barcelona, cantant tos revestits ab hàbits de
cor, se han cantat diffarents villancicos, en lloch
de las vèsperas que ahir se havian de cantar y per
las rahons ditas en loc present dietari en jornada
// 466v // de ahir. Y després, a las sis horas de la
mateixa tarda, sas senyorias se ajuntaren en lo
dit aposiento dels magnífichs acessors, ahont se
posaren las insígnias, y concistorialment, ab los
tres verguers devant, ab las massas altas posadas
al coll, acompanyats dels nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal, quatra officials mestres y demés officials de la present casa, anaren
en la capella gran, hahont oÿrend solempnas
completas ab dos villancicos nous, cantadas per
la cantoria de la Seu de Barcelona, estant revestits tots los cantors ab hàbits de cor també; en
las quals lo dit senyor doctor Joan Bach, ardiaca
y canonge de la Seu de Barcelona, no féu la
doma, per lo dalt dit. En esta funcció estigueren
assentats sols sas senyorias ab banchs colxats o
vanovats de vellut carmesí, los assessors, advocat fiscal, quatra officials mestres y demés (officials en) banchs de vaqueta de Moscòvia. Acabadas las quals completas sas senyorias en la
mateixa forma y ab lo mateix acompanyament
se’n tornaren a dit aposiento dels assessors y de
allí quiscun se’n anà en sa casa.
467r

Dissapta a XXIIII de abril, MDCC. En aquest mateix dia, a las vuyt horas de la matinada, lo molt
il·lustre Capítol de canonges de la Santa Iglésia
de Barcelona ha enviat a sas senyorias un recado,
per medi de son síndich, contenint que lo doctor Joan Bach, ardiaca y canonge de dita iglésia,
havia participat lo recado que sas senyorias li enviaren entre quatre y sinch horas de la tarda per
medi de son síndich. Y que, després de fer la deguda estimació del que contenia dit recado, se
trobava precissàs en fer ocular ostensió a sas senyorias de un llibre intitulat «Consueta», de la
qual podrien sas senyorias cerciorar-se de que
sempre y quant a vèsperas o completas celebra
en la present casa un capitular de dita iglésia, se
ha stilat assentar-se ab una cadira de ferro cuberta ab un cubertor de vellut carmesí, pròpria de la
present casa, que té destinada per semblants casos, arrimada a las colgaduras del // 467v // presbiteri de la capella gran de la dita present casa. Y
a. capella interlineat al marge esquerre, a continuació ratllat
present.
b. a continuació ratllat horas.
c. a continuació ratllat dietari.
d. a continuació ratllat novas.
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los dos assistents, que sempra són doctors o pabordres, ab taburets rasos de vellut carmesí també arrimats a las colgaduras de dit presbiteri. Y
tots tres a la part de la epístola. Y que lo mestre
de cerimònias està si y en lo modo y forma que
està assentat quant se celebra en lo presbiteri de
dita Seu, conforme sas senyorias se podrian també servir informar-se de personas fidedignas y
officials antichs de dita esta present casa. Y que si
sas senyorias no·s dignavan deliberar, encontinent, que lo dalt dit refferit fos observat, y que si
fos tret en exemplar lo succehit en las completas
del dia XXII, que fou que dit doctor ardiaca Bach
estigué assentat ab los dos acistents, ab un banch
vanovat o colxat de vellut carmesí, se abstindrian
los individuos de dit molt il·lustre capítol de venir a celebrar en la present casa de aquí al devant.
En aquest mateix die, a las deu horas del matí, sas
senyorias han enviat un recado per medi del síndich del General al molt il·lustre Capítol de canonges de la Seu de Barcelona en resposta. Contenint que, després de haver-lo ohit, han deliberat
que no puga may ésser tret en // 468r // conseqüència lo exemplar de haver estat assentat lo dit
senyor ardiaca Bach en la celebració de las completas del dia XXII del corrent en la present casa ab
un banch colxat o vanovat de vellut carmesí. Ans
bé, que de aquí al devant, sempre y quant un capitular de la Seu de Barcelona, a vèsperas o completas celebrarà en la capella gran de la present
casa per la festa de sant Jordi, se assente ab la cadira de ferro cuberta ab lo cubertor de vellut carmesí que té lo magnífich regent los comptes de la
present casa de la Deputació en lo guardaroba de
la plata per semblants casos, estant dita cadira de
ferro, cuberta ab lo cubertor de vellut carmesí,
arrimada a las colgaderas del presbiteri de dita
capella gran; sos dos assistents que se assenten ab
taburets rasos de vellut carmesí, també arrimats a
las colgaduras de dit presbiteri; y lo mestre de cerimònias que se assente si y en lo mateix modo y
forma està assentat quant se celebra en lo presbiteri de dita Seu, a la part de la epístola.
Per a que en ningun temps se puga originar
//468v // disputas sobra la refferida cadira de ferro, cuberta ab lo cubertor de vellut carmesí, sobra la forma ab que este ý està feta, se ha de saber que dita cadita la té lo magnífich regent los
comptes de la present casa de la Deputació en lo
guardaroba de la plata, que ella és de ferro, sens
ser obrat ni pintat lo ferro, que lo assiento és de
vaqueta negra, que·s plega com las cadiras de tisora, que no té respaldos ni brassos, sols a cada
costat, cosa de uns quadra dits de alsada del assiento, té una verguera de ferro, y a cada cap de
llà un pomet de ferro, y que per decència se cobra dita cadira ab un cobertor de vellut carmesí
guarnida de sarrell de or.

[ 1700 ]
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En aquest mateix dia, entre deu y onse horas del
matí, se celebrà lo aniversari per las ànimas dels
deputats, oydors y officials del General deffunts, ab la ostentació que se acostuma fer-se
quant se fa la festa gran de sant Jordi dins lo
trienni y en la pròpria diada de sant Jordi, que
consisteix en aver·i en la capella petita sis ciris de
cera groga, en lo altar //469r // dos atxas de cera
groga en dos blandons, y dir-se tota la matinada
missas de rèquiem, advertint-se que lo dia de
ahir, en dita capella petita, tota la matinada se
digueren també missas. En la sala gran de Sant
Jordi, en lo altar, avia un doser negra ab cis cirirs de cera groga, en los blandons dos atxas de
cera groga, y en lo claustro, devant del portal de
dita sala gran, un túmol cobert ab un drap de
vellut negra ab XXIIII atxas de cera groga. Lo
púlpit també estava cubert de un paño de vellut
negra. No és vingut a dita funcció lo molt il·lustre protector del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, lo qual, si hagués acistit, ab ell se hauria
observat lo mateix cumpliment que·s narra als
XXII del corrent. Entre deu y honse horas de est
matí sas senyorias, aportant quiscun la insígnia
de domàs carmesí, ab lo escut de or ab las armas
del General, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa,
anant los verguers devant, vestits ab las gramallas de dol, ab caparons y gorras de vellut, ab las
//469v // massas cubertas de bayeta negra al coll,
se’n anaren en dita sala de Sant Jordi, per devant de la porta del aposento del regent los
comptes a la porta de dita sala gran de Sant Jordi, a sas senyorias ab un salpasser de plata ab una
bassina. Per un sacerdot ab sobrepellís se’ls fou
donat aygua beneÿta. Y lo mateix després se
hauria fet ab lo molt il·lustre senyor protector
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar si hagués assistit, als demés que·l haurian acompanyat. Y feta primerament oració al altar, se assentaren en los banchs vanovats de vellut
carmesí que per dit effecte estavan allí posats a la
part de la Epístola, y consequutivament en altres banchs de vaqueta de moscòvia se assentaran los magnífichs assessors, advocat fiscal, quatra officials, mestres y demés officials. Y per
quant no acistí dit senyor protector a la part del
Evangeli, devant de sas senyorias, a hont avia de
estar assentat ab son acompanyament, no s·i
permeteran banchs alguns. Després vingueren
los senyors doctors Joan Bach, ardiaca y canonge // 470r // de la Seu de Barcelona, qui havia de
celebrar dit aniversari, junt ab los senyors doctor Domingo Fogueras y doctor Gabriel de Ribes, canonges de dita Seu, per diaca y subdiaca,
acompanyat també del doctor Joan Lleó, prevere, beneficiat de dita Seu y mestre de cerimònias, mestre de capella, cantors, capellans y escolars de la Seu, tots ab hàbits de cor, y se’n
anaren a la sagristia, a hont se revestiren per axir
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a la celebració de dit aniversari. Axint de dita sagristia anavan davant los dits tres verguers ab las
massas altas, fent, dits celebrants, ab lo diaca,
subdiaca, mestre de cerimònias y acòlits, genuflexió al altar y després a sas senyorias la cortesia
acostumada. Y després la hauria feta al dit senyor protector de dit bras militar si aguest acistit. Lo qual aniversari fou cantat per la cantòria
de la Seu de la present ciutat a quadra cors, so
és, dos en la sala, en sos cadafals, y dos dalt, en
lo coret, ab taba la cantòria. Lo celebrant, diaca
y subdiaca, quant havian de séurer, se assentaven ab un banch vanovat de vellut carmesí que
// 470v // estava posat arrimant a las colgaduras
del presbiteriat de dita capella a la part de la
Epístola, y lo mestre de cerimònias, com acostuma a la Seu. No·y hagué offertori. Predicà ab
molta erudició y doctrina després del evangeli
lo molt reverent pare Francisco Móra, dela sagrada Companyia de Jesús y predicador de sa
magestat, que Déu guarde. Lo qual, al anar al
púlpit y baixat de ell, fou acompanyat dels dits
quatra oficials mestres, ab los verguers devant,
portant las massas al coll. So és, al anar des del
aposento dels assessors fins al púlpit y al tornar
des del púlpit fins a dit aposento, al evangeli,
no·s tragueren atxes. Al alsar Déu se’n tragueren quatra de blancas per quatra patges que per
dit effecte estaven previngudas. Acabat dit aniversari, se féu una absolta general cantada ab
molta solempnitat. Acabada la qual, dit celebrant, diaca y subdiaca y demés refferits, després
de haver fet genuflexió al altar y la deguda cortesia a sas senyorias, y després la hauria // 471r //
feta a dit senyor protector s·i hagués acisitit,
se’n anaren ab dits tres verguers ab las massas altas al coll, tornant-se’n en la sagristia, a hont se
despullaren. Y després, se’n anaren ab la mateixa forma havian vingut. Si lo senyor protector
del bras militar ý fos estat, fóra estat cumplimentat al tornar-se’n com se narra als XXII del
corrent. Sas senyorias, ab lo mateix acompanyament que eran anats en dita sala antes de comensar-se dit aniversari, se’n tornaren en la sala
del consistori que·s devant del aposento del ajudant tercer de la scrivania major, a hont se despullaren. Anima eorum per misericordiam Dei
requiescant in pace, Amen.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari los villancicos que se cantaren en la present casa als XXIII del corrent en la
festa solempne del gloriós invicta cavaller y màrtir sant Jordi, patró del Principat, com de dits
villancicos és de véurer, que són assí // 471v //
cusits y signats de números CCLXII.
Dilluns, a XXVI de abril, MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas

senyorias, lo doctor en medicina Jaume Solà,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició, mitjensant jurament, ha fet relació de com al doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, des de la
última relació que té feta li han continuat y de
present li continuan las mateixas indisposicions
de calitat, que li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
Dimars, a XXVII de abril MDCC. // 472r // En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per sa indisposició, Joseph Aparici, mercader, y Francisco
Pinyana, botiguer de teles, ciutedans de Barcelona, experts per sas senyorias anomenats ab
deliberació feta als XIII de agost, MDCLXXXXVIII,
a effecte de fer lo relaix y estima del dany tingut
y suportat per Pera Pau Canals, veler, arrendatari que fou dels drets de las entrades y axidas
del General del present Principat en lo trienni
MDCLXXXXV pròxim passat, per rahó de la invasió y ocupació feta per francesos, han entregat a
sas senyorias lo dit relaix o càlcol, junt ab altres
papers, signats de números I, II, III, IIII, V y
VI, fahents per aquell, havent prestat en la forma acostumada, en mà y poder de sas senyorias, lo sòlit y acostumat jurament, com és de
véurer en lo present dietari, als XV y XVI de setembre, MDCLXXXXVIIII. La qual relació o càlcol
y demés papers han ordenat sas senyorias a mi,
secretari // 472v // y scrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari,
los quals són assí cusits y signats de número
CCLXIII.
Dijous, a XXIX de abril, MDCC. En aquest dia han
tornat assistir a consistori lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, per trobar-se ja
convalescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació que, havent-se conferit lo dia de ahir de orde de sas senyorias ab sa excel·lència, lo senyor virrey, y
havent-li dit sa excel·lència era estat servit als
XIII de mars passat respóndrer a un recado que
dit dia li // 473r // havia portat de part de sas senyorias, en que ordenarian se entregassen los
dos massos del tacaco, sobre del qual li havia
parlat als X del mateix mes de mars quant acudissen allí los officials del General, no podian
escusar lo consistori posar en sa gran consideració que lo official de la capitania general de la
vila de Mataró havia ensenyat als taulers del
General de dita vila lo orde tenia del tribunal
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de antregar-los a sos amos, y que axís li suplicava lo consistori fos servit manar se entregassen a
dits taulers, attès era frau del General. Al que
era estat sa excel·lència servit respóndrer que
estava bé.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab lo secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa, és baxat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus trobats y apresos
en lo present mes de abril, on se han trobat los
infrascrits y següents:
Primo, a XXVI, aprehensió feta en la platja y arenal del mar de la present ciutat // 473v // a Galderich Deuza, natural de Rosselló, de vuyt dobles de quatra.
Ítem, tretse reals plata catalana y un real de quatra.
Ítem, a XXVIII, aprehensió feta en casa de Francesch Figueras, revenedor al carrer dels Flassaders, de onse massos fil de fer puntas, que junt
ab lo paper que cada mas està embolicat pesan
quatra lliuras, deu onsas y una dotsena de
guants petits.
Divendres, a XXX de abril, MDCC. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís en lo
present dietari un acte rebut en poder de Domingo Martí y Aldran, notari públich de la vila
de Puigcerdà y notari de la deputació local de
dita vila y sa col·lecta, als XVIII de abril del corrent any. Del qual apar que, segons relació feta
per Nicolau Labró, mestre de casas y fuster de
dita vila,a // 474r // las obras convenients y necessàrias que·s deuhen fer en la casa del General
de dita vila per sa conservació, y com judica importaran de gasto unas cent vuyt lliuras, dotse
sous, com de dit acte és de véurer, que·s assí cusit y signat de número CCLXIIII.
En aquest mateix die lo Consell Real de la Batllia General, per medi de son procurador fiscal,
ha suplicat a sas senyorias fossen servits ordenar
als officials de la casa del General y Bolla de la
present ciutat que, pagats y satisfets de son just
y condecent salari, done a dit procurador fiscal
certas certificatòrias aucthéntichas de llibres de
General, en los quals consta de la col·lecta dels
dret de la Generalitat, y altrament, que se li ofereixen. Al que és estat respost per sas senyorias,
en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
a. a continuació una relació i una requisició transcrita a
l’Apèndix 4, pàg. 1772.
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ecclessiàstich, que dit Consell Real podia assigurar-se que lo únic desitg del consistori era
procurar a servir a dit Real Consell en quant pogués, y que premeditaria est fet, y que sobre son
contengut tornaria resposta.

Maig
474v

Dimars, a IIII de maig MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha anat en consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari unas lletras
requisitòrias y exortatòrias presentadas a instància de sas senyorias al molt il·lustre y reverendíssim senyor don Miquel Joan de Taverner y
Rubí, bisbe de Gerona, y al molt il·lustre Capítol de canonges de dita iglésia, junt ab lo acte de
la presentata de aquellas, per a que sian servits
no presentar //475r // dignitats ni prebendas ecclessiàstichas a estrangers del Principat, com de
ditas lletras llargament és de véurer, que són assí
cusidas y signadas de número CCLXV.
Dimecres, a V de maig MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni hacistit a consistori los il·lustres y fidelissims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar.
Dijous, a VI de maig MDCC. En aquest die no ha
vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com
lo dia present, de orde de sas senyorias, havia
passat a donar un recado al Real Consell de la
Batllia // 475v // General en resposta del que fou
demanat a sas senyorias als XXX del passat per
medi de son procurador fiscal, dient que·l servirian ab molt gust sas senyorias a no obstant lo
disposat ab lo capítol XXVII, Corts MDXX, pàgina LXXXIIII. En aquest mateix die, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, continuàs en lo present dietari lo
que ohiria se ordenava Rafel Figueró, estamper
del General, y lo que ell respondria. Y és estat
que lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich, en veu de sos companys, ha dit a
Rafel Figueró, estamper del General, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, «lo il·lustre consistori vos ordena que
un de tots los coderns que tingan impressos y
que per havant imprimireu dels llibres intitulats
«Tercer thomo de decissions civils de la Real
Audiència», compost per lo noble don Bonaventura de Tristany, doctor de la Real Audièn1186

cia, «Tercer thomo de decissions del Real Consell», compost per lo noble don Miquel de Caldero, del concell de sa magestat y son regent en
lo que Catalunya, y «Dicisió il·lustrada», per lo
noble don Christòfol de Potau, també doctor
de la Real Audiència, los entregueu al // 476r //
noble don Joseph de Cáncer, advocat fiscal del
General, a fi de que regonega si en dits llibres se
escriu cosa que contravinga al disposat per las
generals constitucions, actes y capítols de Cort,
prerrogativas y lustre del present Principat.» Al
que dit Figueró ha respost que·u tenia per entès
y que ho experimentaria ab molt gust conforme
se li manava.
Divendres, a VII de maig MDCC. En aquest die
no ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, respecte
de trobar-se indispost. Y se adverteix que no·s
farà altra nota fins torne a consistori.
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, havent-se obtinguda hora per medi de
un verguer, los senyors don Ramon de Codina
y Ferreres y Francisco Monfar y Sorts, ciutadà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias,
ab embaxada, han anat ab un cotxe de dos mulas, anant lo verguer a la portalera, a donar la
benvinguda // 476v // al molt il·lustre y reverendíssim senyor don Miquel Joan de Taverner,
bisba de Gerona. Lo qual cumpliment ha fet
sas senyorias ab dit senyor bisbe sols perquè se
era despedit de sas senyorias al anar-se’n en sa
iglésia sens ésser estat cumpliment per sas senyorias quant tingué la gràcia del bisbat. Del
què dit senyor bisbe a fet molt particulars demonstracions de estimació de esta acció, conforme relació ne han fet a sas senyorias los dits
Codina y Monfar quant són estos tornats a
consistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com lo excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
li havia ordenat participàs a sas senyorias fossen
servits premeditar quin temperament s·i podria
trobar per a què la estofa que·s troba en la capitania general per a vestir los sis tèrcios provincials se pogués esbaltir o fer-se los vestits dels
soldats en lo interim que·s disputava si devia pagar dret de Bolla o no en atenció // 477r // que
los soldats de dits tèrcios se troban despullats.
Dissapta a VIII de maig MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssimo senyor oÿdor militar.

Dimars, a XI de maig MDCC. En aquest dia ha
tornat en consistori a asistir lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, trobant-se ja
convalescent de sa passada indisposició.
477v

Divendres, a XIIII de maig MDCC. En aquest dia,
a las dotse horas del mitgdia, ha vingut a consistori lo senyor don Joseph de Ochoa, secretari
del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat. Y de part
de sa excel·lència ha participat a sas senyorias de
com té carta, orde de sa magestad, de que lo
doctor Joseph Güell, jutge de la règia cort, quede suspès de dit offici y del gose d’ell, y per consegüent dels salaris y emoluments. Y que·u noticiava a sas senyorias per lo que té mira al salari
que li paga lo General, per a que no // 478r // sia
pagat de aquí al devant. Y sas senyorias han respost que quedavan ab esta notícia.

ne ordenado, necessitan saber lo que ha passado
en esta materia, me informará vuestra señoría lo
que se le ofreciere por lo que toca el tablajero, y en
caso de no haver llegado esta noticia a la de vuestra señoría dispondrá vuestra señoría se haga
averigüación luego de ello, dándome parte de lo
que resultare, previniendo a vuestra señoría que
en caso de no haver tomado la disposición de testigos contra de ella en la consulta que sobre esse mismo casso tiene formada de mi orden del auditor
real de esse exército por la que a él toca y en que
esté comprehendido el tablajero. Dios // 479r //
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y mayo XII de MDCC. José Landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet escrit a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y
capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, de data de XII del corrent,
ab la qual és servit sa excel·lència participar-los
lo informen acerca sis dobles que lo governador
de las Medes y tauler de Torroella de Mongrí
havian cobrat y exigit indebitament del patró
Honorat Chapuy, per a donar-ne rahó a sa magestat, que Déu guarde, com de dit bitllet és de
véurer, que·s assí cusit y signat de número
CCLXVI y del thenor següent:

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnñifich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com lo dia present havia posat de
orde de sas senyorias, en mà de sa excel·lència,
un recado en escrits en resposta del sobredit bitllet, contenint que lo consistori possaria a administrar justícia contra dit tauler, a qui ja haurà
fet venir. Y que qualsevol cosa que constàs del
procés fulminat contra lo governador de las
Medas no era competent per a dit tauler. Lo
qual recado en escrits han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari, lo qual és assí
cusit y signat de número CCLXVII y del thenor
següent:

Segueix-se dit bitllet.

Segueix-se dita resposta.

«Ela día 14 de henero deste anyo, el patrón Honorato Chapuy, de nación francés, hallándose con
su gangil en el puerto de Estartit, donde se refugió por el mal tiempo, he entendido que el tablajero de la villa de Torruella le // 478v // preguntó
qué carga llebava y de donde venia. A que respondió el patrón que de Alicante, y que el cargo hera
de barrilla y sossa. Que repuso el tablajero hera
perdido y la embarcación por haver caýdo en comiso, no dando el manifiesto a su tiempo. Que el
patrón se disculpó con el pretexto de estar de tránsito y no haver rompido el cargo, expressando que
si quería verle allí se le haría patente. De que resultó, después de haverle maltratado y tenido presso el governador de las Medas por diffarentes altercados, el ponerlo en libertad mediante séis
doblones, con que contribuyó para los dos. Y porque para dar quenta a su magestad, como me tie-

«Excel·lentíssima senyor.
Lo consistori dels diputats y oÿdors de // 479v //
comptes del General, en resposta del billet de
vostra excel·lència de XII del present mes de
maig, diuhan a vostra excel·lència que, havent
participat al consistori lo advocat fiscal del General que tenia notícia de alguns accessos del
tauler del General de la vila de Torroella de
Mongrí contra lo patró Honorat Chapuy, de
nació francés, y que per la averigüació y càstich
importava véurer dit patró en las embarcacions
que estan en lo moll de la present ciutat per un
verguer, que a eix efecte envià antes dels catorse
del mes de abril proppassat, com en effecte, dit
patró presentà una suplicació al consistori contra dit tauler, instant ésser rebuda informació
del fer. La qual fonch comesa lo dia XIIII de dit

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
477v i 478r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
478v i 479r del trienni 1698-1701.
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mes de abril als assessors del General, segons és
estil. Y estant estos promptas per a rébrer la informació, no obstant moltas instàncias fetas per
lo procurador fiscal al dit cònsul francés, no se
ha pogut conseguir comparaguessen los testimonis que podian testificar sobre lo fet, y no
podent-se valer del procés fulminat davant del
auditor de la gent de guerra per ésser totalment
incompetent e incapàs de conéxer del declive en
quant se mira al official // 480r // de la Generalitat se troba lo consistori impossibilitat fins a que
comparegan dits testimonis y sie legítimament
substanciat lo procés de passar a major demonstració contra dit tauler, al qual han manat, ab
carta, se presente devant lo consistori per a donar rahó de son obrar respecte de las refferidas
queixas contra ell donadas, assegurant a vostra
excel·lència que procehirà lo consistori ab la
exactitut possible en la verigüació y càstich que
sia trobat marèxer lo dit tauler, de forma que
meresca la approbació de vostra excel·lència.»
Dissapta a XV de maig, MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, lo magnífich doctor micer Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de que lo dia present se és
conferit en lo palau del excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
de orde de sas senyorias, las insaculacions respecte de que se havia de passar a tràurer insaculadors segons disposició // 480v // de capítols de
Cort, y que li estimaria lo consistori fos servit
nominar-lo si lo portal nou de la present ciutat
se mudaria y se faria novament en altre puesto
de la muralla. Al que és estat servit respóndrer
que las insaculacions encara no havien tornat de
Madrit, y que en tenir-las ja la enviaria, y que no
creya que dit portal se fes ab altra part.
Dilluns, a XVII de maig MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per haver presa una purga.
Dimars, a XVIII de maig MDCC. En aquest dia no
han vingut ni asistit al consistori los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, emperò aquell, a ocasió de aver // 481r //
purgat lo dia de ahir.
Dimecres, a XIX de maig MDCC. En aquest dia
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari: un vot en escrits fet
als XVIII de maig per un assessor y sinch consulents en y ab lo qual són de vot y parer que,
acerca si las estofas que venen a compta de la
real hasienda deuhan o no pagar drets de la Ge1188

neralitat, podan y deuhan sas senyorias péndrer
temperament que ab súplica se preste caució per
lo procurador fiscal patrimonial o per lo vehedor general del real exèrcit, observant-se las formalitats de registrar, Bollar y plomar las robas;
un recado fet en escrits per a sa excel·lència lo
senyor virrey inseguint-se dit vot; altre vot en
escrits fet per un assessor, advocat fiscal y tres
consulents la mateixa diada, ab la qual són de
vot y parer que podan y deuhen sas senyorias
péndrer lo temperament prestant-se-la caució
per lo procurador fiscal patrimonial, com se féu
en lo any MDCXXXIIII; y de un recado també en
escrits fet a sa // 481v // excel·lència sobre lo
contengut en est últim vot, com més llargament
de dits vots y recado és de véurer, que són assí
cusits y signats de números CCLXVIII, CCLXIX, CCLXX y CCLXXI y del thenor següent:
Segueix-se dit vot.
«Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori als nobles y magnífichs assessors,
advocat fiscal de la present casa y consulents
aplicats als XII del present y corrent mes de
maig, MDCC, què és lo que devian y podian
obrar los senyors deputats y oÿdors en orde al
temperament se podria premeditar perquè la estofa que·s troba en la barraca de la Capitania
General per a vestir los soldats dels sis tèrcios
províncials se pogués esbaltir, fent-se los vestits
per dits soldats, en lo interim que·s disputava si
devia pagar dret de Bolla o no en atenció a que
los soldats de dits tercios se troban despullats.
Vist un bitlet o carta escrita al consistori per lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general en lo present principat de Catalunya, als XIIII de janer de dit any,
ab la qual carta se serveix sa // 482r // excel·lència donar propri ús per dits gèneros de robas en
consideració de que ditas robas se havian de
comprar per a vestir los soldats de dits tèrcios,
havent-se de fer dita compra en França, per a
administració y compta de sa magestat, Déu lo
guarde, y que al arribar dits gèneros de robas se
registrarian ab la major severitat per a que los
administradors dels drets restassen ab entera satisfacció y per a llevar tot escrúpol de frau. Vista
la relació dels paños y estofas y altres géneros
que se requirian per a vestir dits soldats y avillarlos per lo noble don Gregori de Malla, vehedor
general del exèrcit de Catalunya, dels gèneros
que necessitava per al dit virtuari y abillament
dels soldats feta als XII de dit mes y any. Vista la
deliberació feta per dit consistori als XIIII del
mateix mes y any, ab la qual concedeix propri ús
franch de dret de General a sa excel·lència, en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
481v i 482r del trienni 1698-1701.

nom de sa magestat, de tots los gèneros especificats en la sobradita relació. Vista la relació feta
per medi de doctor Jaume Oliva, subrrogat en
lo offici de síndich del General, ab la qual, de
orde de dit excel·lentíssim senyor llochtinent,
digué a dit consistori // 482v // que premeditàs
lo temperament se pogués trobar per a què los
dits gèneros de abillaments, dels quals se havia
concedit propri ús respecte dels drets del General que ja se trobaven en la barraca dalt mensionada se poguessen emplear y distribuhir per al fi
y effecte que eren vingudas, no obstant se pretengués dret de Bolla, la qual estava arrendat
mentres se disputa si deurian pagar dret de Bolla o no los gèneros subjectas a dit dret, en atenció que los soldats de dits tèrcios se trobavan
después. Vist lo que diposa lo dret municipal en
Catalunya en semblants caos, vistos diffarents
exemplars antichs y moderns, molt vulgarment
en la present casa y se troban remissions en lo
compendi que en lo any MDCXCI se féu de orde
dels tunch senyors consistorials que tenen respecte al present cas, y particularment lo exemplar que·s llitg, ademés dels sobredits en lo procés familiar del estament eclesiàstich de las
Corts congregades en la vila de Monsó per la sacra, cesàrea, cathòlica y reals magestats del emperador Carlos Quint y prosseguida aquella per
lo sereníssim senyor don Felip, //483r // príncep
y primogènit en Castella y Aragó, en lo qual
procés se llig als XXVI de desembre, MDLIII, se
dóna una súplica per Gerònim Almesan, suplicant que la cort manàs als diputats li restituhissen algunas cosas apresas que eran de dit sereníssim senyor príncep y primogènit, las quals li
havian apresas los officials del General perquè
dit Almesan las havia revellidas en sa casa sens
pagar los drets o que estaven subjectas. A la
qual súplica los tres estaments, firmats los presidents respective de aquells, en la mateixa jornada de XXVI de desembre, manaren despidir
lletras manumissòrias als deputats perquè, concedint a la voluntat y servey de dit serenísims senyor príncep y primogènit, restituhissen al dit
Almesan los bens que tenian inventariats. Y que
de la pena comesa li fos feta remissió al dit Almesan, pegant, emperò, lo dret tocant al General per aquellas ab la submissió en semblants casos acostumada, la qual provisió de la cort se llig
en dit procés familiar, foli CCVII. Vist lo que se
havia de véurer.
Attès y considerat que en semblants casos y
quant se offereix duptar-se de la solució
// 483v // dels drets de la Generalitat en casos o
gèneros pertanyents als drets de aquella, los
quals o podan detetiorar-se o la destinació de
aquell no admet dilacions, y serian gran deservey de sa magestat entretenir-las ab controvèrsias, encara que ab la celeritat que demanan las
1189

que condueixen a vectigals se ha acostumat suspéndrer la exacció dels drets, restituhint o dexant passar líberament los gèneros de que·s pretén cobrar prestant caució, y en aqueixa
conformitat, assenyaladament, se ha encontrat
que a IIII del mes de juliol MDCXXXIIII, lo procurador fiscal patrimonial de sa magestat donà una
súplica en lo consistori firmada per lo noble regent en lo supremo de Aragon don Felip Vinyes, a las horas advocat fiscal real en lo mateix
cas que lo present, demanant encara que se
salvàs los drets, reservant-los, perquè la divisió
de la causa que intentava per lo que compareixia
devant del consistori que ha prestada caució, la
qual effectivament prestà y exhibí, se tornassen
los vestits de munissió que se trobavan en las casas del General detinguts a instància dels arrendataris, del que se forma procés y se troba
recòndit en lo armari XXIIII, número
CCLXXXXIX de la escrivania major. Attès y
considerat que aquest medi de la caució en semblant casos es estat admès per // 484r // lo rey,
nostre senyor, moltas vegadas, com apar en dit
compendi de las manificèncias reals, y assenyaladament als XIX de juny, MDCLXXX, en la qual jornada sa magestat se serví manar per Cancellaria
escríurer als antecessors de vostra senyoria que
en cas se offerís algun dubte sobre lo que se havia de pagar de drets per uns arbrets que havian
de passar per Tortosa, conduhint-los dende allí
a Cadis per lo servey de la armada real, que·ls
deixassen passar donant fiansas de satisfer lo que
importaran dits dres, dient sa magestat que se’n
donaria per servit.
Attès que no sols en dits casos de solució de
dret, però en altres qualsevols en los quals se
controverteix de cosas que per lo temps possunt
petire vel per qualsevol causa que puga moure lo
ànimo del jutge en no suspèndrer la restitució
de la cosa dum pendet lo judici ab lo qual se ha
de tractar de la plenària llibertat de aquella se
ha practicat en lo present casa restituhir-las,
mitgensant caució, com és de véure en lo vot incertat en lo dietari del trienni MDCLXXXIII en
jornada de III de setembre MDCLXXXV.
Attenent que la causa per la qual sa excel·lència
se serveix demanar al il·lustríssim consistori la
llibertat de entrar los gèneros de robar per a vestir los soldats, no és en prejudici dels drets del
General, encara que lo de la Bolla sea arrendat,
perquè sols se mira sa // 484v // excel·lència a no
retardar lo cobrir los soldats despullats y necessitats de vestir-se, no exclohent lo ventilar-se si
dits gèneros estan subjectes als drets de Bolla, si
no que, mentres se disputaria si devian pagar-lo
o no, nos ... lo effecte per lo qual venian destinats y se deteriorassen, sens que contrahescan a
dita instancia ni lo dret comú ni municipal ni la
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observansa de la present casa, attenent que no
obstaria si se deya que los drets de Bolla se troban vuy arrendats, y així, que lo excel·lentíssim
consistori no tindria facultat de admètrer algun
temperament en lo present cas no concentint
los arrendataris com sia cert que lo arrendament, segons apar del acte de aquell, és fet obligant-se lo consistori a estar-los de evicció per a
exhigir los drets segons capítols y actes de Cort,
ordinacions, y segons se han acostumat rébrer y
cobrar-se los drets sobredits, y lo tornar los géneros de que·s tracta, prestant caució no constava a que lo il·lustríssim consistori ha promès als
arrendataris, perquè per medi de la caució se fa
estar la casa sobre la qual los arrendataris podan
interessar, attenent que per assegurar aquesta
existència se déu péndrer caució // 485r // o del
procurador fiscal patrimonial del rey, nostre senyor, lo qual pot sens dificultat alguna obligar
la hasienda real, quant més que, de si en tot cas
restaria obligada, a més de las personas que donaria per fermansas, y lo mateix procehiria en
cas que altra persona se offerís a prestar de dita
caució, com lo molt il·lustre vehedor general
del real exèrcit, que segons resulta dels papers
exhibits y altrament per son offici ha corregut a
son cuydado la administració de fer venir los gèneros de roba de que se tracta per beneficiar
lo real patrimoni. Y axí, aprovant-li lo fet lo excel·lentíssim llochtinent general ha no menos
pogut obligar la hazienda real, y donant fianças
com se deu en las caucions que·s prestan, se observaria lo mateix que en lo cas de la real carta o
despaig dalt mencionat sobre dels abres y cessan
totas las disputas y reparos que·s podrian considerar.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que, attesa la naturalesa del negoci de
què·s tracta, pot y deu vostra senyoria, sens irrogar prejudici algu a la Generalitat y arrendataris,
péndrer temperament en la present ocurrència
reduhint-lo a que ab súplica se presta caució per
lo procurador fiscal patrimonial o per lo dit vehedor, ab la qual, observant primer las formalitats y estils de la casa //485v // del General en registre, Bollas y plomas, las ditas robas en la
forma acostumada se hagen de dexar passar líberament ditas robas encontinent, ab la qual
proposició per dit sa excel·lència manar elegir lo
que sia mercè son agrado y és no sols demonstració més copiosa del effecte ab que lo consistori se troba en servir a sa magestat, sino també
de igual utilitat per al general, pues ab qualsevol
dels dos medis se consegueix lo restar salva e
més ab igualtat y sens discrepància lo dret de la
present casa. Y així ho senten. En Barcelona, als
XVIII de maig MDCC. De Cruylles, assessor subrogatus.
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Valencia, consulens. Don Antonius de Potau,
consulens. Oliva, consulens. Llampillas, consulens. Dehona, consulens.»
Segueix-se dit altre vot.
«Jesúsa, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes als nobles y magnifichs assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits y altres, en orde
quin temperament podia trobar-se perquè las
robas que es troban en una barraca fora la present ciutat per // 486r // vestir los soldats dels sis
tercios provincials poguessen servir per lo dit effecte, sens més dilació, mentres se tarda a dicidir
si deuhen pagar lo dret de Bolla, per haver-ho
així insinuat al dit molt il·lustre y fidelíssim consistori per medi de son síndich lo excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde. Vistas
las deliberacions presas per lo dit molt il·lustre y
fidelíssim consistori los días XII y XIIII del corrent. Vistos los capítols de Cort y constitucions
disposants sobre la exacció dels drets del General. Vistos varios exemplars aserca dela matèria
subjecta. Vistos no menos alguns processos de
causas devant del dit consistori en què se ha disputat y declarat sobre dit punt de exacció de
drets semblant al cas present. Vist singularment
un procés del any MDCLXIIII, recòndit en lo armari de número XXIIII, sots número dos mil
nou-cents y nou, del aposiento de ajudant tercer de la escrivania major, en lo qual lo procurador fiscal patrimonial, ab suplicació firmada per
lo noble don Felip Viñes, quòndam, advocat
fiscal patrimonial, present, tant causió, suplica
al consistori que no se li embargassen uns vestits
vinguts de fora regne que havian de servir per
los soldats del real exèrcit, prometent ab dita
caució pagar lo dret de la Bolla en lo cas de ésser
declarat haver de pagar dit dret. Vist un memorial intitulat «Compendio de las reales munificencias que feren en lo any MDCLXXXXI, de
// 486v // orde del tunch molt il·lustre y fidelíssim consistori, los assessors y advocat fiscal de la
present casa y tres dels consulents que en lo cas
present se troban los consultats per lo dit consistori». Vist tot lo demés que se havía de véurer.
Attès que del capítol de Cort del sereníssim senyor rey don Pedro lo Tercer en la Cort de Barcelona, any MCCCLXV, que·s troba continuat
en lo llibre dels Vuyt Senyals, recòndit en lo arxiu de la present casa, en foli XI, y de la constia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
481v i 482r del trienni 1698-1701.

tució I, títol «De drets de General», del que
nostres pràctichs catalans an dit sobre dit capítol
de Cort y constitució y de la observansa de la
present casa, axí en concessions de propris usos
com en declaracions fetas per los assessors, resultan que los sereníssims senyors reys, per sa
real clemència, y attenent a la conveniència y
benefici redundava a la real, se serviren enclòurer assí a sas cosas en obligació de pagar los
drets de la Generalitat, y que en esta intel·ligència y observansa se ha sempre estat, de la qual en
tot cas seria la conexensa y decisió del dupta, en
lo cas de haver-lo del molt il·lustre y fidelíssim
consistori, com no menos los sereníssims senyors reys se hagura ab dret per sa real benignitat la jurisdicció en dit particular, havent-la concedida al consistori privative ad quoscumque.

casa lo medi de caució prestada per semblant official, si sols lo de prestar la caució lo procurador fiscal patrimonial, com en dit any MDCXXXIII. Per so y altrament, los doctors infrascrits
són del vot y parer que pot y deu lo molt il·lustre y fidelíssim consistori péndrer lo temperament de què entre dita roba prestant dita caució
en lo modo y conformitat que se practica en lo
dit any MDCXXXIIII en lo cas semblant y està
contengut en lo recado que a part se entregue.
Y així ho sentan. En Barcelona, als XVIII de maig
MDCC.

Attès no·s troban en tèrmens de dret de Bolla,
// 487r // del qual no·s pot concedir propri ús,
ans bé, lo interès en orde a dit dret de Bolla és
únicament dels arrendataris de aquella y sols del
consistori és lo prevenir no·s perjudique als
arrendataris en lo acte del arrendament.

Segueix-se dit recado.

Attès que, discorrent-se sobre de temperament
en la subjecta matèria per la prompta efectuació
que·s desitja de dita roba ha de ser de manera
que no sols resta conservada e il·lesa la perrogativa del General en cobrar dits drets en tal cas,
sino també assegurat lo interès dels arrendataris.
Attès que en semblants casos, y singularment en
lo dalt mensionat del any MDCXXXIIII, tant ajustat ab cas present, se troba practicat lo temperament o medi de la caució.
Attès que per poder-se practicar la caució ha de
ser de manera que faciat extare rem o asegure la
cosa o lo dret sobre que és la disputa si deu pagar-se, prestant la caució lo procurador fiscal
patrimonial reste anterament lo consistori, assigurant per presumir-se de dret lo fisch sempre
solvendo.
Attès encara que se haja fet algun reparo on si s·i
dificultarà lo prestar-se la caució en la forma
que en dit any MDCXXXIIII, lo que ha donat ocasió a voler-se proposar o incinuar-se altre medi,
so és, de que comparagués y prestàs dita causió
lo vehedor general del real exèrcit de sa magestat, obligant la hazienda real.
Emperò, com se pugan offerir grans difficultats
per la validat de dita obligació y caució que
// 487v // prestaria dit vehedor, ha per si pot
aquell, per rahó de son offici, obligar la hazienda real, sens intervenció del procurador fiscal
patrimonial, ja per no trobar-se practicat en la
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De Gallart y Pastor, assessor. Don Josephus de
Cancer. Doctor don Pedro de Cardona. Doctor
Joseph Costa, consulens. Doctor Joseph Arcidet,
consulens.»

«Excel·lentíssima senyor.
Lo consistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General d’est Principat, havent-li son síndich participat, de orde de vostra excel·lència,
quant del servey de sa magestat, que Déu guarde, y agrado de vostra excel·lència, seria que lo
consistori trobàs algun // 488r // temperament
per a que la disputa que se à suscitat, pretenent
que las robas que per compte de la real hazienda
se troban en una barraca fora de la present ciutat
serian exemptas de pagar lo de dret de la Bolla,
no retardàs lo poder-se aquellas posar en obra,
per lo effecte que són destinadas de vestir los tercios del real exèrcit, los soldats dels quals van
despullats y ne tenen gran necessitat. Diu a vostra excel·lència que és notòria a vostra excel·lència la promptitut y effecte ab que dóna lo consistori de propri ús de ditas robas, afranquint-las,
axís, de dret de entrada, que deuran que haverse aportat de fora regne, a més de dret de Bolla
que d’ellas deu exigir-se, a la ocasió se volan posar en obra, significant ja alashoras a vostra excel·lència que de est dret no era mà del consistori lo afranquir-las, y que ab esta intel·ligència
manaria a vostra excel·lència se pagàs dit dret de
Bolla, puix en la dels drets de la Generalitat se
han dignat los sereníssims senyors reys ésser
compresos capítols de Cort, constitucions y observansa, emperò, tenint present lo major real
servey a los convenients se poden seguir de retardar-se mentres no cessa la disputa que se à sucitat lo vestir dits soldats. Ha discorregut, inseguint dit exemplar que·s troba practicat en lo
any de MDCXXXIIII, acerca vestits de soldats del
real exèrcit, que vostra excel·lència mane que
promptament se introduhescan ditas robas en la
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
481v i 482r del trienni 1698-1701.
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casa del General, a hont diuhan registrar-se y
combinar-se ab lo proposat per lo tocant
// 488v // al dit General de entrada, y que per lo
dret de la Bolla se preste la caució fideiussòria en
la conformitat que se practica en lo dit any
MDCXXXIIII, com pot servir-se véurer vostra excel·lència en la còpia de procehiments que se’ls
entrega, ab la qual caució lo consistori, per sos
assessors, sens prejudici del dret de las parts,
provehirà que de ditas robas sian plomadas y sagelladas del sagell de cera de Bolla, y axís, entregadas a las personas han de córrer en la fàbrica
de ellas, notant-se en son degut lloch per los officials del General a qui toca la quantitat que importa lo dret de ditas robas, donant aixís providència prompta a la urgència de vestir los
soldats, prometent-se lo consistori convindrà
vostra excel·lència en medi tant proporcionat ab
la certesa que a discórrer que·n puguese platicar
de altre cumplint a sa obligació lo admetria ab
molt gust per a donar-lo a vostra excel·lència.
En aquest mateix dia, present en consistori jo,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, me han ordenat sas senyorias constinuàs en lo present dietari tant la
proposició se faria com y també los vots de sas
senyorias acerca dita proposició fou esta feta per
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, consistint en que proposava a sas senyorias
qual dels dos referits vots apereixa a sas senyorias se deuria seguir y posar-se en exequució.
// 489r // Y dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich és estat de vot y parer que seguesca y pose en execució lo dit vot fet per los
sis, y que per lo síndich sia aportat dit vot y lo
recado en escrits fet també per los sis sobre dit
vot a sa excel·lència. Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar és estat del mateix parer del
senyor deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real és estat del mateix parer del senyor deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich és estat de parer que ni un ni altre dels dits
vots refferits, ab sos respective recados en escrits, fets sobre son contengut, sian seguits ni
posats en exequució, y que axís, per consegüent, ni un ni altre sia enviat a sa excel·lència,
sino que est fet, com a tant grave y de considerables conseqüèncias, junt ab dits vots, sia consultat ab una Novena o Divuytena, per a que en
vista del que aconcellerian, se pogués péndrer la
més acertada deliberació.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
estat del vot y parer del senyor deputat ecclessiàstich.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és estat
del vot y parer del senyor deputat ecclessiàstich.
En aquest mateix dia, a un quart tocat per las
dotse horas del mitgdia Salvi Malloll, corredor
de orella, ciutedà de Barcelona, procurador,
junt ab altres y assolas del doctor en drets Pau
Bosch, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, obtenint lo offici anomenat //489v // guarda ordinària del General de Catalunya del portal
de Mar de esta present ciutat, si y conforme, y
no altrament, consta de la procura ab acte rebut
en poder de Joan Ribas, ciutedà honrrat y públich de Barcelona, als XXVI de octubre MDCXCIII, la qual és assí cusida, signada de número
CCLXXII, en la qual no consta en qual part se
ha fer dit acte y que sols en ella se narra que dit
Pau Bosch, com a obtenint lo offici de guarda
ordinària del General de Catalunya del portal de
mar de esta present ciutat de Barcelona, fa procuradors etcètera, sens dir d’esta present ciutat
de Barcelona, en dit nom, constituhit personalment devant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor fra Clemente Solanell y de Foix, pabordre de Àger, del real monastir de Santa
Maria de Ripoll, de la sagrada orde de sant Benet, deputat eclessiàstich, trobat en un quarto
del Palau Real a hont habita, ha renunciat en
mà y poder de sa senyoria y a favor y en cap de
ell mateix dit Salvi Malloll lo dit offici de guarda
ordinària del General de Catalunya del portal de
dita esta present ciutat, si y conforma està expressat en dita procura, per ser dit offici altre
dels antichs y que·s podan alienar, suplicant a sa
senyoria ésser-li admesa dita renunciació en dita
forma. E sa senyoria ha admesa aquella si et in
quantum per capítols y actes de Cort li és lícit y
permès. Essent presents per testimonisa
// 490r // Pera Joan Viñals, argenter, ciutedà de
Barcelona, qui ha firmat conéxer a dit Salvi Malloll, y Joan Quadras, doctor en philosofia, també ciutedà de Barcelona.
Successivament, y antes de dos quarts per a las
dotse horas del mitgdia, dit Salvi Malloll, en dit
nom, constituhit personalment en lo quarto de
dit Palau Real a hont té sa pròpria habitació lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Aleix de Miravall, deputat militar, ha requerit a mi, don Ramon de Codina y Farreras, que com a secretari y
scrivà major del General llevàs acte de que, havent-se conferit en dit quarto a effecte de renunciar en mà y poder de sa senyoria y a favor y
en cap de ell mateix dit Salvi Malloll de dit offici
de guarda ordinària del General de Catalunya
del portal de Mar de dita present ciutat, si y
conforma està expressat en dita procura, per ser
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1774.

dit offici altre dels antichs y que·s poden alienar,
a effecte de suplicar a sa senyoria li fos admesa
dita renunciació en dita forma, després de haver
picat en la anella de la porta de dit quarto de diffarents vegadas ha exit una criada y ha dit que
dit senyor deputat militar era fora casa. Presents
per testimonis los refferits Pere Joan Vinyals y
Joan Quadras.
Immediatament, y també antes de dos quarts de
las dotse horas del mig dia, dit Salvi Malloll, en
dit nom, constituhit personalment en lo quarto
dit de la visita de la present casa de la Deputació, a hont té sa pròpria habitació lo il·lustre y
fidelíssim senyor // 490v // doctor micer Joseph
Llopis, ciutedà honrrat de Barcelona, deputat
real, he requirit a mi, don Ramon Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, llevàs
acte de que, havent-se conferit en el seu quarto
a effecta de renunciar en mà y poder de sa senyoria y a favor y en cap de ell mateix dit Savi
Malloll, lo dit offici de guarde ordinaria del General de Catalunya del portal de Mar de dita
esta present ciutat, si y conforme està expressat
en dita precura, per ser dit offici de altre dels antichs y que poden alienar, a effecta de suplicar a
sa senyoria li fos admesa dita renunciació en dita
forma, després de haver picat en la anella de la
porta del quarto de la escala de dit quarto diffarents vegadas, ha axit una criada y ha dit que dit
senyor deputat real no era en casa. Presents per
testimonis los refferits Pera Joan Vinyals y Joan
Quadras.
Poch après y casi encontinent, y antes de dos
quarts per las dotsa horas del mitgdia, dit Salvi
Malloll, en dit nom, constituhit personalment
en la present casa de la Deputació y devant de la
porta de la Sala dels Reys que ix al corredor que
és en front de la porta de scrivà major de dita
present casa de la Deputació, per la qual porta
se va a la sala del consistori, ha requirit a mi,
don Ramon de Codina y Farreras, llevàs acte de
que avent-se conferit en dit puesto a effecta
//491r // de renunciar en mà y poder del il·lustre
fidelíssim consistori de sas senyorias y a favor y
en cap de ell mateix, dit Salvi Malloll, lo dit offici de guarda ordinària del General de Catalunya
del portal de Mar de dita esta present ciutat, si y
conforme està expressat en dita procura, per ser
dit offici altre dels antichs y que·s podan alienar,
a effecta de suplicar a sas senyorias li fos admesa
dita renunciació, en dita forma, se ha trobat ésser tencada la dita porta, y que havent picat algunas vegadas ningú ha respost, havent precehit lo mirar si està ven ubertas las dos portas
de la dita Sala dels Reys que ixan al terreplè dels
tarongers. Y havent-se trobat també tancadas, y
que així mateix és estat trobat no estar ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas se1193

nyorias. Presents per testimonis los referits Pera
Joan Vinyals y Joan Quadras.
Y finalment, consequutivament, y antes dels dos
quarts per las dotse horas del migdia, dit Salvi
Malloll, en dit nom, constituhit personalment
davant y en presència del il·lustre y fidelíssim senyor fra Rafel Nadal, sagristà major de dit real
monestir, oÿdor ecclessiàstich, personalment
trobat en la casa de sa pròpria habitació, cituada
davant lo fossar de la iglésia parroquial de Sant
Miquel de la present ciutat, ha renunciat en mà
y poder de sa senyoria lo dit officio de guarda
ordinària del General de Catalunya del portal de
Mar de dita esta present ciutat, si y conforme
està expressat en dita procura, //491v // a favor y
en cap de ell mateix, dit Salvi Malloll, per ser dit
offici altre dels antichs y que·s podan alienar, suplicant a sa senyoria ésser-li admesa aquella si et
in quantum per capítols y actes de Cort li és lícit
y permès. Essent present per testimonis los referits Pera Joan Vinyals y Joan Quadras.
E immediatament, fetas totas las sobreditas cosas, après de haver tocat dos quarts per las dotse
horas del mig dia y mes de mig quart antes de
tocar las tres quarts per las dotse horas del mig
dia jo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major de dit General, me so conferit
en la casa de la pròpria habitació del dit doctor
Pau Bosch, prevere, cituada en la present ciutat,
en lo carrer dels Flassaders, y havent preguntat
me ensenyassen lo dit doctor Pau Bosch, prevere, malalt, me han fet entrar en un aposento que
trau porta a la sala del cap de la escala, anant per
mà esquerra. Y he trobat un cadàver ajagut a terra sobre una bayeta negra, cubert de cara ab un
mocador blanch, ab dos candeleros ab sos ciris
blanchs encesos, so és, un a cada part del cadàver. Y havent dit als circunstants li descubrissin
la cara, ó han fet. Y tots los dits circunstants han
dit y refferit que era lo corts del dit doctor Pau
Bosch, prevere, qui era mort, anima eius in pace
requiescat. // 492r // Amen. Y he trobat que lo
dit cadàver estava en esta forma, a més del referit, so és ajagut sobre un o més coxins blanchs,
aportava en lo cap tocado o toquilla blanca, camisola blanca, calsotets de tela blanca y mitjas
blancas. Essent-hi presents per testimonis los
sobre referits per a Joan Vinyals y Joan Quadras.
Divendres, a XXI de maig, MDCC. En aquest dia
han comparegut devant de esta ciutat quatra
galeras del rey christianíssim, la una de las quals,
ab quatra canonadas, saludà a la plassa, y la plassa los tornà la salut disparant algunas canonadas
y córrer veu que n·i havia més.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor micer
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
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del General y present casa, ha fet relació a sas senyorias de com de orde // 492v // de sas senyorias, exceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, als XIX del corrent ha posat en
mà del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, per un
vot y recado fet per un acessor y sinch consulents que·s troban cusits y continuats en lo dietari corrent, en jornada de XIX del present, signats de números CCLXVIII y CCLXIX, sobre
estofas per a vestir-se soldats, y acerca si deuhan
o no pagar drets de la Generalitat. Y que sa excel·lència havia respost que estava bé.
Dissapta, a XXII de maig MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, Joseph Iglesias, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació com en execució de la deliberació per sas senyorias feta lo dia
present ha publicat que qui·s poria en dita de fer
la obra de mestre de casas de la reedificació de la
casa que fou demulida en lo any MDCLXXXXVII
per ocasió del siti que lo rey christianíssim posà
sobre esta capital y que lo General tenia cerca lo
portal Nou de la present ciutat de Barcelona,
per mitja de cent sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, se li // 493r // donarian sinquanta lliuras de axaus per una vegada tantsolament. La
qual dita no ha acceptat ningú. Y que després ha
publicat a mitjas ditas, y que ningú tampoch y
ha dit a mitjas ditas. Y que no vent-hi ningú que
un volgués fer per menos que Pera Campat,
mestre de casas de la present ciutat, que és per
preu de mil dos-centas sinquanta lliuras, moneda barcelonesa, ab sinquanta lliuras de axaus per
una vegada tantsolament. E com ne havia fet ja
relació a sas senyorias als XXX de mars pròxim
passat, com és de véurer en lo dietari del present
trienni, en dita jornada, ha lliurat lo fer dita
obra a dit Pere Campet, per dit preu de mil doscentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa, ab
sinquanta lliuras de axaus per una vegada tantsolament.
493v

En aquest die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar se és partit per la vila de Granollers y
altres parts per negocis y effers seus propris,
avent obtinguda llicència de sas senyorias en virtut de deliberació lo dia present feta.
Dimecres, a XXVI de maig MDCC. En aquest dia
Francisco Julià, pintor de vidrieras, ciutedà de
Barcelona, elegit y anomenat per los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General del present prinicipat de Catalunya y lo
magnífich racional de dit General, ha prestat lo
sòlit y acostumat jurament a Déu, nostre senyor, y a sos sants quatra Evangelis per ell corporalment tocats, de haver-se bé y llealment en
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la visura per ell fahedora de la feyna feta per
Francesch Saladrigas, pintor de vidrieras de la
present casa de la Deputació, y per la dita present casa expressada en un compte, en lo qual,
per mi, secretari y scrivà major del dit general,
se toca la oblata a VI de maig corrent, estimant y
avaluant dita feyna, segons Déu y sa consciència, // 494r // segons lo estil y pràctica del offici
de pintor de vidrieras.
En aquest mateix dia lo dit Francisco Julià, pintor de vidrieras, ciutedà de Barcelona, ha entregat a mi, secretari y scrivà major del dit General
y present casa, una relació mitjansant dit jurament en escrits, feta y firmada en orde a la sobredita visura de la dita feyna feta per dit Francesch Saladrigas, com és de véurer en dita
relació, que·s assí cusida y signada de número
CCLXXIII. La qual han ordenat sas senyorias
fos continuada, la qual és del thenor següent:
Segueix-se dita relació.
«Dicha jo Francisco Julià, pintor de vidrieras,
ciutedà de Barcelona, anomenat per los molt
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General de Catalunya y magnífich racional, acerca de la judicació de la feyna ha feta en
la casa de la Deputació, palau del rey, a las salas
a hont se ajuntan los senyors del Real Consell
Civil, Francesch Saladrigas, major, pintor de vidrieras de dita casa de la Diputació, com apar de
un compte en lo qual se ha fet doblata per lo
noble secretari y scrivà major del General als VI
del corrent, y en virtut de jurament que ha prestat lo dit present, dich al veritat, tant en orde al
valor dels vidres y filats com de la que // 494v //
imposan las mans del temps que dit Saladrigas
se ha empleat en dita feyna, y és en la forma següent:
Primo, en las salas a hont se ajuntan los senyors
del Real Consell, en las vidrieras ý à vint vidres
nous ab plom y estany, y treball cada vidra quatra sous y sis.
Més, per adobar los finestrons de sobre las portas de consistori, coranta-sis vidres nous, que
val cada vidra quatra sous y sis.
Més, en las dos vidrieras novas del arxiu, setanta-dos vidres nous, que val cada vidre quatra
sous y sis.
Més, per adobar las vidrieras del arxiu y una de
consistori, y posar·i dos vidras més y un de gran,
valen los mitjans, cada vidra, quatra sous y sis, y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
493v i 494r del trienni 1698-1701.

nen cuadro tretse pams, arco del palm en cuadro val tres lliures.

lo gran val sis sous, més una vidriera de la sala
que ya té vidras nous, val cada vidra quatra sous
y sis.

Més, valen los 10 pams y mitg de vidra blanch
nou de mostra que s’an posat en la vadriera de
la capella, val lo pam en quadro ha vuit lliures.

Més, per adobar las finestras, vidrieras y finestron de las salas, set pams, en quadro de vidra
de mostra blanch nou, que val lo pam en quadra
ha vuyt sous.

Més, val lo emplumar de nou los deu pams y
mitg de vidra vell de dita vidriera, val lo pam en
cuadro harco de 3 lliures.

Més per adobar y netejar en lo quarto del senyor deputat ecclessiàstich dues vidrieras, que
té cada una, de alsada, quatra pams, y de amplària, dos pams, que vostra excel·lència a tenir en
quadro vuyt pams, que las dos tenen un quadro
setse pams, que valha un 1 sou, // 495r // sis, lo
pam, y netejar-las y posar·i lo plom y estany nou
que·i faltava y lligadas de fil de llautó novas.

Més, valen lo pam dels filats de llautó doble, y
per ser texits aspesos, per aver servit per las 10
vadrieras del sinbori patit y dos trosos de nous
per lo simbori gran, val lo pam en cuadro harco
de cinc lliures.
Y per ser just que val lo sobradit, haxins ó firmo
de mà pròpria, buy, als 26 de maig de 1700.
Francisco Julià, mestre pintor de vidrieras.»

Més, per portar en ditas vidrieras un palm en
quadro de vidra blanch nou, val vuyt sous.
Més, per posar un palm de vidra blanch nou en
una vidriera de la escrivania major, val lo palm
en quadro vuyt sous.

496r

Més, per los deu panys nous que se han fet en
los vidrieras del simbori de la sala de Sant Jordi,
que té cada un de alsada tres palms y de llargària
sinch palms, que són en quadro XV palms, que
los deu panys tenen en quadro CL panys, los
CII pams y mitg en quadro pintat y recuyt ab
differents àngels, ab instruments de música, y
serà fins y uns fullatges de vert pintat ab flors de
negra y una rosetas violadas que circueixen los
costats y los peus de ditas vidrieras y en lo camp
unas estrellas de blau y negre y duas armas de la
casa ab una tarja gran en cada una ab unas carteles printadas de groch y perfiladas de negre que
val lo pam en quadro a rahó de una lliura divuyt
sous.
Més, coranta-set palms y mitg de vidra de mostra blancha per lo camp de ditas tres vidrieras de
dit simbori, val lo pam en quadro vuyt sous.
Més, valen las nou vidrieras del simbori que·s al
pujar de la escala de devant la capella, té cada vidriera de alsada quatra palms y de // 495v // amplaria 3 palms, y un cort, que són en quadro 13
pams, que las nou venan a tenir en cuadro 130
pams los 108 de vidra de mostra blancha de sisovat y quadrat per cantell, que val lo pam en
cuadro ha vuit lliures.
Més, valen los nou pams en quadro de vidre
pintat de vermell, per las armas de ditas nou vidrieras, val lo pam en quadro ha una lliura, divuit sous.
Més, val lo emplumar de nou la vidriera vella
que ý avia en una finestra de dit simbori que te1195

Dijous a XXVII de maig MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
Divendres, a XXVIII de maig MDCC. En aquest
dia no ha vingut ni acisiti a consistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix die lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real junt amb mi, secretari y escrivà
major racional, és baxat a la casa del General de
la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus y a effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en
lo present mes de maig. Y no fou trobat aver-hi
frau algú.
Dissapta a XXIX de maig MDCC. En aquest die ha
tornat a acistir a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar per trobar-se convalescent de la passada indisposició.
En aquest mateix die sas senyorias han ordenat
a mi, // 496v // secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un acte rebut en
poder de Joan Montaner, notari públich de
Cervera, als XX de maig del corrent any, del qual
apar de las obras necessàrias requirexen fer en la
casa del General de dita vila, com més llargament de dit acte és de véurer, que·s assí cusit,
signat de número CLXXIIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com, havent-se conferit lo dia present ab sa excel·lència lo senyor virrey de orde de sas senyorias y oÿdor del corrent any, per quant als xv del
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tretse libres, catorse reales de plata, todo en especie, haga vuestra señoría reconocer el echo, y en su
intelligencia de aquella providencia que paraciere a vuestra señoría justificada y a mí el aviso de
ello. Dios guarde a vuestra señoría muchos años
Barcelona y mayo XXXI de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.

corrent ha se havia de haver tret insiculadors per
a insicular los llochs vacants, havia respost que
no las tenia.a

Juny
497r

Divendres a IIII de juny MDCC. En aquest dia se
ha restituhit a consistori lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar per haver tornat de la vila
de Granollers y altres parts ha hont havia anat
als XXV de maig pròxim passat per negocis y affers seus propris, havent obtinguda llicència de
sas senyorias en virtut de deliberació dit dia feta.

Señores ilustres y fidelíssimos deputados de la Generalidad deste Principado.»
Y en quant a dits memorial y carta són assí cusits
y signats de número CCLXXVI y CCLXXVII.

En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francesch Orriols, mitjensant jurament, fa fet relació de com a Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, li han continuat las matexas indisposicions des de la última
relació que té feta, de forma que li han impedit
y de // 497v // present li impedexan la personal
servitut y exercici de dit son offici.
Dissapta, a V de juny MDCC. En aquest dia han
ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet a ells escrit per lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, de data de
XXXI del passat. Lo qual és servit insinuar a sas
senyorias que se remet lo memorial de Ramon
Rousach que tenia rebut ab carta del llochtinent
general del rey christianíssim en Rosselló, sobre
haver llevat a Galderich Dauder trenta-tres dobles y almoneda per a que fossen servits sas senyorias donar-hi providència, y a sa excel·lència
avís de ella. Y que així mateix sian cusits dits memorials y carta, com més llargament de dits bitllet, memorial y carta és de véurer. Lo qual bitllet
és assí cusit y signat, de número CCLXXV y del
thenor següent:

En aquest mateix dia sas senyorias han enviat a
dit excel·lentíssim senyor llochtinent general
son recado per medi del síndich del General,
contenint que, en orde al fet contengut en dit
bitllet, lo magnífich defenedor aurà passat
absòldrer a dit Galderich Dauder. Y que, en
quant al que contenia una real carta del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, y un bitllet de
sa excel·lència que la acompanyava, sempre y
quant se entregaria a sas senyorias la relació de
la roba aportaria lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor nunci de sa sanctedat se concediria per
sas senyorias lo propri ús se demanava, emperò,
en la forma stilada.
498v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joan Baptista
Jubila, coadjutor temporal de la Sagrada Companyia de Jesús, altre dels procuradors de Francisco Badia, rector del col·legi de Santa Maria
de Betlem de dita Companyia de Jesús de la
present ciutat, consta de sa procura en poder de
Francisco Senjust, notari públic de Barcelona,
als V del corrent, la qual és assí cusida y signada
de número CCLXXVIII, en dit nom ha jurat a
Déu, Nostre Senyor, y sos quatra sant Evangelis, per ell corporalment tocats, en mà y poder
de sas senyorias, que, havent fet son principal las
possibles y degudas diligèncias per véurer si trobaria còpia autènticha del acte de original creació de a hont devalla una part de censal, de preu
cent coranta lliuras, y pensió cent coranta sous
barcelonesos que tots anys, als XIII de nohembre sobre lo General de Catalunya, lo qual
fonch extret en sort en la extracció de MDCLXXVIII o altre mes verdader terme, no ha trobat
aquella.a

Segueix-se dit billet.
«Remitob a vuestra señoría el memorial adjunto
de Raymundo Boussach que he recivido con la
carta, que tambien acompaño, del lugarthenientec // 498r // General del rey Christianíssimo en
la provincia de Rossellón, para que, enterado
vuestra señoría de su contenido sobre haver quitado en la puerta de Mar desta ciudad a Galderich
Dauder XXXIII doblones, piastras nuestra y
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1775.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
497v i 498r del trienni 1698-1701.
c. a continuació una carta i un bitllet transcrits a l’Apèndix
4, pàg. 1776.

Dilluns, a VII de juny MDCC. En aquest dia no ha
vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

499r
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Dimars, a VIII de juny MDCC.
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1776.

En aquest dia, a las quatra horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de un verguer, lo
senyor don Francesch Nicolau de Sant Joan y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de
Barcelona, de part de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, han aportat a sas senyorias una
embaxada en escrits. Y acerca lo suplicar-se certas per lo rey, nostre senyor, y reyna nostra senyora, que Déu guarde, per a acompanyar a dita
ciutat en la funció del enviat, lo senyor don
Francisco de Miquel y Descatllar. Al que per sas
senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, és estat respost que lo
consistori ho premeditaria y per medi de embaxada se tornàs resposta a la excel·lentíssima ciutat. Y dits Sanjoan y Monfar foren cumplimentats del mateix modo se troba en lo dietari
corrent, als nou de janer mil sis-cents norantanou. Y en continent sas senyorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs dita embaxada en escrits, la qual és
assí cusida y signada de número CCLXXIX y del
thenor següent:

per lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, // 500r // de la qual apar que la indisposició de Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari
de racional de la present casa, ha continuat y
continua en la mateixa conformitat se conté en
altre relacions per ell fetas, també continuadas
en lo dietari corrent, de modo que li ha impedit
y impedeix la personal servitut y exercici de dit
son offici, com de dita relació és de véurer. La
qual és assí cusida y signada de número
CCLXXX y del thenor següent:
Segueix-se dita relació.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una relació authèntica y jurada feta devant del
magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo, dia vero
quinta mensis junii intitulato, presente et ad hec
vocato, requisito atque rogato me, Jacobo Revull
et Chiu, cive Dertuse, apostolica et regia ac presentis civitatis Dertuse auctoritatibus notarium
publicum vice et loco don Pauli de Rosses, eisdem
auctoritatibus nottarius publicus eiusdem civitatis et scriva magnificis consistorii domus Generalis dicta civitatis et eius collecta, et pacientibus
eciam testibus infrascriptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor,
in dicta civitate Dertusa populatis, coram et ante
presenciam magnifici Hieronimi de Piñana et
Galvany, domicelli Generalis Dertusa et eius collecte, medio juramento per impsum extraiudicialiter ac dominum Deum et eius sancta
quatuor // 500v // Evangelia, manibus suis corporaliter tacta prestito, in manu et posse dicti magnifici deputatis localis retulit et fecit relacionem
sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua ab
la mateixa conformitat tinguda en altres relacions per mi fetas, en poder de dit deputat local,
de tal manera que li impedit y impedeix a dit
Alaix lo servir dit son offici de escrivent ordinari
del racional de la casa de la Deputació del General del present principat de Catalunya, de las
quals relacions clarament consta ab acte rebut
en poder de Pau de Rosses, notari públich de
dita ciutat de Tortosa lo any corrent». De quibus omnibus et singulis sit ut predicit dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis cuia intersit dari,
tradi et liberari predictum et infrascriptum nottarium et scribam, ad hec de predictis memoriam
in futurum. Que fuerunt acta Dertuse sub anno,
die et mensis presentis. Presente me, dicto Jacobo
Revull Chiu, nottarius vice et loco dicti Pauli
Rosses, nottarium et scriva infrascripti, et presentibus nobili don Placito de Riu et Foix et magnifico Gaspare Barracher, civique honoratum
Barchinone, Dertusa populatis, pro testibus ac

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
498v i 499r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
499v i 500r del trienni 1698-1701.

Segueix-se dita embaxada.
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo savi Consell de Cent tingut y celebrat als
VII del corrent, fonch resolt se posàs esta ciutat,
per medi // 499v // de enviat, als reals peus del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ab representació específica dels serveys que en cumpliment
de sa innata fidelitat té fets a sa magestat des del
any MDCLII fins al estat present. Per lo qual effecte, per lo mateix savi Concell de Cent, fonch
elegit y anomenat don Francisco de Miguel y
Descatllar, la qual nominació, encontinent,
fonch participada per medi de dos consistorials
al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general en lo present Principat. Y havent sempre experimentat en vostra senyoria la fina correspondencia en semblants
ocasions, suplica esta ciutat ab cartas per las dos
magestats, lo que rebrà particular favor de vostra senyoria.»
Dimecres, a VIIII de juny MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
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premissas vocatis, et specialitera // 501r //
sig+num mei, Pauli de Rossas, civi civitaris Dertusa, apostolica et regia ac eiusdem civitatis autoritatibus nottarius publicus deputacionis localis eiusdem civitatis et eius collecte, qui premissi
una cum prenominatis testibus inter fui eoque
aliena manu scribere feci et requisitus clausi.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Passià Saboret,
prevere, com a procurador del monestir de Sant
Anthoni y Clara de religiosas del orde de Sant Benet de la present ciutat, consta de sa procura
en poder de Francisco Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, als XVII de janer,
MDCC, la qual és assí cusida y signada de número CCLXXXI, en dit nom, en forma sacerdotal,
ha jurat que, havent fet sos principals las possibles y degudas diligèncias per vèurer si trobarien lo acte de la original creació del censal, eo
bé de a hont devalla la part de censal, de preu
cent catorsa lliuras, dotse sous, y penció annual
noranta-un sou y sis, que dit monestir rebia sobre lo General de Cathalunya al primer de abril,
no és estat possible trobar aquell. Lo qual censal
és estat extret en sort en la extracció de censals
feta als XXXI de juliol MDCLXXXVI.
En aquest mateix dia, constituhit principalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor Jaume Sangenís, prevere, com a obtenint lo benefici sots invocació de la passió de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist // 501v // instituhit y fundat en la
iglésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor de
la present ciutat, en dit nom, en forma sacerdotal ha jurat que, havent fet las possibles y degudas diligèncias per véurer si trobarian lo acte de
la original creació de a hont devalla aquella part
de censal, de preu de dos centas vint-y-sinch
lliuras, y penció annual cent vuitanta sous, que
dit benefici rebia sobre lo General de Catalunya
al primer del mes de janer per los títols continuats en lo capbreu de dita masada, en foli CV,
no és estat possible trobar aquell, la quart part
de censal és estat extreta en sort en la extracció
de censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIII.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Fontana, mitjensant jurament,
ha fet relació de com al noble don Miquel de
Pallarès, ajudant de racional, li continuen las
mateixas indisposicions de que ja té fet altres relacions, de forma que li han impedit y de present li impedexan la personal servitut y exercici
de son offici.

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1777.
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Dijous, a X de juny MDCC. // 502r // En aquest
dia se ha colgat de domassos la present casa per
defora, com se stila per ser la festivitat del Corpus, y singularment per ocasió de passar per davant de dita esta casa a la tarda la professó general del Corpus.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
havent-se obtinguda primer hora per medi de
un verguer, los senyors don Ramon de Codina
y Ferreres y Diego Martines y de Foleras, ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat una embaxada al excel·lentíssim consistori dels senyors
concellers de la present ciutat, posant en mà de
dit consistori dos cartas, la una per lo rey, nostre
senyor, y altre per la reyna, nostra senyora, que
Déu guarde, acompanyant sas senyorias al il·lustre don Francisco de Miquel y Descatllar, embiat de dita ciutat, y en resposta de la embaxada
que dita ciutat envià a sas senyorias als vuyt del
corrent, significant als senyors concellers la
apreciable estimació feyan sas senyorias de haver-los empleat en esta ocasió, tant del crèdit de
la mútua y inseparable correspondència dels dos
comuns. Al que és estat respost per lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers, per
medi del senyor conceller en cap, que la ciutat
may havia esperat menos de la gran atenció de
sas senyorias, segons relació ne han fet a sas senyorias dits de Codina y Martínez, tornats que
són estats cumplimentats, si y conforme se troba // 502v // en lo present dietari als XV de janer,
MDCLXXXXIX.
Dissapte a XII de juny MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat.
Diumenja a XIII de juny MDCC. En aquest dia,
en la iglésia de sant Agustí de la present ciutat,
és estat consagrat lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Solsona, religiós de la orde
de Sant Agustí y fill del hàbit de dit convent, per
lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisba de
Barcelona. Y tingué dit bisbe de Solsona per
acistents los molt y reverents senyors bisbes de
Urgell y de Girona. Y ha acistit en esta funcció
en públich al presbiteri de dita iglésia en lo
puesto acostumat lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general
// 503r // de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat.
Dilluns, a XIII de juny MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, Joan Jaume Ortolà, del poral Nou,
ciutadà de Barcelona, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias la substitució y subrrogació
en son favor feta ab deliberació de XXX de abril
passat del offici de guarda del General en lo

portal del Àngel de la present ciutat, en Barcelona, en lloch de Taresa Carreras, viuda, a favor
és feta la real gràcia de dit offici per lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab real privilegi de
data de XXVII de febrer del corrent any, per la
qual fou anomenat per exercir dit offici vigent
de la facultat a ella atribuhida ab dit real privilegi.

Axí mateix, ha fet relació a sas senyorias de que,
havent suplicat a sa excel·lència, fos servit enviar-los los memorials de las insiculacions per la
insiculació que se devia fer als XV de maig passat,
li havia respost que dits memorials los havia ja
remès al molt reverent senyor canciller.
504v

E sas senyorias han acceptat a dit Joan Jaume la
renunciació de la sobredita substitució y subrrogació de dit offici si et in quantum et cetera.
Essent presents per testimonis Francisco Torrent, alférez reformat, y Jacintho Morató, subrrogat en verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia Theresa Carreras, viuda,
constituhida personalment en lo consistori de
sas senyorias, en atenció de la sobredita renunciació per dit Joan Jaume feta, usant de la facultat // 503v // a ella atribuhida ab lo sobredit real
privilegi, ha anomenat a Francesch Viñals, deuredor, ciutedà de Barcelona, per a exercir dit offici, suplicant sas senyorias sian servits llohar y
approbar dita nominació y deliberar que sia
substituhit y subrrogat en dit offici en lloch de
ell Theresa Carreras, viuda. Essent present per
testimonis los dalt dits.
Dimars, a XV de juny MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consisitori de sas
senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclessiàstich, lo magnífich doctor micer
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, lo havia enviat a sercar y li havia ordenat participàs a sas senyorias que en resposta que als VII de maig passat per medi de ell
los havia noticiat, fora molt del real servey el
que sas senyorias premeditassen quin temperament se podria trobar per a que los gèneros de
roba que·s trobavan en la barraca de la Capitania General per vestir los sis tercios provincials
poguessen entrar y se pugués establir dita estofa
en lo interim que se allanava la difficultat se havia offert de si devian dret de Bolla o no, en
atenció de que los soldats se trobavan desnusos.
Y com per los officials del General tinga antes sa
excel·lència, //504r // se ha tingut reparo en despatxar semblants gèneros de roba que novament han arribat, per no estar en dit temps en la
referida barraca insinuar a sas senyorias que sa
intenció és estada y és de que se entenga quedan compresos tots los gèneros de roba de que
sas senyorias, als XIIII de janer del present any,
concediren propri ús franch de dret de General,
axí dels que fins ara han arribat en la present
ciutat com dels que de aquí al devant vindran
per lo cumpliment de dits gèneros en dit propri
ús expressats.
1199

En aquest dia, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo doctor Jaume Rondo, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de
Nostra Senyora del Pi de la present ciutat, com a
arxiver del arxiu públich de la comunitat de dita
parroquial iglésia, com consta de la certificatòria
feta al XVIII de maig de MDCC per lo doctor Joseph Socarrats, benefficiat arxiver de dita parroquial iglésia, la qual és assí cusida y signada de
número CCLXXXIII, y en dit nom, ha jurat en
mà sacerdotal de com, havent feta en dit nom las
possibles y degudas diligèncias per véurer si trobaria lo acte de la original creació de a hont devalla aquella part de censal de preu cent vint-ysinch lliures y penció annual cent y vint sous,
nou, dret y malla, que tots anys sobre lo General
de Catalunya rebian lo rector y dita comunitat als
VIIII del mes de nohembre per los títols continuats en la mesada de dit mes de nohembre, en
foli LXIII, no és estat possible trobar aquell, lo
qual censal fou extret en sort en la extracció de
censals feta als XXV de setembre MDCLXXXVIII.
Dissapta, a XIX de juny MDCC. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís en lo
present dietari dos realsa //505r // despaigs de sa
magestat, que Déu guarde, los quals són, so és,
lo un la nominació de subjectes per als llochs
vacants de deputats y oÿdors fins a XXXI de mars
proppassat, y lo altre la de subjectes per als
llochs vacants dels officis de la present casa de la
Deputació fins dit dia. Los quals reals decrets
són assí cusits y signats de números CCLXXXIII y CCLXXXIIII.
En aquest mateix dia, entre deu y onsa horas del
matí, havent obtinguda primer hora per medi
de un verguer, los senyors Balthesar de Riba,
cavaller, Magí Barrera, ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat a sas senyorias, de part del
excel·lentíssim consistori del senyors concellers
de la present ciutat, una embaxada recomanant
la petició contenguda en un paper fet per lo magistrat de la Llotja del mar de la present ciutat
que concerneix al assumpte del líbero comers y
al pretès de que certs capítols de las ordenacions
fetas per lo corrent trienni sien revocats. Com és
de véurer en lo present dietari als XXVII de mars,
VII y XV maig y XXX juny del any MDCXLIX.
a. a continuació una certificació i dos decrets transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1777-1779.
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Al que per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és estat
respost que lo consistori premeditaria dit paper,
y que per la recomendació que en si aportava
per medi de esta embaxada, procuraria lo consistori a premeditar y discòrrer est fet, acerca del
qual manaria donar aquella providència, que
// 505v // judicaria ésser més convenient y més
conforme a la precisa obligació de llurs càrrechs.
Los quals Riba y Barrera són estats cumplimentats del mateix modo que·s troba en lo present
dietari als XV janer MDCXCIX.

tenia merescut sempre molt apreciable estimació conforme dit refferit ne han fet relació a sas
senyorias dit de Codian y Monfar tornats que
són estats a consistori. Y poch aprés, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scriva major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una embaxada en escrits, la
qual és assí cusida y signada de número
CCLXXXVII y del thenor següent:
Segueix-se la embaxada.

Dimecres, a XXIII de juny MDCC. En aquest die,
a las quatra horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors
don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de
Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, de
part de sas senyorias, han aportat una embaxada
en escrits al molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, contenint que li suplican sie
servit manar formar procés de nou culta a la venerable mara Àngela Margarida Serafina, fundadora del real monestir de Santa Margarida de
monjas caputxinas de la present ciutat y de tota
Espanya, a fi de poder-se proclerar la causa de sa
beatificació. Al que se ha respost per dit senyor
bisba que apreciava, com era just, la solicitut y
cuydado, que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori aplicava dependència, que a més de ser
tant del agrado de Déu, nostre senyor, manifestava quant filla era de la gran Christiandat de sas
senyorias, a que atribuhiria ab molt gust. Axís,
per regonèxer, cediria en cumpliment de sa
obligació pastoral, com y també per que a un
mateix temps lograria empleo de fet, en lo qual
// 506v // concorria la recomendació de sas senyorias, podent assegurar-los que en sa atenció

«Admoduma illustris ac reverendissime domine
iam et si iustum equidem ac prorsus debito sit admodum illustre fidelissimumque deputatorum
auditorum computorum Generalis presentis Cathalonia principatus consistoriem, in eam precipue curam incumbere ut augustissimi heroes heroniaque sanctissime quos Deus optimus
maximus integerrimis sanctimonia meritis
abundantissime cumulavit, omni prosus, studio
omnique pietatis officio devotissime venerentur.
Illi auctem qui ex hoc nostro Principatu suntoriundi majorem equidem, in tan sancto negocio
videntur a nobis solicitudinem postulare qui circa, cum venerabilis heroína ac humillima Deu
omnipotente ancilla, soror Angela Margarita Serafina, fundatrix regalis monesterii beata Margarite monialium caputxinarum nobilissima
huius civis // 507r // Barchinonensis et totius Hispania, iam anno MDCVIII, et civis excesseret cum
fama sanctitatis illiuis que semprer ex tunt de die
in diem usque ad hordiernum substintens, inviolabiliter extitit miraculorum varietate corrobare
et conformate. Nostri esse muneris deleberavimus
desiderium beatificacionis illius in efectum deducere, ut super nus arti feix in dicta sua venerabilis serva honorificet pariter et laudet, sed tamen
cum id consequi sit penitus impossibile quin prius
ad informacionem de non culto ac de forma sanctitatis dicta venerabilis serva Dei gratia. Id circo, prefatum illustre admodum ac fidelissimum
consistorio singulari sollicitudine vestra fretum
qua similibus negociis exequendis operam, per
quam perviligemo exhibere soletis vestra illustri
dominacionis summo cordis affectu representat et
possit ut informacionis processum predictorum
omnique ad tantum opus requisito, curam diligenciamque adhiberi iubeatis ut predicta venerabilis Christi ancilla beatificacio diligenter sollicitari valeat, in quo firmiter asseveramus quod
quidquid operis quidquid laboris illustris dominacio vestra, tanto negocio diligenter impendet
summum profecto et singulare nedum totius nostri fiet consistorii verum et nostri Principatus solacium in maiorem quin etiam Dei gloriam totius que in Principatus splendorem cedet, quia

a. a continuació dos decrets transcrits a l’Apèndix 4, pàg.
1780.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
499v i 500r del trienni 1698-1701.

Dilluns, a XXI de juny MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acisiti en lo consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor real per haver pres purga.
Dimars, a XXII de juny MDCC. En aquest dia, no
obstant ser dia de festa de precepta, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per affers del General.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari dos decrets
despatxats en deguda forma dea // 506r // Cancellaria a effecte de que dos subjectes nobles
sian insaculats com a mossens. Los quals decrets
són assí cusits signats de número CCLXXXV y
CCLXXXVI.

1200

assiduam propter tanta matris intercessionem supremum celi terreque conditorem, per multas
tam // 507v // benignissimo regio nostro Domino
clementissimo huic preclarissime civitatis, in qua
eius corpus iacet mirabiliter, ut fertur incorruptam, tam minorissensi urbi fortunatissima ipsius
patris cum amplissimo etiam principatus felicitater afluenter elargitarum fore in dubitanter
confidimus et firmiter expectamus.»
Dijous, a XXIIII de juny MDCC. En aquest die no
ha vingut ni acisitit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias s’és ajuntat, no obstant ser dia de festa de precepta, per negocis y
effers graves del General.
Divendres, a XXV de juny MDCC. En aquest die
no ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdors ecclessiàstich.
Dissapta a XXVI de juny MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni ha acistit en lo consistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.
508r

Dilluns a XXVIII de juny MDCC. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt
ab mi, secretari y escrivà major y magnifich racional, és baxat a la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus y a effecte de continuar
en inventari los fraus trobats y apresos en lo present mes de juny. Y no fou trobat aver-hi frau
algú.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
essent estats convidats per medi de un verguer y
a instància del il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, los quatre elets elegits respective per
part dels acreadors censalistas del General, qui
són, don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, Joan Bonaventura
de Gualbes, donsell, lo doctor Agustí Ramoneda, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona,
y fra Thomàs Ripoll, prior del real monestir de
Santa Catherina màrtir de la present ciutat, de la
orde de predicadors. Y estant sa senyoria assentat sota lo dosser de vellut carmessí en la cadira
a hont se acostuma assentar lo senyor deputat
ecclessiàstich, aportant la insignia, y dits senyors
elets en la forma sobredita, se assentaren ab
quatra cadiras de vaqueta de Moscòvia que estavan posadas de rengla a la mà dreta de dit
// 508v // dosser. Per dit senyor deputat real los
fou proposat que tenia especial commissió de
sas senyorias ab deliberació feta als XVII de mars
passat per a premeditar, discòrrer y platicar ab lo
sobre fet dela nova concòrdia se ha de firmar ab
1201

dits acreadors, y que axís, en mà de quiscun
d’ells, se posava una concòrdia vostra excel·lència impressa, per a que en vista de ella se pogués
millor discòrrer sobre lo fet. Al que han respost
a sa senyoria que ab molt gust y brevedat se
aplicarian a premeditar dit negoci, que son únic
desitg no era altre sino de que se efectuàs la
nova concòrdia, que per sa part contribuhirian
ab molt gust a est fi, emperò, per lo acert de fet
de tanta importància los convenia una relació de
alguns arrendaments y dels gastos ordinaris y
extraordinaris de la present casa, lo que se ha
donat a dits elets. De tot lo que ne ha fet relació
a sas senyorias dit senyor deputat real.
Dimecres, a XXX de juny MDCC. // 509r // En
aquest die no ha vingut ni acistit a consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.

Juliol.
Divendres, a II de juliol MDCC. En aquest die,
sens insignias ni verguers, si sols ab un cotxe de
dos mulas, anant lo síndich a la portalera, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del
General, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militars y real per sas senyorias han aportat
al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, una embaxada
consistint en donar-li las més regonegudas gràcias per part de sas senyorias de haver-se servit
interposar sos poderosos officis ab sa magestat,
a fi de que se dignàs honrrar insaculant a tots los
primers proposats per sas senyorias en la pròxima passada insaculació en tots los llochs vaccants en aquella. Al que és estat servit respòndrer que podia assigurar-se lo consistori que son
únich desitg // 509v // era tenir moltas ocasions
en què poder complàurer a sas senyorias, segons
relació ne han fet, tornats que són estat a consistori dits senyors deputats militar y real.
Dilluns, a V de juliol MDCC. En aquest die no ha
vingut ni acisiti a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimars, a VI de juliol MDCC. En aquest die no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia lo magnífich Jacintho
Blanch doctor en medicina y ciutadà honrrata
//510r // de Barcelona, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, com a procurador de Pera Bernat de Pol, àlias Ferrús, pagès de
la vila de Bathea, bisbat de Tortosa, com a guara. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1780.
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da ordinària del General de la taula y col·lecta de
dita vila, consta de sa procura en poder de Joan
Baptista Sessé, notari públlich de la ciutat de
Tortosa, als XII de febrer MDCXLIX, la qual és assí
cusida y signada de número CCLXXXVIII, en
dit nom, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit offici de guarda ordinària del General de la taula y col·lecta de dita vila de Bathea
que obté dit son principal y per ell, pura y líberament. E sas senyorias han admès la renunciació
de dit offici si et in quantum et cetera. Essent
presents per testimonis Fermí Vehils y Llorens
March, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sa senyorias, lo doctor en medicina Jaume Solà, mitgensant jurament, ha fet
relació de com al doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, li continuan las mateixas indisposicions de que ja se ha fet relació, de
forma que li han impedit y impedexen de present
la personal servitut y exercicio de dit son officio.
Dimecres, a VII de juliol MDCC. // 510r // En
aquest dia no ha vingut ni acisiti a consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francesch Jonch, mitjensant jurament, ha fet relació de com a Joseph Moya, andador de la confraria de Sant Jordi, li han continuat y de present li continuan las mateixas
indisposicions de que ja consta ab altres relacions, de forma que li ha impedit y de present li
impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
En aquest mateix dia sas senyorias, per medi del
síndich del General, han enviat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, qué Déu guarde, en
aquest Principat, un recado en escrits contenin
que los gèneros de roba y altres cosas dels trossos del commissari generals don Pedro de Aguirre y don Francisco Medinilla deuhan pagar lo
dret de Bolla, no podent-se platicar lo que pot
ab los gèneros que vingueren a compta de la
Real Hasienda. Lo qual recado en escrits han
ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present
dietari, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLXXXIX y del thenor següent:
511r

Segueix-se dit recado.
«Excelentíssimoa señor.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
510v i 511r del trienni 1698-1701.
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Los diputados y oÿdores de quentas deste Principado, en respuesta de los dos billetes de vuestra excelencia de XXIII y XXX del passado, en que se sirve
encargarles diesse el proprio uso de los paños, estameña y sombreros que han prevenido los comissarios generales don Pedro de Aguirre y don Francisco Medinilla para el vestuario de sos trossos,
dicen que, con el deseo que les aciste de concurrir
al real servicio y gusto de vuestra excelencia, han
atorgado dichos proprios usos para el derecho de
General de entrada solamente, que ponen en
mano de vuestra excelencia, deviendo poner en la
comprehensión de vuestra excelencia que los géneros comprehendidos en ellos sujetos al derecho de
Bolla, que son los panyos y estameñas, es precisso
paguen aquel, no teniendo en sa mano de concederlo por esse derecho ni pudiendo platicarse lo
que se hizo con los que vinieron por cuenta de la
Real Hacienda, prometiéndose del zelo y justificación de vuestra excelencia, lo prevendrá y mandará a dichos comisarios en essa conformidad.»
Divendres, a VIIII de juliol MDCC. // 511v // En
aquest dia no ha vingut ni acistit a consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dilluns, a XII de juliol, MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimars, a XIII de juliol MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia sas senyorias han anomenat per expert a Jaume Arnaudies, mestre de casas, ciutadà de Barcelona, per a visurar la obra
de mestre de casas que Pere Campet mestre de
casas, ciutadà de Barcelona, ha // 512r // emprès
fer ab acte rebut en la scrivania major als XXII de
maig proppassat, so és, per la construcció y reedificiació de la casa que sas senyorias fan fer cerca
lo portal Nou de la present ciutat per la guarda
del General de dit portal, la qual fou dirruhida
per ocasió del siti que francesos posaren a esta
capital en lo any MDCLXXXXVII, a effecte de fer
relació si dita obra se fa y farà segons lo pactat
ab la tabba.
En aquest mateix dia, dit Jaume Arnaudias,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, a la matinada, ha prestat jurament a
Déu, Nostre Senyor, y a los quatra sants Evangelis per ell corporalment tocats, en mà y poder
de sas senyorias, de com per via directa té interès algun ni és partícip en lo preu fet de la reedificiació de dita casa, y de haver-se bé y llealment en la visura per ell fahedora en dita obra,
offerint fer relació a sas senyorias si dita obra
esta feta segons lo disposat y pactat en las tab-

en lo offici de procurador fiscal del General,
junt ab Lluís de Magarola, aguasil ordinari, ab
un fadrí, Isidro Bosch, notari real causidich,
subrrogat en lo offici de ajudant tercer de la
scrivania major, y Llorens March, subrrogat en
lo offici de altre dels verguers del molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias, en virtut
de deliberacions per sas senyorias fetas als VIIII y
XII del corrent y per lo efecte en ellas respectivament expressat.

bas, y finalment si està ben feta conforme a un
pèrit mestre de casas se pertany.
Dimecres, a XIII de juliol, MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar.
512v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Jaume Rondó,
prevere y benefficiat de la iglésia parroquial de
Nostra Senyoria del Pi de la present ciutat, com
a arxiver del arxiu públich de la comunitat de
dita parroquial iglésia, com consta de la certificatòria feta als XXVIII de maig del corrent any
per lo doctor Joseph Socarrats, prevere y arxiver
de dita iglésia, la qual se troba cusida en lo present dietari als XVIII de juny del corrent any, y en
dit nom, ha jurat de forma sacerdotal de com,
havent fet en dit nom las possibles y degudes diligèncias per véurer si trobaria lo acte de la original creació de un censal o de a hont devalla la
part de censal, de penció cent sous, que tots
anys sobre lo General de Catalunya rebian lo
rector y dita comunitat als XII del mes de abril,
no és estat possible trobar aquell. Lo qual censal
fou extret en la extracció de censals feta als XII
de abril MDCLXXIIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrat
de Barcelona, tant en nom propri com y també
com a procurador de la magnífica Theresa Safont, viuda deixada del magnífich Dimas Çafont, quòndam, ciutadà honrrat de Barcelona,
consta de sa procura en poder de Francisco Serra, notari públich de Barcelona, als XIII dels corrents mes y any, la qual és assí cusida y signadaa // 513r // de número CCLXXXX, ha jurat
en mà y poder de sas senyorias, so és, en nom
propri, que no té còpia aucthèntica, y com al
procurador que dita sa principal tampoch la té,
del acte de original creació de aquell censal de
preu sis-centas trenta-sinch lliuras y penció annual vint-y-vuyt lliures, disset sous y tres, que
tots anys, als XXVIII de abril, ell y sa principal
rebian sobre lo General de Catalunya per los títols continuats en lo capbreu de dit mes de
abril, en foli XXXIX, y que ell y sa principal han
fet las degudas diligèncias en cercar dita còpia,
lo qual censal és estat extret en la extracció de
censals feta als XXV del mes de setembre
MDCLXXXVIII.

513v

Dissapta, a XVII de juliol MDCC. En aquest dia se
ha tingut consistori, no obstant lo ser dia de feriat, per rahó de ser dia de estafeta.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Miquel Matali, mitgensant jurament,
ha fet relació de com a Gaspar Pontalla, guarda
ordinària de la Bolla, Ly continuan las mateixas
indisposicions de que ja té fetas altres relacions,
de forma que li han impedit y de present li impedexan la personal servitut y exercici de dit son
offici.

514r

Dijous, a XV de juliol MDCC. En aquest dia han
partit per la vila de Tírvia lo magnífich Francisco
Texidor, borgés honrrat de Perpinyà, subrrogat
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1781.
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Dimars a XX de juliol MDCC. En aquest dia, no
obstant lo ser dia de feriat, se és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per ocasió de offerir-se diffarents negocis de importància.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit a
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
Dimecres, a XXII de juliol MDCC. En aquest dia,
no obstant lo ser dia feriat, s’és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per offerir-se negocis graves del General.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit a
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia, obtemperant la magnífica
Teresa Çafont y Miralles, viuda dexada del magnífich Dimas Çafont, quòndam, ciutedà honrrat de Barcelona, y lo magnífich Salvador Móra
y Bosser, doctor en drets y ciutedà honrrat de
Barcelona, a una deliberació per sas senyorias
feta als VIII de juliol corrent, ab la qual se ordena als officials del General a qui especte despedescan los papers necessaris per ésser feta la solta del preu de aquell censal o part de censal de
preu sis-centas trenta-sinch lliuras y pensió vinty-vuyt lliuras, dicet // 514v // sous y tres, paga-

[ 1700 ]
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dora als XXVIII de abril, lo censal se troba continuat en lo capbreu de dos de abril, en folio
XXXIX, que fonch extret en extracció de censals
feta als XXV de setembre, MDCLXXXVIII, no obstant lo ponderat per lo magnífich racional del
General y present casa de la Deputació, ab la relació acerca la averigüació de dit censal feta als
XX de nohembre MDCLXXXXI expressada en lo
vot en escrits fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal de dit General, que reffereix dita declaració, y llohen, aproven, retifiquen y confirmen las obligacions fetas per
Bernat Joan de Marimon, pocessor que fou de
dit censal, fiansa que fou de Joan Vidal, receptor de la Bolla de Barcelona, que consta reste a
déurer la quantitat de quatra-centas dos lliuras,
dotse sous, y dit de Marimon se obligà per la
quantitat de tres-centas lliuras, y axís per ditas
tres-centas lliuras. Ítem, las obligacions fetas
per Lluís Puig, donsell, possessor que fou de dit
censal, per trobar-se continuat en lo llibre de
Vàlues Lluís Puig, mercader de Puigcerdà, altre
de las fiansas de Francesch Rubí, arrendatari de
la Bolla, trienni MDLXXXXIII, lo qual Lluís Puig
se obligà en dit arrendament per tres-centas
lliuras lo any, de forma que dit Lluís Puig resta a
déurer setanta-tres lliuras, nou diners. Ítem, las
obligacions fetas per lo doctor Pera Joan Fontanella, pocessor de dit censal, fiansa que fou de
doctor fra Jaume Joan Pelegrí, oÿdor ecclessiàstich que fou //515r // en lo trienni MDCXIIII, qui,
junt ab sos condeputats, resta a déurer mil setcentas setse lliuras, dos sous y set, a cumpliment
de mil vuyt-centas vuytanta-sis lliuras, sinch
sous y tres en que foren condempnats en la visita de dit trienni. Ítem, las obligacions de Francisco Fontanella, pocessor de dit censal, fiansa
que fou de Bernat Ferrer, deputat real que fou
en lo trienni MDCL, qui fou condemnat ab sos
condeputats en la visita del trienni en diffarents
quantitats llargament expressadas en dita relació del racional de XX de nohembre MDCLXXXXI,
com y també lo que resta a déurer d’ellas junt
ab sos condeputats, que salvat error importa mil
sis-centas setanta lliuras, nou sous. Ítem, y finalment, las obligacions de Dimas Çafont, pocessor que fou de la meitat o part de dit censal,
fiansa que fou de Francisco Puig de Salit, qui
fou deputat militar en lo trienni MDCLXV, lo
qual resta a déurer al General quatra-centas coranta-quatra lliuras, sinch sous y sis, perquè ell,
dit Puigdesalit, junt ab sos condeputats, fou
condempnat en la visita de dit trienni sobre diffarents quarelas, com tot més extensament és de
véurer en la sobredita relació. Per ço, dita Taresa Çafont y Miralles, viuda, y Salvador Móra y
Bosser, approban, retifican y confirman la dita
fermansa feta per dit Bernat Joan de Marimon a
dit Joan Vidal, la dita fermansa feta per dit Lluís
Puig, mercader de Puigcerdà a dit Francesch

Rubi, la dita fermansa feta per dit doctor Pera
Joan Fontanella a dit fra Jaume Joan Pelegrí, la
dita fermansa feta // 515v // per dit Francisco
Fontanella a dit Bernat Ferrer, y finalment la
dita fermansa feta per dit Çafont a dit Francisco
Puigdesalit, y las ordinacions fetas per quiscun
dels referits respective, sens novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions en
los actes primitius de ditas fermansas respective
continua. Y altrament, ans bé, acumulant a
aquellas, prometan als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats que vuy són y per temps
seran, encara que absents, y a mi, secretari y
scrivà major, present, que sempre y quant tinga
execució y lloch la solució y paga de ditas quantitats per los referits y quiscú de ells respective, y
lo mateix de quiscuna de ellas respective, donaran y pagaran al General las ditas sis-centas
sinch lliuras, preu de dit censal, si és que correspondrà la quantitat deguda a ditas sis-centas
trenta-sinch lliuras, y si serà menor, lo que correspondrà el dèbit. Emperò, si la quantitat deguda importarà major suma de sis-centas trenta-sinch lliuras, sols prometan en est cas donar y
pagar al dit General las ditas sis-centas trentasinch lliuras, preu de dit censal, per tot lo que
ne obligan sas personas y bens de quiscun de
ells a solas com a deutes fiscals y reals, y ab jurament. Essent presents per testimonis Anthoni
Roca, treginer, habitant en Barcelona, y Joan
Piquer, pagès de Sarrià, bisbat de Barcelona.
516r
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En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet escrit a
sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, la data del qual és de XVIIII de juliol corrent, ab lo qual és servit sa excel·lència incinuar
a sas senyorias sian servits concedir propri ús
franch de dret de General y de Bolla de la estofa
està para venir per vestir los trossos de Milà y de
órdens de producta de la Real Hasienda, inseguint-se la primera conceció, com de dit bitllet
és de véurer, que·s assí cusit y signat de número
CCLXXXXI y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
«Paraa vestir los trossos de Milán y el de órdenes,
de quienes son comissarios generales don Pedro de
Aguirre y don Francisco de Madinilla, están para
llegar a este muelle, a mi orden y de producto de la
Real Hazienda, hasta dose piesas de paño de
Francia, por lo que toca al primero, y por el segundo setecientas canas de paño azul, novezientas de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
515v i 516r del trienni 1698-1701.

estameña y quatrocientos sombreros, que sin medio de factores ni agentes he mandado comprar en
Francia. Y en conformidad // 516v // del uso proprio que vuestra señoría tiene concedido por el vestuario de los tercios provinciales, siendo el que ahora solicito, respecto de estas partidas, al mismo fin
y de igual servicio del rey, Dios le guarde, espera
vuestra señoría en continuación de lo mucho que
se interesa en él y debajo de las circunstancias que
hayan precedido en la primera conceción, en otorgar esta segunda con extención al derecho del General y el de la Bolla, en que, mientras delibera su
magestad, cadaré yo con este nuevo motibo de mi
estimación para complazer a vuestra señoría en
quanto fuera de su satisfacción. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona y julio
XIX de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados de la Generalidad deste Principado.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació de com, havent-se conferit de orde de
sas senyorias lo dia present en lo Palau de dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità, a effecte de donar-li un recado, que contenie que,
anant // 517r // del consistori, havia pervingut
que alguns de la vila de Llansà, per fer llur negoci més aventatjadament, han fet companyia
ab lo capità de Micalets Jaume Forgas, Àlias Virola, los quals desitjan y creuhan passar lo que
ben vist lossia sens pagar los drets de la Generalitat, ó posavan extrejudicialment en sa gran
comprehensión, per a que fos servit manar a dit
capità no perturbe la recte exacció dels drets de
la Generalitat, ans bé, done tot favor y ajude als
officials del quant vullan fer qualsevols regonexensas y per tot lo que conduesca al bon logro
de ella, per que, altrament, sas senyorias se trobarian precisats a valer-se contra de dit capità y
altres de la forma y disposició prescrita en las
constitucions, actes y capítols de Cort. Al que li
ha respost sa excel·lència de que ab carta manaria lo refferit al capità, y que se assegurassen sas
senyorias los desitjava complàurer en tot lo que
sia de sa satisfacció.
Dissapte, a XXIIII de juliol MDCC. // 517v // En
aquest dia, s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias no obstant ser dia
de feriat, per ser dia de festa.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
consistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputats reals y oÿdor ecclessiàstich, so és, aquell
per trobar-se un poch indispost y aquest per haver pres lo die de ahir una purga.
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En aquest mateix dia, sas senyorias han ordenat
lo noble y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa, present en
consisitori, de que ab la major brevedat possible
passen a fer relació en escrits sobre lo contengut
a una súplica a sas senyorias presentada en dias
passats per part de Josep Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, prenent com a verguer
de Capella certa porció de cera. La qual súplica
per sas senyorias se troba comesa a ells, per a
que, en orde de sa pretensió, fassan dita relació,
ohit primerament lo magnífich regent los
comptes del General y present casa. Al que per
dits noble y magnífich assessor y advocat fiscal
és estat respost de que ab molt gust obtemperaren dita expressió, y que per haver sobrevingut
tants negocis peculiars del General, que són los
primers que demanen la expedició, ja haurian
entregat a la part dita relació en escrits. Y que,
en donar lloch, // 518r // estos procuraran a despatxar a dit Pelegrí.
Dimars, a XXVII de juliol MDCC. En aquest dia se
és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias, no obstant ésser dia de feriat,
per ocasió de offerir-se diffarents negocis del
General.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació que, havent-se conferit als XXIIII del
corrent de orde de sas senyorias al palau del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, // 518v // y donat
un recado a sa excel·lència, que contenia que a
sa notícia havia pervingut que los alamanys
que·s troban a la vila de Blanes se’n havian aportat en sas casas dos balas, sis sombreros y sis camisas que los desembarcá lo patró Valades, sens
que agen volgut dexar vòurer als officials del
General lo que oy havia dins ditas balas, dientse se esperava venir-ne més, per lo que suplicavan extrejudicialment a sa excel·lència y és servit
manar al cabo de dits Alamanys no prometés lo
refferit, y que tant ditas balas com las demés
que·ls vinguessen, no rehusen sian regonegudes
per los dits officials del General, y posades en
manifest totas las mercaderias pagar los drets,
per quant, de fer-se lo consistori se’n seguiria
gravíssim perjudici a la bona exacció dels drets
de la Generalitat, a favor de la qual no podan
faltar en cumpliment de la obligació de llurs càrrechs, creyent que sa excel·lència los affavoria
en donar-hi providència. Al que li havia respost
que ab molt gust manaria al cabo de dits alamanys lo referit.
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sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de
continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en lo present mes de juliol. Y se han trobats
los infrascrits y següents:

Dijous, a XXIX de juliol MDCC. En aquest dia,
per offerir-se negocis graves // 519r // del General, no obstant ser dia de feriat, s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per
ocasió de trobar-se indispost. Y fins que tornarà
en consistori no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
havent obtinguda hora, ha vingut en lo consistori de sas senyorias lo doctor Joseph Tolrrà,
prevere comissari del Sant Offici, associat de un
religiós Bernardo, acompanyant al dit comissiari y religiós Barnardo quatra officials del sant
Tribunal de la Inquisició del present Principat.
Han aportat una embaxada de part del reverents
pares inquisidors de est Principat, contenint
que dits reverents pares inquisidors participavan
a sas senyorias com, de orde del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y del senyor inquisidor
general, ab brevedat se restituhiren a esta ciutat.
Y que donavan a sas senyorias esta noticia per a
que restassen certs que en quant se offerís ampararian lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias ab molt gust. Al que és estat
respost per sas senyorias a dit comissari, per veu
y orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich, dient que sas senyorias estimavan
molt la notícia los participava de part de dits reverents pares inquisidors, que sempre havian
desitjat son arribo en esta ciutat per poder meréxer servir-los de més cerca, lo que executarian
ab molt gust en tot allò que·ls //519v // volguessen emplear. Lo qual comissari, junt ab dit religiós Bernardo, és estat cumplment per los officials de la present casa, rebent-lo al cap de la
escala, acompanyant-los, passant per devant de
la scrivania major fins a la porta de la pessa antecedent al consistori. Entrats que han estat, assentats ab dos cadiras de vaqueta de moscòvia
posades a mà dreta del dosser, dits comissari y
religiós Bernardo. Y després des de dita porta
fins al cap de la escala, passant per lo terreplé
dels tarongers, axint a ell per una porta de la
Sala dels Reys, són estats acompanyats de los
mateixos officials.

Primo, dia XVI, aprehenció feta en casa de Mariana Illa, viuda del quòndam Jaume Illa, mariner de la vila de Mataró, cituada en lo carrer dit
lo Tabalet.

520v

Dissapta, a XXXI de juliol MDCC. En aquest dia,
no obstant ser feriat, se a ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias respective de ser dia de estafeta.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit a
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclessiàstich.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim
// 520r // senyor oÿdor militar, junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa, és baxat a la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa
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Primo, quaranta-quatra pessas de telas blaves,
cap y cua, plegades ab plech de llibre de un
palm y mitg, poch més o menos de ampla.
Ítem, coranta-vuyt pessas de telas cap y cua, ditas tenarias, duas plegadas a plech de llibre, de
amplària dos palms, poch més o menos.
Ítem, dos pessas cap y cua y un tros tir nou canas y mitja, teles barradas de blau per matalassos.
Ítem, vint-y-set canas tela blanca, dita lucernals,
de amplària tres palms.
Ítem, nou canas de tela de cotó viada, ab tres
trossos per mocadors.
Ítem, dos pessas cap y cua y un tros de tir quatra
canas, dos palms, moqueals colors.
Ítem, set canas y sinch palms sargeta viada.
Ítem, una pessa cap y cua blauhet.
Ítem, una pessa de mita cap y cua.
Ítem, onse canas y un palm bombosí blanch.
Ítem, vuyt canas y un palm Cadis comú vert.
Ítem, tres canas y set palms ruans blanchs.
Ítem, set parells de mitjas de cotó colors grans y
xicas.
Ítem, dia XXII, aprehensió feta en la barca del
patró Barthomeu Dillat, trobada en porta del
moll de la present ciutat.
Primo, tres pessas cap y cua mitas.
Ítem, cent y vint lliuras xocolata.
Ítem, dia XXIII, en la mateixa barca aprehenció
feta.
Primo, de catorsa parells de pistolas de fonda.
Ítem, sinch carrabinas.
Ítem, deu dotsenas y un parell mitjas comunas
de dona de diffarents colors
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, absents en lo
consistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real, per ocasió de estar indispost lo oÿdor
ecclessiàstich, ha fet relació a sas senyorias Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat y
ministre del General, de com, obtemperant lo
que se li havia manat per sas senyorias, ab deliberació lo dia present feta, ha publicat que qui·s
posaria en dita de fer la obra de mestre fuster
per la reedificació y nova construcció de aquella
casa que antes lo General tenia cerca lo portal
Nou de la present ciutat, que fou derruhida per

ocasió del siti que francesos posaren // 521r //
sobre este capital en lo any MDCLXXXXVII, per
nou-centas lliuras moneda barcelonesa, se li donarian cent lliuras de axaus per una vegada tantsolament. La qual dita y axaus ha acceptat Francisco Planas, mestre fuster de Barcelona.
En aquest mateix die sas senyorias, absents de
consistori los il·lustres y fidelíssims senyors deputats real, per sa indisposició, y oÿdor ecclessiàstich, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un vot en escrits, fet als
XXIX del corrent, per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General. En
y ab lo qual són de vot y parer que en lo tocant
als vestuaris dels trossos de Milà y ordes se observe lo mateix que se executà ab vot de XVIII
de maig pròxim passat, com més llargament és de
véurer de dit vot, que·s assí cusit y signat de número CCXCII y del thenor següent:
Segeix-se dit vot.
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal infrascrits, ab deliberació
per sas senyorias presa als XXI del corrent, a effecte de que fessen vot en escrits y aconsellassen
a sas senyorias lo que devian y podian obrar en
orde a la petició //521v // a dit molt il·lustre y fidelíssim consistori feta per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general en lo present Principat, demanant, ab
tres bitllets scrits per sa excel·lència a sas senyorias, de data de XXIII y XXX de juny proppassat, y
altre de XIX del corrent dalt expressat, ab la sobrechalendada deliberació, expressant en est últim que, per a vestir los trossos de Milà y lo órdenes dels que són comissaris general don
Pedro de Aguilar y don Francisco de Medinilla
estan per a arribar al moll d’esta ciutat, de son
orde y de producta de la Real Hazienda, fins a
XII peces de paño de França, per lo que toca al
primer, y per al segon set-centas canas de paño
blau, nou-centas de estamenya y quatra-cents
sombreros, que sens medi de factors ni agents
ha manat comprar en França, per conformitat
del ús propri que sas senyorias tenen concedit
per lo vesturari dels tèrcios bovinerials, essent lo
que ara solicita respecte de eixas partidas, al mateix fi y de igual servey del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, espera que sas senyorias, en
consideració del molt que se interessa per ell y
baix de las circunstàncias que han precedit en la
primera conceció del dret del General y de Boa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
521v i 522r del trienni 1698-1701.
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lla, en que mentres deliberara sa magestat ab est
nou motiu, que deurà, per a complàurer a sas
senyorias en quant sia de sa satisfacció, // 522r //
com tot més llargament és de véurer de dit recado en escrits y bitllet. Vist lo vot fet als XVIII de
maig proppassat per un dels assessors infrascrits
y consulents per vostra senyoria cridats. Vista
una provisió feta per dits assessors als XXX de
juny proppassat concernent a la subjecte matèria. Y vist tot lo demés que se havia de véurer.
Attès que del sobre calendat vot de dit dia XVIII
de maig se aconsella a vostra senyoria que podia, sens irrogar prejudici algú a la Generalitat y
arrendataris, péndrer temperament en la present ocurrència, reduhint-lo a que ab súplica se
prestàs caució per lo procurador fiscal patrimonial o per lo noble don Gregorio de Amelle, vehedor general del real exèrcit del present principat de Catalunya, observant primer las
formalitats y stils de la present casa, en registrar
Bollas y plomar las robas que sa excel·lència havia fet venir per compta de la Real Hazienda per
vestir los soldats dels sis tèrcios provincipals en
la forma acostumada, dexant passar líberament
ditas robas encontinent, y que, en vista del sobreproposat, pogués sa excel·lència manar elegir lo que fos de son major agrado, com en effecte, en dita conformiat se exequutà de
mandato de vostra senyoria, sots jornada de
XXVI de maig proppassat y altre de XXX de juny
també proppassat, inseguint lo dit vot, manà
vostra senyoria entregar altres paños que venian
per lo mateix // 522v // effecte. Y attès que sa excel·lència, en lo dit últim bitllet expressà y declarà que las robas de que·s tracta venir de son
orde y producte de la Real Hazienda, que ha
manat comprar sens medi de factors ni agents,
lo que ha omitit en los referits primer y segon
bitllet y donat motiu a sa excel·lència a fer lo dit
últim bitllet de XIX del corrent, ab la dita provisió y declaració. Y constant, com consta, aquell,
que las robas en ell expressadas són las mateixas
mencionadas en los dos bitllets de XXIIII y XXX
de dit mes de juliol y que venen en nom y
compta de la Real Hazienda, que són las circumstàncias en que·s motiva y fundamenta lo
sobredit vot. Per ço, los insfrascrits són de vot y
parer que, inseguint lo sobremencionat vot y rahons en aquell contengudes, resolució per vostra senyoria presa y expressada de la voluntat
declarada de sa excel·lència ab lo últim bitllet, se
observe lo mateix que se reserva y exequuta en
forsa de dit vot ab los paños, sombreros y robas
que se han de introduhir en la present ciutat per
los vestuari de dits trossos de cavalleria en dits
bitllets specificats, prestada primer caució idònea per lo dit procurador fiscal patrimonial o
per dit vehedor general ab las mateixas formalitats y stil de la present casa, y registrar Bolla y
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plomar los dits panyos, // 523r // sombreros y
robas ab la mateixa conformitat en lo dit vot se
troba disposat. Y axí ho tenien en Barcelona, als
XXIX de juliol MDCC. Rechs y Gallart, assessor. De
Cruylles, assessor subrogatus. Ballart, advocatus
fiscalis subrrogatus.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real,
per sa indisposició, y oÿdor ecclessiàstich, ha fet
relació de com, havent-se conferit lo dia present
en lo palau del excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad, llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
y donat de orde de sas senyorias un recado que
contenia la resolució presa en lo sobredit vot, li
havia respost sa excel·lència que estava bé.

aver acceptat //524r // dita dita conforme consta
ab dita relació.
Dijous, a V de agost MDCC. En aquest dia han
tornat en la present ciutat, des de la vila de Tírvia, lo magnífich Francisco Teixidor, burgès
honrat de Perpiñà, subrrogat en lo offici de procurador fiscal del General, junt ab Lluís de Magarola, aguasil ordinari, ab un fadrí, Isidro
Bosch, notari real, causidich subrrogat en lo offici de ajudant tercer de la scrivania major, y
Llorens March, subrrogat en lo offici de altre
dels verguers de sas senyorias, per a hont se hauran partit als XV de juliol passat en virtut de deliberacions per sas senyorias fetas als VIIII y XII de
dit mes de juliol, y per lo effecte en ellas respectivament expressat.

Agost

Dissapta, a VII de agost MDCC. En aquest dia, no
obstant ser feriat, s’és // 524v // ajuntat lo molt
il·lustre consistori de sas senyorias per ocasió de
ser dia de estafeta.

Dilluns, a II de agost MDCC. En aquest dia, no
obstant ser dia de feriat, per ocasió de offerir-se
diferents negocis del // 523v // General, s’és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias.

En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, per obs de trobar-se indispost. Y axís, fins
que tornen al consistori, no se’n farà altra nota.

En aquest mateix dia s’és restituït en lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per
trobar-se convalescent de sa passada indisposició.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com, havent-se conferit als V del corrent en lo
palau del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, y
donat de orde de sas senyorias un recado extrajudicialment, contenint que per part del arrendatari del trienni corrent se’ls havia representat
que lo governador del comptat de Ampúrias
impedia la treta de llanas del present Principat,
lo que contravenia al disposat per Generals
constitucions, capítols y actes de Cort, al líbero
comers y a la exacció y augment dels drets de la
Generalitat, que estimarian saber de sa
excel·lència si li havia ordenat tal cosa, o bé si
hauria disposat de semblant prohibició. Al que
li havia respost que no havia donat tal orde a dit
governador ni havia manat tal prohibició de treta de llana.

Dimars, a III de agost MDCC. En aquest dia, no
obstant ser dia de feriat, per ocasió de offerir-se
difarents negocis del General, s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo il·lustres y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joseph Iglésias,
corredor de coll, públich y jurat, y ministre del
General, ha fet relació a sas senyorias de com,
en atenció de haver deliberat als XXXI del passat
y relació dit die feta per ell a sas senyorias, acerca del preu fet de mestre fuster per la construcció de la casa que narra dita relació, que és en lo
dietari corrent en dita jornada, ha publicat a
mitjas ditas, y que no havent-hi ningú que·u
volgués fer per menos que Francisco Planas,
mestre fuster, ciutedà de Barcelona, ha liurat dit
preu fet per preu de nou-centas lliuras, moneda
barcelonesa, ab cent lliuras de axaus per una vegada tantsolament a dit Francesch Planas, per
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En aquest mateix dia ses senyories han ordenat,
// 525r // absents del consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per indisposició y lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari dos bitllets per dit excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general escrits a sas

senyorias, de data de I y IIII del corrent, ab los
quals insinua a sas senyorias sian servits concedir
lo propri ús franch de drets de General y Bolla
del vestuari de dos regiments imperials de quatre tercios de italians y valons y del regiment del
baró de Bech; y una relació firmada per lo veedor general del exèrcit, en la qual se contenen
diffarents estofas per lo vestuari de dits quatre
tercios y últim regiment. Com més llargament
de dits bitllets y relació és de véurer, que són
assí cusits y signats de número CCXCIII,
CCXXXXIIII y CCLXXXXV y del thenor següent:

con la extención al drecho // 526r // del General
de Bolla, para que, mientras delibera su magestad, tenga yo este nuevo motibo de mi estimación
para complazer a vuestra señoría en qüanto fuere de su satisfacción. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y agosto IIII de
MDCC. Jorge Ladgrave de Hosca.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General deste Principado.»
Segueix-se dita relació.
«Relacióna de los paños, estofas y otros géneros que
son manester para hacer el vestuario que está resuelto se fabrique para los tercios de naciones de
este exército.

Segueix-se dit bitllet.
«Paraa vestir los dos regimientos imperiales del
duque de Coburg y príncipe Dupont están para
llegar a este muelle, de mi orden y de producto de
la Real Hazienda, mil nueve cientas y sinquenta
canas de paño blanco, qüatro mil y dos sientas canas de Cádiz de somiere, mil y doscientas de moletón, mil y quinientos sombreros y mil y doscientas
pares de medias, que sin medio de factores ni
agentes he mandado comprar en Francia. Y en
conformidad de uso proprio que vuestra señoría
tiene concedido para el vestuario de los tercios
//525v // provinciales, siendo el que ahora solicito,
respecto destas partidas, al mismo fin y de igual
servicio del rey, Dios le guarde. Espero que vuestra
señoría, en continuación de lo mucho que se interesse en él y debajo de las circunstancias que han
precedido en la primera concezión, vendrá en
atorgar esta segunda con extención al derecho del
General y el de la Bolla, en que mientras delibera
su magestad quedaré yo con este nuevo motibo de
mi estimazión. Dios guarde a vuestra señoría. A
Barcelona y agosto de MDCC. Jorge Landgrave de
Hassa.

Para mil seiscientas quarenta tres casacas, a trese
palmos y medio, dos mil setecientas canas, quatro
palmos y medio de paño de ludeba azul, verde
blanquisco y gris de ferro, para los dos tercios de
italianos y dos de valones de que son maestros de
campo don Domingo Recó, don Juan Guillermo
Cara, el visconde de Maulde y don Phelipe de
Bete, cavallero de Lede. Y para el regimiento de
Alamanes, de que és coronel el varón de Bech, a
trese palmos y medio para cada casaca, paño de
ludeba, dos mil setecientas sesenta dos canas, quatro palmos y medio.
Cadis de Tolosa.
Sinco mil siete sientas sinquenta canas y medio de
Cadis de Tolosa de diferentes colores para aforros
de las mil séyscientas, a tres canas y media para
cada una. Cadis de Tolosa, sinco mil siete cientas
canas y media.
526v

Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General desse Principado.»
Segueix-se dit segon bitllet.
«Remitob a vuestra señoría la relazión adjunta
de los paños, estofas y otros géneros que son manester y se han de introducir de Francia por quenta y
admnistración de la Real Hazienda para los vestidos de los qüatro tercios de italianos y valones y
para el regimiento del Barón de Bech, a fin de
que vuestra señoría, en conformidad del uso proprio que concedió para los géneros que sirvieron
para los tercios provinciales, venga en atorgar el
que ahora solicito debajo de la caución que prestará para ello el vehedor general deste exército y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
524v i 525r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
524v i 525r del trienni 1698-1701.
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Cadis de Rodes.
Dos mil setecientas dos canas de Cadis de Rodes
de diferentes colores para mil sincho cientas coranta quatro chupas, y mil sinco cientos qüarenta
y quatro calzones para los referidos tercios y regimientos, a una cana para cada chupa y a seis palmos para cada calzón. Cadis de Rodes, dos mil setecientas y dos.
Para volsillos de casacas a forro de la chupa y calzones, son manester trenta quatro mil ochocientos
ochenta ocho palmos y medio de lienço, que se nobra tela gótiga, que hazen quatro mil tres-cientas
sesenta-una canas y medio palmo, a palmo y medio para los bolsillos, de las mil seyscientas quarenta-tres casacas a dos palmos para cada una de
las mil sinco cientas quarenta quatro chupas, y a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
524v i 525r del trienni 1692-1695.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

nueve palmos para cada uno de los mil sinco cientos coranta qüatro calsones. Lienço, porque nombra tela gòtiga, quatro mil tres cientas sesentauna.

números CCLXXXXVI y CCLXXXXVII y del
thenor següent.

Mil sinco cientos qüarenta y qüatro sombreros,
que se nombra de pausanas o de paysanas, a la
moda. Sombreros, MDXXXXIIII.

«Ena el Consejo se ha visto la carta que en XXIIII
del passado escrivió la Diputación a su magestad,
sobre que se le advirtiese lo que debe executar en
las llegadas de nuncios. Respecto de no haver visitado al que está en essa corte ni al que aora viene
a ella, por haver experimentado el año de MDCXVIII que un nuncio de su santidad que passó por
essa ciudad no volvió la visita que le hizo el consistorio. Y ha acordado diga yo a vuestra reverendíssima que la Diputación puede inquirir si el
nuncio le ha de pagar la visita. Y sabiendo se le
ha de pagar, se le haga, y si no, se escusa la que se
le havía de hazer. De que havisso a vuestra reverendíssima, para que se tenga entendido y se execute en esta conformidad. Dios guarde a vuestra
reverendíssima muchos años. Madrid, a X de julio de MDCC.

MDXXXXIIII pares de medias de lana abatanadas largas para barule. Pares de medias,
MDXXXXIIII.
MDXXXXIIII corbatas de lienzo a la moda, de
VI palmos y medio de largo y palmo y medio de
ancho con listas de colores. Corbatas MDXXXXIIII.
MDXXXXIIII camisas de lienzo que se nombran lo carnal común. Camisas MDXXXXIIII.
Las baquetas de gauche y suela necesaria
fabricar MDXXXXIIII pares de
zapatos de VIIII, X, XI, XII y XIII puntos, a la
moda presente, con pala postiza y correas para
evillas de tres suelas, inclusa la plantilla, este de
baqueta o vezerro, y las suelas de cuero de ganche,
y el tacon de tres dedos de alto, compuesto de dos
tacones enteros y un medio tacón, todo de suela.

Segueix-se dita carta.

// 527r // para

Besa las manos de vuestra reverendíssima, su mayor servidor, don Francisco Dalmau y Casanate.
Reverendíssimo padre fray Clemente de Solanell
y de Foix».
Segueix-se altra carta.

Los paños, estofas y demás géneros expressados en
calidad y en cantidad son los necessarios para el
propuesto vestuario que se han de introducir de
Francia en este Principado por el puerto de esta
ciudad, por quenta y administración de la Real
Hazienda. Barcelona, a III de agost MDCC. Gregorio de Malla.»
527v

Dissapta, a XIIII de agost, MDCC. En aquest dia
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, no obstant ésser dia de feriat, per ocasió de ser dia de estafeta.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
dos cartas escritas per lo il·lustre don Francisco
Dalmau y Casanate, secretari del Consell Supremo de Aragó, per los negocis y dependències de
Catalunya, al il·lustre y fidelíssim senyor fra Clemente de Solanell y de Foix, de present deputat
ecclessiàstich, de data de X y XIII de juliol passat,
responent de part de dit Consell Supremo de
Aragó //528r // lo que ha acordat sobre lo modo
y forma ab què apar podan sas senyorias visitar
als senyors nuncis de sa sanctedat, en atenció de
lo que suplicaren a sa magestat, que Déu guarde, ab carta de XXIIII de juny del corrent any
MDCC. Com més llargament és de véurer de ditas dos cartas, que són assí cusidas y signadas de
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«Muyb señor mío.
Haviendo participado al consistorio lo que vuestra
reverencia se presenta en su carta para mí,
// 528v // de XVII deste, en respuesta de la que se le
escrivió a vuestra reverencia, sobre visitar esse ilustre y fidelíssimo consistorio de diputados a los nuncios de su santidad que passan por essa ciudad
para venir a esta corte, suplicando vuestra reverencia a su magestad, mandar dar regla fixa en
esto. Ha acordado que yo diga a vuestra reverencia, como lo hago, execute el consistorio lo que se le
tiene prevenido antecedentemente y las órdenes
con que se halla de su magestad a este fin. De que
doy aviso a vuestra reverencia para que se sirva
participarlo y a mi no tenerme ocioso en quanto sea
de su servicio, que para todo me hallará prompto.
Nuestro Señor guarde a vuestra reverencia muchos años. Madrid, a XXX de julio, MDCC.
Besa las manos de vuestra reverencia, su más seguro sevidor, don Francisco Dalmau y Casanate.
Reverendo padre Clemente Solanell y de Foix, diputado eclesiástico.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
527v i 528r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
527v i 528r del trienni 1698-1701.

529r

Dimecres, a XVIII de agost MDCC. En aquest dia
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, no obstant lo ser dia de feriat, a ocasió de diffarents negocis de importància.
Dijous a XVIIII de agost MDCC. En aquest dia, a
las tres horas de la tarda, se han ajuntat a la sala
del consistori: don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, Joan
Bonaventura de Gualbes, donsell, lo doctor
Agustí Ramoneda, prevere y beneficiat de la Seu
de Barcelona, y lo procurador fiscal Thomàs Ripoll, prior del real monestir de Santa Catherina
Màrtir de la present ciutat, del orde de Predicadors, elets anomenats per los respective acreadors censalistas del General del principat de Catalunya, a fi de tractar ab lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat real, com a tenint commissió del
molt il·lustre y fidelíssim consistori, ab deliberació de XVII de mars del corrent any, lo modo y
forma de la nova concòrdia fahedora.
Dissapta, a XXI de agost, MDCC. // 529v // En
aquest die me han ordenat sas senyorias a mi,
scretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present Dietari una relació de un
mestre fuster y un mestre de casas, jurada, de la
qual consta haver-se regonegudas y miradas las
obras de mestre de casas y fuster feta en las casas
del General de la ciutat de la Seu de Urgell, y
aquellas estar ab la deguda forma y sens ninguna falsedat ni engany. Com apar de dita relació
que·s assí cusida, signada de número CCXCVIII y del thenor següent.

mestre // 530r // fuster, estan fetas ab la deguda
conformitat, sens regonéxer en aquellas falcedat
o engany algun. Y per ço ne fan la present relació, vuy, dia y anys sobredits. Al que foren presents Joan Sable, del lloch de Anserall, y Joan
Campi, de la vila de Arfalos, tots del bisbat de
Urgell, testimonis per est effecte cridats y pregats.
In quodum fidem ego, Antonius Cassany, auctoritatibus apostolica et regia nottarius publicus civitatis Urgelli et escriba deputacionis localis stacionis collecta Generalis dicte civitatis Urgellis,
hic me subscribo et meum solitum appono
sig+num.»
Dilluns, a XXIII de agost, MDCC. En aquest die
no són vinguts en lo consistori de sas senyorias
los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, ço és, lo ecclessiàstich per haver presa una medicina purgant.
Dimars a XXIIII de agost MDCC. En aquest dia a
la tarda se són ajuntats sas senyorias y no són
vinguts en consistori los molt il·lustres y fidelíssims // 530v // senyors oÿdors ecclessiàstich y
real, ço és, lo ecclessiàstich per haver pres una
medecina lo die de ahir.
En aquest mateix dia se és partit de la present
ciutat per la de Gerona lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per negocis y affers seus
propris.

Segueix-se dita relació.

Dimecres, a XXV de agost MDCC. En aquest die
no és vingut en lo consistori lo molt il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.

«Diea decima sexta mensis februariis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo in
civitate Urgeli.

Dijous, a XXVI de agost MDCC. En aquest die no
és vingut en lo consistori lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

Nosaltres, Ermangol Macià, mestre fuster, y
Agustí Carbonell, mestre de casas, los dos de la
present ciutat de Urgell habitants, mediant lo
jurament que en mà y poder de Ciprià Marquès,
escrivent jurat del notari y scrivà baix havem expressat, certificam, fem fe y verdadera relació
com, per orde les magnífich Francisco Net, deputat local de la taula del General de la ciutat de
Urgell y sa col·lecta, havem ben mirades y regonegudas las obras que novament se són fetes en
las casas ditas del General de dita ciutat de Urgell. Y segons la pericia que tenim en nostres
respective arts, diem y fem relació verdadera,
mediant dit manament, de que ditas obras, tant
las tocants a mestre de casas com les tocants a

Divendres, a XXVII de agost MDCC. En aquest
die no és vingut en lo consistori lo molt il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
529v i 530r del trienni 1698-1701.
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Dilluns, a XXX de agost MDCC. // 531r // En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
Dimars, a XXXI de agost MDCC. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, junt ab lo secretari y scrivà major y magnífich racional de la present casa, és baixat a la
casa del General de la present ciutat a effecte
de péndrer inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes de agost. Y no se ha trobat frau algú.

[ 1700 ]
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En aquest dia no és vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

Setembre
Dimecres, a I de setembre MDCC. En aquest die
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dijous, a II de setembre MDCC. En aquest dia no
ha vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Divendres, a III de setembre MDCC. En aquest
die no ha vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
531v

Dissapta a IIII de setembre MDCC. En aquest dia
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dilluns a VI de setembre MDCC. En aquest dia lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és
tornat en lo consistori de sas senyorias, lo qual
era anat a la ciutat de Gerona per negosis y affers seus propris.
En aquest mateix dia no són vinguts en lo consistori de sas senyorias los molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar.
Dimars, a VII de setembre MDCC. En aquest dia
no és vingut en lo consistori // 532r // de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimecres, a VIII de setembre MDCC. En aquest
die, havent tingut notícia sas senyorias de que lo
dia ... del corrent mes de setembre era arribat en
la present ciutat lo reverent pare don Joseph
Hualte, inquisidor del present Principat, qui,
per no haver-hi de present altre inquisidor en
Catalunya representa tot lo tribunal de la Santa
Inquisició del present Principat, lo qual és vingut den de la ciutat de Tortosa ab tots los officials, restituhint lo tribunal a la present ciutat,
han resolt sas senyorias embiar-li embaxada, per
medi de un cavallé y un ciutedà, per a donar-li la
benvinguda y offerir-se, de part de sas senyorias,
a tot quant fos de son agrado. Per lo qual effecte, a las deu horas de la matinada, són anats a fet
dita embaxada los senyors don Joseph de Amigant y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrrat de Barcelona, avent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, los quals són estats rebuts, ço és, a la part del carrer de la casa de la Inquisició, per part de Capellans, a la escala primera per los secretaris y demés officials de la
inquisició, y dit senyor inquisidor los ha rebut
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en una pessa antes de entrar a son quarto, fent
los grans cumpliments y cortesias. Y luego se’n
són entrats en lo quarto de dit senyor inquisidor, lo qual no ha tingut la visita en la sala del
tribunal // 532v // per estar aquella embarassada
de llibres, fustas y altres trastos. Y després de haver arrahonat un rato y haver-li dit dits senyors
embaxadors donat la benvinguda y ponderat
quant alegre estan sas senyorias de que se haja
restituhit a la present ciutat lo Sant Tribunal de
la Inquisició, se són despedits del senyor inquisidor, lo qual lo ha acompanyats fins al replà de
la escala primera que baixa baix al pati. Y los demés officials de la inquisició han acompanyat a
dits senyors embaxadors fins a la porta del carrer
y fins que foran encotxats, conforme de tot ne
han fet relació a sas senyorias, dits senyors embaxadors.
Dijous, a VIII de setembre, MDCC. En aquest dia
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.
Divendres, a X de setembre MDCC. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Jaume Fontana ha fet relació, mitgensant jurament, de com la indisposició de don
Miquel Pallarès, ajudant racional, ha continuat
finsa //533r // lo dia present y continua de la mateixa manera que té dit a sas senyorias en altres
relacions de forma que li han impedit y impedeix las personal servitut de son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, y Joseph Llaurador, notari públich de Barcelona, com a procurador de don Ramon de Copons y Grimau,
don Ramon de Copons del Llor, don Francisco
de Copons y Grimau y don Carlos Fiviller y Terré, administradors de la causa pia fundada per
lo senyor Galceran de Copons, quòndam, donsell, en Barcelona domiciliat, dita de comanadors, com de sa procura consta en poder de
Joan Francisco Verneda, notari públic de Barcelona, a XXVIII de juny MDCLXXXXVI, certitificatòria de la qual és así cusida, signada de número
CCLXXXXIX, en dit nom, ha jurat en mà y poder de sas senyorias de com, fetas las diligèncias
després de haver-las executadas, no se són trobats los acters de las creacions dels censals, lo un
de penció dos-cents coranta sous, pagadors als
XI de mars, y lo altre de pensió sexanta-dos sous
a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1781.

y sis, pagadors a XII de abril, los quals sortejaren
en la extracció feta en casa la Deputació al primer de juliol MDCLXXXIII.

nyorias, la qual és assí cusida y signada de número CCC y del thenor següent.
Segueix-se dita deliberació.

En aquest mateix dia lo dit Joseph Llaurador, en
dit nom de procurador de dit don Ramon de Copons y Grimau, y don Carlos Fiviller y Terrés, administradors de la causa pia fundada per lo quòndam Galceran de Copons, donsell, en Barcelona
domiciliat, dita de comanador, com de dita procura ne fa fe lo dit Joan Francisco Verneda en la
// 533v // pròxima calendada certificatòria. Per
quant, ab deliberació feta lo dia III del corrent,
fou per sas senyorias deliberat ésser ordenat al
magnífich racional de la present casa despedesca
los papers necessaris per ésser fet la solta dels
preus de aquells dos censals, lo un de penció doscents coranta sous, pagadors a XI de mars, y lo altre de pensió sexanta-dos sous y sis, pagadors a
XII de abril, que dits administradors rebian sobre
lo General de Catalunya. Los quals foren extrets
en la extracció de censals en la present casa feta al
primer de juliol MDCLXXXIII, no obstant los reparos posats per lo magnífich racional de la present
casa ab sa relació de VI de abril MDCLXXXV, llargament expressada en dita deliberació, ab tal, emperò que dits administradors primerament llohen, retifiquen y confirmen las obligacions fetas
per lo doctor en medicina Bernat Miquel fill, y
hereu de Joan Miquel, també doctor en medicina, altres de las fiansas donadas per Jordi Buffill,
cullider del General en la sobrecol·lecta de Ponent, en la caució per dit Bufill prestada a XV de
octubre MDXXIIII, lo qual Boffill resta devent al
General la quantitat de cent lliures. Per ço, dit
doctor en medicina Bernat Miquel, sens novació
ni derogació de las primeras // 534r // obligacions, en lo acte primitiu de dita fideiució continuadas, prometent als molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats que avuy són y per temps seran,
encara que absents, y a mi, secretari y scrivà major, present, que sempre y quant serà feta legítima execució en los béns de dit Jordi Bofill y tinga
lloch la dita solució y paga de ditas cent lliuras
per dit doctor en medicina Bernat Miquel, donarà y pagarà eo bé dits administradors sos principals donarà y pagaran en al General la dita
quantitat de cent lliuras. Per lo que ne obliga los
béns de dita causa pia com a deutas fiscals y reals
y ab jurament. Essent presents per testimonis lo
doctor Vicens Carreras, prevere, y Francisco Torent, alférez reformat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una relació, mitgensant jurament, en escrits feta en lo
consistori de sas senyorias per lo doctor en medicina Francisco Orriols, acerca la indisposició
de Joseph Pelegrí, altre dels verguers, de sas se1213

«Ena orde a les atxaques o malaltias habituals pateix lo senyor Pelegrí, és mon sentir que tot exercici immoderat li és danyós y medi per lo augment de ditas malaltias, emperò, lo moderat y
devertit exercici és convenient per la correcció en
alguna manera de ellas. //534v // Per lo que, com
lo exercici lo officio de verguer, segons tinch intel·ligència, sia immoderat e irregular, per ço me
apar no pot dit Pelegrí exercir aquell sens grave
dany y perjudici de sa salut. Y axí ho firmo vuy als
VII de MDCC. Doctor Francisco Orriols.
Dissapta, a XI de setembre, MDCC. En aquest dia
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix me han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en lo present Principat, de data de VIIII
del corrent, ab lo qual insta lo despaig de las robas dels sinch tercios de nacions y dels dos regiments imperials en la conformitat que se executa ab lo vestuari dels tercios provincials, com
més llargament és de véurer, de dit bitllet, que
és assí cusit, signat de número CCCI y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
«Instandob tanto el vestuario de los sinco tercios
de naciones y los dos regimientos imperiales
//535r // que sirven en este exército, y no haviendo
deliberado todavía vuestra señoría sin embargo
de mis instancias sobra la concessión de uso proprio y derecho de la Bolla, que tengo pedida por
ser la compra de los géneros de que se ha de componer de quenta de la real hazienda, buelbo hazer
recuerdo a vuestra señoría para que, atenta esta
urgencia disponga que con la mayor brevedad se
de providencia al despacho que se solicita en la
misma conformidad que se executó en el vestuario
de los tercios provinciales, pues a más de ser tan
del servicio de su magestat, me deberá a mi la
particular estimación que esperimentará siempre
vuestra señoría cuya vida guarde Dios muchos
años. Barcelona y setiembre VIIII de MDCC. Jorge
Landgrave de Hassa.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
533v i 534r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
534v i 535r del trienni 1698-1701.
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Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.

vestuari dels referits tercios y regiments, al mateix fi de producta de la Real Hazienda y de
igual servey de sa magestat, que Déu guarde.
Designarà vostra senyoria en continuació que se
interessa en ell y debaix de las mateixas circunstàncias que se precehiran en la primera
concesió del vestuari del tèrcios provincials en
atorgar esta segona ab extensió del dret de General y Bolla mentres delibera sa magestat altra
cosa, com més llargament resulta dels dits bitllets y relació sobre expressats. Vista dita deliberació. Vist lo vot fet als XVIII de maig proppassat
per un dels assessors infrascrits y consulents per
vostra senyoria cridats sobra la dependència dels
paños dels tèrcios provincials de la primera comició. Y vist finalment lo que se havia de véurer.

En aquest dia me han també ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari un vot
fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y present casa ab la qual, obtemperant a la deliberació feta als VII de agost proppassat, fan relació y són de vot y parer que, quedant sa senyoria cerciorat de no haver-hi excés
algú en las robas, estofas y demés aparells per lo
vestuari dels tercios de italians y valons y los regiments imperials que se han de introduhir en la
present ciutat, per sa senyoria péndrer lo mateix
temperament que·s prengue per los paños, robas, estofas y demés aparells per los vestuari dels
tèrcios de italians y valons y los regiments imperials que se han de introduhir en la present ciutat, per sa senyoria péndrer lo mateix temperament que·s prengue per los paños, robas y
estofas que se introduhiren de // 535v // França
per a vestir los tercios provincials, com més llargament és de véurer, de dit vot, lo que és assí
cusit signat de número CCCII y del thenor següent:

Attès y considerat que de la lectura dels sobrecalendats dos bitllets se asegura per sa excel·lència que totas las referidas robas, estofas y demés
aparells del vestuari dels referits tèrcios y regiments venenan de son orde y de producta de la
real hazienda, sens medi de factors y agents.
Precehint las quals circunstàncias, se aconcella a
vostra senyoria en lo referit vot de XVII de maig
lo pretender-se en la matèria occurrent lo temperament en ell expressat. Per ço, fan relació a
vostra senyoria que, quedant vostra senyoria
cerciorat de no haver-hi excés algú en las referidas robas y estofas y demés aparells que per lo
vestuari dels predits tèrcios regiments se han de
introduhir en la present ciutat, podrà vostra senyoria péndrer lo mateix temperament que·s
prengué en força de dit vot en la primera conceció per los paños, robas y estofas que se introduhiran de França en la present ciutat, per a vestir los tèrcios provincials. En Barcelona y
setembre X, de MDCC. Rechs y Gallart, assessor.
De Cruÿlles, assessor subrogatus. Balart, advocatus fiscalis subrogatus.»

Segueix-se dit vot.
«Obtemperanta los assessors y advocat fiscal inscrascrit al orde de vostra senyoria a ells donat,
ab la deliberació per vostra senyoria feta als VII
de agost proppassat, ordenant-los fessen relació
en escrits, aconsellant a vostra senyoria lo que
podia y devia fet vostra senyoria en lo fet de la
matèria expressada en dita deliberació, lo un de
data del primer y altre de IIII de dit mes de
agost. Y així mateix, la relació firmada per don
Gregori de Mella, vehedor general del real exèrcit del present Principat, de IIII del mateix mes,
contenint aquella lo número de las canas, axí de
paños com de altres estofas y gèneros de robas,
que para vestir los dos tèrcios de italians, del
qual és coronel lo baró de Bach, se han de introduhir de França en la present ciutat. Com y
també los paños y estofas y demés aparells que
per a vestir los dos regiments imperials, lo un
del duch de Cooburg y lo altre del príncep Dupont, individuats en lo dit bitllet del primer de
agost, semblantment se ha de introduhir de
França en la present ciutat. Los quals paños y
estofas y demés aparells expressats en dits en
dits bitllers y relació respective ha manat a sa excel·lència, sens medi de factors ni agents, comprar en França. Sperant de vostra senyoria, en
conformitat del ús propri se tenen concedit, per
lo vesturari dels tercios provincials, que se assentarà lo que se solicite respecte // 536r // de

536v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
535v i 536r del trienni 1698-1701.
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Dimecres, a XV de setembre, MDCC. En aquest
die no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
per causa de sa indisposició. Y no·s notarà sa
hausència fins que tornarà en consistori per haver convelescut.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
relació posada en mà del magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa per lo doctor en medicina Joseph Melich a X del corrent mes de setembre, de la qual consta que la indisposició de
micer Joseph Gregori Alaix, escrivans ordinari
racional, ha continuat y continua en la mateixa
conformitat, contenguda en altres relacions per
ell fetas, de forma que li ha impedit y impedeix
la personal servitut de son offici, com apar del
// 537r // acte de dita relació, rebut en poder de

Rossés, notari públic de la ciutat de Tortosa, y
escrivà de dit deputat local, lo dit dia de XI del
corrent, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCIII y del thenor següent:

rrogatus deputacionis localis dicta civitatis et
eius collecte, qui premissis modo et forma de super
contentis interfui aliena mano scribere feci et rogatus ac requisitus clausi.»

Segueix-se dita relació:

Dijous, a XVI de setembre MDCC. En aquest dia,
constituït personalment en lo consistori de sas
senyorias lo doctor en medicina Agustí Fatjó
// 538r // ha fet relació mitjensant jurament com
Joseph Soler, receptor dels salaris menors de la
Real Audiència, des del dia VII inclusive del present mes està malalt de lo llit de uns dolors universals ab febra que li ha impedit y impedeix servir personalment dit son offici.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo, die vero undecima mensis septembris intitulato, presente et
ad hec vocato, requisito atque rogato me, Jacobo
Revull, cive Dertuse, apostolica et regia ac ipsius
civitatis authoritatibus nottarius publicus vice et
loco Pauli de Rosses, eisdem euctoritatibus nottarius publicus et scriva magnifici consistoriis domus Generalis dicte civitatis et eius collecte, et
presentibus eciam testibus infrascriptis constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicina doctor, in dicte civitate Dertuse populatus, coram et ante presenciam magnifici
Hieronimi de Piñana et Galvany, civis honorati
Barchinona, Dertusa populati, deputati localis
dicta domus Generalis Dertuse et eius collecta,
personaliter reperti, in domibus sua propria habitacionis quas possidet in vico vulgo del Portal de
la Rosa, et medio iuramento per ipsum extrajudicialiter ac Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta,
prestitu, in manu et posse dicti Hieronimi de Piñana et Galvany, deputati locali, retulit et fecit
relacionem sequentem: «Com la indisposició de
mestre Joseph Gregori Alaix ha continuat y
continua ab la mateixa conformitat contenguda
en altres relacions per mi fetas et poder de dit
deputat local, de tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Alaix lo servit dit offici de escrivent ordinari del Racional de la casa //137v // de
la Deputació del General del present principat
de Catalunya, de las quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rosses,
notari públic de dita ciutat de Tortosa». De quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis dictus Josephus Gregorius Alaix, pettit et requisivit
instrumentarum conficisibique et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari per dictum et infrascriptum nottarium ad habendum de predictis
memoriam in futurum. Que fuerunt acte Dertusa sub anno, mense et loco predictis. Presentibus
me dicto Jacobo Revell, nottarius vice et loco dictis Pauli de Rosses, nottarius et scriba infrascriptis, et presentibus eciam nobile Petro de Miravall,
in civitate Dertusa populato, et Josepho Cortes,
negociatore civis Dertuse, pro testibus ad premissa
vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei Pauli de Roses, civis civitatis Dertuse, apostolica et regia nottarius publicus suba. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
536v i 537r del trienni 1698-1701.
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Divendres, a XVII de setembre, MDCC. En aquest
dia, a las deu horas de matinada, havent obtinguda hora, a ser vinguts en lo consistori de sas
senyorias los senyors Joan de Carreras, ciutedà
honrrat de Barcelona, alguasil del tribunal de la
Santa Inquisició, y don Joan del Castillo, secretari de dit Sant Tribunal, embaxadors del reverent pare don Joseph Hualte, inquisidor del
present Principat, qui per no haver-hi altre inquisidor en Catalunya representa tot lo Tribunal de la Santa Inquisició, a effecte de donar a
sas senyorias las gràcias de part de dit senyor inquisidor ab la embaxada que li enviaren lo dia
VIII del corrent, offerint a sas senyorias, de part
de dit senyor inquisidor, tota bona correspondència y servir a sas senyorias en las ocasions
que se offerescan de son agrado. Y juntament
dit Joan Carreras ha entregat en mà del senyor
deputat ecclessiàstich una carta per sas senyorias
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, dada en
Madrid, a XII de juny proppassat, y altre del senyor inquisidor general dada en Madrit
//538v // a VII de juliol proppassat. Són estats rebuts per dits senyors embaxadors al cap de la escala per los officials de la present casa, y al tornar-se’n los han acompanyats també fins al cap
de la escala, a hont se són despedits ab moltas
cortesias.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari la sobradita carta del rey, nostre senyor, que
Déu guart, de data de XII de juny proppassat, ab
la qual és servit sa magestat avisar a sas senyorias
de la restitució del tribunal de la Inquisició desde la ciutat de Tortosa a la present ciutat, ordenant a sas senyorias acistescan y affavorescan als
inquisidors y mirens del Sant Offici, no sols en
la occassió present de restituhir-se en Barcelona, sino en totas las demés tasques pugan offerir y toquen a son ministeri, com és de véurer
de dita real carta. Que és assí cusida, signada de
número CCCV y del thenor següent:

[ 1700 ]

[ 1700 ]

ñoría con las mejores veras, y assí lo espero de su
christiana justificación, deseando repetidas ocasiones de corresponder y servir a vuestra señoría.
Guarde Dios a vuestra señoría diletados años.
Madrid, y julio VII de MDCC. Besa las manos de
vuestra señoría. El obispo inquisidor general.

Segueix-se dita real carta.
«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Hallándose el Santo Tribunal de la Inquisición
de Barcelona en la ciudad de Tortosa desde la
toma de aquella capital, con la descomodidad
grande que padecen los inquisidores, ministros,
// 539r // y presos por falta de habitación, es preciso se restituya luego a essa ciudad de Barcelona,
como está mandado. De que he querido avisaros,
para que lo tengáis entendido, y ordenar y mandaros, como lo hago, acistáis y favorezcáis a los inquisidores y ministros del Santo Officio de esse
Principado, no sólo en la ocasión presente de restituhirse a essa ciudad de Barcelona, sino en todas
las demás que se pudieren ofrecer y toquen a su
ministerio, que assí lo espero de vuestro zelo y obligaciones, y en ello me daré por muy servido. Dada
en Madrid, a XII de junio MDCC. Yo, el rey.

Muy ilustres señores diputados de la Generalidad
del principado de Cataluña.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita per
don Francisco Dalmao et Cassanate, del Concell Supremo de Aragó, al molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, ab la qual li
participa la resolució que ha pres lo Consell Supremo de Aragó acerca lo que deben obrar sas
senyorias en las benvingudas dels nuncis de sa
Sanctedat, com de dita carta és de véurer y que·s
assí cusida, signada de número CCCVI y del
thenor següent:
Segueix-se dita carta.

Don Franciscus Dalmau et Casanate, secretarius.

«Haviendoa dado cuenta en el consejo de la carta
de vuestra reverendíssima de XIIII del passado, en
la qual // 540r // responde a vuestra reverendíssima sobre lo que se le havía escrito en orden a visitar a esse consistorio a los nuncios de su santidad,
diciendo que para mayor declaración se le avise a
vuestra reverendíssima si estos son tenidos por legados a latere, para que se les visite, como antes
del año de MDCXXXX, a acordado el Consejo que
yo diga a vuestra reverendíssima, como lo ago,
que, sabiendo han de visitar a esse consistorio y
darle el lugar le podrán ver, y que en qüanto assí
vienen como legados a latere no se puede saber
hasta que presenten aquí estos sus despachos, en
consequencia de esto executará el consistorio lo
que se les tiene prevenido en las órdenes con que se
halla suplicado a vuestra reverendíssima me acusa de su recibo con las órdenes de su mayor agrado
que obedece con todo gusto nuestro señor. Guarde
a vuestra reverendíssima muchos y felices años.
Madrid a IIII de setiembre MDCC. Besa las manos
de vuestra reverendíssima su mayor servidor don
Francisco Dalmao y Cassanate.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Tamarit. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit don
Joannes de la Torra, regens.»
Així mateix me han ordenat cusís y continuàs en
lo present dietari la dita carta escrita per dit senyor inquisidor general a sas senyorias de data
de VII de juliol proppassat acerca també de la
restitució de dit Sant Tribunal a la present ciutat, la qual és assí cusida, signada de número
CCCVII y del thenor següent:
Segueix-se dita carta.
«Muyb ilustres señores.
Haviendo des de la terna de Barcelona residido el
Tribunal del Santo Oficio en la ciudad de Tortosa, con las incomodidades que se dejan considerar, se ha resuelto por su magestad, que Dios
guarde, se restituya a ella, para continuar
// 539v // las operaciones de su santo ministerio.
Con cuyo motivo, para mi obligación a suponer la
grande autoridad de vuestra señoría a fin de
que, como tan zelosos de aunmento de la Santa Fe
Católica y para que se conserve en la mejor pureza, favorecen su causa, y mediante ella a los inquisidores y ministros de esse tribunal con el ferboroso zelo que tiene tan acreditado en servicio de
ambas magestades. Assí se lo suplico a vuestra se-

Reverendíssimo padre fra Clemente de Solanell».
540v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
538v i 539r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
538v i 539r del trienni 1698-1701.
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Dilluns, a XX de setembre MDCC. En aquest dia
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimars a XXI de setembre MDCC. En aquest dia,
entre dos y tres quarts per las deu horas del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
539v i 540r del trienni 1698-1701.

Y finalment, consequutivament, poch després
de tocadas las deu horas del matí, dit don Francisco de Sayol, en dit nom, constituhit personalment devant y en presència dels il·lustres y fidelíssims senyors doctor micer Joseph Llopis,
ciutedà honrrat de Barcelona, deputat real, y de
Joseph Boer, mercader de la ciutat de Gerona,
oÿdor real, personalment trobats, ço és, dit senyor diputat real en la casa de sa pròpria habitació de dit senyor oÿdor real, situada en la present ciutat, davant la devallada de Viladecols, y
dit senyor oÿdor real en la dita casa de sa pròpria
abitació, en dit nom, de primer ha renunciat lo
dit offici de ajudant segon del racional en favor
y en cap de ell mateix, de don Francisco de Sayol. Y sas senyorias han admès dita renunciació
si y en quant per capítols y actes de Cort los és
lícit y permès. Essent presents per testimonis los
sobredits Joseph Juncosa y Mariano Sol.

matí, lo noble don Francisco de Sayol, en Barcelona domiciliat, primer junt ab altres y a solas
del noble don Miquel de Pallarès, en Barcelona
populat, obtenint lo offici de racional de la casa
de la Deputació del General de Catalunya,
consta de la procura ab acte rebut en poder de
Melchior Cortés, notari real col·legiat, als XXIIII
de maig MDCXLVII, la qual és assí cusida y signada de número CCCVII, en dit nom, constituhit
personalment devant y en presència del il·lustre
y fidelíssim senyor fra Rafel de Nadal, sagristà
major del real monestir de Santa Maria de Ripoll, trobat en la casa de sa pròpria habitació,
que la té davant lo fossar de Sant Miquel en la
present ciutat, ha renunciat en mà y poder de sa
senyoria y a favor y en cap de ell mateix, dit don
Francisco dea //541r // Sayol, lo dit offici de ajudant segon del racional de la casa de la Deputació del dit General de Catalunya, per ser dit offici altre dels antichs y que·s podan alienar,
suplicant a sa senyoria ésser-li admesa dita renunciació en dita forma a sa senyoria admesa
aquella, si et in quantum per capítols y actes de
Cort li és lícit y permès. Essent presents per testimonis Justiniano Grinoval, cirurgià de Alamanys, en Barcelona residint, y Fortià Feu, de la
familia de dit senyor oÿdor ecclessiàstich.
Successivament dit don Francisco Sayol, en dit
nom, constituhit personalment devant y en
presència del il·lustre y fidelíssim senyor fra Clement de Solanell y Foix, pabordre de Àger en
dit real monestir, deputat ecclessiàstich, personalment trobat en un quarto del Palau Real de
la present ciutat a hont és sa pròpria habitació,
tres quarts tocats per las deu oras del matí, ha
renunciat lo dit offici de ajudant segon del racional a favor y en cap de ell mateix dit don
Francisco de Sayol. Y sa senyoria ha admesa
aquella si y en quant per capítols y actes de Cort
li és lícit y permès. Presents per testimonis Joseph Juncosa, fadrí fuster, en Barcelona habitant, y Mariano Sol, de la familia de dit senyor
oÿdor ecclessiàstich. Immediatament dit, un
poch antes de tocas las deu horas del matí, dit
don Francisco de Sayol, en dit nom, constituhit
personalment devant y en presència del il·lustre
y fidelíssim senyor don Aleix de Miravall, deputat militar, personalment trobat en casa del
magnífich doctor micer Joseph Canovelles, que
la té en // 541v // lo carrer del Call de la present
ciutat, ha renunciat lo dit offici de ajudant segon del racional en favor y en mà de ell mateix,
dit don Francisco de Sayol. Sa senyoria ha admesa aquella si y en quant per capítols de Cort li
és lícit y permès. Presents per testimonis los sobradits Joseph Juncosa y Mariano Sol.

Per quant lo dit don Miquel de Pallarès se trobaba malalt en Pallejà ne és anat lo secretari y
scrivà major del General y // 542r // immediatament ha llevat acte de si vivia o no dit de Pallarès, com se acostuma, quant lo official se troba malalt dins ciutat, per quant a la part
interessada se li queda lo refugi de poder constar ab acte de que en la ocasió que·s prengueren
los actes de la renunciació del officio ja vivia lo
que obtenia lo dit officio.
Dimecres, a XXII de setembre MDCC. En aquest
dia no és vingut en lo consistori de sas senyorias
lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dissapte a XXV de setembre MDCC. En aquest
dia s’és restituhit y ha tornat a cistir a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real per
trobar-se convalescent de sa passada indisposició.
542v

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1782.
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En aquest mateix dia no ha vingut ni acisitit en
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclessiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una representació fan a sa magestat, que Déu
guarde, per a que sia servit aliviar al present
Principat del allotjament que suporta, y que se
fortifiquen plazas per a que no estigan subjecta
a qualsevol invasió repentina, com més llargament de dita representació és de véurer, que·s
assí cusida y signada de número CCCVIII y del
thenor següent.
Segueix-se dita representació.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

«Señora.
Los deputados y oydores de quentas del General
del principado de Catalunya disen que en los primeros de agosto del año passado, con humilde representación, se pusieron a los reales pies de vuestra magestad poniendo en la real y grande
comprehensión de vuestra magestad lo mucho que
se hallava exhausta esta provincia, assí respecto de
los infinitos trabajos havia padecido en los nueve
años de la última guerra como y también, porque
al passo que los demás reynos de la dilatada monarquía de vuestra magestad descansavan por
ocasión de la pas del mismo tiempo, y no la experimentava Cataluña, por la gravedad de los alojamientos que suportava. Esperando avía vuestra
magestad de commiserarse della por su real benignidat, mandando dar aquella providencia
// 543r // que jusgasse más conveniente.
En atención de que se dilatava el consuelo que
justamente se devian prometer de la grande y real
piedat de vuestra magestad, y que de la dilación
del remedio nacían mayores daños, representaron
de nuevo a vuestra magestad, en cumplimiento
de su obligación, a los X de octubre de MDCXCIX y
VIII de enero deste año, lo mesmo. Y quando confiavan que vuestra magestad, por su real benignidad, se havía de servir mandar que se minorasse dicho alojamiento y que este se arreglasse según
la disposición de las generales constituciones, capítulos y actos de Corte, asta ahora no sólo no han
conseguido este real favor pero ni aún merecido la
dicha de una real carta de vuestra magestad en
respuesta de dichas representaciones para lograr
siquiera el alivio de quedar vuestra magestad servido de su contenido, como siempre se havía dignado vuestra magestad honrrar con semejantes
demostraciones al consistorio. Por todo lo que, precisados del ardiente zelo con que deven mirar en
todo quanto sea del mayor servicio de vuestra magestad, el infelice y miserable estado a que sin
duda llegará con brevedat este Principado si con
toda celeridad vuestra magestad, por su real compassión no se sirve mandar, se atiende a su conservación.
Es constante que esta provincia, en los nueve años
passados y muy antes, ha sido el theatro de donde
se ha representado la guerra. Y por consiguiente,
teniendo el enemigo dentro de casa, había echo experimentar y padecer sus rigores y conflictos, lo
que no ha sucedido a muchos de los dominios de
vuestra magestad. Y aunque estos hayan contribuido con gloriosa emulación en esta dependencia, // 543v // por lo que en ella quando menos se
interessava lo restante de la monarquía de vuesa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
542v i 543r del trienni 1698-1701.
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tra magestad, pero no puede negarse que ha sido
Catalunya la que más ha padecido y esmerado en
el realse de su innata fidelidad, no perdonando a
vidas y haciendas y a todo quanto se juzgó conveniente para mantenerse en el dulce, suave y amabilíssimo dominio de vuestra magestad. Y haviendo sido tan horrorosa y sin igual la última
guerra, es cierto que las ciudades, noblesa, villas,
lugares y demás particulares della han quedado
mui gustosamente pobres, aunque mui doloridos,
por no poder mantener la esperanza de poderse
empobrecer otra vez en servicio de vuestra magestad, por hallarse imposibilitados de medios para
semejantes y otras empresas, y tanto qüanto se dilata el remedio no se consigue sino atrasarse más.
Passada la última guerra, se crehia podrian respirar esta provincia de los ahogos y trebajos pasados por medio de la paz, recobrándose de la infinidad de las deudas contrahidas por ocasión de
aquella para poder intentar nuevas hazañas que
dejassen muy atrassadas a las que tiene echas en
crédito de su fidelidad. Más és tan corta su fortuna, que quando se podía juzgar gosarían de la
tranquilidad y alivio que usufructuan los demás
dominios de vuestra magestad. E siendo assí, que
muchos dellos no gosan de las inmunidades que
está sola ella, en lugar de ellos experimenta un
numeroso y crecido alojamiento de cavallería, infantería y migaletes que antes de la última guerra no se acostumbran alojar, mayormente en
tiempo de paz, inferiéndose de // 544r // dicho que
la paz sirve al Principado sólo de una calentura
lenta que va atenuando y dibujando de calidad,
que si aún le consiente el alivio que obtenía en
tiempo de guerra que era, que en el tiempo de la
campaña no soportava el alojamiento.
Añádese en este grave desconsuelo que padece el
Principado otro de no menor condición: y es que,
como las tropas de vuestra magestad no están socorridas por falta de acistencias, los officiales que
se hallan alojados se hassen subministrar grandes
y exorbitantes contribuciones por las universidades, por lo que estas y sus particulares se van desfraudando de calidat, que por instantes se esperaban de llegar al término de una summa miseria,
y por consiguiente en evidente riesgo de verse imposibilitados de poder servir a vuestra magestad
en las ocasiones que se irán ofreciendo con la largueza que hasta aquí, siendo el mayor sentimiento que más les aturmenta a su corazón.
No deja entreñablemente de herir a la incontrastable constancia de estos fieles leales vassallos de
vuestra magestad el ver quan abierto está el Principado, y assí, expuesto a qualquier inopinado accidente por razón de la falta de un todo, sin que se
haya dado providencia en echo de tanta importancia, sobre correr tres años que está concluhida

y present casa, cusís en lo present dietari: primo,
un acte rebut en poder del vicari de Sant Vicenç
dels Horts, bisbat de Barcelona, com a regint
las escripturas de dita parròquia, per ausència
del rector, als XXIII del corrent, del qual consta
com dit dia, a las X horas de la nit, lo noble don
Miquel de Pallarès venia y parlava acertadament; y finalment, una àpocha firmada per
Francisco Pala, mestre de cases de la ciutat de
Urgell, als XXIX de agost del corrent any, en poder de Anthonio Cassany, notari públic de dita
ciutat, de la qual consta com dit Pala té rebut de
Fèlix Pelegrí, tauler, cent lliuras de diners procehits en dita taula, spectants als arrendadors
// 545v // y a cumpliment de tres-centes quinse
lliures, que fou lo preu per lo qual emprengué
las obras de la casa del General de dita ciutat.
Com de dits actes més llargament és de véurer,
que són assí cusits, signats de números CCCVIIII y CCCCX.

la paz. Y a no ser que vuestra magestad, diffarentes veces, por su real clemencia, se ha dignado canonizar por muy de su real agrado las relevantes operaciones del Principado en esta última guerra, y
en todo tiempo parece podría entrar a dudarse si se
// 544v // avían acertado o no, aunque siempre se
confessarán que por mucho que se haya asseñalado
queda y quedará siempre muy con respeto de lo que
debe al grande y paternal amor con que vuestra
magestad proporcionadamente le favorece.
Aunque crehe señor el consistorio que lo referido
está muy presente en la sobrerana intelligencia de
vuestra magestad, por que se lo habrá participado
el príncipe de Armestat, lugarteniente general de
vuestra magestad, como a ministro tan zeloso del
mayor real servicio y conservación de la provincia, y que el paternal amor de vuestra magestad
está sin duda lastimada de ella, con la confianza
que tiene de que sus expressiones son siempre bien
recibidas en el real conspecto de vuestra magestad, dignándose favorecerlo con su grata acceptación, le han animado a rendir a las reales plantas
de vuestra magestad sin que puede obstarle si se
quisiesse ponderar que, siendo el Principado fronterizo, en bien no se sacan tropas y que las contribuciones sirven en descargo del sueldo que se les
debe. Por que en tiempo de paz y guerra siempre se
estilava alijerar al principado de tropas, y las
contribuciones solo sirven para el bolsillo de los oficiales, sin que por esto los soldados rasos dejen de
estar alojados. Y es máxima assentada que no es
de conveniencia al real servicio de vuestra magestad que un Principado que siempre ha servido con
toda fineza tanto tiempo de los gloriosos progenitores de vuestra magestad, como y de // 545r //
vuestra magestad, llegue a estado miserable y
inutilizado poder servir a vuestra magestad con
las mayores veses posibles. Por tanto, dichos diputados y oydores, llevados de la obligación que impone el amor al mayor servicio de vuestra magestad y cargo de sus oficiales de atender a la
conservación del Principado, suplican a vuestra
magestad, con todo el mayor rendimiento posible,
que compedecido dél digne la real magnanimidad de vuestra magestad mandar se le minore el
número del alojamiento que se atiende a la possibilidad de los lugares, y que las tropas queden
asistidas, y para esto, mandar dar los órdenes tan
precissos y promptos como requiere la urgencia,
como y también para el resguardo y seguridad del
Principado, que a más que de esta forma se seguirá el poderse recobrar para quanto se ofresca del
mayor real servicio de vuestra magestad. Lo recibirán a singularíssimo favor, el qual esperan dever de nuevo a la real benignidad y paternal
amor de vuestra magestad.»

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
senyor Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
a sas senyorias de com se havia conferit per dotsa vegadas en casa del molt reverent senyor canceller y havia solicitat la declaració de las causas
de contrafacció, y singularment la declaració de
la causa de la contrafacció del cello. Al que dit
canciller li havia respost algunas vegadas que las
ocupacions no li havian permès fer dita declaració, y que últimament havia dit se li aportàs lo
procés, que quant antes procuraria se declaràs.
Dilluns, a XXVII de setembre MDCC. En aquest
dia no ha vingut ni acisit en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclessiàstich.a
546r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
també a mi, secretari y scrivà major del General
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Dimars, a XXVIII de setembre MDCC. En aquest
die no ha vingut ni acisit en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclessiàstich.
En aquest mateix dia, per ser lo dia de demà festa de precepta, y després demà dia de feriat, lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt amb
mi, secretari y scrivà major y magnífich racional,
és baxat a la casa del General de la present ciutat
y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos eb lo present mes
de setembre. Y no fou trobat haver·i frau algú.
En aquest mateix dia, antes de las onse horas del
migdia, constituhit personalment en lo consisa. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1782-1783.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

tori de sas senyorias, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar ha ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, continuàs en lo present dietari lo que ohiria aniria
dient a sas senyorias, essent absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich. Que dictat per dit senyor oÿdor militar, és lo següent:
«Molt il·lustres y fidelíssims senyors. Que ha representat a sas senyorias que cosa de un mes y
mig aurà, poch més o menos, que·s tingué una
junta en la present casa de la Deputació ab los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y dos advocats de dit senyor oÿdor militar per a
que consultassen dits senyors si convindria escríurer per per sas //546v // senyorias a sa magestat, Déu lo guarde, acerca la pretenció tenia dit
senyor oÿdor militar que durant lo trienni de ser
oÿdor no podian passar-se avant ningunas causas contra de ell, encara que fossan intentadas
en la Real Audiència, antes de ser oÿdor. Y després de haver tinguda dita junta ab los assessors
y advocat fiscal en dita casa y los dos juristas cridats ho anomenats per dit oÿdor militar, després de haver tinguda dita junta, entraren en lo
mateix dia en dit consistori a fer relació a sas senyorias de que podian molt bé sobre dita dependència escríurer a sa magestat per a suplicarli fos de son agrado y real servey afavorir a sas
senyorias, concedint la prerrogativa de que ningun consistorial durant son trienni no poguessen prosseguir-se-li ningunas causas, encara que
fossan intentadas per la Real Audiència, durant
lo trienni de ser diputats y oÿdors, y demanar-se
a sa magestat se dignàs acompanyar-la. Y dit
consistori no ha vingut bé en escríurer y fer la
dita petició a sa magestat, encara que lo ho suplicàs lo oÿdor militar, després de haver feta la
relació los dits assessors y advocat fiscal. Y lo dia
present, lo dit oÿdor militar, han representat a
sas senyorias de que temia que lo Real Consell
ne passàs a declarar la opposició que dit oÿdor
militar tenia feta en una causa aportava lo noble
don Pedro de Planella contra dit oÿdor militar
en la Real Audiència, a relació del noble don
Pedro de Amigant, devant del // 547r // qual dit
oÿdor militar havia oposat un altercat, sobre
que pretenia dit oÿdor militar que durant son
trienni no podia passar-se avant en la dita causa
ni altres, sino que havia de estar suspesa tot lo
temps de son trienni. Y considerant dit oÿdor
militar que, havent prosseguit lo altercat tenia
opposat, tement que no se li declaràs en contrari, ha representat a sas senyorias lo gran perill
que·i havia que no·s declaràs en contrari de la
pretenció tenia dit oÿdor militar en dit altercat.
Per ço, ha representat a sas senyorias que si tenian algun medi o medis per a defensar esta perrogativa que fossen servits sas senyorias posar-lo
en execució. Y per que en ningun temps no
puga constar que las prerrogativas o drets tenia

o té la casa de la Deputació per a defensar la pretenció de dit oÿdor militar, los notificava y feya
a saber de que ell passarà a renunciar a dit altercat, perquè ell en ningun temps pogués ser carregat en visita ni altrament de que de son temps
la casa hagués perdut ni perdés ninguna prerrogativa ni dret sobra la dita dependència.»
Dijous, a XXX de setembre MDCC. // 547v // En
aquest dia, no obstant ser feriat, s’és juntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias a la tarda, per certs affers convenients al
General.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit a
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
real.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor micer
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, ha fet relació de com lo molt reverent senyor canciller lo
havia enviat a cercar en dias passats y li havia dit
particiàs a sas senyorias de com se li offerian certificatòrias autènticas y fens fahents de la butlla
concedida per la santedat de Lleó Desè, de felís
recordació, dada en Roma en las chalendas de
setembre MDXX, acerca la jurisdicció atribuhida
als reverents pares inquisidors de dos processos
de la executòria de dita butlla. Y de tots los demés papers tingan concernència a est fet, tot lo
que tenian antes se trobaria en lo arxiu de la
present casa. Y que havent posat en sa consideració, de orde de sas senyorias, que sas senyorias
ab molt gust concedirian llicència al secretari y
escrivà major del General per a que ho fes, emperò, que no podian omitir saber qui donaria tal
satisfacció per lo treball de la extracció de ditas
certificatòrias al dit secretari y scrivà major, per
quant los aparexia a sas senyorias que era molt
just, y que li havia respost que dits papers li convenian per servei de sa magestat, que Déu guarde.
548r
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Octubre
Dissapta, a II de octubre MDCC. En aquest dia,
no obstant ser feriat, s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per ser
dia de estafeta.
En aquest mateix dia no ha acistit ni vingut a
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real.
Dimecres, a VI de octubre MDCC. // 548v // En
aquest dia no ha acistit ni vingut a consistori lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.

En aquest mateix dia, entre las deu y onse horas
del matí, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, havent obtinguda primer hora
per medi del síndich del General y present casa,
sens insígnias ni verguers, sí son acompanyats
de dit síndich anant ab un cotxe de dos mulas, y
dit síndich a la portalera, han reportat al
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, una embaxada de part de sas senyorias contenint que a
notícia del fidelíssim consistori havia previngut
de que lo rey, nostre senyor, se trobaria indispost, ab molts de cuidado, ab grans perills de la
vida, y també combregat per viàtich. Per lo que
acudian a sa excel·lència perquè fos servit noticiar-los de lo referit, assegurant-lo que se trobavan tant adolorits de semblant avís de forma
que, si estigués en sas mans lo poder-lo reintegrar en la prístina salut, ho executarian promptíssimament aunque fos a costa de sa sanch. Y
que desitjarian saber de sa excel·lència quals
eran las demostracions que en crèdit de sa innata fidelitat li aparexia devian oficiar en lo present
cas, que son total acert confiavan de sa discrecció. Al que sa excel·lència és estat servit respòndrer-los de que no havia esperat menos de la
gran atenció de sas senyorias com a tant fidelíssims vassalls de sa magestat, que ell se trobava
// 549r // molt apeserat de esta notícia, la qual
no li constava, per haver tingut carta de sa magestat, si sols per haver-la·y participat la present
ciutat. Y que així, no constant-li per via de Madrit no podia ni devia aconsellar a sas senyorias
cosa alguna sobre est fet. De tot lo que dits senyors deputats militar y real, tornats que són estats a consistori, ne han fet relació a sas senyorias.
Dijous, a VII de octubre MDCC. En aquest dia no
ha vingut ni acisiti en consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, entre las nou y deu horas
del matí, havent obtinguda hora per medi de
son síndich, han reportat a sas senyorias los senyors don Joseph de Cortada y don Benet Desbach, canonges de la Seu de Barcelona, de part
del molt il·lustre Capítol de dita iglésia, una embaxada a sas senyorias contenint que, havent sabut de com lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, se trobava millorat de la passada indisposició
y que, essent esta notícia tant gososa y interessada al major real servey y benefici públich de esta
ciutat y Principat, la posavan en la gran comprehensió de sas senyorias, per a que se congratulassen los dos comuns de est tant felís avís. Y que,
després de donar a sas senyorias la enorabona,
los participaven de com havia pres resolució de
cantar en dita iglésia lo Te Deum Laudamus en
acció de gràcias per haver-se dignat Déu, Nostre
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Senyor, millorar a sa magestat a las onse horas de
la matinada del present dia, en lo qual acistiria
// 549v // lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona, vestit de pontifical, sa excel·lència lo senyor llochtinent general ab la
Real Audiència y lo excel·lentíssim consistori
dels senyors concellers d’esta ciutat. Y que no
podia omitir de suplicar a sas senyorias fossen
servits assistir-hi per a fer la funcció ab tot el cabal cumpliment. Al que, per lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, ha respost que feya lo consistori
apreciable estimació de tan gososa noticia, que
per major aplauso d’ell passaria per medi de embaxada a cumplimentar al molt il·lustre Capítol,
donant-li repetits parabiens, y que a la bona
summa de la acertada resolució que havia presa
del Te Deum Laudamus, acció que no·s podia
esperar menos de la gran Christiandat y zel que
lo molt il·lustre Capítol sempre havia tingut, a
tot lo que conduhia a la salut del Rey, nostre senyor, y benefici públich. Y que despedit de donar-li moltas gràcias de convidar-los a esta funcció, que per ço passarian a premeditar si la
brevedat del temps los donava llochs si trobarian
consemblants exemplars en la present casa. Los
quals senyors embaxadors són estats complimentats del mateix modo que se estila a los de la
ciutat, y per ço se podia véurer en lo dietari corrent, en jornada de VIIII de janer, MDCXCIX, las
cerimònias, añadint que dos capellans de dit Capítol estigueren assentats ab un banch de vaqueta negra posat al costat de la porta que entre a
consistori, arrimat a la part //550r // dreta de dita
porta, tot lo temps que los senyors canonges donaren la embaxada al consistori, y se adverteix
que dit dos capellans acompanyavan a dits senyors embaxadors.
En aquest mateix dia, molt cerca de las onse horas de la matinada, han rebut sas senyorias un
bitllet escrit per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de
sa magestat en lo present Principat, a sas senyorias, la data del qual és en la present ciutat, lo
dia present. En y ab lo qual és servit participar a
sas senyorias de com lo rey, nostre senyor, estava millorat de sa passada indisposició y han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari lo qual se troba assí cusity signat de número
CCCXI y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
«Acaboa de recibir extraordinario de la corte con
carta del domingo III de corriente por la noche,
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
549v i 550r del trienni 1698-1701.
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con la festiva noticia del que el rey, Dios le guarde, havía dormido la antecedente seis horas. Y
que, aunque hizo algunos curzillos, fueron de
muy buena calidad. Y que el domingo comió muy
bien y con apetito, reconociendo en sí, su magestad, mucho alivio y muy differente disposición
que los días antecedentes. Y no ignorando qüanto
interesa vuestra señoría en este aviso y lo que se
alegrárame, a parecido no diferir el participárselo, prometiendo que muy en breve hemos de ver a
su magestad restablecido enteramente a la rebusta salud que tanto importa. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, // 550v // a
VII de octubre de MDCC. Jorde Landgrave de Hassa.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General deste Principado.»
En aquest mateix dia, acerca de las onse horas
del matí, per medi del magnífich doctor micer
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, han participat sas senyorias al president del molt il·lustre Capítol de
la Seu de Barcelona de que per ocasió de la brevedat del temps no havian tingut lloch sas senyorias per a mirar en lo arxiu de la present casa
si·s trobarian exemplars de haver acistit lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori en consemblant
funcció per lo qual dit molt il·lustre Capítol los
havia convidat en la matinada passada. Y que
així, fos servit noticiar-ho al molt il·lustre Capítol. Y que per ocasió de trobar-se ja en pròxim
estat de dita celebració, no embiava embaxada,
lo que sens falta executarian a las III horas de la
tarda, que era la hora que lo molt il·lustre Capítol los havia asenyalada.
En aquest mateix dia, a las onse horas tocadas
del matí, en la iglésia cathedral de la present ciutat, se celebrà dit Te Deum Laudamus, acistint
a ell lo excel·lentíssim senyor virrey ab la Real
Audiència, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona y lo excel·lentíssim
consistori dels senyors concellers.
En aquest mateix dia, a las III horas de la tarda,
sas senyorias, consistorialment, ab las insignias
posadas y aportant sobre de ellas lo escut de or
ab las armas del General, ab los tres // 551r //
verguers ab massas altas davant, y un aguazil ordinari, ab cotxes, anant sas senyorias ab un cotxe, acompanyats de dos officials de la present
casa, havent primer obtinguda hora per medi
del síndich, són anats a visitar a sa excel·lència lo
senyor llochtinent general y li han donat la enorabona de trobar-se sa magestat millorat de sa
passada indisposició, rendint-li molt obsequiosas gràcias de haver-se dignat lo dia present participar-los-ho ab lo dalt referit bitllet, offerint1222

se de nou a tot lo que se offereix al major real
servey y salut del rey, nostre senyor, benefici públich y agrado de sa excel·lència, noticiant-lo de
com lo dia present, antes de tenir dit bitllet, havia deliberat fer diffarents demonstracions pias,
quals premetia la brevedat del temps, podent-se
promètrer de sa innata fidelitat que no faltarien
a totas aquellas altres que los havers de la Generalitat los subministrarian en la ocasió que·s
confirmàs la notícia y se sabés la de perfecta salut. Al que és estat respost per sa excel·lència
que estimava molt la atenció del fidelíssim consistori y que sempre ho havia esperat de sa innata fidelitat, y que este ocasió era molt digna de
qualsevol demonstració en consideració que
en ella tant se interessava y importava a tota la
Christiandat y a la universal monarquia.
En aquest mateix dia, entre las tres y quatra horas de la tarda, per medi del il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor ecclessiàstich, anant sens insignias
y sol ab lo síndich, ab un cotxe de dos mulas,
anant aquest a la portalera, havent-se obtinguda
hora per medi de dit síndich, és estat convidat al
// 551v // Te Deum Laudamus que lo dia de
demà se ha de celebrar en la capella gran de Sant
Jordi de la present casa, per ocasió de la millora
de sa magestat, al que ha respost sa excel·lència
assisitia ab molt gust a las onse horas del matí.
En aquest dia, a las tres horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer
de la present casa, los senyors don Ramon de
Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona, assistintlos dit verguer, són anats a portar una embaxada
de part de sas senyorias al molt il·lustre Capítol
de la Seu de Barcelona, a effecte de donar-li la
enorabona de la millora del rey, nostre senyor, y
singulars gràcias per haver-los convidats per la
funcció del Te Deum Laudamus que avuy se
havia celebrat en la Seu. A lo que és estat respost per lo president del molt il·lustre Capítol
que la acceptava ab molt gust, y que en una ocasió tant gososa com esta no devia ni podia dit
molt il·lustre Capítol faltar a esta demonstració,
que sempre quedava gustós de meréxer moltas
ocasions del agrado de sas senyorias. De tot lo
que han fet relació a sas senyorias dits de Codina y Monfar tornats que són estats a consistori.
Y són estats cumplimentats en esta forma, so és,
que cerca la capella de Santa Tegla són estats rebuts per alguns preveres officials de Capítol, a la
porta de la escribania de dit Capítol per los capitulars; a la porta de la aula capitular són estats
assentats, so és, // 552r // dit Codina a mà dreta
del president. Y després de alguns capitulars a la
mateixa part dit Monfar. Y al tornar-se’n, són
estats acompanyats axí mateix y fins al mateixos
puestos y per los referits respective.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francisco Costa, mitjensant jurament,
ha fet relació de com lo noble don Joseph de
Càncer y Prat Sanjulià, advocat fiscal del General, des de XXI de nohembre MDCLXXXXVIII fins
als XXV de dit mes y any, tots inclusive, estigue
impedit per rahó de una diària y un poch de febre de la personal servitut de dit son offici, y
que des de lo dia de ahir y de present, per ocasió
de una flucció que li causa inflamació en los ulls,
se troba també impedit de present de poder servir personalment dit son offici.
En aquest mateix dia, per medi de dit síndich,
és estat convidat per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet de Sala, bisba de
Barcelona, en nom de sas senyorias, per a que
fos servit lo dia de demà celebrar lo Te Deum
Laudamus que·s cantarà en la present casa a las
onsa horas del matí, vestit de pontifical per ocasió de la millora de sa magestat. Al que és estat
servit respòndrer que sentia molt no poder servir a sas senyorias respecte de trobar-se ab alguna indisposició, que seria per altra ocasió lo servir a sas senyorias.
En aquest mateix dia, per dit síndich, en nom
de sas senyorias, són estats convidats los
excel·lentíssims senyors // 552v // concellers de
la present ciutat a la celebració de dit Te Deum
Laudamus. Y han respost que·y acisitirian ab
molt gust.
En aquest mateix dia, per medi de dit síndich,
és estat convidat, de part de sas senyorias, lo
molt il·lustre protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar a la celebració de dit Te
Deum Laudamus. Y ha respost que feya singular estimació de la mercè li feyan y que juntaria
los officials de dit bras, que·s tornaria resposta.
En aquest mateix dia han enviat sas senyorias a
dit síndich al molt il·lustre Capítol de Canonges
de la Seu de Barcelona per a que sia servit anomenar y señalar tres capitulars per la celebració
de dit Te Deum Laudamus. Y que vingan a dita
funcció ab hàbits de cos, en consideració de que
dit senyor bisba de Barcelona no podia assistir a
dita funció, al què és estat respost a dit síndich
que ja tornarian resposta.
En aquest mateix dia, a la nit, en la present casa,
se han fet lluminàrias, sols posant-se atxas en las
finestras del enfront que mira a la iglésia parroquial de Sant Jaume, ab alguna música, emperò,
sens llanternas, per ocasió de dita millora de sa
magestat. Y en la present ciutat, en lo palau
de sa excel·lència lo senyor virrey, casa y casas de
molts particulars, se són fetas ab mateix fi, em1223

però, a sas senyorias ni officials del General no
se han pagat, sino sols las que se han fet en la
present casa.
Divendres, a VIII de octubre. //553r // En aquest
dia, a las VIII horas del matí, lo molt il·lustre
Capítol de canonges de la Santa Iglésia de Barcelona, han enviat a sas senyorias un recado, per
medi de son síndich, contenint que ab molt
gust havian passat anomenat tres capitulars per
la celebració del Te Deum Laudamus que lo dia
present se havia de cantar en la capella de la present casa per la millora de sa magestat, que Déu
guarde, a las onse horas del matí, y que vindrian
vestits àbits de cos, acistits de tots los cantors,
mestre de cerimònias, diffarents capellans y escolans de la Seu, també vestits ab hàbits de cos.
En aquest mateix dia, a las VIIII horas del matí,
lo senyor Balthesar de Riba, cavaller, síndich del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ha portat
un recado a sas senyorias contenint que lo molt
il·lustre senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar lo dia present havia ajuntat
los officials de dit bras y que los sabia mal no
poder acisitir a dit Te Deum Laudamus, per encontrar-se al disposat ab una deliberació presa
per dit bras militar als XV de febrer MDCXCVIII,
en lo qual se resolgué no acistis en consemblants funccions fins que fos reintegrat dit bras
en la perrogativa que se li observa per los antecessors de sas senyorias als XXIIII de abril
MDCLXXIII, que consistiren en anar offerir dit
bras primer que los assessors y advocat fiscal, y
que la brevedat del temps no·ls permitia poder
ajuntar bras.
En aquest mateix dia, sas senyorias han demanat
de gràcia a tots los officials de la present casa
sien servits a rrébrer al cap de la escala de la
// 553v // present casa, acompanyant fins a la sagrestia, quant venen y quant se’n tornan de dita
sagristia fins a dit cap de la escala, al capitular o
capitulars de la Seu de Barcelona que associats
ab lo mestre de cerimònias, cantors, officials y
escolans de dita Seu y vestits ab hàbit de cos
junt ab los refferits, vindran en la present casa a
celebrar officis matines, vespres, completas, Te
Deum Laudamus. Y altrament, en nom del
molt il·lustre Capítol de dita Seu, tantsolament,
emperò, en lo cas de venir vestits ab hàbits de
cor, y no més en consideració de que quan venian per una embaxada de dit Capítol en la present casa són rebuts al cap de la escala en esta
forma. Y quan s’en tornan són acompanyats fins
a dit puesto. Y que estas funcions venen a celebrar a petició de sas senyorias, representant a dit
Capítol que són ecclesiàstichs, y que a bona lley
de cortesia, quant se demana que se vaja en casa
de un o altre, deu ser cumplimentat ab molta
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bissarria, agasajant-lo summamment. Y que encara sabian no·i ha semblant exemplar, emperò,
esperavan de la galanteria de dits officials los havian de véurer eixa finesa en una expressió tant
èqua, just y rahonable. A tot lo que, unànimes y
conformes dits officials, han respost a sas senyorias que, attesa ditas ponderacions, condecendian ab molt gust al insinuat per sas senyorias.
En aquest mateix dia lo magnífich Francesch de
Marimon y Ginovés, donsell, regent los comptes // 554r // del General y present casa, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, havent obtinguda llicència de sas
senyorias, ha requirit a mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa de la Deputació, llevàs acte
y continuàs de com, no obstant que ell, com a
regent los comptes, dega precehir al racional de
la present casa, tenint en lo consistori com fora
de ell en qualsevols actes y funcions, no dupta
preténdrer lo magnífich Joseph Nuri de Lana y
de Cáncer, donsell racional, precehir-lo ab lo
pretext, segons diu, de haver precehir a altres
regent los comptes. Y com lo indagar y averiguar a qual toca dita procedència requiresca
llarga discusió, axí per haver de mirar en lo arxiu
diffarents dietaris y altres llibres com altrament,
a que no dona lloch per al present la brevedat
del temps, per la qual rahó, y per haver-se trobat que en lo acte últim precehí lo dit racional,
per ço, sens perjudici del dret y acció li competeix, se acontenta y consent que per esta vegada
tantsolament, en las funcions de la pròxima festivitat de Sant Jordi y aniversari, lo precehesca
dit racional, ab expressa, emperò, protesta, que
per rahó de la dita precedència tindrà ell, dit racional, esta vegada, y fossan per avant no sie adquirit dret algú a ell, dit racional, ni puga ésser
tret en consequència lo haver precehit dit racional a dit regent los comptes, tant en esta funció
com en qualsevols altres funccions y actes, tant
públichs com privats, se subseguiran, volent ell,
dit regent los comptes, // 554v // tenir per repetida la present protesta, en qualsevol cas que en
avant se offeresca, com si novament ell, dit regent los comptes, la fes, reservant-se expressament dit Mari y Ginovès tot lo dret y acció li
competeix vers y contra dit racional, tant per lo
judici de petitori com altrament, del millor
modo, forma y manera que pensar y dir puga.
Essent present per testimonis en las sobreditas
cosas Fermí Vehils, sastre, y Llorens March,
subrrogat en lo offici de verguer de sas senyorias.
En aquest mateix dia, inseguint la deliberació
per sas senyorias presa lo dia de ahir de cantar-se
en la present casa un Te Deum Laudamus, en la
capella gran, en acció de gràcias de aver Déu,
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Nostre Senyor, millorat a sa magestat, estant
adornada dita capella gran sols en lo enfront, y
posats los banchs ab catifas y catafeos en la mateixa forma que per la festa gran de Sant Jordi,
en lo altar vuyt siris de lliura y dos blandons de
cera blanca, al tocar las onsa horas del matí, sas
senyorias, consistorialment, posadas sobre los
pits las insígnias de domàs carmesí y sobre de
ellas ab los escuts de or ab las armas del General,
des de la sala del consistori, són anats ab los tres
verguers devant ab massas altas, acompanyats
dels magnífichs assessors, advocat fiscal y official, en la qual funcció no acistís lo defenedor
que se refferen en lo present dietari, //555r // en
lo dia XXIII de abril del corrent any, en dita capella gran, a hont se assentaren, com en dit dia.
Poch aprés, per no asistir lo molt il·lustre senyor
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, arribaren los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, los quals, tant al venir
com al tornar-se’n, foran cumplimentats del
mateix modo que·s troba en lo present dietari,
als XXII de abril del present any, com és de véurer en lo dietari corrent en dit dia, menos passar-lo per las salas. Y després arribaren los senyors doctor Joan Bach, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona, don Joseph de Cortada y don
Joseph de Amigant, tots dos canonges de dita
Seu, junt ab lo mestre de serimònies, alguns pabordes, beneficiats, mestre de cant, cantors y escolans de dita iglésia. Y tots ab àbits de cor. Los
quals foran acompanyats per los officials d’esta
casa, anant al costat de dits canonges, so és, al
venir des del cap de la escala fins a la sagristia y
des de la sagristia al tornar-se’n al cap de la escala, revestits que foran dits senyors capitulars, ab
lo mestre de cerimònias, ab capa lo entonador,
dos escolans ab dos candeleros y los tres verguers ab las massas posadas al coll, se’n anaren
al altar. Y feta genuflexió al altar, cortesia a sa
excel·lència y després als senyors concellers
// 555v // a sas senyorias, tots junts, han entonat
lo Te Deum Laudamus, lo qual se cantà per la
capella de la Seu ab molta música y melodia.
Tot lo temps durà lo Te Deum Laudamus sa excel·lència y tots estigueren en peus, al cantar-se
la lletra dits tres senyors capitulars estigueren
assentats en un banch vanovat de vellut carmessí, arrimat a las colgaduras del presbiteri de dita
capella gran, a la part de la epistola. Y dit mestre
de cerimònies, com en la Seu, quan dits capitulars estaven assentats. Sa excel·lència y dits senyors concellers y sas senyorias tots estavan assentats, també, emperò, sempre dits tres
verguers estigueren en peus en lo presbiteri de
dita capella gran a la part del Evangeli, tenint las
massas per la part del cañó fixadas en terra. Y
acabat dit Te Deum Laudamus dits senyors capitulars, feta genuflexió al altar y cortesias a sa
execel·lència, senyors consellers y sas senyorias,

senyorias, lo doctor en medicina Joseph Fornés,
mitjensant jurament, ha fet relació de que al
doctor Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, li han
continuat y de present li continuan las mateixas
indisposicions de que té fet relacions de lo doctor Jaume Solà, de forma que li han impedit y
de present li impedeixen la personal servitut y
exercici de dit son offici.a

tots junts se’n tornaren a la sagristia del mateix
modo havian anat al altra. Després se’n anà sa
excel·lència, aprés de ells, dits senyors consellers, y últimament dits senyors capitulars. Y essent tots fora, sas senyorias, ab lo acompanyament, se’n són tornats a la sala del consistori axí
com se’n aviant anat.
Se adverteix que quant sas senyorias entraren en
la capella gran se’ls donà aygua beneyta per un
sacerdot ab sobrepellís ab un salpasser de plata,
als senyors consellers y tres capitulars se observà
lo mateix //556r // y a sa excel·lència fou donada
aÿgua beneyta per lo senyor deputat ecclessiàstich, prenent lo salpasser de la mà de dit sacerdot.

557r

Se nota també que quant sas senyorias senyors
concellers, sa excel·lència y senyors capitulars,
anaren y isqueren de dita capella gran, tocaven
ciegos ministrils, trompetas y timbalas, y també
quant altres venian.
En aquest mateix dia, en execució de la deliberació presa per sas senyorias lo dia de ahir, en la
capella petita de la present casa, estant aquella
adornada de alguna plata de la present casa, y
avent-hi en lo altar d’ella X ciris de lliura de cera blanca, y dins dita capella dos blandons de cera
blanca, se han celebrat tota la matinada tantas
quantas missas baxas se han pogut dir, y per las
vuyt ordes que acostuman dir missa en la present casa, y en acció de gràcias de aver-se dignat
Déu, nostre senyor, millorar a sa magestat, que
Déu guarde, y per a que sia servit per sa infinita
clemència restituir-li sa prestina salut.
Dissapta a VIIII de octubre MDCC. En aquest
mateix dia per las mateixas causas y rahons que
lo dia de ahír, en la capella petita de la present
casa, per lo mateix, se han selebrat tantas quantas missas se han pogut dir la matinada present,
havents aposat en lo altar de ella deu ciris de
//556v // lliura de cera blanca nous y cremant los
mateixos dos blandons de cera blanca que·s posavan lo dia de ahir.
Diumenge, a X de octubre MDCC. En aquest dia,
per las mateixas causas y rahons que lo dia VIII
del corrent, en la capella petita de la present
casa, per los mateixos que dit dia se ha referit, se
han celebrat tantas quantas missas se han pogut
dir la matinada present, havent-se posat en lo altar de ella deu ciris de lliura de cera blanca nous,
y cremant los mateixos dos blandons de cera
blanca que·s posaran lo dia VIII del present en
dit altar.
Dilluns, a XI de octubre MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
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Dijous, a XIIII de octubre MDCC. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Miquel Matali,
mitjensant jurament, ha fet relació de com Gaspar Pontallà, guarda de la Bolla de la present
ciutat, li han continuat y de present li continuan
las mateixas indisposicions de que ja té fet altres
relacions, de forma que li han impedit y de present li impedexen la personal servitut y exercici
de dit son offici.
En aquest mateix dia, a las deu horas tocadas de
la matinada, avent obtinguda hora per medi de
un verguer, los senyors don Francisco Nicolau
de Sant Joan y Llobregat y Fèlix Boneu, ciutedà
honrrat de Barcelona, han aportat a sas senyorias, de part del excel·lentíssim consistori dels
senyors consellers de la present ciutat, una embaxada contenint que a sa magestat, Déu lo
guarde, continuava la millora, conforme és de
véurer, de un paper que·s assí cusit y signat de
número CCCXII, lo qual han entregat a sas senyorias. Y que esta tant important notícia la participava a sas senyorias en manifestació // 557v //
de la innomerable correspondència que sempre
esta ciutat havia tingut y desitjava tenir ab sas
senyorias. Y que la avia tinguda lo dia present
per extraordinari que li havia despatxat lo senyor embiat. Y que donava la enorabona a sas
senyorias. A tot lo que, per sas senyorias, so és,
per lo senyor diputat ecclessiàstich en nom seu,
és estat respost, que feya lo consistori la deguda
aprecio de tant gososa notícia, y que no podia
ser més alegra de importància que correspondria a esta tant bissarra atenció complimentaria
a sa excel·lència. En quant al cerimonial se ha
observat lo mateix que als VIIII de janer MDCXCIX, com és de véurer en lo present dietari en
dita jornada.
En aquest mateix dia, a la tarda, lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat, junt ab lo savi Consell de Cent, y
acompanyat de tots los officials de casa la ciutat,
ha acistit al Te Deum Laudamus que a sa
instància y gasto se ha cantat en la real capella y
càmara de Nostra Senyora de la Mercè de la
present ciutat, estant lo altar major molt adora. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1783.
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En aquest mateix dia, lo magnífich doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, de orde de sas
senyorias, ha aportat al molt reverent senyor
canceller un abstracta de la butlla de Lleó Desè,
de felís memòria, en orde a la jurisdicció que
obtenian los reverents pares inquisidors, una
certificatòria de la qual consta com per dos vegadas és estada exequutada, y una certificatòria
de la concòrdia feta en lo any // 559r // MDCC ab
lo molt il·lustre y reverendíssim senyor tunch
bisbe de Tortosa que llavors se trobava ser inquisidor general. Los quals papers y altres concernents sobre dit fet foran demanats per dit
molt reverent senyor canceller per ser convenients al servey del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, com apar en lo present dietari en jornada de XXX de setembre passat.

nat y ab molta lluminària, la qual funcció de ha
feta per notícia confirmada que ha tingut dita
ciutat de la millora del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, la qual se ha participat a sas senyorias per medi de embaxada lo dia present.
Divendres, a XV de octubre MDCC. // 558r // En
aquest dia, entre onse y dotse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguers, los senyors don Ramon de Codina y Ferrera y Francisco de Monfar y Sors, ciutedà honrat de Barcelona, assistint los dits verguers, han
aportat, de part de sas senyorias, al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat, una embaxada contenint que sas senyorias los donaven la enorabona de tant y
important notícia foren servits per medi de embaxada participar-los de la confirmació de la millora de sa magestat, que Déu guarde, lo dia de
ahir, y que de ella ne donaven molt obsequiosas
gràcias a sa excel·lència, offerint-los que sempre
que estan servits ocupar-los a lo de son agrado
se dedicaran gustosíssims en ell. Ab què per lo
senyor conceller en cap, en veu de sos companys, és estat respost que ab molt gust la acceptaven y que feyan apreciable estimació de
esta demonstració, conforme del dit ne ha fet
relació a sas senyorias dits de Codina y Monfar,
quant són estats tornats a consistori. Y en orde a
las cerimònias se ha observat lo mateix que·s
troba en lo present dietari acerca consemblant
embaxada, als XV de janer MDCXCVIIII.
En aquest mateix dia, a gastos de la present ciutat, ab molta lluminària, ha estat lo Santíssim
Sagrament patent en la iglésia cathedral al offici
y reservar. Ha assistit lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat.
Esta funcció se ha feta per a donar gràcias a
Déu, nostre senyor, de haver concedit la millora
a sa magestat, y per a que se digna aconsolar-los
tornar-li la salut // 558v // cumplida. Demà comensaran seguidament, per orde, las pregàrias
en las iglésias d’esta ciutat, estant lo santíssim
patent cada dia.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, dit síndich ha
fet relació de com havia instat al noble don
Balthesar de Oriol retornàs al noble don Joan
de Morer y Pasqual, scribà de manament, lo
procés de la contrafacció del dret de sello. Y a
est que, en tenir-lo, lo aportàs al molt reverent
senyor canciller. Y que així mateix se havia
conferit ab dit molt reverent y senyor canceller
y li havia solicitat la declaració de las causas de
contrafacció, y singularment de la declaració
de la causa de la contrafacció del sello. Al que
dit senyor canceller li havia respost que en tenir dit procés procuraria quant antes la dita declaració.
Diumenge, a XVII de octubre, MDCC. En aquest
dia se ha ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias, no obstant ser dia de
festa de precepta, per a offerir-se-li negocis de
importància.
559v

Dissapta a XVI de octubre MDCC. En aquest dia,
lo excel·lentíssim consistori dels senyors cancellers de la present ciutat, acompanyat de tots los
officials, ha comensat dos Novenas, anant a
peu, la una a Nostra Senyora de la Mercè y la altra a Santa Eulària, patrona de esta ciutat, a fi de
que Déu, nostre senyor, se digna tornar al rey,
nostre senyor, la salut cumplida. Y per lo espay
de dits nou dias, a costa de la ciutat, cremaran
nit y dia diffarents ciris de cera blanca davant la
imatge de Nostra Senyora de la Mercè y cossos
sants de Santa Eulària y Santa Madrona, y altres
ciris en altres parts.
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En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia han ordenat ses senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta escrita a sas senyorias per lo molt
il·lustre senyor don Anthon de Ubilla y Medina,
secretari del despaig universal, de orde del Rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de data de XIII
del corrent, la qual han rebut sas senyorias lo
dia present per extraordinari. Ab la qual se avisa
de la millora de sa magestat, com de dita carta
és de véurer, que·s assí cusida y signada de número CCCXIII y del thenor següent:
Segueix-se dita carta.

«Haviendoa dado qüenta al rey, Dios le guarde,
de su carta de vuestra señoría de VIIII del corriente, que ha recivido con extraordinario, yente y viniente, en que continuando vuestra señoría su
amor y zelo sobre las más favorables noticias de la
salud de su magestad, quedando enterado su magestad de quanto vuestra señoría expressa con este
motivo, se mande en su real nombre dé a vuestra
señoría las gracias, como lo hago. Que su cuydado, y devo participar a vuestra señoría, prosigue
la mejoría de su magestad con facilidad, de suerte que la ebaquación es ya muy corta y todas las señales muy para esperar que // 560r // brevemente
se vaya recuperando su magestad a su perfecta salud. Dios guarde a vuestra señoría muy dilatados
años, como deseo, XIII de octubre de MDCC. Don
Anthonio de Ubilla y Medina.
Señores diputados y oydores de qüentas del General de Catalunya.»
En aquest dia, a las quatra horas de la tarda, havent presa hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de
Barcelona, han aportat al excel·lentíssim consistori dels senyors consellers de la present ciutat
una embaxada de part de sas senyorias contenint com lo dia present, per extrahordinari, havian rebut carta escrita per lo secretari del despaig universal de orde de sa magestat, que Déu
guarde, còpia de la qual posavan en mà de sa excel·lència, ab la qual entendrian com continuava
la millora, y que ne donavan la enorabona a sa
excel·lència, y que lo dia de demà despatxavan
exprés a Madrid per a saber més a menut del estat de la indisposició de sa magestat y de la continuació de la millora. Y que aixís, si gustava,
poria escríurer per ell. Que per lo senyor conceller en cap, en veu de sos companys, ha respost
que la ciutat feya la deguda estimació de esta
noticia, y que se alegrava de est avís tant felís, en
demonstració del que passaria a cumplimentar a
sas senyorias, com del sobredit ne han fet relació a sas senyorias los dits de Codina y Monfar
quant són estats a consistori. Y dits de Codina y
Monfar foren cumplimentats ab lo mateix
modo y forma que·s troba en lo present dietari
als XV de janer MDCXCIX.
En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa de la Deputació, se han celebrat
tantas quantas missas baixas se han pogut dir
per // 560v // religiosos de las vuyt religions que
acostumen haver-n·i, en acció de gràcias de haver-se dignat Déu, Nostre Senyor, continuàs la
millora de sa magestat, que Déu guarde, y per a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
559v i 560r del trienni 1698-1701.
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que sia servit reintegrar-lo en la prestina salut
que tant se necessita, havent-se posat en lo altar
de la capella quatra-ciris de cera blanca de pes
quiscun mitja lliura. Y han cremat continuament fins són estats acabats, tot lo que se ha
exequutat en virtut de deliberació per sas senyorias feta en lo dia de ahir.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat han enviat
un recado a sas senyorias, per medi del síndich
de dita present ciutat, contenint que lo dia de
demà despatxavan extraordinari per la villa de
Madrit, cort de sa magestat, que Déu guarde,
per a adquirir notícias de la continuació de la
millora de sa magestat, y que axís, si gustavan en
escríurer, podrian enviar las cartas per dit extrahordinari.
Dilluns, a XVIII de octubre MDCC. En aquest dia,
en la capella petita de la present casa, se han celebrat tantas quantas missas baixas se han pogut
dir y per lo mateix effecte que està narrat en lo
present dietari en lo dia de ahir, observant-se lo
mateix que està expressat en lo // 561r // present
dietari en dita jornada.
En aquest mateix dia, no obstant ser feriat, se és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias per a fer negocis graves del General.
En aquest mateix dia no ha acistit ni vingut en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, sas senyorias, al matí, han
enviat un recado al excel·lentíssim consistori
dels senyors consellers de la present ciutat, per
medi del síndich del General, consistint en què
sas senyorias feyan particular estimació de la
mercè los havia fet sa excel·lència lo die de ahir,
ab son recado enviat per son síndich, y que, a no
haver deliberat sas senyorias lo die de ahir despatxar estrahordinari lo dia present, a fi de axir
del susto en que es trobavan de la indisposició
de sa magestat, que Déu guarde, haurian remès
los plechs a sa excel·lència, per a que los enviàs a
Madrid per son correu.
En aquest mateix dia, havent obtinguda hora
per medi de un verguer, los doctors don Francisco Nicolau de Sant Joan y don Anthonio de
València han aportat a sas senyorias una embaxada, entre nou y deu horas del matí, de part
dels excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat, consistint en què estos donavan
particular gràcias a sas senyorias del singular favor los havian fet, per medi de embaxada, lo dia
//561v // de ahir, enviant-lo còpia de la carta que

[ 1700 ]

[ 1700 ]

a la matinada, per los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals, és estat aportat al
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, còpia de la sobradita carta escrita per lo il·lustre don Anthon
de Ubilla y Medina, secretari del despaig universal, de la qual resta confirmada la notícia de
la millora de sa magestat, que Déu guarde, del
que ha manifestat sa excel·lència molt particular
agrado, conforme ne ha fet relació a sas senyorias dits senyors deputat y oÿdors reals, tornats
que són estats a consistori. Y se adverteix que
han anat sens sas insignias ni verguers, si, emperò, ab un cotxe de dos mulas, anant a la portalera lo síndich del General.

lo senyor don Ramon de Ubilla y Medina, secretari del despaig universal, de orde de sa magestat, que Déu guarde, havia escrit a sas senyorias donant a sas senyorias la enorabona de la
continuació de la notícia que confirma la millora de sa magestat llargament expressada en dita
carta. Al que per sas senyorias, per veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és
estat respost que ab molt gust sas senyorias acceptavan dita norabona, y que se alegrarian poder donar lo parabien a sa excel·lència de la recobrada salut de sa magestat. Y los dits Sant
Joan y València foren cumplimentats ab aquella
mateixa formalitat que·s troba en lo present dietari als XV de janer MDCXCIX.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, a las deu horas del
matí, los senyors don Ramon de Cudina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrrat de Barcelona, de part de sas senyorias,
han portat una embaxada al molt il·lustre Capítol de canonges de la present ciutat de Barcelona, contenint que sas senyorias, per medi de
esta embaxada, posava en sa mà còpia de la carta
enviada per dit don Anthon de Ubilla, la qual
carta se troba cusida en lo present dietari lo dia
de ahir, no duptat que los // 562r // individuos
que componen dit Capítol se havian de congratular de la confirmada notícia de la millora de sa
magestat, com a recíprocament interessats un y
altre comú en ella. Al que per lo president de dit
Capítol és estat respost que quedava lo Capítol
ab just aprecio de esta notícia, que los individuos la celebrarian ab molt particular júbilo, y
que ab embaxada en la forma acostumada cumplimentaria a sas senyorias. Si y conforme del dit
ne han fet relació a sas senyorias los dits de Codina y Monfar, tornats que són estats a consistori. Y dits de Codina y Monfar foren cumplimentats del modo y forma que·s trobarà en lo
present dietari als set del corrent ab altre embaxada.

Dimars, a XIX de octubre MDCC. En aquest dia, a
la capella xica de la present casa, se han celebrat
tantas quantas missas baxas se han pogut dir per
los mateixos motius y causas que llargament estan expressats en lo present dietari als dicet del
corrent, y ab lo mateix modo y forma que en
aquell dia se continua. Essent en lo dia present
lo últim dels tres dies que per sas senyories fou
deliberat fer-se esta demonstració.
563r

En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, dits senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, de part
de sas senyorias, han aportat al molt il·lustre y fidelíssim bras militar una embaxada a las onse
horas del matí, contenint en substància en tot y
per tot tant en lo motiu de la embaxada, com y
també en las resposta a la que per sas senyorias és
estat feta lo dia present al dit molt il·lustre Capítol. Y dits de Codina y Monfar són estats cumplimentats del mateix modo que·s de véurer en
lo present dietari als XIII de juny MDCXCIX.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda
per medi del síndich del General,

// 562v // hora
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En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un sacerdot, a las deu horas de la
matinada, de part del molt il·lustre Capítol de
canonges de la present ciutat, los senyors don
Joseph de Amigant y Olsina y don Joseph de
Taverner y Cardona han aportat una embaxada
a sas senyorias contenint que, després de estimar dit Capítol la alegria y felís notícia de la
confirmada millora del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, per la còpia de la carta que lo dia
de ahir sas senyorias, per medi de embaxada, li
enviaren, passava dit Capítol a donar a sas senyorias la enorabona, assigurant a sas senyorias
augmentaria lo just contento totas las que sas
senyorias sabessen sobre est assumpte, majorment ab lo favor que esperavan havian de véurer
a sas senyorias ab la participació de ellas. Al que
per sas senyorias, per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és estat respost que no faltarian sas senyorias a participar a
dit Capítol totas las que adquiriria que assegurassen lo recobro de la salut del rey, nostre senyor. Y dits de Amigant y Taverner són estats
cumplimentats en la mateixa conformitat que és
de véurer en lo present dietari als set de octubre
corrent.
En aquest mateix dia són anats // 563v // sas senyorias consistorialment, ab las insignias de
domàs carmessí, aportant lo pit de ellas los escuts de or ab las armas del General, ab cotxes de
quatra mulas, ab los verguers devant ab massas
altas, acompanyats dels nobles y magnífichs as-

sessors y advocat fiscal, secretari y scrivà major
del General y demés officials de la present casa,
a la mara de las fonts, en la mateixa conformitat
se féu los anys MDCXCVI, MDCXCVIII per MDCXCVIIII als XX de octubre MDCXCVIII y MDCXCVIIII y
se acostuma tots anys.
Dijous, a XXI de octubre, MDCC. En aquest die
no ha vingut ni acisiti en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar ab ocasió de
estar malalt, y axín no se farà altra nota fins que
torne a consistori.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi del andador del il·lustre y fidelíssim
bras militar, entre las // 564r // deu y onse horas
de la matinada, los senyors Balthasar de Riba,
cavaller, y Joseph Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, han aportat a sas senyorias una embaxada, de part de dit bras militar, consistint en que
donava a sas senyorias la enorabona de la confirmada millora de la salut del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, y donava així mateix molt particulars gràcias a sas senyorias de la notícia que
aserca dita millora, ab embaxada de divuyt del
corrent, li participà. Al que per sas senyorias, per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és estat respost que lo consistori ab
molt gust acceptava lo parabien, y que confiava
que Déu, nostre senyor, per sa infinita clemència, retornaria a sa magestat la salut cumplida, y
que axís podria lograr la ocasió de repetir lo parabien a dit bras militar. Y dits Riba y Costa són
estats cumplimentats conforme és de véurer en
lo present dietari, als XXXX de juny MDCXIX.
Dissapte, a XXIII de octubre, MDCC. // 564v // En
aquest die, no obstant ésser feriat y per ser de
estafeta y offerir-se difarents negocis de la Generalitat, se és juntat lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar ha tornar acistir en consistori en ocasió de trobar-se convalescent de sa
passada indisposició.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari los actes rebuts en poder de
Joan Montaner, notari públic de Cervera, als
XVI de octubre del corrent any. Dels quals apar
en quin preu foren lliuradas las obras necessàrias
y fahedoras en la casa del General de dita vila,
com de dits dos actes és de véurer, que són assí
cusits y signats de números CCCXIIII y
CCCXV.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, per estar
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congregat lo consistori de sas senyorias a la tarda, han enviat, per medi del síndich de la present ciutat, un recado al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, que concistia en
dir-li com la present ciutat, demà de matí, a les
deu horas, despatxaria extrahordinari a Madrit,
a fi de saber més promptament del estat de la indisposició de sa magestat, que Déu guardi, y
que així, si gustavan sas senyorias escríurer-lo,a
// 565r // ab molt gust lo correu se’n aportarian
los plechs. Al que per dit senyor deputat ecclessiàstich és estat respost que demà de matí juntaria lo consistori, no obstant ser dia de festa de
precepta, y que no dubptava havia de acceptar
lo consistori la offerta ab que sa excel·lència lo
favoria, y que de la resolució pendrian sas senyorias participaria a sa excel·lència.
Diumenge, a XXIIII de octubre MDCC. En aquest
dia, no obstant ser feste de precepte, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sa senyorias per quant se offereixen diversos negocis
molt graves y utilosos a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
sas senyorias han enviat un recado al excel·lentíssim consistori dels senyors consellers de la
present ciutat per lo síndich del General en acció de gràcias del recado foren servits lo dia de
ahir enviar al il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich. Y per dit síndich fou expressat estimarian sas senyorias que per lo correu que
despatxavan lo dia present enviassen lo plech de
sas senyorias, que posava en sa mà, que consistia
en una carta que sas senyorias escriuhen a sa
magestat, que Déu guarde, per a saber del estat
de sa indisposició, altre al il·lustre don Anton de
Ubilla y Medina, secretari del despaig universal,
y altre de don Joan Gensana, agent del General.
Al que fou respost per lo conseller en cap que
ho farian ab molt gust.
Dilluns, a XXV de octubre MDCC. En aquest dia,
a las X horas del matí, se ha juntat en la present
casa de la Deputació una Novena de personas
dels tres estaments convidada per los verguers
de orde de sas senyorias, en la qual entrevingueren y foren presents menos un, per las causas
que baix se expressarà, los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclessiàstich: los senyors Lluís
de Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona; lo doctor Francisco Sabater, canonge de la Santa Iglésia de Lleida; lo doctor Domingo Fogueras,
canonge de Barcelona.

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1783-1784.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

Per lo estament militar: los senyors don Joseph
de Agulló, don Joseph de Pinós, don Felip de
Farran.

nent-se facultat als deputats y oÿdors per a gastar las pecúnias de la Generalitat, sols expressava
los casos de vinguda de reys o coronació de noses. Per lo que, en atenció del sobre expressat,
estima molt lo consistori sia servida la Novena
aconsellar-li lo que pot y deu, en est cas y ocasió
present, que són de tanta importància major,
que sedesca en la total estimació del consistori y
de la província, tenint ben assigurat y afiansat lo
consistori que ab la gran comprehensió de la
Novena se dignan préndrer resolució que sia lo
únich empenyo de assumpto tant considerable.»

Per lo estament real: los senyors doctors micer
Joseph Costa, doctor micer Salvador Massanes
de Ribera, qui no // 566r // à acistit per ser de
Consell de Cent y haver de anar·i perquè en lo
mateix temps se tenia; doctor micer Francisco
Toda y Gil, ciutedans honrrats.
Se assentaren los ecclessiàstichs primer, després
los militars y després los reals, y feren la protesta
acostumada en orde al séurer los ecclessiàstichs,
militars y reals interpoladament. Essent presents
per testimonis Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats en los officis de verguers de sas
senyorias, volent tenir-la per repetida en tots los
actes de la present Novena.

567r

A la qual Novena, axí convocada y congregada,
fonch per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich dit, refferit y proposat, lo següent:
«Estant assentats sas senyorias sota del docer, ab
las cadiras de vellut carmesí, aportant las insígnias de domàs carmesí, y sobra d’ellas los escuts
de or ab las armas del General, y los senyors de
la Novena ab cadiras de vaqueta de moscòvia,
estant posades a mitg círcol, comensant serca la
cadira a hont estava assentat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
«Molt il·lustre senyor.
Laa felís notícia de la confirmada millora del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, ha alborosat a
est consistori, y per ell, a tot lo principat de Catalunya, y molt de la medida del més íntim y viu
dolor ab què lo havia constituhit lo avís de la
gravíssima y mortal enfermedat que havia sobrevingut a sa magestat. Y al pensar // 566v //
que sa magestat, a ocasió del més mínim accident, pot passar a major vida tenia inconsequència, regonexia se acabavan del tot sas fortunas y esperansas. Y com aparegué al consistori
ser molt digna de sa graduació y en total crèdit,
y és molt de inimitable constància y fidelitat y
de tota la província, per rahó de dita confirmada
millora continua en ella y la restauració de la
prístina salut de fer demonstracions de alegria,
emperò, al pas que desitja executar-las, considera que qualsevol se effectuassen no podian ser
bastantment cabal obligació en lo present lance,
té viu sentiment de què lo impedesca la disposició del capítol y Corts MDXCIX, en lo que, atea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
568v i 569r del trienni 1698-1701.
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E las ditas personas de dita Novena, oÿda dita
proposició per sas senyorias feta, acceptat lo dit
doctor Domingo Fogueras, que és estat de vot
y parer que sas senyorias estigan a la mira del
que per est cas obraran los altres regnes, províncias y ciutats capitals, y que executen lo mateix
en atenció de que, tenint tracte successiu lo present fet de festas, poden reparar la desgana de sa
magestat, com pot, lo que Déu no permete, se
vindrian extenuar lo erari del General, han
aconsellat y pres la resolució següent: que si bé
en lo dit capítol dos de las Corts MDXCIX no està
expressat lo cas de confirmada millora del rey,
continuació de ella y restauració de la prístina
salud, emperò, en dit cap ý està disposat que los
senyors deputats y oÿdors pugan gastar las pecúnias del General per casos de alegria, que lo
present o sia no pot dubtar-se, ans bé, si se considera ab atenta y madura reflexió, no n·i pot
aver de major en la present conjuntura, puix
que si sa magestat recobràs la salut pot venir a
est Principat tenir la diletada successió, que
deuhan esperar de la divina clemència, y finalment que és constant que de sa salut y vida dependeixen únicament nostres majors felicitats.
Y deixat apart que los que entrevingueren a la
formació de dit capítols no pogueren prevéurer
y prevenir la present ocasió, //567v // y que si ara
lo aguessen de fer és cert en restaria mencionat
est assumpte, si se fa la contextura de dit capítol
se veu ab evidència ser-hi compresos los presents casos en quant la expressió dels dits tres
casos exclouhen los presents sino que sols són
demonstratius de casos de alegria veient-se ab
tota evidència que lo present comparat y cotejat
ab aquells no sols no iguala sino també que los
supera ab molt, sens que pogués obstar deduirse que los capítols de Cort deven ser observats a
la lletra, per quant no se alteran estos per los casos comprehensius com són los presents, si emperò sols per los casos extensius. Y la observansa
de diffarents exemplars de la centúria han donat
esta intelligència a dit capítol perquè sobre no
ser explicats en ell los casos de naxement de
prínceps y princessas vingudas de infants com
las sereníssimas senyoras emperadrius y reyna de

Ungria, casament de sereníssimas infantas, vingudas de sereníssims prínceps sobrerans fora de
la Corona Real y molts altres, no hauria tampoch pogut gastar las pecúnias del General ab
festas de alegria en aquellas ocasions sino fos ab
lo dalt ponderat y lo que lleva tota facultat és
que de contextura de dit capítol dos que als VIII
de octubre MDCC // 568r // Per altra desgana de
sa magestat no se offerí reparo algun per qualsevols demonstracions com és de véurer en lo dietari del trienni MDCLXXXXV en dita jornada. Per
tot lo que aconsellan y són de vot y parer que
no sols podan sas senyorias sino que deuhan per
la present occassió referida en la proposició per
disposar y executar qualsevols demonstracions
de alegria y per ço gastar de las pecunias de la
Generalitat tot quant serà menester per ditas
demonstracions.
En aquest mateix dia, lo noble don Joseph de
Càncer y Prat Sanjulià, advocat fiscal del General, ha tornat a exercir personalment son offici
de advocat fiscal.

agrado las expresiones con que vuestra señoría solicita el entero recobro de su salud, a la qual podemos esperar ver muy brevemente restituído a su
magestad, respecto de que cada día experimenta
más mejoría en su achaque, continuándose a su
magestad la apetencia y sueño y logrando una
tan buena //569r // disposición y semblante, que a
breves días en que acave de fortalecerse y repararse algo más podemos esperar que su magestad se
vista. Y assí doi a vuestra señoría la enorabuena
de esta felicidad, y muchas gracias por lo que me
favorece con este motivo, y por lo que concurre con
su amor y zelo a celebrar tal importancia, pudiendo asegurarse vuestra señoría que en todos
tiempos desearé el logro de quanto fuere del servicio y mayor satisfacción de vuestra señoría. Dios,
nuestro señor, guarde a vuestra señoría en toda
felicidad. Madrid, a XXII de octubre MDCC. Don
Anton de Ubilla y Medina.
Señores diputados del General del principado de
Catalunya.»
Segueix-se altra carta.

Dimars, a XXVI de octubre MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit a consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, per trobar-se indispost en lo llit, y fins que tornarà a
consistori del refferit no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas escritas a sas senyorias, totas dos de data de
XXII del corrent, so és, una per lo molt il·lustre senyor don Anton de Ubilla, del Consell de sa magestat, y son secretari en lo despaig universal,
de orde // 568v // del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, ab real sello secret, y altre per lo excel·lentíssim don Rodrgo Manuel Manrrique,
del Consell de Estat de sa magestat y governador
president en lo Supremo de Aragó. Ab las quals
restan sertificadas sas senyorias de la confirmada
millora de sa magestat. Y se han rebut per lo extraordinari de ida y buelta, que despatxaren als
XVIII del corrent, com és de véurer de ditas cartas,
que són assí cusidas, signadas de números
CCCXVI y CCCXVII del thenor següent:
Segueix-se dita carta.
«Hea recibido su carta de vuestra señoría de 17
del corriente con el extraordinario que despachó
vuestra señoría para saber de la salud del rey,
nuestro señor, Dios le guarde, en cuya real noticia
he puesto el contenido de la carta de vuestra señoría para su magestad. Y han sido muy de su real
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
568v i 569r del trienni 1698-1701.
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«Muya ilustre señor.
Con toda estimación me deja la de vuestra señoría de 16 del corriente por sus justas y devidas expresiones en la segura noticia de la mejoría de su
majestad, Dios le guarde, de que me complazco
con vuestra señoría, no dudando de su amor y
zelo tan experimentado quanto habrá zelebrado
este aviso, pudiendo asegurar a vuestra señoría se
nos continua este importante como deseado consuelo // 569v // sin novedad, respecto a haverse correjido con enteramente los cursos, no siendo, ni
en el número ni en la qualidad, rezelosa. En ningún modo la flaqueza es alguna originada de lo
dilatado del achaque y la pesadez de los remedios,
pero esta esperamos en la divina piedad se recobrará, porque su señoría sosiega las noches durmiendo con gran quietud la mayor parte de ellas
y apeteze la comida con gusto el semblante està
alegre y todas las circunstancias unidas nos dan
probabilísimas experanzas de ver a su magestad
muy en breve totalmente restituído a caval salud.
Yo estimo a vuestra señoría infinito su atención,
por lo que a mi toca, y le doy las gracias, ratificándole mi gran afecto, para que sea de su mayor
agrado, como lo experimentais. Guarde Dios a
vuestra señoría muchos años, en su mayor lustre.
Madrid a 22 de octubre, MDCC. Su mayor servidor, don Rodrigo Manuel Manrique de Lara.
Muy ilustres diputados de la Generalidad del
Principado.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
568v i 569r del trienni 1698-1701.
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sentaren los individuos de dita confraria, y després de // 571r // haver-se assentat en lo llibre de
dita confraria alguns cavallers, per dit senyor deputat militar fou certa proposició. Y se prengué
resolució sobre de ella, conforme és de véurer en
lo llibre de las constitucions modernas y festins
fets per los individuos de la dita confraria de
Sant Jordi en la present centuria. Se nota que dit
senyor diputat militar, quant arribavan los cavallers en la dita sala dels Reys, los rebia, y quant
se’n anaren los acompanyà fins a la porta de dita
sala que ix fora.

En aquest mateix dia, per medi del verguer del
General y present casa, de orde de sas senyorias,
se ha aportat còpias de las ditas //570r // cartas al
molt il·lustre senyor protector del molt il·lustre
y fidelíssim bras militar y a don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona, president del molt il·lustre Capítol de dita Seu.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francesch Orriols, mitjensant jurament, ha fet relació de com Joseph Pelegrí, verguer de sas senyorias, està detingut en lo llit de
la enfermedat de una gran flaquesa de nirvis,
complicat ab algun particular effecte de cor, que
totalment de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.

En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real junt ab mi, secretari y scrivà major del General y magnífich racional, és baixat a
la casa del General de la present ciutat y en lo
aposiento a hont fa residència lo receptor dels
fraus, a effecte de continuar-se en inventari los
fraus trobats y apresos en lo present mes de octubre. Se han trobats los infrascrits y següents:

Dimecres, a XXVII de octubre MDCC. En aquest
dia, sas senyorias, absent lo secretari y scrivà major del General, senyor oÿdor ecclessiàstich, per
malaltia, per medi del síndich del General, han
enviat al molt il·lustre senyor canceller en cap de
la present ciutat còpia de la carta del senyor secretari del despaig universal, que·s troba cusida
y continuada en lo present dietari en la jornada
de ahir, per a que sia servit participar-la al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers.
En aquest mateix dia, a las X horas del matí, essent estats per lo andador de la confraria de sant
Jordi, de orde del il·lustre y fidelíssim senyor
don Aleix de // 570v // Miravall, deputat militar,
y aixís prior major de dita confraria, convidat los
senyors prior segon y clavari de dita confraria y
diffarents frares, se tingué junta de dita confraria
en la Sala dels Reys de la present casa, per lo que
fou posat un banch colxat de vellut arrimat a la
paret entre las dos finestras de la Sala, davant de
est banch se posà una tauleta argentera cuberta
ab un cubertor de domàs carmesí ab son tinter,
polsera, campaneta, juratori y una gran bassina
de plata, des de los costats de dita taula per avall
se posaren en rengleras de banchs de baqueta de
moscòvia. En lo dit banch de vellut carmessí se
ajuntaren dit senyor diputat militar, portant la
insignia, y senyor prior, segons, ço és, dit senyor
diputat a mà dreta, y si aý agués assistit lo senyor
clavari hauria estat lo dit senyor diputat al mitg,
a sa mà dreta, lo prior segon y a mà esquerra lo
senyor clavari en esta junta, perquè no se sabia a
què puesto y lloch devia estar assentat lo noble
secretari y scrivà major del General, que per dita
rahó scrivà major de dita confraria, y que no perdés ninguna de sas prerrogativas. Y convingué
que·y assistís lo escrivent ordinari de la scrivania
major en nom seu y per ell, estant assentat lo últim de tots al banch de vaqueta de moscòvia a la
part squerra de dita sala, tenint devant una taula
també, per estar los banchs dels costats. Se as-

Als V del corrent mes, apprehensió feta en casa
de Joseph Man y Mercader, ciutedà de Barcelona, al carrer dels mercaders.

571v
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Primo, nou capsas de tabaco de fusta negras.
Ítem, deu piquetas de cristal ab sa capsa.
Ítem, dos piquetas de cristall sens capsa.
Ítem, una piqueta de ventolina.
Ítem, cent sinquanta-set pintas de marfil, entre
grans y xicas.
Ítem, una capsa de cristall.
Ítem, una capsa de ventolina.
Ítem, sexanta-set creus de cristall y ventolina a
tall de comunador.
Ítem, vint-y-sinch corasonets de cristall.
Ítem, una creu de cristall.
Ítem, un rellotge guarnit de or y smalte de turquesat ab un círcol de diamants.
Ítem, quatre papers de perlas pesat y encomerat
ab los mateixos papers, pesan sis onsas y set argensos.
Ítem, sinch papers de smalt al detràs fins, pesat y
encamerat ab los mateixos papers, pesan tres
onsas quinse argensos.
Ítem, vint-y-nou papers ab diamantons y smeraldetas, turquesetas, jaccins, zafirs, dins de una
capseta de fusta per a tot junt sis onsas.
Ítem, trenta-quatra papers de pedras falsas de
diffarents colors, ditas doblets, tot pesa sexantaun march.
Ítem, una coxinera dins de la qual se ha trobat
dotse marchs y una onsa de coral fi, pesa tot
junt ab la mateixa coxinera.
Ítem, trenta-vuyt papers, de quatra rodets a
cada paper, de fil de or y plata, que pesa vuyt
onsas de paper.
Ítem, una pessa de cotonina cap y cua sens plom
de General ni vestigis de aver-ne agut.

572r

Dissapta a XXX de octubre MDCC.En aquest dia
ha tornat a consistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per trobar-se convalescent de sa passada indisposició.
Diumenge a XXXI de octubre MDCC. En aquest
die, no obstant ser dia de festa de precepta, per
ocórrer negocis de importància y molt convenients al General, s’és ajuntat lo molt il·lustre
consistori de sas senyorias.

Novembre
572v

Dimecres, a III de nohembre, MDCC. En aquest
dia, a las dos horas tres quarts de la tarda, sas senyorias, consistorialment, ab las insígnias de
domàs carmesí posades sobre los pits y ab los escuts de or ab las armas del General posades sobra ditas bandas, per quant lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, ab bitllet escrit y enviat lo dia
present a sas senyorias, lo havia enviat a sercar
per dita hora, són anats a visitar a sa excel·lència
inseguint lo insinuar ab dit bitllet ab los verguers devant, ab massas altas posades al davant,
acompanyats dels officials de la present casa de
la Diputació. Anaven sas senyorias ab un cotxe
de quatra mulas, los officials ab cotxe de dos
mulas immediatament dit cotxe, y los verguers
ab un cotxe de dos mulas devant, y un alguasil
ordinari a peu, que procurava que los altres cotxes o bé carretas no impedissen lo poder passar.
Y arribats són estats sas senyorias a palàcio, després de aver-los cumplimentat sa excel·lència, és
estat servit dir-los de que lo rey, nostre senyor,
li ordenava posàs en mans proposar de sas senyorias una real carta ab la qual entendian com
havia anomenat governador general en tots sos
regnes y dominis. // 573r // Y després de haver
rebut sas senyorias dita real carta de mà de sa excel·lència, ab lo degut cumpliment, se han despedit de sa excel·lència fent-li las degudas cortesias.
Dijous, a IIII de nohembre MDCC. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en consistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest dia, a las sis horas de la tarda, havent
obtinguda hora per lo andedor, de part del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, los senyors Joseph de Terré y de Codina, baró de Cañellas, y
don Francisco de Sants y Puig, han aportat a sas
senyorias una embaxada contenint que sa excel·lència lo senyor virrey lo dia de ahir havia
enviat a sercar lo senyor protector y havia posat
en sa mà una real carta del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, de orde de sa magestat, ab la
qual entendria lo bras com havia anomenat go1233

vernador general en tots sos regnes y dominis. Y
considerant lo bras que est fet era de la major
importància en la positura present, desitjava un
felís acert en sas operacions, que est lo esperava
lograr consultant-lo ab sas senyorias per medi
de conferència, que axís estimaria fossen servits
sas senyorias condecendir en obrir la conferència ab dit bras militar, que a més que redundaria
en gran servei de ambas magestats, no menos
cediria en gran lustre y beneffici de tot lo Principat. Al que // 573v // per sas senyorias, per medi
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, se ha respost dient lo consistori venerava lo gran zel que presidia, com en son propri
centro, la nació catalana, en tot quant conduhia
al major real servey, que ab molt gust sas senyorias premeditarian esta dependència, y que
aquesta resolució se’n donaria notícia en la forma acostumada a dit bras militar, dits de Terré y
Sants són estats cumplimentats conforme és de
véurer ab altra embaxada en lo present dietari
als XXX de juny MDCC.
Divendres, a V de nohembre MDCC. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors
Magí Barrera, ciutedà honrrat de Barcelona, y
don Anthon de València, han reportat a sas senyorias una embaxada per part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, en mà de sas senyorias, còpia de una de altra per lo savi Consell de
Cent tingut lo dia present, que consisteix que
se continuava las conferèncias se troban ja
ubertas en los tres comuns de la Deputació,
ciutat, bras militar, en atenció de aver lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, avisat, noticiat y participat als excel·lentíssims senyors
concellers de la present // 574r // ciutat lo mateix que a sas senyorias als III del present y corrent mes, lo que és de véurer en lo present dietari en dita jornada. Al que per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu
de sos companys, és estat respost que premeditaria lo consistori esta dependència y tornaria
resposta de la resolució a la excel·lentíssima ciutat. Y dits Barrera y Valencia són estats cumplimentats del mateix modo que ho feren en consemblant embaxada altres als VIIII de janer,
MDCXCIX, com és de véurer en lo dietari corrent
en semblant jornada. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari la sobredita còpia de deliberació, que·s assí cusida y signada de número
CCCXVIII y del thenor següent:
Segueix-se dita còpia de deliberació.
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«Còpiaa de la deliberació presa per lo savi Consell de Cent tingut y celebrat a V de nohembre
MDCC.
E lo dit Consell de Cent féu la deliberació següent: Que oÿda la real carta del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de data de XXX de octubre
passat, despatxada en forma de Real Cancellaria
del Supremo de Aragó, dirigida als excel·lentíssims senyors concellers y a ells entregada per lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general per sa magestat en
lo present Principat, // 574v // lo dia 3 del corrent mes de octubre, en y ab la qual és servit
manar se obehescan los ordes seran donats, firmats o rubricats de sa mà per lo eminentíssim
senyor cardenal Portocarrero, archabisbe de
Toledo, y de son Consell de Cent, al qual és estat servit sa magestat anomenar en governador
general de tots los regnes, així en lo polítich
com en lo militar y econòmich, en la mateixa
forma que sa magestat ha fet fins assí y pot fer
en avant en lo interim que Déu, nostre senyor,
dispose de sa magestat, que arribe lo cas de condecendir-li la salut que més convinga o de que
falte y se obre contestament, llegida dita real
carta al present consell insertada y continuada
en la proposició. Y ohida, axí mateix, la embaxada feta per part del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, demanant ab ella tinga a bé la present ciutat fer una embaxada als molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats, suplicant-los sian
servits se continuen las conferèncias que de
temps a esta part se troben ubertas entres los
dits tres comuns de la present casa de la Deputació y bras militar, ab facultat de veriar de personas y augment de lo número, sempre y quant
aparega convenir. Y oÿt axí mateix tot lo que los
excel·lentíssims senyors concellers és estat dit y
referit del que se havia mirat // 575r // y regonegut acerca la subjecta matèria, y attesa la gravedat de dit fet y las circunstàncias de ell, que per
ço, per part de la present ciutat, se annuesca,
com lo present consell annueix, al demanat per
part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
ab sa embaxada, y continuant-se las conferèncias se troban ja ubertas entre los tres comuns
de la Deputació, bras militar y present casa. Y
que per part de la present ciutat entrevingan en
las conferèncias las mateixas quatra personas se
troban ja anomenadas per ditas conferèncias, y
que a més de ellas ý entrevingan altras dos personas del present Consell anomenadores per dit
present Consell per escrutini ad aurem secretarii. Y que en cas que alguna o algunas de las
quatra personas se troban ja anomenadas no
vulgan o no pugan entrevenir en ditas conferèna. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
573v i 574r del trienni 1698-1701.
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cias, que en tal cas sian servits los excel·lentíssims senyors consellers reportar-ho al present
Consell, per a que se puga alashoras passar a fer
nominació de altres personas en lloch de las que
no voldran o no poran entrevenir en ditas conferèncias, fent-se, per ço, lo dia present, per part
de la present ciutat, embaxada, per medi de un
senyor ciutedà y altre militar, en la forma acostumada al molt il·lustre y fidelíssim consistori
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, demanant-los la continuació // 575v // de
ditas conferèncias per part de molt il·lustre y fidelíssim consistori. Y obtigut lo acentiment de
dit molt il·lustre y fidelíssim consitori de dits senyors deputats y oÿdors, se premedite y discorre
en ellas tot lo que aparega de conveniència segons la tesitura del temps podrà ocórrer tenir
facultat las personas de ditas conferèncias de escríurer a sos magnífichs presidents y altres personas los aparexerà convenir, donant y consedint facultat als senyors consellers per deliberar
al senyor racional de la present casa de compte
de carns fins a la quantitat de sinch-centes lliuras y no més, per lo gasto se porà conferir de las
dependèncias de ditas conferèncias, y no per altre cosa. Y que així mateix, las personas de ditas
conferèncias, premediten y discorren si deu la
present ciutat respóndrer al dit real decret. Y
així és estat llegit al present Consell. Y en cas se
dega respòndrer-ho, disposen y executen en la
forma los aparega més a propòsit per lo real servey y conveniència de la present ciutat y demés
comuns, los quals, si a ditas personas aparexerà,
participen lo que en ditas conferèncias se haurà
premeditat, discorregut o exequutat. Y que la
present deliberació, per medi de embaxada, en
la forma acostumada en escrits, antes de desgragar-se lo present Consell, sia participada
// 576r // al dit excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar.»
Dissapta, a VI de nohembre MDCC. En aquest
die, no obstant ser dia de festa de precepta, per
offerir-se molts negocis de gravíssima importància del major real servey y benefici públich del Principat, s’és ajuntat lo molt y fidelíssim consistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia, entre nou horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un sacerdot official de Capítols, los senyors don Joan
Baptista Olsina y de Vilanova y Fèlix Puig, canonges de la Seu de Barcelona, de part del molt
il·lustre Capítol de canonges de dita Seu, han
aportat una embaxada a sas senyorias contenint
que, avent dit Capítol tingut notícia de que sa
magestat, Déu lo guarde, estave extremunciat,
havian resolt fer pregàrias tenint en la Seu lo dia
present, demà y després demà, lo Santíssim patent. Y que lo dia de demà se faria una professó

general, aportant en ella lo cos de Sant Sever y
patró del Bisbat de Barcelona, asisitint, vestits
de blanch, los texidors de llana a peu descals per
a suplicar a la divina magestat fos servit concedir
a sa magestat la recuperació de salut que tots
desitjam, y que convidavan a sas senyorias a estas funccions, y que posavan en notícia de sas
// 576v // senyorias de què lo dia present, a las V
horas de la tarda, comensaria a estar patent lo
Santíssim en la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar per lo espai de tres horas, y que immediatament se continuaria lo mateix en las demés
iglésias. Y que axí seria un laus perenne y que
així mateix, dimars, a la tarda, qui ve consequutivament los demes dias aniran ab professons a
la Seu una parròquia y convent. Al que és estat
respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat y en nom de sas senyorias de que estimava
molt lo consistori la pia resolució que havia pres
lo molt il·lustre Capítol, y que donava moltas
gràcias de la mercè los feya en convidar-lo per
estas funcions, y que premeditaria lo que deuria
obtenir y tornaria resposta al Capítol. Los quals
capitulars són estats cumplimentats de la mateixa forma que és de véurer en lo dietari corrent
als VII de octubre pròxim passat, ab altra embaxada.
En aquest mateix dia, a las onse horas de la matinada, avent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los senyors don Ramon de Codina y
Ferreras y lo doctor micer Toda y Gil, ciutedà
honrrat de Barcelona, han reportat, de part de
sas senyorias, al il·lustre y fidelíssim bras militar,
una embaxada en resposta de la que per dit bras
fou enviada a sas senyorias als III del corrent,
//577r // donant còpia de una deliberació per sas
senyorias feta als V del corrent sobre la mateixa
dependència. Y dits de Codina y Todà són estats cumplimentats del mateix modo que·s de
véurer en lo present dietari, als XXX de juny,
MDCLXXXXIX.
En aquest mateix dia, encontinent, avent-se obtinguda hora per medi del andador, los senyors
Joseph de Terré, donzell, y don Francisco de
Sans y Puig, han reportat a sas senyorias una
embaxada per part del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar contenint que lo bras donava a sas
senyorias las gràcias de aver respost a la sua dita
embaxada de III del corrent ab la dita deliberació de V del mateix, annuint a sas senyorias
instàncias. Y dits Terré y Sans foren cumplimentats com és de véurer en lo present dietari, en
jornada de XXX de juny, MDCXCIX.
En aquest mateix dia, a las III horas de la tarda,
havent-se obtinguda primer hora per medi de
un verguer, dits de Codina y Todà han aportat
al excel·lentíssim consistori dels senyors conse1235

llers de la present ciutat una embaxada en resposta de la que ells enviaren a sas senyorias als V
del corrent, ab còpia de la deliberació per sas senyorias feta lo mateix dia, annuhint a la continuació de las conferèncias. Dits de Codina y
Todà foren cumplimentats com és de véurer en
lo present dietari, als VIIII de janer MDCXCIX.
En aquest mateix dia entre, tres y quatra horas
de la tarda, avent obtinguda hora per // 577v //
medi de un verguer, dits de Codina y Todà han
aportat al molt il·lustre Capítol de canonges de
la Seu de Barcelona una embaxada en resposta
de la que dit Capítol ha enviat lo dia present a
sas senyorias, contenint que alabava la tant acertada resposta que havia pres de fer rogativas per
la salut del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
de la qual salut depenen las importàncias universals que·s deixa considerar. Que sas senyorias
li donan moltas gràcias de aver-los convidat a
estas funcions y que las infinitas ocupacions que
havian sobrevingut sas senyorias per occasió de
trobar-se sa magestat tant gravement indispost
no prometian lo acisitir-hi, que no omitiria lo
meditar lo que incumbia a la obligació de sas senyorias. Y dits de Codina y Todà, foren cumplimentats conforme està expresat en lo present
dietari als VIII de octubre passat.
En aquest mateix dia, a las VII horas de la nit,
per lo magnífich doctor micer Jacinto Oliva,
subrrogat en lo offici del General y present casa,
han enviat sas senyorias als dits senyors concellers y senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar las personas anomenadas ab
deliberació lo die present feta per acistir, per
part de sas senyorias, en las ditas conferèncias
que han de continuar. Y són los senyors: don
Fèlix de Taverner, don Joan Baptista // 578r //
Olsina y València, canonges de Barcelona; fra
Galderich de Sant Just y Pagès, paborde de Berga, del real monestir de Santa Maria de Ripoll,
del orde de Sant Benet; don Joseph de Agulló;
Joseph de Sant Just y Pagès, donsell; don Joan
de Copons de la Manrresana, Joseph Catà y
Bertran, Joan Llinàs y Joan Baptista Reverter,
ciutedans honrrats de Barcelona; advertint-se
que dits Taverner, Agulló y Catà són los anyadits al número de sis personas que eran antes, y
en lloch dels dos ecclessiàstichs absents són dits
Olsina y fra Galderich de Sant Just.
En aquest mateix dia, per los síndichs de la excel·lentíssima ciutat y bras militar, se ha portat a
sas senyorias la nòmina de las personas tant anyadidas com las que foren anomenadas per ditas
conferèncias. Y són, ço és, per part de dita ciutat, los senyors don Joseph de Terré y Granollachs, y en lloch de est per no gustar de acistir,
és don Miquel de Pinós, Balthesar de Riba, ca-
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valler, lo doctor Honofre Monsalvo y Magí Barrera, ciutedans honrrats de Barcelona. Y són
los mateixos que eran antes. Y en quant als anyadits per part de dita ciutat són los senyors
Francesch Nicolau de Sant Joan y don Anton de
València. Y las personas per part de dit molt
il·lustre bras militar són los senyors: Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, don Feliciano
Cordellàs, don Joseph de Oliver, doctor micer
Salvador Massanés de Ribera, ciutedà // 578v //
honrrat de Barcelona; y los añadits per dit bras
són los senyors don Joseph Galceran de Pinós y
don Pedro Desboch y Castells. Y així mateix
dits síndichs han instat a sas senyorias que, si era
de son gust y li apareixia, demà a la matinada, a
las nou horas, en casa de la ciutat, se continuassen las conferèncias, attés la última que·s tingué,
que fou als XIIII de febrer del corrent any, fonch
en la present casa, y se ha quedat de conformitat
se executàs així.
Diumenge, a VII de nohembre MDCC. En aquest
dia, no obstant ser dia de precepta, se ajuntà lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per ocasió de déurer-se continuar las
conferèncias que se expressà lo dia de ahir, y en
dit no entrevingut ni acistit lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa, se ha comensat lo novenari de missas que és estat deliberat fer per sas senyorias als
VI del corrent per haver ocasió de haver tingut
notícia de trobar-se sa magestat, Déu lo guarde,
extremunciat. Y se executarà en tot y per tot segons lo disposat en dita deliberació, a la qual se
ha //579r // relació y se nota que de est Novenari no se’n farà més menció en lo present dietari,
respecte que en dita deliberació està previngut
que las missas se digan a intenció de sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las VIIII horas del matí,
sas senyorias, havent convidat per medi dels verguers las VIIII personas que han de acistir per
part de sas senyorias en la conferència que·s
continuarà entre est consistori, ciutat de Barcelona y bras militar, fent un cos, la qual conferència feu exceptada per sas senyorias a petició de
dita ciutat, sas senyorias los han ajuntat a la sala
del consistori. Y estant assentats sota lo docer,
aportant las insígnias posades sobre dels pits y
sobre d’ellas los escuts de or ab las armas del
General, y las nou personas ab cadiras de vaqueta de moscòvia en forma de mig círcol, procehint de la part dreta del docer, y després de
haver fet la acostumada protesta los doctors dels
estaments militar y real per preténdrer séurer interpoladament, essent present per testimonis
Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats
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en verguers de sas senyorias, sas senyorias han
posat en sas mans còpias de dos deliberacions
per sas senyorias fetas als V y dia present, de las
quals apar lo poder y facultat que sas senyorias
atribuheixen a la conferència.
En aquest mateix dia, cerca las onse horas del
matí, són anats los senyors de la Novena, y són
// 579v // aquells mateixos que està referit en lo
present dietari en jornada de sis del corrent, en
casa de la ciutat, per continuar la conferència,
per aver-se tingut la última vegada en la present
casa de la Deputació, en lo tocant al cerimonial
se ha observat lo mateix que als XVIII de octubre
MDCLXXXXVIII, com més de véurer en el present
dietari en dita jornada, sols ab la addicció que
per part de sas senyorias ý acisteixen tres personas més, per la ciutat altres dos y per lo molt
il·lustre y fidelíssim diputat militar altres dos. Y
en esta conferència se platicà del fet llargament
expressat en una embaxada que per part de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona se envià a
sas senyorias a VI corrent.
En aquest mateix dia, cerca de las V horas de la
tarda, són vinguts en la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de vostra
excel·lència junt ab los del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per a continuar
la conferència, per haver-se tingut la última vegada en casa de la ciutat. Que quant als cumpliments se ha observat lo mateix en tot y per tot,
conforme als XXII de nohembre MDCXCVIII, com
és de véurer en lo present dietari en dita jornada, ab la addició que per part de la Diputació
han entrevingut tres personas més, per part de
la ciutat altres dos, y per part del bras militar altres dos. En esta conferència se entregà a sas senyorias còpiaa // 580r // de las deliberacions presas per lo savi Consell de Cent y molt il·lustre y
fidelíssim bras militar als IIII y V del corrent respective, los quals han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, los cusís en lo present dietari. Los qual són
assí cusidas y signadas de números CCCXIX y
CCXX, y contenen lo poder donat per dits comuns a la conferència, y en esta conferència se
platicà y tractà llargament del fet contengut en
las sobreditas deliberacions.
Dilluns, a VIII de nohembre MDCC. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, sas senyorias,
consistorialment, aportant las insígnias de
domàs carmessí, y sobre d’ella los escuts de ob
ab las armas del General, són anats a palàcio de
sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
a. a continuació dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàg. 1786.

en aquest Principat, ab cotxes, so és, sas senyorias ab un cotxe de quatra mulas, verguers devant ab un cotxe de dos mulas, aportant las
massas, los officials de la present casa que acompanyavan a sas senyorias anavan immediadament del cotxe de sas senyorias, ab dos cotxes
de dos mulas, ab un aguasil devant per a procurar que altres cotxes o carretas no impedissen lo
poder passar sas senyorias. Y embiats a cercar
per sa excel·lència y arribats que són estats sas
senyorias a palàcio, los // 580v // ha entregat sa
excel·lència diffarents plechs per Madrid, y los
ha participat de paraula com lo rey, nostre senyor, era mort. Y luego lo han despedit sas senyorias de sa excel·lència ab lo degut cumpliment, fent-li las degudas cortesias.
E arribats sas senyorias a la present casa de la
Deputació han ordenat als verguers tancassen
las portas de aquella, dexant tantsolament obertas las portalleras, com és acostumat en semblants casos, en senyal y demonstració del sentiment de la mort del rey, nostre senyor.
Dimarts, a VIIII de nohembre, MDCC. En aquest
dia, a las deu horas tocadas de la matinada, són
vinguts en la present casa, havent obtinguda primer hora per medi de un verguer, los senyors
Balthesar de Riba, cavaller, y lo doctor Salvador
Massanes de Ribera, ciutedà honrrat, y han reportat a sas senyorias una embaxada de part de la
present ciutat contenint que, en vista de la lamentable nova de la mort del rey, nostre senyor,
que glòria gosa, clàusulas de son testament, y
real decret de la reyna, nostra senyora, havia resolt lo savi Consell de Cent lo dia de ahir lo que
veurian sas senyorias, ab la còpia de las deliberacions que posavan en sa mà, y així mateix també
còpia de la deliberació // 581r // per lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar lo mateix dia de
VIII del corrent. Y han donat a sas senyorias lo
pèsame de la mort de sa magestat. El que és estat
respost per part de sas senyorias, per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, de que
lo consistori feya singular estimació del deliberat
per lo savi Consell de Cent. Y que en orde a la
subjecta matèria ho premeditaria. Y que de sa resolució tornaria resposta a la excel·lentíssima
ciutat per medi de embaxada. Y que podia afigurar-se la excel·lentíssima ciutat que sas senyorias
se trobaven inconsolables de tant deplorable
pèrdua. E los dits Riba y Massanes foren cumplimentats del mateix modo que·s troba observat
en lo present dietari en altra embaxada als V de
janer MDCXCIX. Y encontinent sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari las ditas dos còpias de deliberacions. Las
quals són assí cusidas, signadas de números
CCCXXI y CCCXXII y del thenor següent:
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Segueix-se dita deliberació.
«Ena lo savi Consell de Cent tingut y celebrat a
8 de novembre 1700 se féu la deliberació següent:
Que per ço, en lo que té respecte al expressat y
contengut en ditas reals cartas y decrets, clàusulas del dit testament, y demanat per dit
excel·lentissim bras militar ab la embaxada és estada reportada al present Consell. Attès lo negoci és de consideració y de tant gran importància, sie comès, // 581v // com lo present Consell
ho comet, a las mateixas personas que·s troban
elegidas per la present ciutat, per entrevenir en
las conferèncias se troban ubertas entre los tres
comuns de la Deputació, bras militar y present
casa, per a que en ellas premediten y discorren
lo que apareixerà més convenient exequutar y
obrar per assegurar la unió y conformitat pública, la conservació, manutenció y estabilitat de
las prerrogativas, privilegis e immunitats ab què
sa magestat y sos gloriosos antecessors se han
dignat afavorir y honrrar a esta ciutat, tenint facultat las ditas personas de ditas conferèncias de
posar en exequució tot lo que los aparega més
convenir, tant sie escríurer cartas a la reyna, nostra senyora, y a altres qualsevols personas, com
fer embaxadas y demés diligèncias aparegan més
pròprias del zel y obligació de la present ciutat.
Y en cas aparega que ocorre alguna cosa grave
sien servits reportar-ho al present Consell, per a
que se pugue resòldrer y deliberar lo de major
utilitat, y que per major consequució de dit fet
sie feta embaxada en la forma acostumada
quant antes a los il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors, per que tinguen a bé cométrer dita dependència per si a las personas que
per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori se
troban anomenadas per entrevenir en las conferèncias en la mateixa conformitat ho ha comès
la present ciutat, entregant-los còpia, així de la
present deliberació com de la feta y entregada
per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. // 582r // Y que la present deliberació per
medi de embaxada de un senyor ciutedà y militar sia participada en escrits al dit excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar. Y en lo que té respecte a
la demonstració de sentiments.»
Segueix-se dita deliberació.
«Còpiab de la deliberació presa per lo bras militar tingut y selebrat als VIII de nohembre MDCC.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
579v i 580r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
579v i 580r del trienni 1698-1701.
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E lo dit bras militar, ohidas las clàusulas del testament del rey, nostre senyor, que està en glòria, sa real carta del primer del corrent, la real
carta de la reyna, nostra senyora, de data de tres
del mateix, y los demés papers que són llegits y
donats per proposició, attenent a la gran importància del negoci proposat y per assegurar lo
acort ha deliberat ésser comès, com ho comet, a
las personas que lo present bras té elgidas per la
excel·lentíssima conferència dels tres comuns de
la Deputació, ciutat de Barcelona y noblesa, per
a que en ella conferescan, discorren y premediten lo que aperexerà ser més convenient exequutar y obrar, per assegurar la unió y conformitat pública y la conservació, manutenció y
estabilitat de las prerrogativas, privilegis y immunitats que sa magestat y tots los gloriosos
progenitors se han dignat atorgar y consedir a la
noblesa, donant també facultat a la molt il·lustre junta destinada per escríurer carta, fer embaxadas y totas les demés diligèncias que sian més
pròprias del zel y obligació del present bras,
però que occurrent alguna cosa grave que aparega ser digna de report se hage de proposar en
altre bras per a que puga resòldrer lo que
//582v // aparexerà ser de major utilitat. Y que la
present deliberació, a més de disgregar lo present bras per medi de embaxada, fos participada
al savi Consell de Cent de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona, attès que de present se troba junt, suplicant-lo sia servit demanar al molt
il·lustre dels fidelíssims senyors deputats sian
servits disposar que esta tant grava importància
se tracte y discorre en las conferèncias ab la celeritat que demana la urgència.»
Dimecres, a X de nohembre, MDCC. En aquest
dia los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, havent-se primer obtingut
hora al excel·lentíssim consistori dels senyors
consellers per est effecte, per medi del síndich
del General y present casa, fossen servits ajuntar
lo sabi Consell de Cent, a las onse horas de la
matinada, han aportat a dit Consell de Cent una
embaxada en escrits en resposta de la que per
part de la present ciutat lo dia de ahir fou reportada a sas senyorias, contenint que per las desitjada y convenient conformitat havia aparegut al
consistori ser medi proporcionat al cas present,
lo tenir conferèncias entre los consistoris de la
Diputació y ciutat ab intervenció del molt il·lustre // 583r // y fidelíssim bras militar, fent un cos
ab dita ciutat. En las quals, després de haver-se
en cada hu de dits tres comuns platicat en particular, y pres parer de aquelles persones, ab que
los apareixeria aconsellar-se, se pendria la uniforme resolució del fahedor per lo bon logro de
la universal importància, dexant lo consistori a
dit Consell de Cent lo modo ab què se havia de
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assegurar lo concurs del molt il·lustre y fidelíssim bras militar fent un cos ab lo excel·lentíssim
consistori dels senyors concellers. Al que és estat respost per lo senyor conseller en cap que
encontinent donaria per proposició a dit savi
Consell de Cent la dita embaxada en escrits, y
del que se resoldria se tornaria resposta a sas senyorias, per medi de embaxada, en la forma estilada, segons del sobredit ne ha fet relació a sas
senyorias. Tornats que són estats en consistori
los dits de Codina y Monfar, són estats cumplimentats en esta forma, ço és, que per tots los officials de casa la ciutat són estats rebuts en lo cap
de la escala, y acompanyats fins a la porta de la
sala de Consell de Cent. Y en ditas salas se han
assentat, ço és, dit de Codina després del primer
prom ciutedà de Consell, y dit de Monfar després del segon. Y després al tornar-se’n, són estats acompanyats per tots los dits officials fins al
dit cap de la escala. Y encontinent, sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari la dita embaxasa en escrits, la
qual // 583v // és assí cusida, signada de número
CCCXXIII y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor.
Responent lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya a la embaxada que per part de
vostra excel·lència lo dia de ahir reportaren los
senyors Balthesar de Riba, cavaller, y doctor micer Salvador Massanas de Ribera, ciutedà, participant la resolució prengué vostra excel·lència
als 8 del present y corrent mes, en vista de la lamentable notícia de la mort del rey, nostre senyor, que està en glòria, clàusulas de son testament y real decret de la reyna, nostra senyora,
de comètrer a las personas tenia vostra
excel·lència anomenadas per las conferèncias se
avian obert entre vostra excel·lència molt il·lustre y fidelíssim bras militar y lo consistori, lo
premeditar y dicòrrer lo que aparega més convenient exequutar y obrar en esta occurrència,
per a assegurar la unió y pública conformitat,
conservació, manutenció y estabilitat de las prerrogativas, privilegis e immunitats ab què sa magestat y sos gloriosos progenitors se han dignat
honrrar-nos per a que lo consistori fes semblant
commissió a las personas que per sa part avian
entrat en ditas conferèncias, diu a vostra
excel·lència que des de que lo consistori tingué
tant funesta notícia, junt ab la de la disposició
de sa magestat y real decret de la reyna, nostra
senyora, regonexent la gravedat del negoci que
de nou ocorra y en que se tracta de la summa
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
583v i 584r del trienni 1698-1701.

importància de las casas, ha discorregut lo que
en cumpliment de son càrrech // 584r // y per la
major utilitat y benefíci públich devia executar
el lanse tant precís y en que tant se interessa lo
acert. Y considerant lo digne de la gran comprehensió de vostra excel·lència, ha aparegut que,
per a facilitar més la desitjada y convenient uniformitat, à de ésser medi proporcionat al cas
present, avent-se practicat ja per molt menos
urgent en lo any MDCLXXVIII, en los principis del
mes de juny, lo tenir-se conferèncias entre los
consistoris, concorrent personalment tots sos
individuos com y lo molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, en las quals ha près de haver-se en
cada un dels tres comuns platicat en particular,
y pres parer de aquellas personas ab que los aparexerà aconsellar-se, y assenyaladament lo consistori, ab las personas dels tres estaments, segons lo inveterat stil acostumat convocar en
casos àrduos se pendrà la uniforme resolució del
fahedor per lo bon logro de la universal importància, prometent-se lo consistori del molt
que ha degut sempre a vostra excel·lència. Ha
de conformar-se a esta idea y facilitar sa prompta execució, dexant a la disposició de vostra excel·lència lo modo ab què se ha de assegurar lo
concurs del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos ab vostra excel·lència que deu
estar ab la certesa dels desitgs grans ab que se
troba lo consistori del acert independència tant
grave y quant lo afiansa en la direcció de vostra
excel·lència y fidelíssim bras militar.»
En aquest mateix dia, a las VIII horas de la nit,
avent-se obtinguda primer hora per medi de un
verguer, // 584v // los senyors Balthasar de Riba,
cavaller, y Magí Barrera, ciutadà, han aportat a
sas senyorias una embaxada de part de la present
ciutat, posant en mà de sas senyorias una deliberació presa per lo savi Consell de Cent lo dia
present, en y ab la qual se ha resolt que, attès lo
continuar-se las confarèncias entre los tres comuns de la Diputació, ciutat y bras militar, fou
demanat per los negocis que aleshores ocorria, y
per cas de la mort del rey, nostre senyor, que
glòria gosa, ab què per part de sas senyorias se à
assentit, y que la concurrència dels tres comuns
no·s trobaria executada en matèria de conferèncias. Que per so, sian servits sas senyorias tenir a
bé se tracte d’est negoci en las conferèncias
ubertas. Ab què sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és
estat respost que premeditarian dita deliberació
y que estimarian no se desgregàs dit Consell,
per quant ab la major brevedat possible respondrian per medi de embaxada en escrits. Y los
dits foren cumplimentats conforme se troba en
lo present dietari ab altre embaxada, als VIIII de
janer MDCXCIX. Y poch aprés sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del Gene1239

ral, y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita deliberació, la qual assí
cusida, signada de número CCCXXVIII y del
thenor següent:
Segueix-se dita deliberació.
«Deliberacióa presa per lo savi Consell de Cent
tingut y deliberat a X de nohembre, // 585r //
MDCC.
Que ohida la embaxada de paraula explicada
feta al present Consell per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, oÿda axí mateix la
deliberació per dit bras militar feta lo die present en atenció de la embaxada que per part de
la present ciutat se li és estada feta llegida al present Consell, insertada en la proposició. Attès
que lo continuar-se las conferèncias entre los
tres comuns de la Deputació, bras militar y present casa fou demanat axís per los negocis que
alasoras occorrian, com també per lo cas ha succehit de passar a major vida lo rey, nostra senyor, que està en glòria, al que annuí y assentí
lo dit il·lustre y fidelíssim consistori de dits senyors diputats, y en atenció de la concurrència
dels tres consistoris no·s troba executada en
matèria de conferèncias, y que aquella podria
tenir difarents reparos y dubtes y suscitar-se de
ell una prejudicial dilació al servey de las dos
magestats, divina y humana, y al bé públich de
dits comuns, y importa guanyar los instants en
matèria tant gravíssima y de tanta conseqüèncias, que per ço, sens disgregar-se lo present
Consell, sia feta embaxada en la forma acostumada al dit il·lustre y fidelíssim consistori dels
senyors deputats, suplicant-los sian servits tenir
a bé se tracte negoci tant grave en las conferèncias se troban ha ubertas entre los dits tres comuns, com axí ho espera esta ciutat de un consistori tan zelós. // 585v // Y per lo molt que
interessa en matèria de tanta importància, axí
per al major servey de las dos magestats, divina y
umana, com per la pública utilitat, entrega a dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori de los senyors diputats còpia de la present deliberació.»
En aquest mateix dia, entre las VIIII horas de la
nit, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, lo senyor don Ramon Medina y Ferrera y Diego Martínez, ciutadà honrrat de Barcelona, han aportat al savi Consell de Cent una
embaxada en escrits en resposta de la que per
part de dita ciutat poch antes se ha reportat a sas
senyorias, contenint que los à assentit sas senyorias a la continuació de ditas conferèncias era
tantsolament per los negocis que occorrian per
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
578v i 579r del trienni 1698-1701.
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ocasió del real orde de sa magestat, que gosa de
glòria, de XXX de octubre passat, puix sempre
havia tingut lo consistori la esperansa de que
havia de lograr-se la desitjada millora per a obviar los reparos acerca poders. Havia discorregut en cas tant nou lo medi de las conferèncias
ab concurs dels dos consistoris, prometent-se
de la ciutat la mediació per a lograr-se lo concurs del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
fent un comú ab la ciutat, no obstant lo no haver entrevingut en lo any MDCLXXVIII, per que
las occurrèncias que després se havia offert havian pogut facilitar, de que per medi de personas elegidas, junt ab las elegidas per part de la
ciutat, fent un cos ab ella, se logràs la acistència
de dit // 586r // bras. Al que fou respost per lo
senyor conceller en cap que proposaria lo consistori dita embaxada en escrits al savi Consell
de Cent, y que sa resolució se participaria a sas
senyorias segons relació ne han fet a sas senyorias. Tornats que són estats a consistori dits de
Codina y Martines y són estats cumplimentats
del mateix modo que se ha observat lo dia present ab altra embaxada, lo que és de véurer en lo
corrent dietari. Y sas senyorias, encontinent han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari la dita embaxada en escrits, la qual
és assí cusida y signada de número CCCXXV y
del thenor següent.

desitjada millora, sens aver pogut donar assenso
a la suposició contrària de tan lamentable succés. En vist del qual y de la gravedat de ell, prevenint a obviar los reparos que acerca los poders
se suscitaren en la prossequució de aquellas
conferèncias, à discorregut, per cas tant nou e
inspirat, lo modo de las conferèncias, ab lo concurs dels consistoris, com se avia platicat en lo
any 1678 entre los dos, prometent-se del zel de
vostra excel·lència la efficàs mediació per lo
modo ab que se devia lograr lo concurs del molt
il·lustre y fidelíssim bras, fent un cos ab vostra
excel·lència, no obstant de no aver concorregut
en las del 1678, puix tampoch aleshoras avia
concorregut en las conferèncias tingudas per
medi de personas elegidas y las urgèncias que
després an occorregut facilitaren lo trobar-se
expedient, com fent un cos ab vostra excel·lència de logràs la tant important y apreciable
acistència del molt il·lustre y fidelíssim bras. Y
essent tant sens comparació de las presents, espera lo consistori que, vencent-se per vostra excel·lència estos reparos que se poguessen considerar ab la reflexió a la conveniència vinculada a
la unió y bona conformitat a de servir assentir al
que ab la dita embaxada // 587r // embaxada del
die present té incinuat lo consistori a vostra excel·lència, posant·o promptament en execució,
segons importa al major real servey y pública
utilitat.»

Segueix-se dita embaxada.

Dijous, a XI de nohembre MDCC. En aquest dia,
avent-se obtinguda primer hora per medi de un
verguer, los doctors don Anthon de València y
doctor micer Salvador Móra y Bosser, ciutedà,
per part de la excel·lentíssima ciutat, han aportat a sas senyorias una embaxada a las onse horas
de la matinada, entregant còpia de una deliberació per lo savi Consell de Cent lo dia de ahir, en
resposta de la última embaxada en escrits, que
lo dia de ahir enviaren sas senyorias al savi Consell de Cent, contenint que, attès sas senyorias
no volian annuhir en orde de continuar-se las
conferèncias, que per ço se continuaven ditas
conferèncias entre la ciutat y lo molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, ab las mateixas personas
respective anomenadas, tenint las personas anomenadas per part de la ciutat lo mateix poder
donat al V del corrent. Y que las personas anomenadas, tant per lo bras militar com ciutat,
tingan facultat de premeditar, discòrrer y aconsellar lo que los dos comuns deuhan obrar. Al
que és estat respost per sas senyorias, per veu
del il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, que premeditarian lo expresat en dita
embaxada, y que de la resolució ne tornarian
resposta al savi Consell de Cent en escrits, per lo
// 587v // que estimarian se ajuntàs esta tarda y
dits Riba y Móra són estats cumplimentats com
se observa als VIIII de janer MDCLXXXXIX, com és

«Excel·lentíssima senyor.
Lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, ohida la embaxada de paraula explicada de part de vostra excel·lència per los senyors Balthasar de Riba, canceller, y Magí Barrera, ciutedà, y vista la deliberació per vostra
excel·lència presa acerca lo que per part del consistori se avia reportat lo dia present a vostra excel·lència, diu a vostra excel·lència que lo consistori, quant annuí y assentí a la continuació de
las conferèncias se trobavan ubertas entre vostra
excel·lència, lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, fent un cos, ab vostra excel·lència y dit
consistori, degué enténdrer era tantsolament
acerca de la dependència que aleshores ocorria
del real orde de sa magestat, que està en glòria,
de 30 del mes passat, tocant a aver comès lo govern // 586v // universal de la monarquia al excel·lentíssim senyor cardenal arcabisbe de Toledo, fins a que sa magestat se trobàs recobrat de
salut o vingués lo cas de faltar, puix sempre tingué la esperansa de que avia de lograr-se tant
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
585v i 586r del trienni 1698-1701.
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de véurer en lo dietari corrent de dita jornada. Y
ses senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita deliberació, la qual és assí cusida, signada de número
CCCXXVI y del thenor següent:
Segueix-se dita deliberació.
«Deliberacióa presa en lo savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 10 de nohembre, 1700.
Que ohida la embaxada reportada en scrits per
part del molt il·lustre y fidelíssim consistori dels
senyors deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Catalunya y la explicació de aquella feta de paraula en lo present
Consell, en resposta de la per part de la present
ciutat feta a dit molt il·lustre y fidelíssim consistori. Attès del expressat en la dita ambaixada reportada al present Consell per part del dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, se comprèn no voler annuhir al que per
part de esta ciutat se li és estat demanat en orde
a continuar-se las conferèncias, que per ço ditas
conferèncias se continuen per part de esta ciutat
ab dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
concorrent en ellas las mateixas personas que
respectivament se troban anomenadas, tenint
ditas personas anomenadas per part de la present // 588r // ciutat la mateix facultat que·ls
fonch donada y tribuhida per lo present consell
tingut y celebrat als V del corrent. Y que las ditas personas anomenadas per las conferèncias
per part del bras militar, com per la present ciutat, tingan semblantment facultat de premeditar, discòrrer y aconsellar lo que un y altre comú
ha y deu obrar per lo major desempenyo de sas
obligacions. Y que la present deliberació, per
medi de embaxada, en la forma acostumada en
escrits, sia participada a dit bras militar, entregant-se també còpia de la embaxada últimament reportada al present Consell per part de
dits senyors diputats, y que semblantment sia
participada la present deliberació a dits senyors
diputats.»

mort del rey, nostre senyor, que glòria gosa, dexava en mà de la ciutat lo medi de las idòneas
conferèncias per sas senyorias o bé la continuació de ellas ab las mateixas personas elegides, ab
que sols tingan poder per premeditar, // 588v //
discòrrer y aconsellar al que és estat respost per
lo senyor conceller en cap que lo excel·lentíssim
consistori ho proposaria al Consell de Cent, y
que de la resolució avisaria a sas senyorias. Dits
de Codina y Monfar són estats cumplimentats
com se observa ab altra embaxada lo dia de ahir,
y han fet relació a sas senyorias del sobradit. Y
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs dita embaxada en escrits en lo present dietari, la qual és assí cusida y signada de número
CCCXXVII y del thenor següent:
Segueix-se dita embaxada.
«Excel·lentíssima senyor.

En aquest mateix dia, entre sinch y sis horas de
la tarda, lo senyor don Ramon de Codian y Ferreras, y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà,
han aportat de part de sas senyorias una embaxada en escrits al savi Consell de Cent en reposta de la embaxada per la ciutat lo dia present a
sas senyorias, consistint en que per major manifestació de lo que desitjavan sas senyorias, la
unió y recíproca correspondència ab dita ciutat
y bras militar, en lo cas present de la subseguida

Lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, en vista de las dos deliberacions de vostra
excel·lència del dia de ahir acerca del que lo
consistori tenia suplicat a vostra excel·lència, se
troba en indispensable obligació de expressar
a vostra excel·lència la certesa ab què, de restar
vostra excel·lència dels vius despaigs li acisteixen, de prosseguir la unió y bona conformitat
que sempre per tant important y precisa ha procurat ab vostra excel·lència, posar en la comprehensió de vostra excel·lència que lo dia V del
corrent fonch vostra excel·lència servit, per
medi de embaxada, instar al consistori lo progrés de las conferèncias y per medi de personas
elegides sobre un fet particular restaven de
temps antes ubertas entre vostra excel·lència
molt il·lustre y fidelíssim // 589r // bras militar,
fent un cos ab vostra excel·lència y lo consistori,
ab nova commissió a ditas personas, junt ab las
demés que de nou se anomenaren acerca del
real orde de sa magestat, que està en glòria, de
XXX de octubre proppassat, de aver sa magestat
per sa indisposició en carregar lo universal govern de la monarquia en son real nom al
excel·lentíssim senyor cardenal archabisbe de
Toledo. Y havent ab molt gust lo consistori annuhit a la insinuació de vostra excel·lència, se
experimentaren reparos de no poca consideració, havent-se denegat las personas elegidas per
lo consistori concórrer en las conferèncias, sens
donar-se’ls expressament lo poder plè y ab independència de discòrrer, exequutar y obrar acerca del negoci occorrent en què ha tingut y té lo
consistori invencible difficultat, per no haver-se

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
587v i 588r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
588v i 589r del trienni 1698-1701.
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estilat donar tal exprés ple poder en casos semblants, ni encara quant en las conferèncias concorrian un dels individuos del mateix consistori,
que altrament creu no poder tampoch donar tal
ple poder, puix a lo menos, per indirecta, alteraria conforme de las deliberacions consistorials
prescrita y stablerta per la última cort general,
per evitar semblants reparos, havent estat lo referit assumpto de la prossequució de aquellas
conferèncias ab la tant sensible e inconsolable
pèrdua // 589v // de sa magestat, de la qual se
tingué la notícia lo die VIII del present, junt ab
las clàusulas del testament y real decret de la
reyna, nostra senyora, y junta de govern. Al mateix temps que vostra excel·lència insinua al
consistori serie fer-ne commissió a las personas
elegidas per las conferèncias respecte del nou
acte de regoneixent lo consistori sa gravedat, y
que incomparablement era major que tots los
antecedents. Y prevenint que la disputa dels poders no retardàs perjudicialment la resolució en
matèria de tant summa importància, proposa a
vostra excel·lència lo medi de novas conferèncias entre los consistoris y altre personal assistència de sos individuos, dexant a la disposició de vostra excel·lència lo modo ab què se
devia assegurar lo concurs del molt il·lustre y fidelíssim bras, fent un cos ab vostra excel·lència,
entenent lo consistori ab est expedient no sols
que se evitarian los referits reparos, si no y també que segons exigència del cas restava major
camp als tres comuns de tenir lo consell y parer
de moltas més personas, puix cada un de ells en
particular las poria convocar per aconsellar-se y
senyaladament lo consistori las dels tres estaments, segons lo inveterat stil de aquella casa,
de a hont pot vostra excel·lència compèndrer
que lo consistori no ha antes lo negar-se a
admètrer las conferèncias // 590r // y continuar
la unió y bona conformitat ab vostra excel·lència, sino que, ans bé, ha procurat ab totas veras
effectuar-las. Y per major manifestació d’est assumpto proposa de nou a vostra excel·lència lo
consistori que deixe en mà de vostra excel·lència y acertada resolució la elecció de las proposadas conferèncias, ara aparega a vostra
excel·lència executar las ideadas per lo consistori ho continuar-las per medi de personas elegides ab las suposició, emperò, fer a esta part del
consistori se’ls donarà la comisió ab expressió
sols de la facultat lo premeditar, discòrrer y
aconsellar lo que aparexerà dega obrar lo consistori per major desempenyo de sa obligació
suposava a vostra excel·lència, la done en la mateixa conformitat, nomenadas per vostra
excel·lència y medie per a que lo molt il·lustre y
fidelíssim bras militar la atorga semblantment,
prometent-se del zel de vostra excel·lència ab la
major brevedat disposerà la més prompta execució del fahedor.»
1242

En aquest mateix dia, a las onse horas de la nit,
havent obtinguda hora per medi de un verguer,
los senyors Balthesar de Riba, cavaller, y lo doctor micer Salvadó Móra y Bosser, ciutedà, de
part de la present ciutat, han aportat a sas senyorias una embaxada posant en mà còpia de
una deliberació presa lo dia present en resposta
de la sobredita embaxada, dient que annueix
continuant-se las conferèncias // 590v // ab los
tres comuns per medi de las mateixas personas
anomenades respective al favor de premeditar,
discòrrer y aconsellar lo poder havia donat a sas
personas per part de sas senyorias per lo il·lustre
y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich. És estat respost que donaven moltas gràcias a sas senyorias a la ciutat de haver pres esta resolució. Y
dits Riba y Mora són estats cumplimentats conforma se observa als VIIII de janer MDCC, com és
de véurer en lo present dietari en dita jornada. Y
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari la dita còpia de deliberació, la qual és assí cusida, signada de número
CCCXXVIII y del thenor següent:
Segueix-se dita deliberació.
«Deliberacióa presa en lo savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 11 de nohembre, 1700.
Que ohida la deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, en resposta de la
embaxada li és estada feta per part de la present
ciutat, en atenció de la a esta ciutat feta per part
del il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Catalunya lo dia present,
llegida dita deliberació al present Concell, insertada en la proposició. Y ohit, així mateix, lo
que de paraula és estat dit, referit y explicat
// 591r // per qui dita embaxada és estada reportada.
Y attès que tant del thenor de dita deliberació
com de la explicació feta de paraula, apar vindria
bé lo dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
en annuhir al segon medi proposat per part del
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, y per a que en matèria tant del servey de
las dos magestats, divina y umana, y de la pública utilitat, tota dilació és nociva y prejudicial y
déurer-se ocórrer ab tota celeritat, procurant en
lo possible véncer totas dificultats y guanyar los
instants, que per ço, per part de la present ciutat, se annuesca, com lo present Consell annueix, al segon medi proposat per dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors dea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
590v i 591r del trienni 1698-1701.

putats, continuant-se las conferèncias se troban
ja ubertas entre los tres comuns de la Diputació,
bras militar y present ciutat per medi de las mateixas personas que per quiscun de dit comuns
per dit effecte se troban anomenadas, premeditant, discorrent y aconcellant lo que aperexerà
dega obrar la present ciutat, y participant al excel·lentíssim consistori la resolució o resolucions se pendran en ditas conferèncias, per a
que pugan los excel·lentíssims senyors concellers reportar-las al present consell, per péndrerhi la més acertada y prompta deliberació, qual
requereix lo estat present, revocant qualsevols
altres facultats y poders per lo present Concell
concedidas a las personas que per part de la present ciutat que // 591v // per entrevenir en ditas
conferèncias. Y que la present deliberació en escrits per part de embaxada en la forma acostumada sens disgregar-se lo present consell sie reportada tant al dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori dels senyors deputats, com al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, suplicant que attès la gravedat del negoci y conseqüèncias tinga a bé per sa part convèncer totas
dificultats poden occórrer, annuhint a la occorrència de dita conferèncias per medi de las
personas té anomenadas ab semblant poder,
que lo present Consell tribueix a las personas
per part de esta ciutat nomenadas, com així ho
espera esta ciutat del gran zel ha experimentat
en totas las majors ocasions en dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.»

Segueix-se dita real carta.

Divendres, a XII de nohembre, MDCC. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, que santa glòria gose, en deguda forma de Cancellaria del Supremo Concell
de Aragó, despatxada en data de XXX de octubre
proppassat, en y ab la qual és servit sa magestat
insinuar a // 592r // sas senyorias de que per ocasió de sa grave enfermedat havia anomenat en
governador general de la universal monarquia al
eminentíssim cardenal Portocarrero, fins al cas
de concedir-li la salut que més convingués, en
lo interim que Nostre Senyor disposàs de ell o
de faltas y se obrís son testament. Y així mateix,
de un bitllet escrit per sa excel·lència a sas senyorias als III del mateix, en y ab la qual fa a saber a sas senyorias de com, per ocasió de tenir
que comunicar-los certa matèria del servey real,
se conferissen sas senyorias ab ell als tres quarts
de las tres horas de la tarda de dit dia tres, lo
qual bitllet fou la causa que sas senyorias anassen lo dia tres a cumplimentar a sa excel·lència.
Y en est dia fou servit sa excel·lència posar en
mà de sas senyorias dita real carta y bitllet. És de
véurer que tot és assí cusit y signat de números
CCCXXIX y CCCXXX y del thenor següent:

Vidit, don Josephus Rull, regens. Vidit Torre, regens. Vidit don Josephus de Haro. Vidit marchio
de Tamarit. Vidit Lopez, regens. Vidit don Simon Soro, regens.»

«Ela rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
Haviendo sido Nuestro Señor servido de poner mi
vida en el estrecho término de perderla, y estando
por esta causa impossibilitado de atender, como
siempre lo he deseado, al gobierno y providencia
de que necessitan mis reynos, y siendo esto una
obligación que no admita escusa ni intermissión
alguna, por // 592v // cumplir con ello y con el cariño que siempre he tenido y tengo a mis reynos y
vasallos, y hallándome con tanta satisfacción y experiencias del celo con que el cardenal Portocarrero, arçobispo de Toledo, de mi Consejo de Estado,
me ha servido y ayudado en todo lo que he fiado
del grande amor en las mayores importancias,
quiero y mando que en el interim que Nuestro Señor dispone de mí, y llegado el casso de concederme la salud que me conbenga, y de que falte y se
abre mi testamento, govierne en mi nombre y por
mi todos mis reynos, assí en lo político como en lo
militar y económico, en la misma forma que yo lo
he hecho asta aquí, y pueda azerlo más adelante.
Por lo qual os mando obedezcáis las órdenes que os
diere el dicho cardenal Portocarrero, firmadas o
rubricadas de su mano, poniendo antes que lo
execute por mi executeréislo, assí que esta es mi voluntat. Dada en Madrid a XXX de octubre,
MDCC. Yo, el rey. Comes del Palacio, secretarius.

Segueix-se dit bitllet.
593r
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«Teniendob que comunicar a vuestra señoría en
materia del servicio del rey, nuestro señor, Dios le
guarde, lo prevengo a vuestra señoría para que se
halle en este real palacio todo el consistorio a la
dos y tres quartos para la tarde y día de la fecha.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y noviembre, III de MDCC. Jorge Landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de esse Principado.»
En aquest mateix dia, axí mateix, han ordenat
sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
591v i 592r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
591v i 592r del trienni 1698-1701.
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present dietari los papers següents: Primo, un
bitllet de sa excel·lència, escrit a sas senyorias als
VIII del corrent, en y ab la qual és servit sa excel·lència dir que tot lo consistori se conferesca
ab ell a las dos y mitja de la tarda, per quant té
que comunicar-los matèria del servey de sa magestat. Ítem, una real carta en deguda forma de
Real Cancilleria del Supremo de Aragó despatxada, acceptat la firma del rey, nostre senyor,
per ésser mort en ocasió que la portaren a firmar, de data del primer del corrent, en y ab la
qual és servit sa magestat recomenar a sas senyorias executen lo que deixerà disposat en son
testament. Ítem, altra real carta, firmada per la
reyna, nostra senyora, y de alguns ministres del
govern, ha deixat sa magestat y en deguda forma de Real Cancelleria del Consell Supremo de
Aragó, //593v // despatxada en Madrid als III del
corrent, en y ab la qual es servida sa magestat
participar a sas senyorias com al primer del corren fou Nostre Senyor servit aportar-se’n per a
si al rey, nostre senyor, que santa glòria haja, y
de com en son testament ha deixat per son successor tots los regnes y dominis al duch de Anjou, donant forma al govern que·y ha de haver
en lo interim que arribe a estos regnes, donant
en ella lo ple poder y facultat que sa magestat
tenia, passant a fer aquellas demonstracions de
dols que semblants casos se estila, y que usant
del dit poder ha manat que lo príncep Darmestad continue sens intermissió en los càrrechs de
llochtinència y capità general per tot lo temps
que li falte de son trienni, y que lo que tardarà a
arribar dit Duch de Anjou, que axí mateix tots
los officials y ministres reals continuen. Item,
una ausència de la clàusula hereditària del testament de dit rey, nostre senyor, don Carlos Segon fet en dos de octubre del corrent any. Ítem,
altra còpia autèntica de la clàusula del testament
que féu lo rey, nostre senyor, en lo tocant a la
formació de la junta del govern en II de octubre. Ítem, còpia autpentica del paper en que lo
rey, nostre senyor, deixà anomenats al canceller
de Estat y grande que han de acistir en la dita
junta de govern. Y finalment // 594r // una carta
escrita a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor don Manuel Manrique de Lanuza, de data
de dos del corrent, lo qual a conseller de Estat
que ha de entrevenir en dita junta, y com a governador president del Consell Supremo de
Aragó encaridament expressa a sas senyorias
sian servits posar en execució la última voluntat
del rey, nostre senyor, per lo que en ella se atrevessa lo bé públich de la universal monarquia.
Tots los quals papers són assí cusits, signats de
números CCCXXXI, CCCXXXII, CCCXXXIII, CCCXXXIIII, CCCXXXV, CCCXXXVI
y CCCXXXVII y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
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«Teniendoa que comunicar con vuestra señoría
en materia del servicio de su magestad, se conferirá vuestra señoría, junto el consistorio, a este real
palacio hoy lunes, a las dos y media de la tarda.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y noviembre VIII de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
Segueix-se la carta del rey.
«Elb rey.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
En despacho de XXX del passado, os mandé participar // 594v // la providencia que resolví en orden que el Cardenal arçobispo de Toledo, don
Luis Fernandes Portocarrero, governasse en mi
real nombre en el interim que durava el aprieto
de mi enfermedad. Y llegando el caso de que Dios
fuesse servido concederme la salud que más convenga, o de que faltasse y se abriesse mi testamento. Y por que en este dispongo de mi obligación paternal y bien de mis vassallos, ha juzgado puede
conducir a que se establezca y perpetue el que cordialíssimamente les deseo, así en lo que mira a la
sucesión de mis dominios como en lo que toca a la
providencia interina de el gobierno de ellos. Espero que siendo esta disposición tan combeniente a
mi real servicio y al bien público de esse Principado, por lo mucho que importa que no se atrassen
ni padezcan la menor confusión todas las providencias en que interese su conservación y defensa,
y más en la positura presente, en la qual es preciso
prevenir todo lo que pueda contribuir a la mejor
unión, assí de este Principado como de todos los
demás reynos de mi monarquía, teniendo tan experimentado el innato amor y fidelidad de essa
provincia y sus naturales, en consequencia del que
han acreditado siempre mis gloriosos // 595r //
predecessores, fío que por vuestra obligación le
adelantaréis, concurriendo a la más prompta
execución de lo que dejaré dispuesto, de modo que
en lo interim que llegare el caso de su cumplimiento continue la planta de gobierno que oy corre, assí en lo que mira a la jurisdicción contenciosa como en la voluntaria, salvando qualquier
reparo que puede ofrecerse, pues el que principalmente precisa a la mayor atención es el que no sobrevenga la más leve novedad. Y que se mantenga en todo la planta regular que al presente se
halla stablecido, pues a más de interessarse en ello
mi amor a tan buenos y fieles vassallos es lo que
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.

más combiene a vuestra más segura defensa y conservación de las pragmáticas, constituciones, usos
y costumbres de essa provincia. Dada en Madrid,
a I de noviembre MDCC.
Certifico que por resolución del rey, nuestro señor,
estaba executada esta orden y no la pudo firmar
por la gravedad del accidente de que murió este
día de la fecha. El conde del Palacio.
Vidit, don Josephus Rull, regens. Vidit marchio
de Vilatorcas. Vidit don Joannes de la Torra, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Josephus de Haro.»
Segueix-se la carta de la reyna.
«Laa reyna y governadores.
595v

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Lunes, primero de este mes, fue servido llevar
para si al rey, nuestro señor, don Carlos Segundo,
que haya gloria, haviendo recibido los sacramentos de la Iglesia con su acostumbrada piedad, y
sido su fin tan católico y exemplar como su vida, y
nuestro sentimiento correspondiente a tan crecida pérdida. Por que ha dexado en el testamento
las dos cláusulas que se os remiten aucténticas, la
una, en que nombra por sucesor en todos sus reynos y señoríos al duque de Anjou, hijo segundo del
Delfín, y la otra dando forma al gobierno que ha
de haver en el interím que llega a ellos. Y en esta
segunda cláusula nos ha dado el pleno poder y facultad que su magestad tenía y nos pudo dar. Nos
ha parecido avisaros su real disposición a fin de
que le tengáis entendida y execute las demonstraciones públicas de lutos y honrras que en semejantes casos se hubieren estilado, arrenglándose en lo
que toca a los lutos al orden último que se embió
en el fallecimiento de la reyna madre, nuestra señora, le conceda su descanso eterno. Y usando del
poder que su real voluntad fue servido concedernos hemos mandado que el príncipe de Armestad
continue sin intermissión el exercicio de los cargos
de lugarteniente y capitán general por el tiempo
que le falta de su triennio y todo el que tardare en
llegar del referido duque de // 596r // Anjou,
como assí mismo todos los demás officiales y ministros en el que a cada uno le pertenece. Y porque el
rey, nuestro señor, que haya gloria, en su real despacho, que se os remite y no pudo firmar por havérsele agravado su último accidente, después de
haverlo resuelto y encargó, como padre tan amante vuestro, concurran a la más prompta execución
de su real disposición, de modo que en el interim
que llegasse el caso de su cumplimiento continuasa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.
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se la planta de gobierno que oy corre, assí en lo que
mira a la jurisdicción contenciosa como en la voluntaria, salvando qualquier reparo que pudiesse
ofrecerse, a cuya resolución le preciso el conocimiento de lo mucho que interesa vuestro mayor
bien en que en esta parte concurra en todos sus dominios la mayor unión, de que depende la mayor
seguridad y bien público de todos. Haviendo resuelto se os hiciesse esta insinuación por afiansar
vuestra mayor conveniencia, en consequencia de
su amor y de la justa confianza que le acisitia de
que le professábais tan acreditado en su real persona y las de sus gloriosos predecessores. Siendo esta
expressión casi la de su último aliento no puede
dexar de tener en vuestra innata fidelidad la
aparejada y tierna obediencia que le corresponde,
cuyo recuerdo, aunque ocioso, hemos guardado de
nuestra obligación repetiros, esperando le adelantaréis muy como lo pide tan superior motivo y
vuestra propria combeniencia, a que atenderemos
en todo cumplimiento con // 596v // la obligación
en que su magestad nos ha constituhido. Dada en
Madrid a III de noviembre, MDCC. Yo, la reyna.
Emanuel Arús, inquisidor general. Don Rodrigo
de Villanueva. El conde de Benavente.
Vidit Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Castellnovo. Vidit don Joan de la Torra. Vidit
don Balthesar de Villalpando. Don Franciscus
Dalmao et Casanate, secretarius.»
Segueix-se ditas clàusulas testamentarias del
rey, nostre senyor.
«Copiaa de la clausula del testamento que otorgó
el rey, nuestro señor, don Carlos Segundo, que está
en gloria, tocante a la sucesión de todos sus reynos
y señoríos en II de octubre de MDCC.
Y reconociendo conforme a diversas consultas de
ministros de Estado y justicia que la razón que se
funda la renuncia de las señoras doña Anna y
doña Maria Teresa, reynas de Francia, mi tia y
hermana, a la sucesión de estos reynos, fue evitar
el prejuicio de unirse a la Corona de Francia, y
reconociendo que biniendo a cesar este motivo
fundamental // 597r // subscribe el drecho de la
sucesión en el pariente más inmediato, conforme
a las leyes de estos reynos, y que oy se verifica este
casso en el hijo segundo del Delfín de Francia. Por
tanto, arenglándome a dichas leyes, declaro ser
mi sucesor en casso que Dios me lleva sin dexar
hijo al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín,
como tal le llamo a la sucesión de todos mis reynos
y dominios, sin excepción de ninguna parte de
ellos, y mando y ordeno a todos mis súbditos y vasa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.
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sallos de todos mis reynos y señoríos que, en el casso
referido que Dios me lleve sin sucesión legitima, le
tengan y reconozcan por su rey y señor natural, y
sel dé y sin la menor dilación la possessión actual,
precediendo el juramento que debe hazer de observar las leyes, fueros y costumbres de dichos mis reynos y señorías. Y porque es mi intención y combiene assí a la paz de la Christiandad y de la Uropa
toda, y a la tranquilidad de estos mis reynos, que
se mantenga siempre desunida esta monarquia
de la Corona de Francia, declaro consiguientemente a lo referido que, en casso de morir dicho
duque de Anjou, o en casso de heredar la Corona
de Francia y preferir el gose de ella al de esta monarquía, en tal caso deva // 597v // passar dicha
sucesión al duque de Berri, su hermano, hijo tercero del dicho duque, en la misma forma. Y en
casso que muere tambien el dicho duque de Berri
o que venga a suceder también a la Corona de
Francia, en tal casso declaro y llamo a dicha sucesión al archiduque, hijo segundo del emperador,
mi tío, excluyendo por la misma razón e incombenientes contrarios a la salud pública de mis vassallos al hijo primogénito de dicho emperador, mi
tío. Y viniendo a faltar dicho archiduque, en tal
caso declaro y llamo a dicha sucesión al duque de
Saboya y a sus hijos. Y en tal modo es mi voluntad
que se execute por todos mis vassallos como se lo
mando y combiene a su misma salud y tranquilidad, sin que permiten la menor dismembración y
menoscabo de la monarquía, fundada con tanta
gloria en mis progenitores. Y por que deseo vivamente que se conserve la paz y unión que tanto
importa a la christiandad, entre el emperador,
mi tío, y el rey christianíssimo, les pido y exigo que,
estrechando dicha unión con el vínculo del matrimonio del duque de Anjou con la archiduquessa
logre // 598r // por este medio la tropa el sosiego
que necesita.
Y en el casso de faltar yo sin sucesión, hacer suceder al dicho duque de Anjou en todos mis reynos y
señoríos, assí los pertenecientes a la Corona de
Castilla como la de Aragón y Navarra, y todos los
que tengo dentro y fuera de España, señaladamente, en quanto a la Corona de Castilla: en los
de Castilla, León, Toledo, Galicia, Civilla, Granada, Córdova, Múrcia, Jaen, Algarbes, de Ajacira, Gibreltar, Islas de Canaria, Indias, Islas de
Tierra firme, del Mar Océano, del Norte y de
Sur, de Philipinas y otras qualesquiere islas, y tierras descubiertas y que se detubieren, de aquí adelante, todo lo demás, en qualquiera manera tocante a la Corona de Castilla. Y por lo que toca a
la de Aragón en mis reynos y Estados de Aragón,
Valencia, Cataluña, Nápoles, Cicilia, Mallorca,
Menorca, Cerdeña, todos los otros señoríos y drechos como quiere que sean, pertenecientes a la Corona Real de Aragón. Y también en el Reyno de
Navarra y qualesquiere otros estados pertenecien1246

tes a la Corona Real. Y assímismo en el Estado de
Milán, ducados de Bravante y Imbuurch,
// 598v // Lusembur, Geldres, Flandes y todas las
demás provincias, Estados, dominios y señoríos
que me pertenecen y puedan pertenecer en los Países Bajos, drechos y demás acciones que por la successión de ellos en mi han recivido. Y quiero que
luego Dios me levasse desta presente vida el dicho
duque de Anjou, se llama y que sea rey, como ipso
facto lo será de todos ellos, no obstante qualesquiere renuncias y auctos que se hayan echo en contra
por carecer de justas razones y fundamentos. Y
mando a los prelados, Grandes, duques, marqueses, condes y ricos hombres, a los priores comendadores, alcaydes de las casas fuertes y llanas, a los
cavalleros adelantados y marinos y a todos los concejos y justicias, alcaldes y ombres buenos de todas
las ciudades, villas y lugares y tierras de mis reynos y señoríos y a todos los virreyes y governadores
de las fronteras de acuende y alluende al mar y
otros qualesquere ministros nuestros y officiales,
assí de la governación de la Paz como de los exércitos de la guerra en tierra y en mar, assí en todos
nuestros reynos y Estados // 599r // de la Corona
de Castilla, Aragón y Navarra, Nápoles y Sicilia
y Estado de Milán, payses bajos y en otra qualquiere parte a nós perteneciente, y a todos los otros
nuestros vassallos, súbditos naturales de qualquier calidad y preheminencia que sean, donde
quiere que habitaren y se hallaren, por la fidelidad, lealtad, subjección y vassallaje que me deven, y són obligados como a su rey y señor natural,
en virtud del juramento de fidelidad y omenaje
que me hizieron y devieron hazer, que cada y
quando que plugiere a Dios llamarme de esta
presente vida, los que se hallaren presentes y los
ausentes luego que a su noticia vinieren, conforme a lo que las leyes de estos dichos reynos, Estados
y señoríos, en tal casso disponen y en este testamento está establecido ayan, tengan y recivan el dicho
duque de Anjou, en caso de faltar yo sin sucesión
legítima, por su rey, señor natural, propietario de
los dichos mis reynos, estados y señoríos en la forma
que va dispuesto, alcen pendones por él, haciendo
los actos y solemnidades que en tales casos se suelen
y acostumbran hazer según el estilo, usso y costumbre de cadar reyno y provincia; presten, exivan,
hagan prestar y exivir toda la fidelidad, lealtad y
obediencia que como súbditos // 599v // y vassallos
son obligados a su rey y señor natural. Y mande a
todos los alcaydes de las fortalezas, castillos y casas
llamen a sus lugarestenientes de qualesquier ciudades, villas y lugares y demás poblados que hagan pleito omenaje, según costumbre y fuero de
España y Castilla, Aragón y Navarra y Toledo, lo
que a ellos los toca, y en el estado de Milán y a los
otros estados y señoríos, según los estilos de la provincia y parte a donde serán por ellos, al dicho duque de Anjou, y de los tener y guardar para su
servicio durante el tiempo que se les mandare te-

ner. Y después entregarlos a quien por él les fuere
más dado de palabra o por escripto. Lo qual, todo
que dicho es casa una cossa y parte de ella, las
mandan que hagan y cumplan realmente y con
efecto so aquella pena y casos feos en que cahen e
incurren los reveldes e inobedientes a su rey y señor
natural, que violan y quebrantan la laeltat, fe y
omenaje.
Concuerdan con los originales del testamento del
rey, nuestro señor, que aya gloria. Madrid, a dos
de noviembre de mil y setecientos. Don Antonio de
Ubilla y Medina.
600r

Don Francisco Dalmao y Casanate, conde del
Palacio, cavallero de la orden de Calatrava, del
consejo de su magestad en el Supremo de Aragón y
su secretario en él con la negociación y papeles del
principado de Catalunya.
Certifico que esta copia de clausulas del testamento del rey, nuestro señor, don Carlos Segundo, que
está en gloria, atorgado en dos de octubre de mil y
seyscientos, Concuerda con la copia original que
de las clausulas originales del dicho testamento remitieron la reyna, nuestra señora, y señores de la
junta del gobierno, con decreto de dos de noviembre de mil setecientos, dirigido al señor conde de
Frigiliana, governador del Consejo de Aragón. Y
para que consta donde conbenga, doy la presente,
firmada de mi manno y sellada con el sello secreto
de su magestad, que está en mi poder, en Madrid
a tres de noviembre de mil siet cientos.»
Segueix-se dita clàusula.
«Còpiaa de clausulas del testamento que ottorgó el
rey, nuestro señor, don Carlos Segundo, que está
en gloria, tocantes a la formación de la junta de
gobierno en dos de octubre de // 600v // mil setecientos.

amada muger, se conservare en estos reynos y corte, ruego y encargo a su magestad assista y authorize dicha junta, la qual se tenga en su real presencia en la piessa y parte que su magestad
señalare, tomando del trabajo de intervenir en
los negocios, y en ellos tenga voto de calidad, de
modo que siendo iguales los votos prefiere la parte
donde el voto de su magestad se arrimare. Y en
todo lo demás se esté a la mayor parte, y que este
gobierno dure mientras mi sucessor si estuviere en
la //601r // mayor edad puede proveher de gobierno sabido mi fallecimiento.
Todas las consultas que hizieren los consejos se entregarán a la secretaría del despacho universal al
secretario que lo fuere de él, los quales se abrirán
en la junta, dándose su parecer en ellas en la forma dicha. Apuntará el secretario del despacho la
resolución que por la mayor parte quedare resuelta, y el día siguiente las traherá puestas, sino es
que necesita la brevedad de que baje a luego. Y
esta resolución se rubricará assistiendo la reyna,
mi muy cara y amada mujer, como dicho es por su
magestad se rubricará por todos los que acistieren
en la junta, según las precedencias de que se hallaren, contando que a lo menos sean qüatro los
que rubrican. Y que por los que tocan al Consejo
de Aragón llevan siempre la rúbrica del vicecanceller o regente más antiguo que acistiere en la
junta. Y que la remisión de los negocios, assí de
oficio como de parte de los consejos y ministro, se
executare por decretos rubricados en la misma
conformidad que las resoluciones de las consultas
o papeles firmados del secretario del despacho, uno
y otro según lo resolviere la junta.

Si al tiempo de mi fallecimiento se hallare mi sucesor dentro de estos reynos, combiniendo la mayor
y más autorizada providencia al gobierno universal de todos ellos y lo más conforme a sus leyes,
fueros y constituciones y costumbres, según lo consideró el rey, mi señor padre, mientras dicho sucesor pueda por si dar providencia al gobierno,
mando que luego que yo falte se forme una junta
en que concurran el presidente o governador del
Consejo de Castilla, de vicecanciller o presidente
de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor
general, un grande y un consegero de Estado, los
que yo dexase nombrados en este mi testamento o
en cobdicillo que yo hiciere o papel firmado de mi
mano. Y el tiempo que la reyna, mi muy chara y

Y en los despachos que yo firmo assí de mi real
como de estampa, se firmaren por
la reyna, mi muy cara y amada mujer, en el lugar que yo firmo, y por todos los demás en la junta
en inferior lugar. Y si estubieren impedidos algunos firmaren por lo menos qüatro de ellos, en tal
que por los que tocan a Aragón llevan siempre la
firma del vicecanceller o regente más antiguo del
Consejo de Aragón que asisitiere en la junta. Y
los secretarios de Estado lo refrendarán en el lugar que lo executen, y los demás pondrán por
mandado de su magestad, que todos los despachos
deven empessar con el nombre de mi sucessor reynante o de su real dignidad, y todos ellos quiero
con toda la potestad real que para el bien de mis
súbditos debo y puedo usar sean obedecidos como
cartas y zédulas del rey, y señor natural, de estos
reynos, y los que no los obedecieren sean castigados
por ello con las penas que corresponden a quien no
obedece las cartas, zédulas y despachos de su rey y
señor natural.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.

Los tribunales que yo dejo en mis reynos se conservarán indefectiblemente en la misma forma que
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oy tienen sus manejos, para la qual les comunico
de nuevo toda aquella autoridad que oy exercen,
usando para ello de toda mi regalía y ministros
que concurrieren en //602r // ellos el tiempo de mi
fallecimiento, y todos los virreyes y governadores y
otros qualesquier que exercen jurisdicción se
mantendrán en ellos hasta que por mi sucessor o
la junta que dejo nombradas, según los motivos
que tubieren, hagan monedas según la potestad
que les dejo y para que exercen dichos officios les
doy toda la que devo y puedo darles. Y mando a
mis reynos y súbditos le obedezcan en la misma
conformidad que lo hazían hasta dicho caso.
Concuerdan con los originales del testamento del
rey, nuestro señor, que haya gloria. Madrid, a II
de noviembre de MDCC. Don Antonio de Ubilla y
Medina. Don Francisco Dalmao et Casanate,
conde del Palacio, cavallero de la orden de Calatrava, del Consejo de su magestad en el Supremo
de Aragón y subsecretario en él con la negociación
y papeles del principado de Catalunya.
Certifico que esta copia de clausulas de testamento del rey, nuestro señor, don Carlos Segundo, que
está en gloria, ha cargado a dos de octubre de
MDCC. Concuerda con su copia original que de
las clausulas del dicho testamento remitieron la
reyna, nuestra señora, y señores de la junta del
gobierno, con decreto de dos de noviembre de mil
setencientos, dirigida al señor conde de Frigiliana, governador del Consejo // 602v // Supremo de
Aragón. Y para que consta donde combenga, doy
la presente, firmado de mi mano y sellado con el
sello secreto de su magestad, que está en mi poder,
en Madrid, a tres de noviembre de mil y siete
cientos. El conde del Palacio.»

Concuerda con el original. Madrid, a dos de noviembre de mil y siete cientos. Don Antonio de
Ubilla y Medina, // 603r // Don Francisco Dalmao y Casanate, conde del Palacio, cavallero de
la orden de Calatrava, del consistorio de su magestad en el Supremo de Aragón, y su secretario
en él con la negociación y papeles del principado
de Cataluña.
Certifico que esta copia de papel en que el rey,
nuestro señor, que está en gloria, dejó nombrados
el consejero de Estado y Grande que han de asistir
en la junta de gobierno concuerda con la copia
original que de dicho papel remieron la reyna,
nuestra señora, y señores de la junta de gobierno
con decreto de dos de noviembre de mil y setecientos dirigido al señor conde de Frigiliana, governador del consistorio Supremo de Aragón. Y para
que conste donde conbenga, doy la presente, firmada de mi mano y sellada con el sello secreto de
su magestad, que está en mi poder. En Madrid, a
III de noviembre de mil y siete años. El conde de
Palacio.»
Segueix-se dita carta.
«Muya ilustre señor.

Nombro a don Rodrigo Manuel Manrrique de
Lara, conde de Fragiliana, gentilhombre de mi
Cámara, de mi Consejo de Estado, para que,
como ministro de él, concurra en la junta que ha
disputado por mi testamento para el gobierno de
mis reynos en el interim que puede tenerle mi sucesor en ellas. Y haviendo de concurrir tambien en
la dicha junta un grande por representación de la
noblesa, nombro a don Francisco Casimiro Pimentel, conde de Benavente, mi sumiller corps. Y
que para que assí se execute lo firmo en Madrid, a
II de octubre de mil setecientos años. Yo, el rey.

Con la infelicidad imponderable de haver sido
Dios servido llevarse el rey, nuestro señor, al descanso que promete su orden de muerte, concorriendo en mi los dos honores de haverme su magestad nombrado por de su junta de gobierno
como consejero de Estado, y el entrar en ella también como governador // 603v // del Consejo Supremo de Aragón mientras llega su propietario
presente, el señor duque de Montalto. Motivan
nuevamente mi obligación al deseo que siempre he
tenido de las mayores felicidades de vuestra señoría, estas han de consistir en la unión de estos reynos, facilitada por la última disposición de su
magestad, pues assí la ay para que tenga effecto
su real voluntad en orden a la sucesión que deja
declarada. Y vuestra señoría entenderá que los
despachos del Consejo, y para que pueda coninuar
los negocios al feliz effecto, prometa la manutención de orden y gobierno de cada reyno, para que
sucesivamente los casos futuros se acuerde lo más
conveniente a la tranqulidad de todos. Nunca
pudo haverle·y tant fuerte que impide los medios
de conservar las que se poseen, pues su fin principal ha de ser procurar el lograr de casa en los términos de observancia de los fueros, privilegios y
prerrogativas de cada provincia. Todo lo que fuere impeditivo de conseguir este justo y santo intento no puede consonar con lo rasonado, y más
quando las providencias se dirigen a evitar los

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1698-1701.

Segueix-se altra paper.
«Copiaa del papel en que el rey, nuestro señor, que
está en gloria, dexó nombrados el consejero de Estado y Grande que ha de acisitir en la junta del
gobierno.
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prejuicios y establecer las manutención antiguas,
estilos y ordenanzas, no siendo pequeñas, asentás
la urgencia y el esperado beneficio, para que, sin
daño o con una suspensión por ahora de lo ritual,
se consiga la unión, obedeciendo la voluntad de
un rey que más justamente podemos llamar padre, pues en vida y muerte // 604r // premeditó y
procuró en bien y consuelo de sus vassallos, sin permitir transferirlos a otro dominio sino es antecediendo el juramento de sus leyes y costumbres. Si yo
pudiere merecer con vuestra señoría lo que han
procurado mis deseos en su servicio fácilmente se
dejare persuadir de lo cordial de este consejo y no
se haze difícil creer de su prudencia se ajustará a
él y se fomentará por todos medios, como lo más
conveniente a la salud pública, universal y particular, que es lo que únicamente deseo con ancia,
como que nuestro señor guarde a vuestra señoría
muchos años en su mayor lustre. Madrid a II de
noviembre MDCC. Besa las manos de vuestra señoría ilustríssima don Rodrigo Manuel Manrrique
de Lara.
Ilustres señores diputados de la Generalidad del
principado de Cathalunya.»
En aquest mateix dia, per medi dels verguers de
la present casa, han convidat als mateixos senyors de la Novena que ab deliberació de sis del
corrent foran anomenats, per a continuar-se las
conferèncias entre la Diputació, ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
fent un cos, per lo effecte en dita deliberació expressat. Y a las nou horas de la matinada se han
ajuntat en la sala del consistori, y antes de assentar-se, los senyors // 604v // del bras militar y
real, en protesta de que per no acentars-se interpoladament no·ls ha fet perjudici algun en son
bondat, ans bé, los reste il·lès y salvo per a tots
los demés actes, volent tenir per repetidas la
present protesta en tots los actes que concorreran en la present Novena. Essent presents per
testimonis Llorens March y Jacintho Morató,
subrrogats en lo offici de verguers de sas senyorias. Sas senyorias estihgueren assentats ab cadiras cobertas de bayeta negra sota lo docer, així
mateix també cubert de bayeta negra. Y los de la
Novena ab cadiras de vaqueta de moscòvia posadas ab forma de mig círcol, comensant en la
part dreta de dit docer, cerca de la cadira a hont
està assentat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar. Per sas senyorias se’ls ha proposat,
ço és, per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
ecclessiàstich, en veu de sos companys, de com
lo dia de ahir deliberaren fos feta commisió a
ells per a premeditar dicòrrer y aconsellar continuant-se las conferèncias ubertas en la
excel·lentíssima ciutat y il·lustre y fidelíssim bras
militar, fent un cos, y ab est consistori acerca lo
decret y demés papers llargament expressats en
1249

lo capítol antecedent. Y que per ço se·ls donava
dos còpias de dita deliberació, perquè se las entregassen a las personas anomenadas per dita
ciutat y bras militar. Y per est effecte, per mi,
don Ramon de Copons, secretari y scrivà major
del General, ab alta e // 605r // intel·ligible veu
los són estats llegits dits papers, per a que estassen en la deguda intel·ligència de ells. Y dits senyors de la Novena han respost a sas senyorias
que ab grandíssim gust servirian a sas senyorias.
Y havent-se poch aprés, per medi del síndich del
General, fet a ssaber al excel·lentíssim consistori
dels senyors concellers de la present ciutat de
que sas senyorias ja tenian ajuntada la novena, y
que sempre que fossen servits y que a la hora
que gustassen se podian continuar las conferèncias, se ha concordat que fos a las quatra horas
de la tarda del dia present.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, són anats los senyors de la Novena en
casa de la ciutat ha continuar la conferència per
haver-se tingut la última vegada en la present
casa de la Diputació. Y en lo tocant ab seremonial se ha observat lo mateix que als VII de nohembre corrent, com és de véurer en lo present
dietari en dita jornada. En esta conferència, després de haver-se entragat per lo president de la
Novena las dos còpias de la deliberació feta per
sas senyorias lo dia de ahir acerca los poders que
tribuiren sas senyorias a dita Novena per la continuació de dita conferència, se premedità, discorregué y aparegué aconsellar als tres comuns,
per part de las personas anomenadas, per quiscun dels dits comuns respective, de que en la
subjecta matèria se havian discorregut tres
punts: lo primer, // 605v // en lo tocant a la successió de la universal monarquia per lo senyor
duch de Anjou, segons la disposició del rey,
nostre senyor, si bé sobre est punt no se offeria
ningun reparo. Secundo, si la disposició que sa
magestat és servit fer en lo modo del govern
contravenia a alguna disposició, capítol o acte
de Cort, privilegio o altrament. Tercio, si lo
orde que la reyna, nostra senyora, y junta de govern, donava és que lo excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad continuàs en los càrrechs de
virrey y capità general contravenia al disposat
per generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis o altrament. Y finalment feya
véurer si en la testamentària disposició del rey,
nostre senyor, hi havia cosa que contravingue a
ditas generals constitucions, y que axís aparexia
a la conferència y podrian consultar-se estos tres
punts, ço es, per part de la Diputació ab los
magnífichs assessors y advocat fiscal per la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim
bras militar per sos respective advocats, donant
la resolució en escrits, tenint facultat li apareixeria als dits de que se ajuntassen més advocats si
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voldrian consultar-ho. Y que per a solicitar als
dits al que convenia guanyar-se la brevedat del
servey, que las personas anomenadas per quiscun comú se’n elegissen dos pera // 606r // solicitar-los, conforme del referit. Tornats que són
estat en consistori los senyors de la Novena ne
han fet relació a sas senyorias. Per los mateixos
senyors de la Novena són estats elegits, per est
effecte, los senyors don Joseph de Agulló y Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona. Y així mateix los senyors de dita Novena
han posat en mà de sas senyorias una deliberació presa per lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar en orde al poder que atribueix a las personas que acisteixen a la conferència per sa part.
La qual de orde de sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, donat, és assí cusit y
signat de número CCCXXXVIII.
Dissapta a XIII de nohembre MDCC. En aquest
dia los advocats de la excel·lentíssima ciutat y
molt il·lustre y fidelíssim bras militar són vinguts, matí y tarda, en la present casa de la Deputació, a conferir los dos punts que la conferència resolgué aïr aconsellar als tres comuns
se consultassen ab ells. Los quals dos punts llargament estan expressats en dietari en jornada
de aïr .
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, per part de la Deputació, present ciutat y
bras militar, se han reportat // 606v // a sa
excel·lència tres recados uniformes, ço és, quiscun comú per medi de son síndich, contenint
que consultaven la dependència de la testamentària disposició del rey, nostre senyor, que
glòria haja, y axí mateix lo orde de la reyna, nostra senyora, y junta del govern, acerca del continuar sa excel·lència en los càrrechs de virrey y
capità general. Y que no·s dexaven mà, y que
quant antes s·i pendria resolució, la qual se remetrà a sa excel·lència.
Diumenge, a XIIII de nohembre MDCC. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
ha ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias per ocórrer gravíssims negocis
de importància.
En aquest mateix dia los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present
casa són anats matí y tarda en casa de la ciutat, y
així mateix los advocats del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per a continuar las juntas sobre los negocis que narra lo present dietari en lo
die de ahir.

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1787.
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En aquest mateix dia, poch aprés de haver tocat
tres quarts per las deu horas del matí, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, Lluís Fontana, notari públich de Barcelona, com a procurador del noble dona
// 607r // Joseph de Generes, en Barcelona populat, ajudant primer del racional del General
de Catalunya, consta de sa procura en poder de
Joseph Galí, notari públich de Barcelona, als XXI
del mes de maig MDCXCVII, la qual és assí cusida,
signada de número CCCXXXIX, en dit nom, ha
renunciat lo dit offici de ajudant primer de racional per dit son principal en mà y poder de sas
senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real de consistori, a favor
y en cap de Joseph Franch Fontana, escrivent,
ciutedà de Barcelona, suplicant en dit nom a sas
senyorias fossen servits admètrer-li la renuncia
de dit offici, attès dit offici és altre dels antichs
que poden alienar-se. Y sas senyorias han admesa aquella si et in quantum per capítols y actes
de cort los és lícit y permès. Present a ditas cosas
jo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General y present casa, y presents per testimonis Mariano Sol y Fortià Feu,
estudiants, en Barcelona residints.
Dilluns a XV de nohembre MDCC. En aquest dia,
a las nou horas del matí, són vinguts en la present casa de la Deputació los doctors anomenats
per part de la escel·lentíssima ciutat junt ab los
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent
un cos, per a continuar la conferència, // 607v //
per haver-se tingut la altre vegada en la ciutat.
En quant als cumpliments se ha observat lo mateix en tot y per tot conforme als VII de nohembre corrent ab altra conferència que·s tingué en
la present casa, com és de véurer en lo dietari,
com en dita jornada en esta conferència se platicà y tractà si en virtut de un acte fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, advocats ordinaris de la present ciutat
y un dels nobles advocats del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fet a XIIII del corrent, podia aconsellar els comuns que, obtemperant a la
testamentària desposició y reals ordes, podian
assentar que lo excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad continuàs sa llochtinència general
sens fer nou jurament tot lo temps que li faltava
per acabar son trienni. Y se resolgué que las personas anomenadas per quiscun de dits tres comuns entregàs lo sobredit vot. Y així mateix la
resolució de la conferència en escrits, la qual
concisteix en lo sobredit assentiment, ab què
quant se participàs, per part dels comuns, al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, se li expressàs que era per particular obsèquio a la gloa. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1787.

riosa memòria del rey, nostre senyor don Carlos
Segon, ben assegurats que sa magestat no haurà
volgut fer perjudici algú als privilegis, constitucions y drets de est Principat, com té lo refferit
més llargament és de véurer de dits vot y resolució. Que finida dita conferència // 608r // los senyors de la Novena que per part de la Deputació han entrevingut en ella han posat en mà de
sas senyorias y encontinent han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari los
dits vots y resposta en escrits, los quals són assí
cusits y signats de números CCCXXXX y
CCCXXXXI y del thenor següent:

lo concernent a ell, y vist lo demés que se havia
de véurer.
Attès que en via de dret y no menos, segons havem vist observar los reys, nostres senyors, en
cas disposicions testamentàrias en diffarents casos acostuman comètrer la administració y govern de la monarquia per alguna causa o rahó,
com és de menor edat, ausència del successor o
altra a difarents subjectes, sens que sobre la validitat del dit senyor haja may duptat.
609r

Segueix-se dit vot.
«Jesúsa, María, Joseph.
En lo fet consultat per la excel·lentíssima conferència als assessors y advocat dels tres comuns
infrascrits, en orde a si la forma y disposició o
planta del govern que disposa sa magestad, que
está en gloria, y ab las circunstàncias del contengut en dita disposició encontra ab alguna disposició, privilegi o altre dret de la pàtria, y si pot en
lo esdevenidor prejudicar a alguns dels comuns
del present Principat.
Y si lo orde és servit expressar sa magestat en
dita disposició y se serveix repetir y confirmar la
reyna, nostra senyora, en son real despaig, de
que continue en son govern lo excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad y los demés officials
reals fins que haja jurat lo nou successor se oposa també a ditas constitucions privilegis, etcètera.
Y si hi ha altra cosa que advertir sobre las clàusulas de dita real disposició.
608v

Vista la disposició testamentària del senyor rey
don Carlos Segon, nostre senyor, que santa glòria gosa, als II de octubre proppassat, vistos altres decrets reals, signanter del primer de nohembre corrent, y no menos los ordes reals de la
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, y demés
governadors anomenats de la monarquia de III
del mateix, vistas las constitucions del títol «De
offici de governador, portantveus de aquell y de
llur assessor», vista la constitució «Més estatuhim», única, del títol «De la audiència del governador, vicerrègia», vistos molts exemplars
acerca la subjecta matèria y vàrios memorials
concernents a ella, en uns y altres temps escrits,
vist lo que los doctors, tant nostres pràctichs catalans acerca del fet proposat, con foresters, en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
607v i 608r del trienni 1698-1701.
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Attès que encara que digan nostres pràctichs
que, per la mort del rey, espira la jurisdicció del
llochtinent general en Catalunya, per ser delegada y no ordinària, y que per cessar la jurisdicció de aquell no falta qui governa en la província, puix reste lo governador aportant veus la
jurisdicció, del qual no fineix per la mort del
rey, per ésser ordinària y no delegada y tinga la
jurisidicció disposada per la dita constitució
«Més estatuhim» única, títol «De la audiència
del governador, vicerrègia», en falta de primogènit o llochtinent general en Catalunya. Y
encara que sien molts los exemplars en què per
mort dels reys an cessat de exercir jurisdicció los
llochtinents generals, entrant a exercir-la los
portantveus de general governador vicerrègia.
Emperò, en ningun dels dits exemplars concorria la circunstància de haver disposat lo rey vivent que son llochtinent general continuàs després de sa mort lo càrrech, com en lo nostre cas,
axí que lo present no té exemplar y deu governar-se o per lo dret municipal de nostres constitucions o en deffecte de est per lo comú.
Attès que en la dita constitució «Més statuhim», que és la única que disposa quant té
lloch la jurisdicció del portantveus de governador vicerrègia, ni en altra alguna se troba previngut lo cas present de disposició tant //609v //
formal y declaració de la voluntat del rey, nostre
senyor, en que èciam després dels dias de sa vida
continue son llochtinent general en lo exercici
de son offici, y per consegüent estan en cas omís
per nostras constitucions, y deu resoldrer-se per
lo que lo dret comú disposa.
Attès que encara que per disposició de dret
comú, regularment per la mort del mandant o
delegant fineix lo mandato o delegació, emperò, dita regla, comunament la limitan los
doctors en diversos casos, y entre ells quant lo
mandant o delegant en vida à disposat y declarat ésser sa voluntat que lo mandato o delegació
no finís per sa mort, y també quant és de la conveniència pública que per la mort del delegant o
mandant no finesca la delegació o mandato.
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Attès que·ns trobam en térmens de la presència
de ditas limitacions, tenint com tenint la voluntat del rey, nostre senyor, que santa glòria gosa,
tant declarada y repetida, de que en tots sos regnes continue la mateixa planta de govern que lo
dia de sa mort se trobava y continuen sos governadors, virreys y tribunals lo exercici de sa jurisdicció en la mateixa forma que en aquell estat.
Attès que no menos estam en térmens de la altra limitació, no solament per la rahó de que lo
rey, nostre senyor, en la dita sa testamentària
// 610r // disposició expressa que aqueixa era la
conveniència pública de nosaltres vassalls, a qui
à demostrat tant amor y voler, dient era lo que
més convenia per nostra més segura defensa y
conservació de las pragmàticas constitucions,
usos y costums desta província, però encara
perquè sempre, per moltas rahons en esta província, sea considerat lo govern del llochtinent
general per de major conveniència per tenir comunicadas las regalias, lo que no proceeix en
lo portantveus de general governador, la jurisdicció del qual és molt diminuta, en tant que
en las casas de Diputació y ciutat se advertexen
instàncias de aquells consistoris als reys per ditas rahons de que enviassen llochtinents generals.
Attès que encara que volgués dir-se que en la
dita constitució «Més statuhim» y en moltas altres, està previngut no poder-se fer prejudici algun, ni tàcita ni expressament al privilegi concedit a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y
altras de la jurisdicció del llochtinent general,
tàcita per indirecte, restaria prejudicada la excel·lentíssima ciutat y altres universitats en dit
privilegi, puix no tindria lo ús de ell no procehint la vice règia.
Emperò, és constant en dret que lo privilegi, ni
tàcita ni expressament, ni directa ni indirectament, se pot dir prejudicat per non usum noverint, lo cas de dit privilegi o de son ús, com
//610v // no vindrà continuant lo llochtinent general sa jurisdicció, altrament, sempre que los
reys, nostres senyors, envian a esta província
llochtinents generals se poria dir prejudicat dits
privilegi, tàcite o per indirecte, puix ab dit medi
se recita la governació vicerègia, en conseqüència lo venir lo cas del ús de dit privilegi y per la
dita rahó ningú ha dit may haver-se fet prejudici
a son privilegi a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona.
Quant y més, que apar extraviada la intel·ligència que·s pretendria donar a la dita constitució
«Més statuhim», per ço, que aquella, solament
parlant del privilegi de juÿ de prohòmens y de
què no sia fet prejudici a aquell de que entén1252

drer-se ab suposició de dita vicerègia y del cas
de aquella y no altrament.
Per tant y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que la real disposició de sa magestat y demés reals decrets disposants acerca del universal
govern de la monarquia, com y a continuació de
son excel·lentíssim llochtinent general en est
Principat, axís com de antes no encontran ni se
opposan a las generals constitucions, privilegis
ni altres drets d’esta província, ans bé, que pot
sa excel·lència continuar lo exercici de son càrrech de llochtinent general per lo residuo de
son trienni, que és quant se’ls offereix, ara per
ara, en cumpliment del que la excel·lentíssima
conferència los à consultat. Y així ó senten, salvo etcètera. Barcelona, y XIIII de nohembre
MDCC. // 611r // Rechs y Gallart, assessor. De
Cruylles, assessor subrogatus.
Don Josephus Cancer, fiscalis Generalis Catalonia advocatus.
De Falquera, advocatus civitatis. Pi et Pages, advocatus civitatis. Doctor don Pera de Cardona,
advocat del molt il·lustre y fidelíssim bras militar.»
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
los doctors don Ramon de Codina y Ferreras y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de
Barcelona, han aportat a la present ciutat, estant
ajuntat lo Consell de Cent, una embaxada contenint que sas senyorias havian deliberat encontinent de haver-se’ls entregat, per part de la
conferència, una resolució en escrits, de que,
obtemperant a la real disposició del rey, nostre
senyor, que Santa Glòria haja, assentir de què lo
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad continuàs en la llochtinència general de aquest
Principat fins acabar lo trienni per a fer obsequi
a la immortal memòria de sa magestat, bén assegurats de que no haurà volgut perjudicar a las
generals constitucions, privilegis y demés drets
de la pàtria, y que antes de passar a cumplimentar a dit senyor príncep Darmestad en esta dependència ho noticiava a la present ciutat, a fi
de que se servís conformar-se a la tant sàvia y
prudent resolució, qual era la de dita conferència per córrer ab dita ciutat ab tota uniformitat,
no duptant que escriuria a la reyna, nostra senyora, lo pèsame, axí mateix ab carta a part,
consemblant deliberació // 611v // com la que
havian fet sas senyorias y als VI senyors governadors lo pèsame, ab la expressió de que, havent-los elegit sa magestat per governadors de
la universal monarquia, se prometia lo Principat
y esta ciutat moltas felicitats. A que per lo senyor conceller en cap és estat respost que per lo
excel·lentíssim consistori del senyors consellers

se proposaria a dit savi Consell de Cent, y que la
resolució se participaria ab embaxada a sas senyorias segons del dit dits de Codina y Monfar
ne han fet relació a sas senyorias, tornats que
són estats en consistori. Y dits de Codina y
Monfar són estats cumplimentats conforme és
de véurer en lo present dietari, ab altre consemblant embaxada als X del present y corrent mes.
En aquest mateix dia, a las VIII horas de la nit,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer dits de Codina y Monfar, han reportat
semblant embaxada com la propdita al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar. Y se’ls és estat
respost per dit president lo mateix que per dita
ciutat, conforme ne han fet relació a sas senyorias, tornats que són estats en consistori. Y en
quant als cumpliments se faria lo mateix que ab
altre embaxada que·s de véurer en dietari corrent als IIII del present mes.
Dimars, a XVI de nohembre MDCC.a //612r // En
aquest dia, a las dos horas de la matinada, los
doctors Joseph de Terré, donzell, y don Joseph
de Clariana y Gualbes, havent obtinguda hora
per medi del andador del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, aportaren una embaxada de
part de dit bras militar a sas senyorias, posant en
mà una deliberació per dit bras presa, la qual
consisteix en que llohava y aprobava la real disposició testamentària de sa magestat, que glòria
haja, en lo tocant a la nominació de son real
successor y jurisdicció voluntària del govern de
est Principat y ciutat. Y que, en quant a la jurisdicció contenciosa, se representen a la reyna,
nostra senyora, Déu la guarde, los reparos se li
offereixen en fins a saber si la reyna, nostra senyora, se dignarà atténdrer a ells. Al que és estat
respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, que
lo consistori restava ab la deguda intel·ligència
de dita resolució. Y dits de Térré y Clariana són
estats cumplimentats com és de véurer ab altre
embaxada en lo present dietari del present mes.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari la dita còpia de
deliberació presa per lo bras militar, la qual és
assí cusida y signada de número CCCXXXXII.

de ahir acerca la assentir de que lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad continue en sa
llochtinència general fins que acabe son trienni
sens nou jurament. Al que és estat respost per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en nom de sas senyorias, de que estimava
lo consistori la atenció, com y també de que se
hagués confirmat la excel·lentíssima ciutat en
deliberar lo mateix que sas senyorias. E los dits
Barrera y Móra són estats cumplimentats del
mateix modo que·s de véurer en lo present dietari als VIIII de janer MDCLXXXXIX Y encontinent
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari. Còpia de la qual és assí cusida y signada de número CCCXXXXIII.
Segueix-se dita còpia de deliberació.
«Còpiaa de la deliberació presa en lo savi Consell de Cent tingut y celebrat als 15 de nohembre de 1700.

En aquest mateix dia, a las dotse horas del mitgdia, havent obtinguda hora per medi de un verguer, // 612v // los senyors Magí Barrera y Salvador Móra y Basser, ciutedans honrrats de
Barcelona, han aportat a sas senyorias una embaxada, posant en mà de sas senyorias una deliberació presa en lo savi Consell de Cent lo die

Que ohida la embaxada de part del il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Catalunya, de paraula reportada al
present Consell, ohit lo vot fet y format per los
magnífichs // 613r // acessors y advocat fiscal de
la casa de la Deputació per lo un dels nobles advocats del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y per los magnífichs assessors, advocats ordinaris de la present casa, ohit lo vot fer per lo
altre de dits nobles advocats de dit bras militar,
ohida la resolució presa en la conferència de las
personas anomenadas per los tres comuns de la
Deputació, bras militar y present ciutat, ohida
la embaxada per part de dit bras militar, reportada
al present consell, ohit lo dit vot per dits nobles
advocats de dit bras fet lo dia VIIII del corrent y
las dos deliberacions en dits bras presas lo dia
present, tot llegit al present consell, insertat en
la proposició. Attès que los dits assessors, advocat fiscal y advocat, en lo dit primer vot fet per
los motius, causas y rahons en ell expressats, són
de parer que la real disposició de sa magestat,
que està en glòria, y demés reals decrets disposants acerca del universal govern de la monarquia, y la continuació de son excel·lentíssim
llochtinent general en est Principat, axí com de
antes, no encontra ni se opposan a las generals
constitucions, privilegis ni altres drets de est
Principat, ans bé, que pot lo excel·lentíssim senyor príncep de Armestad continuar lo exercici
de son càrrech de llochtinent general // 613v //
per lo residuo de son trienni, attès que per las
personas de ditas conferèncias, en consideració

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1787.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
612v i 613r del trienni 1698-1701.
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del aconsellat ab lo present dit vot, no obstant
las ponderacions tingudas en los vots fets, ço és,
per dits advocats de dit bras als VIIII del corrent y per lo un de ells lo dia XIIII, també del
corrent, és estada presa resolució que quiscuna
de ellas respectivament aconsellàs a sos comuns
que, obtemperant a la testamentària disposició
y reals ordes, poden assentir que lo dit
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad continue en la llochtinència general sens fer nou jurament tot lo temps li falte que acabar son trienni, y fossen també los molt il·lustre y fidelíssim
consistori de dits senyors deputats y oÿdors en
esequució de dit consell haver deliberat lo assessor en la continuació de dit excel·lentíssim senyor príncep Darmestad en la forma expressada
en lo dit primer vot. Y attesa la uniformitat ab
què en los negocis àrduos han occorregut han
obrat dit consistori y la present ciutat y lo quant
à favorida honrradas y redecorada se troba esta
de las reals magnificèncias gràcias y mercès del
sereníssim senyor rey don Carlos Segon, y en
demonstració de la innata fidelitat y respectuosa
veneració de esta ciutat al senyor rey y senyor y
a sos reals órdens, que // 614r // per ço se assentesca, com lo present Consell assenteix, en què
lo dit excel·lentissim senyor príncep Darmestad
continue per lo temps li falte de son trienni lo
exercici de son càrrech de llochtinent general en
lo present Principat, per considerar-se ser del
major servey de las dos magestats, divina y humana, y convenir axís a la major quietut y pública utilitat. Y que la present deliberació se participe per medi de embaxada de quatre senyors,
dos ciutedans y dos militars, al excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, expressant-li que
esta ciutat gustosa ha assentit en sa continuació
en dit càrrech de llochtinent general per fer particular obsequi a la gloriosa memòria de sa magestat, que gosa de glòria, y ab la seguretat de
que sa magestat no haurà volgut fer prejudici
algú als privilegis, constitucions y drets de est
Principat. Y que per extraordinari se escrigue a
la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, lo pèsame de la mort del rey, nostre senyor, y consentiment y desconsuelo ab que resta esta ciutat
de pèrdua tant sensible y deplorable. Y així mateix se escrigue per lo extraordinari a dita sa magestat y demés doctors de la junta per lo rey,
nostre senyor, deputada per lo govern universal
de la monarquia, al senyor president del Supremo Consell de Aragó y a las demés personas
aperega, participant a tots // 614v // lo contengut en la present deliberació, cometent la formació y disposició de ditas cartas als excel·lentíssims senyors concellers y junta de XX, y
encomenant-los continuen en ditas cartas aquellas clàusulas més respectuosas y oportunas que
judicaran convenir per lo resguart y conservació
de las constitucions, privilegis y prerrogativas
1254

d’esta ciutat, remetent-se ditas cartas per dit extraordinari a lo il·lustre senyor don Francisco de
Miquel y Descallar, enviat d’esta ciutat, y que
sia també esta deliberació participada per medi
de embaxada en la forma acostumada lo dia de
demà al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels
senyors deputats y ab lo il·lustre y fidelíssim bras
militar.»
En aquest mateix dia, entre dotse y una hora del
mitgdia, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real, sens insignias y verguers,
anant ab un cotxe de dos mulas, en la portalera
d’ell lo síndich, havent pres hora per medi de
dit síndich, han reportat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità
general en est Principat, una embaxada de part
de sas senyorias tenint com en obsequi de la immortal memòria del sereníssim sennyor rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que santa glòria haja, assistian en que sa excel·lència continuàs en sa llochtinència general durant son
trienni, // 615r // sens nou jurament, restant assegurats que sa magestat difunt no haurà volgut
perjudicar en sa testamentària disposició las generals constitucions, privilegis y demés drets de
la pàtria, en manifestació del que posaven en mà
de sa excel·lència una deliberació feta per lo
consistori lo dia de ahir. Al que és estat respost
per sa excel·lència que del filial amor del que sas
senyorias se havian demonstrat a tot lo que conduhia ab real serveis y benefici públich, se havia
promès tant acertada resolució. Y que estava en
la deguda consideració de que sas senyorias se
devia únicament la tranquilitat y quietut pública
en est lance, y que passaria anoticiar·o en eixa
conformitat a la reyna, nostra senyora, conforme del dit ne ha fet relació a sas senyorias dits
senyors deputats militar y real quant són estats
tornats a consistori.
En aquest mateix dia sas senyorias, avent obtinguda hora per medi del andador del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, los senyors don Joan
de Copons y Joan Francesch Masdeu, cavaller,
han aportat a sas senyorias una embaxada de
part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar
posant en mà de sas senyorias còpia de una deliberació presa lo dia present per dit bras militar
acerca //615v // lo assentiment de la continuació
del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad
en sa llochtinència general durant son trienni,
ab algunas particulars circunstàncias. Al que fou
respost per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, que feyen
particular estimació d’est nou favor que·ls feya a
dit bras militar. Y dits Copons y Masdeu foran
cumplimentats conforme és de véurer ab altre
consemblant embaxada als VIII de nohembre
del corrent any. Immediadament sas senyorias

han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari dita còpia de
deliberació, la qual és assí cusida y signada de
número CCCXXXXIIII.
Dijous, a XVIII de nohembre MDCC. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias y lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich per trobar-se indispost en lo llit, y se adverteix que no
se farà altra nota y a tant que torne convalescut
en consistori.
Divendres, a XIX de nohembre MDCC.a // 616r //
En aquest dia no ha vingut en lo consistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Joan Perarnau, mitjensant jurament,
ha fet relació de com Joseph Moya, andador de
la confraria de Sant Jordi, té més radicadas sas
indisposicions que may, y que axís des de la última relació fins hara li han impedit y de present li
impedexen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Joan Miró,
prevere beneficiat en la Seu de Barcelona, com a
llegítim procurador dels majorals o administradors dela confraria de la Puríssima y Immaculada Concepció de la Sacratíssima Verge Maria en
la Capella de la mateixa invocació, construhida
en lo claustro de dita Seu, consta de sa procura
en poder de Matias Marsal, notari públich de
Barcelona, als XXIIII del mes de octubre del
corrent any, la qual procura és assí cusida, signada de número CCCXXXXV, en forma sacerdotal, ha prestat jurament per sos principals, ço és,
que fetas per ells las degudas diligèncias no han
pogut trobar los actes de la original creació de
aquell censal, preu o proprietat cent lliuras barcelonesas y penció annual sexanta-dos sous y sis
diners, que tots anys dita // 616v // confraria als
VI del mes de abril rebia dit General de Catalunya per los títols continuats en lo capbreu de
dita mesada, en foli CCCXVIII, lo qual censal
fou extret a sort el XXV del mes de setembre any
MDCLXXXVIII.
Dissapta a XX de nohembre MDCC. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari lo testament imprès del rey, nostre senyor,
don Carlos Segon, que esta en gloria. Y així maa. a continuació una deliberació i una procura transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1788-1789.
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teix un paper imprès de part de sas senyorias,
del qual apar haver resolt la continuació en
llochtinent y capità general en aquest Principat
en lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad
fins haver finit son temps, sens prestar nou jurament, com més llargament de dits papers impressos és de véurer, que són assí cusits y signats
de números CCCXXXXVI y CCCXXXXVII.
Dilluns a XXI de nohembre MDCC. En aquest die
lo il·lustre y fidelíssim senyor //617r // oÿdor ecclessiàstich ha tornat acistir en lo consistori de
sas senyorias per estar convalescent de sa pasada
indisposició
En aquest mateix dia Pera Joan Soldevila, notari, com a procurador de Joseph Gassull, clergue,
obtenint lo benefici çots invocació de Sant Miquel en la iglésia de dit sant, veÿnat de Bustins,
bisbat de Girona, fundat, consta de la procura
en poder de Cosma Miquel Gassull, notari públich de la vila y baronia de Santa Pau, als XXIIII
de octubre MDCC corrent, la qual és assí cusida,
signada de número CCCXXXXVIII, en dit
nom, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, ha jurat a nostre senyor Déu y a
sos quatre sants evangelis, corporalment tocats,
en mà y poder de sas senyorias, que havent fet
son principal diffarents y degudas diligèncias en
sercar lo acte de la original creació, del qual devall una part de censal de preu setanta vuyt lliuras, nou sous y onse, y penció annual setantavuyt sous y sinch barcelonesos, que lo General
de Catalunya, al obtenint dit benefici, feya y
prestava, la qual part de censal fou extreta en la
extracció feta de censals als XV de maig MDCLXXXI, no és estat possible trobar aquell a son principal.
En aquest mateix die, a les onse hores del matí,
//617v // havent obtinguda hora per medi de sacerdot official de capítol o de son síndich, los
senyors doctors Joan Bach, ardiaca y canonge
de Barcelona, y don Benet Desbach, també canonge de Barcelona, de part del il·lustre capítol
de canonges de la Santa Iglesia Cathedral de la
present ciutat, han aportat una embaxada a sas
senyorias convidant-los per demà de matí a las
honrras se celebran per la ànima de la santedat
de Innocenci Onsè, que glòria gose. Al que és
estat dit per sas senyorias, en veu del il·lustre y
fidelíssim deputat ecclessiàstich, que sentian
molt lo no poder asistir a eixa funcció respective
de trobar-se ocupats ab lo del del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que gosa de glòria. Y
que encara no·ls és estat possible de la funerària
real. Y així mateix tampoch per las moltas y precisas ocupacions ab que se troban per rahó de
ella per quant desitjan manifestar lo considerable pèrdua han tinguda en la mort tant temps
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de sa magestat. Y que aixís seria per altra relació
lo rebre mercè de dit molt il·lustre capítol. Y
dits senyors capitulars foren cumplimentats si y
conforme és de véurer en lo present dietari als
VII de octubre pròxim passat.
Dimars, a XXIII de nohembre MDCC. // 618r //
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet escrits
a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor
príncep Dasmestad, la data del qual és de XIX
del setembre pròxim passat, en y ab la qual incinua a sas senyorias que al doctor Joseph
Güell, jutge de la règia cort, se li pague tot lo
que se li resta devent del salari que acostuma
pagar lo General, com més llargament en dit
bitllet és de véurer, lo qual és assí cusit y signat
de número CCCXXXXIX. Lo qual és del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
«Enteradoa su magestad por representación mía
a instancia de IIII de setiembre de este año, del
mérito, justificación y servicio del doctor Joseph
Güell, juez de la regia corte, fue servido resolver
en vista de ella, por su real carta de XVIII del dia,
més y año, despatchada en devida forma, que a
este ministro se le restituye al exercicio y gose de su
plaza con los salarios y emolumentos y demás gajes
que devía haver percebido durante el tiempo de su
suspensión, y con los que le tocaren y partenecieren
en adelante. Y assí lo participo a vuestra señoría,
para que en esta intelligencia disponga el referido doctor Güell se le pague todo lo que se le restare
// 618v // deviendo del salario que acostumbre a
pagar al real, por razón de dicho cargo. Y lo que
en adelante fuere corriendo pues a más de que en
ello se dará scrivá mayor por servir quedarse yo
con particular estimación vuestra señoría. Dios
Guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona desiembre XXIX de MDCC. Jorde Landgrave de
Hassa.»
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
vingueren ab embaxada, per part del excel·lentíssim consistori dels excel·lentíssims senyors
consellers de la present ciutat de Barcelona, los
senyors doctors en dret Salvador Móra y Bosser,
ciutadà honrrat, y Carlos Arnau, cirurgià,
obrant lo corrent any de dita present ciutat, tots
engramallats ab bayeta negra, aportant-los la
falda a quiscú de ells un criat també engramallat, acompanyar-los també alguns officials de
dita ciutat ab gramallas. Y tots cuberts ab lo caperó. Los quals, per que dits excel·lentíssims sea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
617v i 618r del trienni 1698-1701.
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nyors concellers participaren a sas senyorias
com divendres, dissapta, diumenge primer vinents, es tindria dol en la casa de la ciutat per la
mort del rey, nostre senyor, don Carlos Segon,
que gosa de glòria, com tenen acostumat en
semblants casos de mort de rey o reyna, suplicant a sas senyorias los acompanyassen ab lo
sentiment // 619r // degut de pèrdua tant gran,
fent la mateixa demonstració que dits senyors
concellers feyan y se acostumava en semblants
ocasions en esta casa de la Deputació. Al que
fou respost per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, per orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich,
que esta casa de la Deputació faria lo mateix que
havia acostumat. Los quals senyors obrers foren
cumplimentats del mateix modo que se acostuma ab los officials embaxadors de la ciutat.
En aquest mateix dia, Jaume Claret, botiguer
de telas y draps, y a Rafel Vilar, botiguer de
draps, ciutedans de Barcelona, elegits y anomenats per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cáncer Rossell, racional del General y present
casa, executant lo deliberat per sas senyorias lo
dia present, havent prestat lo sòlit y acostumat
jurament a Déu, nostre senyor, y a sos quatra
sants evangelis, per ell y los altres de ells corporalment tocats, en mà y poder de mi, secretari
y scrivà major del General, y present casa, de
haver-se bé y llealment en la relació fahedora
del valor de la cana de paño negra refí contrafet de Segòvia, y de la cana del paño negre
vint-i-quatrè fi de Barcelona. Y mitgensant dit
jurament han fet relació a mi, dit secretari y
scrivà major del General, que la cana de paño
negre refí, contrafet de Segovia, per no trobarse vuy en dia en Barcelona, paño refí de Segòvia, se ven horriblement per las botigas de la
present ciutat lo die present Bollat a set lliuras
la cana. Y que // 619v // axí mateix la cana de
paño negre vint-i-quatrè fi de Barcelona se ven
orriblement per las botigas de la ciutat lo dia
present, Bollat a rahó de sinch lliuras, quatre
sous.
Divendres, a XXVI de nohembre MDCC. En
aquest dia, per orde de sas senyorias, és anat lo
magnífichs senyor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, a las X
horas del matí, a demanar hora a sa excel·lència
per anar-lo a visitar sas senyorias y donar-li lo
pèsame per la mort del rey, nostre senyor, don
Carlos Segon, que està en glòria, anant lo síndich ab gramalla, aportant-li la falda un criat,
sens aportar lo cap cubert ab lo capiró. Y lo
acompanyaven las quatra guardas del General
ab sas gramallas, anant lo dit síndich al mitg de
dos de ditas guardas, y las restants dos després.
Y tornat dit síndich en lo consistori de sas se-

nyorias féu relació que sa excel·lència havia assenyalat hora per lo dia present a quatra horas
de la tarda.a
620r

En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica donada per los officials de la present casa y casas del
General y Bolla de la present ciutat ab la qual
suplican a sas senyorias sien servits manar donar
a dits officials la porció entera y acostumada
donar a quiscú de aquells dels dols que se ha inconcusament observat donar a quiscú de dits
officials en los casos de mort de rey o reyna, y
que en cas de no gustar sas senyorias fer-ho sia
cusida en dietari per conservació de son dret,
com més llargament és de véurer de dita súplica, que és assí cusida y signada de número
CCCL.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, anant sas senyorias consistorialment ab
gramallas de dol y caperó, sens aportar-lo en lo
cap ab las insignias de domàs carmesí, ab sos escuts de or cubertas, emperò, de escomilla negra,
ab verguers ab massas altas, acompanyats ab
tots los officials de la present casa de la Deputació, acceptats los nobles y magnifichs assessors y
advocat fiscal ordinaris de aquella y de tots los
demés de la casa del General y Bolla de la present ciutat a donar lo pèsame al excel·lentíssim
senyor príncep Dasmestad, llochtinent y capità
general en lo present Principat, per la mort del
rey, nostre senyor, // 620v // don Carlos Segon,
que està en glòria. Anaven los verguers ab gramallas, caperó, la gorra y las massas cubertas de
dol, sas senyorias venian després, ço és, los tres
deputats primer, anant en lo mitg dels senyors deputats militar y real, lo ecclessiàstich ab gramallas, aportant-los la falda un criat vestit de
dol ab gramallas també, los criats descuberts.
Seguidament, los senyors oïdors en la mateixa
conformitat que dits senyors diputats, ab esta
diffarència que los criats dels senyors consistorials ecclessiàstichs anaven com sos amos, ab boneta de capellà, lo qual portaven en las mans.
Seguian-se després lo escrivà major, racional,
regent los comptes, exactor y defenedor, anant
en lo mig lo dit escrivà major. Y lo defenedor en
est acte donava la mà dreta als dits quatra officials mestres. Venian després tots los demés officials sens graduar-se, segons lo offici que cada
hu obta, sino en tropa, tots ab gramallas y caperó, com sas senyorias, exceptat que aportavan la
falda al bras encaminant-se per lo Regomí y carrer Ampla. Y arribats sas senyorias ab lo demuntdit acompanyament en lo palàcio // 621r //
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1789.
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de sa excel·lència, entrant per lo saló gran de dit
palàcio, trobà la guarda dels alabarders o partasanas vestits de dol, ordenats ab dos fileras. Y se
encaminaren sas senyorias posant per lo mitg de
dita guarda. Y entrant en dit quarto, en la segona porta de aquella, aguardaven quatra cavallers
de la familia de sa excel·lència, y anaren acompanyant fins a altre sala. Y havent vist sas senyorias que sa excel·lència los exia a rébrer feren
desviar los criats y se embolicaren la falda en lo
bras. Y a la porta de la tercera sala isqué a rébrer
sa excel·lència a sas senyorias, anant vestit del
dol en cos a lo militar, y axís sens gramalla ni caperó, que tampoch lo aportavan sas senyorias ni
lo acompanyament, per haver entès ab recado
de sa excel·lència que los rebria sens portar lo
cap cubert ab dit caperó. En dita sala hi havia
VII cadiras posades, tres posades a la una part y
altres tres en la altra de la cadira de sa excel·lència, que estava de front la porta de dita sala. Assentaren-se los senyors deputats ecclessiàstich y
real y oÿdor militar a las altres tres los demés senyors consistorials. Explicà lo pèsame lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor deputat aclesiàstich.
Ab molta alagància respongué sa excel·lència ab
la mateixa // 621v // y ab molta demonstració de
agasajos. Y las senyorias se despediren. Acompanyà sa excel·lència fins a la porta, a hont rebé
a sas senyorias, los cavallers de sa familia fins a la
porta que baixa al saló gran y fet lo sobredit se’n
tornaren sas senyorias en la present casa, venint
per los cambis y argentaria.
Dissapte, a XXVII de nohembre MDCC: En aquest
dia, al matí, havent primer obtinguda hora per
medi de un verguer de la present casa, lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General per
medi de Pere Martines Carreras, ajudant de racional, lo doctor micer Jaume Oliva, subrrogat
en síndich del General, y Francisco de Monfars
y Sorts, procurador fiscal del General acompanyats de vuyt officials de la present casa manestrals anant uns y altres ab gramallas ab lo cap cubert aportant la falda als dits Carreras, Oliva y
Monfar los criats dels senyors consistorials que
per est effecte los prestaren enviaren sas senyorias una embaxada // 622r // als excel·lentíssims
senyors consellers de la present ciutat a effecte
de explicar a dit senyors concellers de part de sas
senyorias dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats com en la present casa de la Deputació se tenia lo mateix dol per la mort del
rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que està
en glòria, que·s en casa de dita ciutat y que lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias. E tornats dits senyors embaxadors de
dita sa embaxada, referiren que dits excel·lentíssims senyors concellers havian esperat sempre
que sas senyorias los havian de fer mercè en anar
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allí en sa casa, y que donaria a sas senyorias lo
lloch condecent y acostumat donar, ço és, en la
sala del consell de Cent ahont se té lo dit dol
sota la imatge de Nostra Senyora, tenint los senyors concellers la una part y sas senyorias la altra.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, vingueren sas senyorias en la present casa,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y demés officials, axí de dita present casa
de la Deputació com de la present ciutat, repartits entre los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors ab gramalla y caperó, aportant lo cap cubert a effecte de comensar a tenir lo dol per
// 622v // la mort del rey, nostre senyor, don
Carlos Segon, que està en glòria, y vingueren
sas senyorias ab la disposició y forma devall scrit
y següent:
Vingué primerament lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, partint de sa casa ab gramalla del dol de drap, que per dit effecte se distribueix lo General, venint ab lo cap cubert ab
lo caperó y sas insignias de domàs carmesí, ab lo
escut de or ab las armas del General, tot cubert
de escomilla negre, aportant-li la falda un criat
de la mateixa manera, ab gramalla y capcubert,
però lo rossech al bras, ab lo verguer devant,
sens massa, engramallat y capcubert, anant lo
dit senyor oÿdor al mig del magnífich oÿdor
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General, y de Francisco de Monfar y Sorts,
procurador fiscal de dit General, acompanyat
dels demés officials del General, continuats en
la deliberació y mandato per dit effecte presa lo
die XXIIII del corrent, que eran X, tots ab gramallas y lo cap cubert, com lo dit senyor oÿdor
recull, emperó, la falda de la gramalla en lo bras,
y ab la ordenansa deguda // 623r // los dits officials de dit acompanyament, la qualitat de sos
officis arriba dit senyor oÿdor real en la present
casa. Y entrant en la sala a hont se té lo consistori se assentà sots los doser en la cadira que per
rahó de son puesto acostuma assentar-se, y los
demés oficials en un banch col·locat alrededor
de dita sala colgada de baietas en lloch de estora, també ab bayeta las cadiras, doser y banch,
tot enbayetat, sols las cadiras per los magnífichs
assessors y advocat fiscal que estaven de espatlles al terreplè dels tarongers, y als que estavan
en la altra part del carrer per los quatre oficials
mestres de la present casa y defenedor no estaven cubertar de dita bayeta però eran negra.
Vingut poch aprés lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar ab la mateixa ceremònia
que lo real, anant lo verguer engramallat en lo
cap cubert sens la massa, acompanyat ab lo mateix número de officials y ab la mateixa gradua1258

ció servada entre ells, anant lo dit senyor oÿdor
militar en lo mig del noble don Gerònim de Generes, drassaner, // 623v // y Pera Màrtir de Carreras, ajudant de racional, donsell. Y arribat lo
dit senyor oÿdor real se assentà sota lo doser en
la cadira que per rahó de son puesto té acostumat assentant-se, y lo acompanyament se acomodà ab dits banchs. Seguidament arribà a la
dita sala del consistori lo molt il·lustre y fidelíssim oÿdor ecclessiàstich ab la mateixa cerimònia
y acompanyament de oficials que los sobredits
senyors oÿdors militar y real, anant en lo mitg lo
magnífich Pau Lladó y Dalmases, ciutadà honrrat de Barcelona y defenedor del General, y del
noble Joseph de Amigant, exactor, ab esta difarència, que lo dit senyor oÿdor ecclessiàstich,
encara que aportava gramalla y caperó, no anava
ab lo cap cubert ab lo dit caperó, sino ab bonete
de capellà, y lo criat o patge que li aportava la
falda també anava ab gramalla, caperó y bonete
de capellà, com son amo, no obstant que tots
los demés officials anassen com anaven cubert
lo cap ab lo caperó. Y arribat dit senyor oÿdor
ecclessiàstich, se assentà en la pròpria cadira lo
mateix //624r // feren los dits deffenedor y exactor, ço és, dit deffenedor precehint en lo present acte tant en lo assiento com en lo demés als
dit quatre officials mestras. Y dit exactor en la
que devia ocupar per rahó de son offici que,
com és dit, estaven col·locades en dita sala y los
demés officials del acompanyament en los dits
banchs. Vingut després lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat real ab lo verguer devant
ab la massa cuberta de drap engramallat y cap
cubert, servant lo mateix orde y modo de anar,
axí lo dit senyor deputat real com los companys,
y així mateix los officials que·l acompanyaven,
com los demés, anava de dit senyor deputat real
al mig del noble don Joseph de Cáncer y Prat
Sanjulià, advocat fiscal del General y magnífich
Francisco de Mari y Ginoves, donsell, regent los
comptes de dit General, tots ab gramalles y lo
cap cubert ab lo caperó. Y arribat en dita sala del
consistori se assentà en son puesto los dits advocat fiscal y regent los comptes en sas respective
cadiras que estaven posades en dita sala. Y los
demés officials en los dits banchs.
Vingut després lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar ab lo verguer devant,
// 624v // anant lo dit verguer de la mateixa manera que anava lo que acompanyava lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real, servant lo mateix
orde y modo de anar, axí, lo dit senyor deputat
militar que sos companys. Y així mateix los officials que·l acompanyaven com los demés, anava
lo dit senyor deputat militar, en mig del noble
don Anton de Cruÿlles y de Rajadell, subrrogat
en lo offici de assessors y los magnífich Joseph
Nuri de Lana y de Cáncer, donsell, racional del

General, tots ab gramallas y lo cap cubert. Y
arribat en dita sala del consistori se asentà en
son puesto los dos assessors racional en sas cadiras y los demés officials en los dits banchs.
E finalment, vingué lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich ab altre semblant
acompanyament de officials, anant enmig del
magnífich doctor micer Maurici Rechs y Gallart, ciutedà honrrat de Barcelona, assessor més
antich de la present casa, y don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa de la Deputació, servà lo dit
senyor deputat ecclessiàstich lo mateix orde de
anar ab gramalla y barret de capellà, com lo senyor oÿdor ecclessiàstich, sols ab // 625r // diferència que dos patges li aportaven lo rossech,
també ab gramalla, caperó y lo cap descubert ab
bonete de capellà. Y los demés officials ab gramallas y cap cubert. acceptat los ecclessiàstichs.
Y arribat en la dita sala del consistori féu lo mateix que sos companys con el deputat y los dits
assessors y escrivà major. Se assentaren cada hu
en la cadira que li tocava y los demés officials del
acompanyament en los banchs, advertint-se que
los diputats y oÿdors aportaven las insignias de
domàs carmesís y escuts de or cobertas de escomilla negra y que los assessors, advocat fiscal y
demés officials aportaven los ressechs al bras.
Estigueren en dita sala los dits molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors, assessors,
advocat fiscal, defenedor, officials, mestres y demés assentats y endolats ab lo cap cubert com
eran vinguts per espay demitja hora. Y restant
cerciorats per medi del andador de la confraria
de Sant Jordi enviat per dit effecte que los excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, tenint lo dol, y que havian de ésser rebuts dits senyors deputats y oÿdor ab aquell honor y decència deguda, y que se’ls havia de donar lo puesto més predominant y acostumat de
donar en semblants //625v // casos de dol de rey
o reyna, anaren en dita casa de la ciutat en la
forma següent:
Partiren de la present casa y consistori los dits
molt il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors ab
lo acompanyament de officials que eran vinguts, que en número eran més de sexanta, ab
gramallas y lo cap cubert ab lo caperó, acceptat
los ecclessiàstichs que anavan ab dita gramalla y
caperó ab lo cap descubert a portant barrer de
capellà en la forma y ordenansa següent: Primerament, y devant de tots anaven los verguers,
com és acostumat, ab gramallas cap cubert ab lo
caperó ab massas cubertas de dos ab drap colo
de ditas gramallas. Venien després los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich militar y real, anant en lo mig del militar
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y real lo ecclessiàstich, anant ab mà dreta lo militar y a la esquerra lo real, ab gramallas y caperons lo militar y lo real ab lo cap cubert y lo ecclessiàstich ab bonet de capellà descubert,
encara que portant caperó, aportant-los la falda
los criats ab gramallas y caperons al cap, anant
de la mateixa manera que a sos amos. Venint
després los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors, // 626r // lo militar y lo real ab gramallas y
lo cap cubert ab sos caperons, y lo ecclessiàstich
en la mateixa forma que lo senyor deputat de
son estament, aportant-los la falda los criats
anant en la mateixa forma y manera que sos
amos, recullidas emperó las faldas de la gramalla
en al bras, tant uns com altras de dits criats. Seguint-se després los dos magnífichs assessors y
advocat fiscal a la esquerra, servint la mateixa
forma de anar que dalt està dita, ab gramallas y
lo caperó y lo cap cubert, recullidas las faldas en
lo bras. Anavan després lo deffenedor, secretari
y scrivà major, racional, regent los comptes y
exactor, en esta forma, so és, lo deffenedor al
mitg, per precehir en est acte als quatra oficials
mestres, a sa mà lo secretari y scrivà major del
General y regent los comptes, y a la esquerra racional y exactor, ab gramallas, caperons y cap
cubert, ab los dits caperons, recullidas las faldas
en lo bras. Y després tots los demés officials,
graduant-se conforme sos officis y tots engramallats ab lo cap cubert ab los caperons, acceptats alguns n·i havia de ecclessiàstichs, que aportaven lo barret de capellà, aportant també las
faldas recullidas al bras. Ab esta forma y ordenansa se encaminaren en la casa de la ciutat. Y
arribats a ella, en lo //626v // cap de la escala, estavan aguardant los officials de la ciutat, y més,
havent alguns cavallers engramallats ab lo cap
cubert, ab los caperons, y los verguers ab las
massas. Y així uns com altres acompanyaren als
senyors deputats y oÿdors, assessors, advocat
fiscal y demés officials en la sala del consistori
dels senyors consellers, a hont se celebra y té lo
Consell de Cent, la qual sala estava tota colgada
de bayetas. Y entran en dita sala los senyors deputats y oÿdors feren apartar los criats ab las
gramallas ab la falda rossegant, se acercaren en
lo banch on estaven assentats los excel·lentíssims senyors concellers, asistits dels jurats de
Consell de Cent assentats en los banchs de dita
sala, tots embayetats, aportant tots gramallas y
lo cap cubert ab los caperons. Y arribant dits senyors deputats y oÿdors ab lo acompanyament
se alsaren en peus dits senyors consellers y demés personas de dita sala, fent-se uns y altres lo
degut acatament y cortesia, donant lo de més
preheminent los dits senyors consellers als dits
senyors deputats, que és la parte té en son costat
la iglésia parrochial de Sant Miquel que és la
que ocupan los senyors consellers en cap, segon
y ters, //627r // y los jurats de consell, cavallers y
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ciutedans quant se té Consell de Cent, assentant-se en esta forma: lo senyor deputat ecclesiàstich y conceller en cap sota la imatge de
Nostra Senyora, los demés senyors deputats y
oÿdors a la dita part de Sant Miquel, y los demés
senyors consellers a l’altra part del terreplè de la
dita casa de la ciutat, los magnífichs assessors,
advocat fiscal y officials mestres y deffenedor se
acomodaren en sos condescendents llochs després del primer jurat del consell, posant-se quiscú de ells en mitg de dos jurats de dit consell ab
la graduació que anaven en lo acompanyament,
y los demés. Després de donat lo pèsame lo mol
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich a dits excel·lentíssims senyors concellers de
la mort del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que està en glòria, se detingueren los dits
senyors deputats més de un quart de hora, tenint lo dol, y se despediren. Foran acompanyats
de alguns cavallers y verguers ab massas fins al
cap de la escala, y dels officials de la ciutat fins a
mitja escala, y ab la mateixa cerimònia y acompanyament se’n tornaren en la present casa de la
Deputació y dita sala del consistori, a hont se
detingueren un rato, tenint lo dol. Y ab lo
// 627v // mateix acompanyament que cada u
dels dits senyors deputats y oÿdors eran vinguts
se’n tornaren a ses cases, comensant lo deputat
ecclesiàstich y los demés senyors consistorials
després per son orde, primer los senyors deputats y després los senyors oÿdors.
Diumenge, a XXVIII de nohembre MDCC. En
aquest dia vingueren en la present casa los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
ab la mateixa serimònia y acompanyament que
lo dia de ahir a les onse horas del matí per tenir
lo dol en la present casa. Y encontinent enviaren
lo magnífich Jaume Oliva, subrrogat en lo offici
de síndich del General, acompanyat de quatra
officials, ço és, quadra guardas del General, tots
engramallats ab lo cap cubert ab lo caperó, en
casa la ciutat a effecte de fer saber als excel·lentíssims senyors consellers que sas senyorias tornaven a fer-los altre visura com lo dia de ahir. Y
tornat lo dit síndich partiren dits il·lustre y fidelíssim senyors dpeutats y oÿdors ab la mateixa forma, serimònia y acompanyament de officials que lo dia de ahir, havent precehir los officials mestres // 628r // al magnífich defenedor
en est acte. Arribaren sas senyorias en dita casa
de la ciutat y sala del Consell de Cent y se assentaren sas senyorias y officials en la mateixa conformitat que lo dia de ahir. Y al cap de un rato se
despediren y se’n tornaren sas senyorias y officials en la present casa y sala del consistori, a
hont estigueren per espay de mitja hora, tenint
lo dol. Y cada hu de dits senyors deputats y oÿdors se’n tornà en sas casas ab lo mateix acompanyament que eran vinguts.
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En aquest mateix dia, a las dos horas de la tarda,
tornaren sas senyorias en la present casa y consistori ab la mateixa cerimònia y acompanyament que al matí, a effecte de continuar y tenir
lo dol y en esta fucció lo magnífich defenedor
ha precehit als officials mestres.
Dilluns, a XXIX de nohembre, MDCC. En aquest
dia sas senyorias han manat als tres verguers de
la present casa que de part del consistori convidassen y diguessen als prelats dels monestirs de
frares //628v // de la present ciutat y territoris y a
tots los rectors de las parroquials de la present
ciutat que als IIII, V y VI del mes entrant fessen
venir en la present casa tots los religiosos y capellans per celebrar missa per la ànima del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que està en
glòria, ço és, del matí a las sinch horas fins a
mitg dia, y que als V de dit mes tocassen molt
solemnament las campanas de las iglésias y que
vinguessen a la tarda, ço és, los religiosos ab tots
los sacerdots y comunitat de la present casa per
a fer una absolta general, pregant a Déu, nostre
senyor, per la ànima de dit senyor rey, y los rectors ab la comunitat vinguessen en la present
casa lo dia VI de dit mes al dematí per fer una
absolta general.
En aquest mateix dia fou la funerària de la present ciutat en la Seu. Y sas senyorias acisitiren en
dita funerària de la Seu. Sa excel·lència y Real
Consell ý asistiren anant ab cotxes, so és, sa excel·lència vestit a lo militar, de dol, com acostuman tots los dits y los diputats y los excel·lentíssims senyors concellers que·s trobavan en la
Seu. No feren recibiment a sa excel·lència com
diuhen se acostuman en semblants casos y ocasions de funeràrias per // 629r // mort de rey o
reyna, ni tampoch portaven lo cap cubert ab caperó, sino a las espatllas, y anaven vestits ab tot lo
acompanyament ab gramallas de bayeta negra.
Dimars, a XXX de nohembre, MDCC. En aquest
dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real,
junt ab mi, secretari y scrivà major y magnífich
racional, és baixat a la casa del General de la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuarse en inventari los fraus trobats y apresos en lo
present mes de nohembre. Y se han trobat los
infrascrits y següents: als tres del corrent, aprehensió i feta en casa de Francisco Doménech,
gorrater, ab born de dos pessas cap y cua tela de
filadís y cotó viadas, que juntas tiran vuyt canas,
quatra palms, pròprias de Joan Jofriu, mariner.

Desembre
Dimecres, a I de desembre MDCC. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, micer Jaume de

Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, acompanyat de quatre guardes del General, tots engramallats ab gramallas y caperó ab
los caps cuberts aportant un criat a dit síndich la
falda, ha aportat, de part de sas // 629v // señorias, un recado al molt il·lustre y reverendíssim
don Miquel Joan de Taverner y Rubí, bisbe de
Gerona, per a convidar-lo y suplicar-li fos servit
venir en la present casa de la Deputació per a celebrar de pontifical lo dia VI del corrent a la funerària, obsèquis y aniversari que sas senyorias
han resolt celebrar en la capella gran de Sant
Jordi de la present casa per la ànima del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que glòria
gosa. Y poch aprés, tornat a consistori dit síndich, ha fet relació a sas senyorias que dit senyor
bisbe havia respost que vindria molt gustós a celebrar de Pontifical dit aniversari y funeràrias.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
sas senyorias, per medi de dit síndic, acompanyat ab lo mateix acompanyament, tots engramallats ab gramallas y caperons, ab los caps cuberts
y aportant a dit síndich la falda un criat vestit de
dol, han enviat un recado al molt il·lustre y fidelíssim bras militar per a convidar-lo y suplicar-lo
fos servit assistir a las obsèquias y aniversari general se celebrarà lo dia VI del corrent en la capella gran de la present casa per la ànima del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que glòria
gosa. Y poch aprés, tornat a consistori ab lo mateix // 630r // acompanyament, ha fet relació a
sas senyorias que dit il·lustre y fidelíssim bras
militar havia respost que premeditaria dit fer per
medi de son síndich participaria la deliberació
que pendria dit bras militar aserca del sobredit.
Dijous, a II de desembre MDCC. En aquest dia, a
las tres horas de la tarda, sas senyorias, per medi
del doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo
offici de síndich del General, acompanyat de
quatra guardas del General, tots ab gramallas y
caperó, ab lo cap cubert, han enviat un recado al
molt il·lustre Capítol de la Seu de la present ciutat suplicant-li fos servir menar se tocassen las
campanas de la dita Seu, ço és, des del dia u als
mitgdia fins a lo endemà al mitg dia, que se participaria a sas senyorias la resolució pendria dit
Capítol aserca de dit fet, segons ha referit lo dit
síndich per las funeràrias se han de fer lo dia VI
del corrent en la present casa de la Deputació
per la ànima del rey, nostre senyor don Carlos
Segon, que està en glòria, a què se ha respost a
dit síndich.
En aquest mateix dia, entre las tres y quatra horas
de la tarda, lo il·lustre don Joseph de Rubí, marquès de Rubí, y Christòphol Lladó, ciutedà honrrat de Barcelona, majorals //630v // de la confraria de Maria Santíssima de la Concepció, han
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vingut al consistori de sas senyorias a suplicar-los
fossen servits deixar-los la tapiceria del General,
plata, y lo demés per lo adorno de los claustros de
la Seu de la present ciutat per la festa que a honrra y glòria de Maria Santíssima se celebrarà als
VII del corent, com se acostuma ab octava en dits
claustros. Y sas senyorias han respost que ab molt
gust dexarian dita tapisseria y demés.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, sas senyorias, per medi de dit síndich,
anant ab lo mateix acompanyament de quatre
guardes que dalt se ha dit, ab gramallas ab cap
cubert, han convidat als excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat per lo aniversari y
funerària se ha de celebrar en la capella gran de
Sant Jordi de la present ciutat lo dia VI del corrent per la ànima del rey, nostre senyor, don
Carlos Segon, que està en glòria, a què respongueren dits excel·lentíssims senyors cavallers
vindrian de molt bona gana, segons relació feta
en consistori per dit síndich.
Divendres, a III de desembre, MDCC. // 631r //
En aquest dia no han vingut al consistori los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar per rahó de estar malalts, y no se’n
farà altra nota fins estigan reintegrats en sa salut
y tornen al consistori.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per medi de son síndich, ha enviat un recado a sas senyoras participant-los
com dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar
havia resolt acistir en la funerària han de celebrar en la capella gran de Sant Jordi per la ànima
del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que
està en gloria, per la qual foren servits sas senyorias convidar a dit bras ab recado lo dia primer
del corrent.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre Capítol de
canonges de la Seu de la present ciutat, per
medi de son síndich, ha enviat un recado a sas
senyorias participant-los com dit molt il·lustre
Capítol hauria resolt menar tocar las campanas
de la dita Seu per las funeràrias se han de fer en
la present casa per la ànima del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que està en gloria, des
de lo diumenge que ve a mitgdia.
Dissapte a IIII de desembre, MDCC. // 631v // En
aquest dia, junt al matí com a la tarda, vingueren sas senyorias en la present casa y sala del
consistori per tenir lo dol ab lo mateix acompanyament y seremònia que lo dia XXVIII de
nohembre proppassat, ab esta diferència que
al matí als quals officials mestres han precehit al
magnífich defenedor ha precehit a dit quatre officials mestres.
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En aquest mateix dia, al matí, se comensà a celebrar missas per tots los altars que per dit effecte se eran aparellats en la present casa, ço és, en
la capella gran y capella xica, en los claustros, un
altar; en la Sala dels Reys, tres altars, ço és, un al
cap y un al costat, altra altar en la sala intermèdia immediata a la del consistori; en los quals se
digueren missas tot lo matí fins a mitg die per
tots los religiosos dels convents de la present
ciutat, capellans, sacerdots de las parròquias, tenint quiscuna de las religions son altar asenyalat
per a celebrar ditas missas per tots los dits altars
des de sinch horas fins a mitg dia quant se’n puguessen celebrar.
Estava la capella gran de Sant Jordi tota colgada de bayetas, ab un túmol al entrar // 632r // a
la porta, tot enbayetat, de tal magnificiència,
arquitectura y grandesa que may se havia vist
igual. De sobre de ell, lo túmol ordinari de
morts, ab un cubertor de vellut negre, guarnit
de galós de or molt espès, ab un coxí del mateix, ab corona imperial y cetro sobre dit coixí,
lo qual estava col·locat de sobre de una urna
real lo dit túmol per la grandària. Y per tot estava guarnit de diffarents calaveras de guadamassil plateadas. També ý havia diffarents motets y versos sobre guadamasil plateat. Y des de
lo techo se desprenia un pavelló de bayeta negra guarnit de diffarents insígnias godamasil
plateat, que·l feyan a la vista admirable, ab
tants ciris de lliura y atxas de sera groga com
podian estar·i, que junt ab dos rengleras de
blandoneras que·y havia al claustro que mira
dita capella passava de sinquanta robas de cera.
Y per en terre, en lloch de catifas, bayeta. Lo
portal de dita capella estava admirablement
disposat en diffarents trofeos sobre guadamil
plateat; lo claustro de la present casa també
colgat de bayetas; la Sala dels Reys, sala del
mitg y sala de consistori colgats tot, axí mateix,
de bayetas. Y en la dita sala del mitg, per ser
obscura, hi havia quatra atxas cremant, una en
cada racó de dita sala. Y en la dita sala del consistori, en lloch de catifas per terra ý havia bayeta, passant de dos mil canas // 632v // la bayeta negra que per dita funció servía, sense lo
dol, que·s donaren a sas senyorias y officials sobre haver-se sersanat. En cada hu de dits altars
ý avia un Jesuchristo, y cremaven sis siris de
lliura y ab atxes de cera groga, y se adverteix
que·l pati estava cubert ab una vela.
En aquest mateix dia, lo magnífich doctor micer Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, acompanyat de quatre officials, so és, quatra guardas del General, tots
andulats y cap cubert, aportant dit síndich lo
rossench per un criat andolat, per orde de sas
senyorias, és anat a demanar hora a sa excel·lèn1262

cia per la embaxada se li havia de fer, convidantlo per lo dia de la funerària se farà en la present
casa lo dia VI del corrent.
En aquest mateix dia, lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, a las quatra horas de la
tarda, de voluntat y concentiment del molt
il·lustre y fidelíssim consistori, acompanyat de
molts officials del General, tots andolats y ab lo
cap cubert, anà en lo palàcio del excel·lentíssim
senyor llochtinent general per a convidar-lo y
suplicar-li fos servit sa excel·lència convenir en
la present casa de la Deputació per acistir a las
obsèquias y aniversari general se celebrarà lo dia
VI del corrent //633r // en la capella gran de Sant
Jordi de la present casa per la ànima del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que està en
glòria. E poch aprés, tornat a consistori, referí
dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar que
sa excel·lència havia respost vindria gustós a
asistir en dita funerària.
En aquest mateix dia han tornat a consistori los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y real per estar convalescents de sa pasada
indisposició.
Diumenge, a V de desembre, MDCC. En aquest
dia, tant al matí com a la tarda, vingueren sas senyorias en la present casa per a continuar a tenir
lo dol ab la solemnitat y serimònia que són vinguts los dies antecedents, y particularment als
XXVIII de nohembre pròximpassat, però ab
esta diffarència: que al matí als quatra officials
mestres han precehit al magnífich defenedor y a
la tarda dit magnífich deffenedor ha precehit a
dits quatre officials mestres.
En aquest mateix dia se celebraren missas en las
capellas de la present casa, des de las sinch horas
de la matinada fins al mitg dia, tantas quantas
se’n pogueren // 633v // celebrar, per sufragi de
la ànima del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que està en glòria.
En aquest mateix dia se comensaren a tocar las
campanas de la Cathedral de la present ciutat y
de totas las parròquias, monestirs y territori de
Barcelona per lo aniversari se ha de celebrar
demà de matí en la present casa per sufragi de la
ànima del rey, nostre senyor, don Carlos Segon,
que està en glòria.
En aquest mateix dia, a la tarda, vingueren en la
present casa tots los conventuals ab creu alta y
professó. Y feren una absolta general en la capella gran de la present casa per sufragi de la ànima
del dit rey, nostre senyor, don Carlos Segon,
que està en glòria.

Dilluns, a VI de desembre, MDCC. En aquest die
se celebraren en los altars estaven aparellats en
la present casa tantas missas quantas se’n pogueren celebrar per sufragi de la ànima del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, està en glòria.
En aquest mateix dia se celebrà lo aniversari y se
feren las obsèquias en la present casa per sufragi
de la ànima del rey, nostre senyor, don Carlos
Segon, que està // 634r // en glòria. Digué la
missa de pontifical lo il·lustre y reverendíssim
senyor don Miquel Joan de Taverner y Rubí,
bisba de Gerona, ab assistents, diaca y subdiaca
y mestre de cerimònias de la Seu de la present
ciutat. Vingué en dit aniversari lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, los excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat ab molt gran acompanyament de sos oficials y ministres de casa la ciutat y lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Predicà lo reverent
Francisco Móra de la Companyia de Jesús. Vingué lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar ab
son president. Lo senyor clavari anava ab sos
col·laterals ab golilla, vestits de dol, y los demés
ab vestuaris de dol a lo militar. Se adverteix que
los senyors deputats, oÿdors, assessors, advocat
fiscal y demés officials aportavan lo cap descubert y lo caperó a las spatlles. En esta funció precehiren los quatra officials mestres. Y que tots
aportaven las faldas rossegants. Y que los senyors deputats y oÿdors se vestiren en la present
casa, aixint del aposento dels assessors, essent
axís que·i havian de venir de un en un ab lo mateix acompanyament que lo dia de ahir, però ho
han escusat per no fer detenir la iglésia al comensar-se el officio ab lo acompanyament de
tots. Y que la causa de anar descuberts fou per
que sa excel·lència anà vestit a lo militar
// 634v // y descobert. Fonch rebut dit bras militar al cap de la escala per los nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, quatra officials, mestres
y deffenedor, aportant devant los tres verguers
ab las massas altas cobertas de paño negra, caperons al coll y gorras de paño. Los quals, so és,
los assessors y advocat fiscal, al anar, anavan devant, ço és, lo assessor més antich al mig, a mà
dreta lo acessor modern y a la squerra lo advocat fiscal, y després los quatra officials mestres
per son orde, donant la mà dreta en esta funcció
lo deffenedor a ells. Arribats al cap de la escala
las massas anavan devant, després, en la mateixa
forma, dits officials mestres y deffenedors, y
després se seguian dits assessors y advocat fiscal
ab la mateixa graduació. Y al que fou a la porta
de dita capella gran a dit senyor president del
bras militar se li fou donada aygua beneïta per
un sacerdot ab un isòpor de plata, també tenint
una fuente ab aygua beneÿta a la mà y a tots los
demés que acompanyavan, advertint-se que del
mateix modo fou donada aygua beneÿta a sas
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senyorias al entrar en dita capella. Y entrat que
fou en dita capella dit senyor president y sos
companys, //635r // després de haver feta oració
y cortesia a sas senyorias, se assentaren en uns
banchs cuberts de bayeta negra posats a la part
del evangeli, ço és, un podi en dintre del pilar
del crusero que mira al altar, devant del qual pilar ý havia un banch arrimat de espatllas, també
cubert de bayeta negre, a hont se assentà sols dit
senyor president. Y després vingueren los excel·lentíssims senyors consellers acompanyats
dels officials de la casa de la ciutat, tots engramallats y ab lo cap descubert, no obstant que
aportavan caperó. Foren rebuts al cap de la escala per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal, officials, mestres de la present casa y
deffenedor, ab los verguers devant ab massas altas, anant lo senyor conceller en cap al costat y a
la mà dreta del doctor en drets Mauricio Rechs
y Gallart, assessor més antich; lo senyor conceller segon a la mà dreta de don Anton Cruÿlles,
altre assessor; lo senyor conseller ters a la mà
dreta de don Joseph de Càncer y de Prat Senjulià, advocat fiscal; lo senyor conseller quart a la
mà dreta de don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General; lo senyor
conceller quint a la mà dreta de Joseph Nuri de
Lana y de Cànser, racional de la present casa; y
lo senyor conseller sisè a la mà dreta de Francisco de Mari, donsell regent los comptes //635v //
del General y present casa. Y de esta manera se
encaminaren a la capella gran de Sant Jordi a
hont se trobavan ya los senyors diputats, a la
part de la epístola, en filera, en los banchs andolats que per dit effecte estavan allí, estant més
prop del altar lo senyor conseller sisè en lo mateix modo y forma que estan quant se selebra la
festa de sant Jordi.
Vingué després sa excel·lència. Fonch rebut per
los officials mestres, deffenedor y altres de la
present casa al arch primer de la entrada, per los
magnífichs assessors y advocat fiscal al peu de la
escala, per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori al cap de la escala. Y posant-se a la mà dreta
del molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, se encaminaren a la dita capella de
Sant Jordi, a hont, al entrar lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, donà aygua
beneÿta a sa excel·lència, prenent lo hisopo de
mà del dit sacerdot. Y fent las degudas cortesias,
després de feta oració al altar, sa excel·lència se
assentà en son estrado, de dol, a la part del
evangeli, y los senyors deputats en son lloch,
tots gramallats, ab lo cap descubert no obstant
aportavan caperó, tant los senyors deputats com
los officials y consellers, encara que sa excel·lència lo senyor virrey anava sens gramalla ni caperó, sí a lo militar, vestit de dol.
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Y últimament arribà // 636r // lo dit molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Girona, en
cotxe, ab dos dignitats de la Seu de Gerona per
assistents, dos capitulars de dita iglésia per diaca
y subdiaca, y lo mestre de serimònies de la Seu
de Barcelona, anant tots ab boneta y sens hàbitos de cor. Fonch rebut dit senyor bisbe al cap
de la escala per dits assessors, advocat fiscal,
quatra oficials mestres y defenedor ab los tres
verguers devant ab massas altas, si y ab la mateixa conformitat que lo bras militar, sols ab esta
diffarència: que dits quatra officials mestres y
defenedor anaven devant de dits assistents y diaca y subdiaca y dits assessors y advocat fiscal immediadament dels acistents. Al que arribà dit
senyor bisbe a la porta de dita capella se li fonch
donada aÿgua beneÿta per medi del acistent que
li anava a mà dreta, lo qual prengué lo isopo de
plata de mà de un sacerdot que estava per eix effecte en la porta de dita capella gran. Dit senyor
bisbe, ab dit acompanyament, se encaminà fins
a la tarima del altar, a hont allí, arrodillat ab una
almohada de vellut morat, féu oració al altar. Y
després de haver feta genuflecció a ell, cortesia a
sa excel·lència, als senyors consellers y diputats,
y últimament al bras militar, se’n anà a sentar a
son estrado, lo qual estava posat a la part
// 636v // de la epístola, y concistia en un paño
de vellut morat guarnit de or y sobre de ell una
cadira de vellut morat guarnida de or y una almohada als peus, també de vellut morat, guarnida de or, y al costat de dita cadira dos tamborets rasos, també de vellut per banda. Per
assentar-se los assistents, diaca y subdiaca, y los
mestre de serimònias, se assentà en la conformitat que se assentà en la Seu de Barcelona quan
hi ha pontifical. Poch aprés se comensà lo aniversari ab esta serimònia, ço és, que primerament lo diaca y subdiaca, ab lo mestre de cerimònias, aportan dits verguers devant ab las
massas altas, feta genuflecció al altar, cortesia ab
lo senyor bisbe, a sa excel·lència, senyors concellers y deputats, y últimament al bras militar,
se’n anaren a la sagristia a revestir. Y revestits
que foren, se’n tornaren en la capella gran, ab
dos acòlits, devant lo mestre de cerimònias. Y
fets los mateixos cumpliments, se ajuntaren al
costat de dit senyor bisbe. Y immediatament, ab
lo mateix cerimonial, dits assistents se’n anaren
a revestir. Y tornaren tant dit senyor bisbe com
dits sos assistents, diaca y subdiaca. Anaven revestits de rèquiem, y dit senyor bisbe aportava
mitra blanca llisa. Fonch lo dit aniversari cantat
ab la capella de la Seu, ab diffarents instruments, a quatra y sinch cors. Al offertori à anat
// 637r // sa excel·lència a offerir ab una antorxa
de cera groga. Los senyors deputats, consellers
ni bras militar no·s mogueren, si no que offeriren a un mateix temps, passant devant de dits
senyors consellers, sas senyorias, assessors, ad1264

vocat fiscal, quatra officials mestres y deffenedor, lo diaca y un sagristà, prenent la offerta,
que era un siri de mitja lliura de cera groga. Y al
bras militar, lo subdiaca ab altre sagristà, també
prenent la offerta, que era ab un ciri de mitja
lliura de cera groga. Y dits sagristans, després,
prengueren las offertas dels demés, que consistian ab un ciri de tres onsas de cera groga per
caha hu. Al evangeli no isqueren atxas. Al llevar
Déu isqueren sis patges ab atxas blancas, las atxas de la casa y los patges de sa excel·lència. Al
pare predicador acompanyaren los dits quatre
officials mestres y deffenedors, tan al comensar
com després de haver acabat, ab los verguers
devant ab massas altas. Acabat lo dit aniversari,
se despedí dit senyor bisbe ab moltas cortesias, y
fou acompanyat del mateix modo y fins al mateix puesto que quant vingué. Després, se’n anà
sa excel·lència ab molta cortesia. Acompanyaren-lo los senyors deputats y oÿdors per totas las
salas de la present casa, que gusta sa //637v // excel·lència de véurer. Y fins al cap de la escala, ab
un poch més obsequio que al venir. Y los nobles
y magnífichs assessors fins al peu de la escala, y
los officials, mestres, deffenedor y demés fins a
la porta del carrer de la present casa. Tornats a
la capella, los senyors deputats y oÿdors se despediren los excel·lentíssims senyors concellers.
Foren acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, officials mestres y deffenedor en la mateixa forma que foren rebuts fins
al cap de la escala. Passant primer per totas las
salas, que també gustavan de véurer. Després se
despedí lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar.
Foren acompanyats de dits nobles y magnífichs
assessors, advocat fiscal, oficials mestres y deffenedors en la mateixa forma que foren rebuts
fins al cap de la escala. Los senyors deputats y
oÿdors se’n tornaren en lo aposento dels assessors, a hont se havian vestit, ab lo acompanyament y serimònia que eran vinguts antes que
comensàs lo dit offici. Vingueren totas las
parròquias unas després de altres, ab sas creus,
en forma de professó, a fer absoltas al General
en dita capella. Y tocaren totas las campanas tot
lo matí, axí de la Seu com de ditas parròquias.
E finalment, lo home de la campaneta de las ànimas féu una crida a cavall en la forma següent:
«Devots christians y christianas, los senyors
//638r // deputats los pregan que digan un Paranostre y una Avemaria per la ànima de la magestat del rey, nostre senyor, don Carlos Segon,
que és passada de esta vida en la altra de Déu,
sia ella». Comensà la crida en la entrada de la
present casa de la Deputació a las nou horas del
matí y a las dotse tornà a fer-se la dita crida en la
mateixa entrada. Anima eius requiescant in
pace. Amen.

Dijous, a VIIII de desembre MDCC. En aquest
dia no han vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias los il·lustres
y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Balthesar Villalpando. Vidit Lopes, regens.»

Divendres, a X de desembre MDCC. En aquest
dia no han vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias los il·lustres
y fidelíssims senyors // 638v // oÿdors militar y
real a ocasió de estar desganat y fins tornen en
consistori no se’n farà altra nota.

«Acaboa de recibir con expresso el real despacho
adjunto que contiene la noticia de haver sucedido
en los reynos de Castilla y los de la Corona de
Aragón el señor don Phelipe Qüarto de Aragón y
Quinto de Castella. Y lo passo a manos de vuestra
señoría, a fin de que en su intelligencia se hagan
las demonstraciones acostumbradas. // 639v //
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona y noviembre XXVII de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.

Segueix-se dit bitllet.

En aquest mateix dia sas senyorias han manat a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta de la reyna, nostra senyora, que Déu
guarde, de sa real mà firmada y en deguda forma de Cancellaria del Supremo de Aragó despedida, ab intervenció dels senyors governadors,
la data de la qual és en Madrid, en jornada de
XXIII de nohembre proppassat, ab la qual és
servida incinuar a sas senyorias passen a fer, sens
dilació alguna, las demonstracions se han acostumat en semblants casos de nou successor,
com se espera de sas senyorias y per la ocasió de
haver succehit en los regnes de la Corona de
Aragó lo senyor don Felip Quart de Aragó y
Quint de Castella. Y axí mateix de un bitllet del
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
llochtinent y capità general en aquest Principat,
de data de XXVII del mateix mes de nohembre
pròxim passat, acompanya dita real carta sobre
lo mateix assumpte, conforma de dita real carta
y bitllet és de véurer, que són assí cusits y signats de números CCCLI y CCCLII y del thenor següent:
639r

Señores ilustres y fidelíssimos diputados de este
Principado.»
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se ha ajuntat en la present casa de la Deputació
una Novena de las personas dels tres estaments
convidada per los verguers de sas senyorias, en
lo qual entren y foren presents menos dos, per
las causas que baix de expressaran, los infrascrits
y següents:
Per lo estament ecclessiàstich.
Los senyors don Fèlix de Taverner, don Joan
Baptista Olsina y Vilanova, canonges de Barcelona; fra Galderich de Sant Just y Pagès, paborde de Barcelona, la orde de Sant Benet.
Per lo estament militar.
Los senyors don Joseph de Agulló y Pinós, Joseph de Sant Just y Pagès, qui no ha assistit per
no estar bo, tenir ocupacions indispensables o
altrament; don Joan de Copons y Falcó, qui no
ha acistit per estar malalt.

Segueix-se dita real carta.
«Laa reyna y governadores.
Ilustres y fidelíssimos diputados.
640r

Haviendo sucedido en estos reynos y en los de la
Corona de Aragón el señor don Phelipe Qüarto
de Aragón y Quinto de Castilla, como lo havéis
entendido por la clausula del testamento del señor
rey don Carlos Segundo, que está en gloria, que se
os remitieron, lo tendréis assí entendido y passaréis hazer sin dilación alguna las demonstraciones que en semejantes casos se han acostumbrado,
como se espera de vosotros. Dada en Madrid, a
XXIIII de noviembre, MDCC. Yo, la reyna.
El cardenal Portocarrero. Fray don Manuel Arlés. Ilustre don Fernando de Aragón, inquisidor
general. Marchio del Palacio, secretarius.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
638v i 639r del trienni 1698-1701.
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Per lo estament real.
Lo senyor Joseph Catà y Bertran, Joan Llinàs,
doctor micer Joan Baptista Reverter, ciutedans
honrrats de Barcelona.
Se assentaren primer los ecclessiàstichs, després
los militars y després los reals, y feren la protesta
en la forma acostumada en orde al séurer los ecclessiàstichs, militars y reals interpol·ladament.
Essent present per testimonis Llorens March y
Jacintho Morató, subrrogats en los officis de
verguers de sas senyorias, volent tenir-la per repetida en tots los actes de la present Novena.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
638v i 639r del trienni 1698-1701.
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A la qual Novena, així convocada y congregada,
fonch per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, dit, refferit y proposat lo següent, estant assentats sas senyorias sota del dosser de bayeta negre per
aportar dol per ocasió de la mort del rey, nostre
senyor, Carlos Segon, que glòria gose, aportant
per eix respective cubertas las insignias de
domàs carmesí y escuts de or ab las armas del
General ab escomilla negra, y los senyors de la
Novena ab cadiras de vaqueta de moscòvia, estant posadas a mig círcol, comensant cerca la cadira a hont està assentat lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar:
«Molt il·lustre senyor.
La reyna, nostra senyora, que Déu guarde, ab
intervenció dels senyors governadors de la
// 640v // monarquia, ab sa real carta, de sa mà
firmada y en deguda forma de Cancellaria en lo
Supremo de Aragó despatxada, la data de la
qual és en Madrid, a XXIII de nohembre proppassat, acompanyada ab un bitllet de sa
excel·lència lo senyor llochtinent general de XXVII del mateix, és servit insinuar a sas senyorias
que havent succehit en la Corona de Aragó,
com ó tenian, per las clàusulas del testament del
rey don Carlos Segon, que sia en glòria, que se
remeteren o tingan per antes, passen a fer, sens
dilació alguna, las demonstracions que en semblants casos se ha acostumat, com se espera de
sas senyorias, com més llargament en dita real
carta y bitllet és de véurer, que a més de ser cusits y continuats en lo dietari corrent en lo proper dia, se llegiran a vostra senyoria y se donan
per proposició. Y encara que per part de sas senyorias han fet las degudas diligèncias en sercar
si en lo arxiu de la present casa se trobarian consemblants execucions, és estat impossible conseguir-ne de altres al present fet, sino sols un en
lo any MCCCCXII, en lo mes de juliol, que
apar lo més consernent, y consisteix que és estat
elegit per rey de Aragó lo senyor infant don Ferrando de Castella se feren dos dias de festas,
sans referir-se que // 641r // foran ab tot. Estant
sas senyorias perplexos en lo fahedor, desitjant
un total acert, y considerant quant digan acció
és de sa gran atenció lo fer reflexió en un mateix
temps a la deguda memòria de sa magestat diffunt, de qui tant poch temps ha quese han celebrat las exèquias y al respectuós obsequi que·s
deu al senyor successor nou, de qui axís per sas
sobreranas y reals prendas com y també per
aver-lo la real magestat de dits senyor rey don
Carlos, segons declarat, successor seu en sa testamentària disposició, se deu prométrer lo Principat té los mateixos effectos de paternal que experimenta en la real benignitat del senyor rey
diffunt. Per ço, en consideració de tot lo expres1266

sat y de sas poderosas y graves circunstàncias,
estimaran sas senyorias sie servida la Novena
aconsellar lo que podan y deuhen obrar en est
cas, màxime no usant ni placticant lo Principat
actes de aclamacions, com se observa en Castella, essent axís que és de aquella major importància que·s deixe compéndrer, restant assignats sas senyorias que se afiansa lo total
desempeño del consistori en dependència tant
lustrosa ab la resolució que pendrà la gran intel·ligència de las personas que componen esta
Novena.»
E las ditas personas de dita Novena, oÿda dita
proposició, y singularment dita real carta y bitllet que per mi, secretari y scrivà major del General y present casa, los és estat llegit ab alta e
comprehensible veu, aconsellan y són de vot y
parer que podan y deuhen // 641v // ses senyorias platicar, discòrrer y premeditar est fet per
medi de conferència ab la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, fent un cos amb la ciutat de Barcelona,
com se estila, y per ço, passar aquellas diligèncias que faciliten dita conferència quant,
obrant-se en esta conforma, se experimentarà
ab la deguda uniformitat y correspondència lo
fahedor que·s judicarà convenir en un cas en lo
qual ningún exemplar se creu pùga adequar-se,
a fi de recàurer en matèria que és molt convenient se tinga a la mira la justa memòria del senyor rey difunt y no menos lo degut abs què·s
deu al senyor rey successor.
Diumenge, a XII de desembre, MDCC. En aquest
die, a las deu horas del matí, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar
//642r // y real han aportat, de part de sas senyorias, una embaxada al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
en aquest Principat, anant sens insígnias y verguers, ab un cotxe de dos mulas y lo síndich a la
portalera, consistint que als quatra del corrent
havia tingut notícia lo consistori de que la cavalleria que·s troba en Toledo tindria ordre de venir a est Principat. Y considerant quant gran sobrecàrrega seria per ell, a vista del atenuat que·s
troba en cumpliment de llur obligació, havian
passat, per medi de carta de dit dia IIII, a representar a la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, y als governadors, los inconvenients se’n podian seguir de ella, com ho podia véurer ab
còpia de dita carta que·s posava en sa mà. Y que,
tenint antes que dita cavalleria estaria en pròxima marxa, havian resolt sas senyorias despatxar
extraordinari y per ell representar de nou a sa
magestat y governador los justos motius que
acistian a sas senyorias per a suplicar-li fos servida aliviàs la província ab lo decretat consuelo

per lo rey, nostre senyor, que glòria gosa, que
ere en que se traguessen mil cavalls del Principat, y servint-se manar suspéndrer la vinguda de
la nova cavalleria, posant en la gran consideració de sa excel·lència que si era servit acompanyar a dita representació // 642v // no duptaven
tindria felis èxit. Al que fou servit respòndrer sa
excel·lència que ab molt gust acompanyaria a
dita representació conforme del refferit ne han
fet relació dits diputats militar y real, tornars
que són a consistori. Essent absents per ocasió
de sa indisposició los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real.
En aquest mateix dia, als dos quarts per las
sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras y doctor micer
Francisco Todà Gil, ciutadà honrat de Barcelona, servint de veguer de la Diputació, han aportat de sas senyorias una embaxada contenint se
desitjava passar a fer representació a la reyna,
nostra senyora, y governador, sobre lo fet per lo
qual se ha suplicat sa excel·lència lo dia present
fos servit acompanyar-lo, y que axís estimarian
al bras fos servit acompanyar a la dita representació. A lo que és estat respost per lo molt il·lustre president de que ab molt de gust ho posaria
al bras, y que de sa resolució ne donaria resposta a sas senyorias, conforme ne ha fet relació a
sas senyorias dits de Codina y Todà, són estats
cumplimentats, conforme és de véurer en lo
present dietari als VII // 643r // de nohembre
passat ab altra embaxada.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, dits de Codina y Todà han aportat, avent-se
obtinguda hora per medi de un verguer, y
anant-los servint, al excel·lentíssim consistori
dels senyors consellers de la present ciutat, una
embaxada de part de sas senyorias, consistint
que la que fou proposat a una Novena als X del
corrent y resolt per ella al mateix dia, acerca las
demonstracions que insinúa la reyna, nostra senyora, fassan sas senyorias per lo senyor rey don
Phelip Quart y axí mateix lo que sas senyorias
deliberaren dit dia, de que han entregat còpias y
se troba en dietari y llibre de Deliberacions del
corrent trienni en dita jornada de X del corrent
mes, sien servits dits senyors consellers proposar-ho quant antes al savi Consell de Cent, y així
mateix que resolga acompanyar una representació que desitjan fer a la reyna, nostra senyora, y
governador, sobre lo assumpte que lo die present, ab altra embaxada, se ha expressat al bras
militar. Al que és estat respost per lo excel·lentíssim senyor conceller en cap que veu de sos
companys que quant antes ab molt gust ó proposarian a Consell de Cent, y de sa resolució ne
donarian notícia a sas senyorias, conforme del
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dia ne han fet relació. Tornats que són estats a
consistori dits // 643v // de Codina y Toda y són
estats cumplimentats del mateix modo que·s
troba en lo present dietari, en XV de janer,
MDCLXXXXVIIII ab consemblant embaxada.
Dilluns, a XIII de desembre, MDCC. En aquest
dia, no obstant ser dia feriat, s’és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per offerir-se negocis de importància a la Generalitat.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor militar és tornat en consistori de sas senyorias per estar convalescent de sa passada indisposició.
Dimars, a XIIII de desembre, MDCC. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias lo doctor en medicina Jaume
Fontana, mediant jurament, ha fet relació a sas
senyorias de com la indisposició del noble don
Miquel de Pallarès, ajudant segon de racional,
lu ha durat fins als XXI de setembre proppassat
del corrent any MDCC inclussive, // 644r // en
què fou la renúncia de dit offici, tot lo qual
temps fins dit dia exclusive de tal li ha impedit la
personal servitut y exercici de son ofici.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present una representació en idioma castellana en escrits, enviada per
sas senyorias a la sereníssima reyna, nostra senyora, que Déu guarde, ab la qual suplican a sa
magestat vulla dignar-se menar minorar lo número de allotjaments que suporta lo present
Principat, com més llargament és de véurer de
dita representació, que és assí cusida y signada
de número CCCLIII y del thenor següent:
Segueix-se dita representació.
«Señoraa y governadores.
Los diputados y oydores de qüentas del General del
principado de Cataluña dissen que, haviendo
acudido a los reales pies del rey, nuestro señor, que
está en gloria, y puesto en su real comprensión lo
mucho que se halla exausto el Principado por los
infinitos trabajos padecidos en los nueve años de
la última guerra, sin aver experimentado los frutos de la pas, que logran //644v // los demás reynos
de la monarquía, aviéndole quedado la gran
carga del alojamiento del real exército que en él se
mantiene, suplicándole humilmente se dignasse,
por su real benignidad, compadecerse del, fue su
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
643v i 644r del trienni 1698-1701.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

magestad, por su real clemencia, servido resolver
saliessen del Principado una parte muy considerable de aquellas tropas, que no ha tenido effecto
hasta ahora, por haver sobrevenido la muerte de
su magestad, que inconsolablemente llora esta
provincia. Y haviendo entendido que de nuevo se
manda passar a ella los trossos de cavallería que
estaba en Toledo, les precisa el zelo que les aciste
del mayor real servicio y la obligación de sus cargos representar el infelíz y miserable estado a que
se ve reducido el Principado y los inconvenientes
que se reconocen de echarle esta sobrecarga en vés
del menesteroso alivio.
Es constante que esta provincia, en los nueve años
passados, y muy antes, fue siempre el theatro de la
más viva y sangrienta guerra, aviendo experimentado y padecido sus mayores rigores y conflictos, lo que no sucedió a muchos de los demás dominios de la Corona. Y aunque estos contribuyeron
con gloriosa emulación, por lo que en ella quando
menos se interessava lo restante de la monarquía,
pero no puede dudarse que fue Cataluña la que
más // 645r // padeció y se smeró en el realce de su
innata fidelidad, sacrificando vidas, hasiendas y
todo quanto se jusgó conveniente para mantenerse en el dulce, suave y amabilíssimo dominio de su
magestad y, aviendo sido tan horrorosa y sin
igual la última guerra, es cierto que las ciudades,
nobles, villas, lugares y demás particulares della,
han quedado muy gustosamente pobres, aunque
con la aflicción de no poder mantener la esperansa de empobrecerse otra vez, si conviniere, al real
servicio, por hallarse imposibilitados de medios
por semejantes y otras empresas de que tanto más
se interessan quanto se dilata el remedio.
Passada la guerra, se crehia poder respirar la provincia por medio de la pas, de los ahogos y trabajos, recobrándose de la infinidat de las deudas,
por acudir a ellos contrahidas, para poder assí intentar nuevas hasañas que dexassen aun muy
atressadas. Pero es tan corta su fortuna, que
quando se podía juzgar gosaría de la tranquilidad y alivio que logran los demás reynos de la monarquía, siendo assí que a muchos dellos no acisten las inmunidades, que a esta sola ella
experimenta en numeroso y crecido alojamiento
de cavallería, infantería y miqueletes, quando la
infantería y miqueletes antes de la última guerra
no acostumbrava alojarse, y menos en tiempo de
pas. De suerte que, en ves de alivio, sólo // 645v //
sirve al principado de una lenta calentura, que
sin intermissión la va atenuando y debastando,
de modo que ni aún le permite el alivio que en
tiempo de guerra da el de las campañas, en el
qual cessava el alojamiento.
Añádase a este grave desconsuelo que padece el
Principado otro de no menor consideración, pues
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no siendo socorridas por falsas asistencias las tropas, sus officiales han de subministrarse por las
universidades muy grandes y exorbitantes contribuciones que aniquila aquellas y sus particulares,
de calidat que se ven reducidos a términos de una
extrema miseria, tanto más sensible y para temerse por causa de la carga que se experimenta, ocasionada de la escasés de cosechas passadas y total
sterilidad que amenasse la del presente año, por
falta de lluvias.
Las esperanzas de la exequución del decretado
alivio han alentado hasta ahora el Principado,
sacando fuerzas de su misma imposibilidad a suportar gustoso tan pesada carga, pero si ahora, en
ves de aligerarle, experimentase nuevamente su
aumento, frustradas aquellas, se vería en el último extremo de la aflicción, con riesgo de la pública tranquilidad y sosiego en que se mantiene y
perjuicio del real servicio.
Suplican a vuestra magestad, en atención a todoa
// 646r // lo referido, con el más obsequioso rendimiento en continuación del paternal cariño con
que su magestad, que está en gloria, atendió
siempre a este Principado, se sirva mandar se le
minore el número del alojamiento, executando la
real voluntad de salir dél los mil cavallos, y suspendiendo el que se remitan a él los trossos de cavallería refferidos, que lo recibirán a singularíssimo favor de la gran justificación de vuestra
magestad.»
En aquest mateix dia, a las X horas del matí, havent primer obtingut hora per medi de son andador lo il·lustre y fidelíssim bras militar, per
medi dels senyors don Francisco de Agulló y de
Joan Francisco de Masdeu, cavaller, han enviat
una embaxada a sas senyorias en resposta de la
que sas senyorias enviaren lo die XII del corrent,
ab la qual han entragat a sas senyorias còpias de
las cartas que escriuhan, una a la reyna, nostra
senyora, y altre als senyors governadors, acompanyant la representació per sas senyorias feta a
la reyna, nostra senyora, acerca dels allotjaments. Y rebudas per sas senyorias ditas còpias y
poch després que se’n són estats tornats dits senyors embaxadors, me han ordenat sas senyorias mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari las ditas còpias de ditas
cartas, las quals són assí cusidas, signadas de números CCCLIIII y CCLV.
En aquest mateix dia, a las XII horas del mitgdia,
// 646v // havent primer obtingut hora per medi
de un verguer, los excel·lentíssims senyors conselleres de la present ciutat, per medi dels doca. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1790.

na secions de febre que en dias passats tingué,
de tal manera que de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.

tors Domingo Sans y Puig y del doctor Honofre Monsó, ciutedà honrrat, han enviat una embaxada a sas senyorias en resposta de la que sas
senyorias enviaren lo dia XII del corrent, ab la
qual han entregat a sas senyorias còpia de la carta que dita ciutat escriu a la reyna, nostra senyora, acompanyant la representació per sas senyorias feta a ella acerca del alivio dels
allotjaments, rebuda per sas senyorias dita còpia. Y poch aprés que se’n són estats tornats dits
senyors embaxadors, me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dita còpia de carta de acompanyament, la qual és assí cusida y signada de número CCCLVI.
Dimecres, a XV de desembre MDCC. En aquest
dia, no obstant ser feritat, se és ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per a tractar negocis graves tocants a la Generalitat.

Divendres, a XVII de desembre MDCC. En aquest
die ha tornat en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, per estar
ja convelescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia se ha ajuntat en la present
casa de la Deputació la mateixa Novena de personas de tres estaments que se ajuntà lo die X
del corrent, convidada per orde de sas senyorias
per los verguers de la present casa. En la qual
entrevingueren y foren presents menos dos, per
las cosas que baix se expressaran, los infrascrits y
següents:
648r

En aquest mateix dia, a las IIII horas de la tarda,
havent primer obtingudaa // 647r // hora per
medi de un verguer, los excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat, per medi dels senyors don Francisco Sans y Puig, y doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat, han enviat
una embaxada a sas senyorias en resposta de la
que sas senyorias enviaren lo dia XII del corrent
en orde a conferèncias, ab la qual han entregat a
sas senyorias còpia de la deliberació feta en lo
savi Consell de Cent als XVIIII del corrent, annuhint a la conferència demanada per sas senyorias aserca si·s deurian fer festas per la successió
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab què
las personas de dita conferència tingan facultat
de premeditar la conservació dels reals privilegis, constitucions. Y rebuda per sas senyorias
dita còpia de dita deliberació, y poch després
que se’n són estats tornats dits senyors embaxadors, me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari dita còpia de dita deliberació, la
qual és assí cusida y signada de número CCCLVII.
Dijous, a XVI de desembre MDCC. En aquest dia
no ha acistit en lo consistori de sas senyories lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
647v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francesch Fornells, mitjansant jurament, ha fet relació a sas senyorias de com lo
magnífich Francisco de Monfar y Sorts, fiscal
del General, se troba indispost per rahó de algua. a continuació una carta i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1790-1791.
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Per lo estament ecclessiàstich.
Los senyors don Fèlix de Taverner, don Joan
Baptista de Olsina y Vilanova, canonges de Barcelona, fra Galderich de Sant Just, paborde de
Berga, del orde de Sant Benet.
Per lo estament militar.
Los doctors don Joseph de Agulló y Pinós, Joseph de Sant Just y Pagès, qui no ha asisitit per
no trobar-se bé, tenir ocupacions indispensables o altrament; don Joan de Copons y Falcó,
qui no ha acistit per estar malalt.
Per lo estament real.
Los senyors Joseph Catà y Bertran, Joan Llinàs,
doctor micer Joan Baptista Reverter, ciutedans
honrrats de Barcelona.
Se assentaren en la dita forma que lo dia X del
corrent, ço és, primer los ecclessiàstichs, després
los militars y després los reals, y feren de protesta en la forma acostumada en orde al séurer los
ecclessiàstichs, militars y real interpoladament.
Essent presents per testimonis Llorens March y
Jacintho Morató, subrrogats en los officis de
verguers de sas senyorias, volent tenir-la per repetida en tots los // 648v // actes de la present
Novena. Ab la qual Novena, així convocada y
congregada, fonch per sas senyorias, en veu del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, estant assentats sas senyorias sota del dosser de bayeta negra per aportar dol per ocasió de
la mort del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que glòria gose, aportant per eix effecte
cubertas las insignias de domàs carmesí y escuts
de or ab las armas del General, ab escomilla negra, y los senyors de la Novena ab cadiras de vaqueta de Moscòvia, estant posadas a mirg círcol, comensant cerca la cadira a hont està
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assentat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, prosposada la dita deliberació presa per lo
savi Consell de Cent de la present ciutat, enviada ab embaxada a sas senyorias, lo die XV del corrent, cusida en lo present dietari sots dita jornada.
E las ditas personas de dita Novena, oÿda dita
deliberació que per mi, secretari y scrivà major
del General y present casa és estada llegida ab
altra e intel·ligible veu, aconsellan y són de vot y
parer que podan y deuhan sas senyorias annuir y
aderir-se al deliberat al dit savi Consell de Cent
ab dita deliberació, y // 649r // per so passar fer
aquellas diligèncias que confingan fer.
Dissapta, a XVIII de desembre, MDCC. En aquest
dia, a las X horas del matí, ha anat en casa la ciutat la mateixa Novena de personas dels tres estaments que se ajuntà lo dia X del corrent y lo dia
de ahir en la present casa a tenir conferència ab
las personas anomenadas per part de la
excel·lentissima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per haver-se tingut
la altra vagada en lo present casa de la Deputació. Y en lo tocant al serimonial se ha observat
lo mateix que se observa als VII de nohembre
proppassat, com és de véurer en lo present dietari en dita jornada. En esta conferència, en
consideració que en esta provínsia no·s troba
exemplar que en las successions de nous reys se
sia feta may alguna formalitat pública, fins y a
tant que lo rey nou arribe en lo present Principat, que per ço, no·s fasse novedat, y que en son
cas y lloch y temps se fasse lo que se acostuma
en semblants casos, conforme del referit. Tornats que són estats en consistori, los dits senyors
de la Novena ne han fet una relació en // 649v //
escrits a sas senyorias. Així mateix, los dits senyors de dita Novena han posat en mà de sas senyorias poder y resolució de la conferència, lo
qual poder, juntament ab dita resolució, presa
per dita conferència, de orde de sas senyorias, a
mi, secretari y scrivà major del General, donadas, són assí cusidas y signadas de número
CCCLVII.
En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
havent primer obtingut hora per medi del síndich del General, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats militar y real han anat ab embaxada a sa excel·lència, sens insignias ni verguers,
si sols ab un cotxe de dos mulas, anant a la portalera dit síndich, en resposta del bitllet que sa excel·lència fou servit enviar a sas senyorias lo dia
de ahir, en lo qual han participat a sa excel·lència
la resolució presa per dita conferència en orde al
que sa excel·lència era servit insinuar a sas senyorias ab un bitllet. Lo qual bitllet, de orde de sas
senyorias, a mi, secretari y scrivà major del Ge1270

neral, donat, és assí cusit y continuat, signat de
número CCCLVIII y del thenor següent:
Segueix-se dit bitllet.
«Cona villete mío de XXVII de noviembreb
// 650r // próximo passado remití a vuestra señoría el real despacho de la reyna, nuestra señora,
con la junta, en que fue servida mandar se hissiessen las demonstraciones acostumbradas con
motivo de aver sucedido en los reynos de Castilla y
este Principado el rey, nuestro señor, que Dios
guarde, don Phelipe Qüarto de Aragón y Quinto
de Castilla. No haviendo tenido noticia hasta
ahora de la deliberación de vuestra señoría sobre
este punto, buelbo a hazer recuerdo dél a vuestra
señoría, esperando me la participe con toda brevedat para dar qüenta de ella por este ordinario a
su magestad con la junta. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. A Barcelona y disiembre
XVII de MDCC. Jorge Landgrave de Hassia.
Señores ilustres y fidelíssimos Diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix dia no ha assistit en lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich.
Dilluns, a XX de desembre, MDCC. // 650v // En
aquest dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
ecclessiàstich no és vingut en consistori a causa
de estar indispost y no·s notaran més ausencias
fins tornarà en consistori.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acisteix en
lo consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia sas senyorias, menos los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar, acompanyats dels officials de la
present casa y General y Bolla, són anats a fer la
regonexensa general per las botigas y altres parts
de la present ciutat, com se estila tots los anys.
Dimecres, a XXI de desembre MDCC. En aquest
dia, no obstant ser festa de Sant Thomàs, se ha
ajuntat lo consistori, no ha acistit en ell lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimecres, a XXII de desembre MDCC. En aquest
dia no ha vingut en lo consistori de sas senyorias
lo il·lustre y fidelíssim oÿdor militar.c
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
649v i 650r del trienni 1698-1701.
b. a continuació una deliberació i una resolució transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1791-1792.
c. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1792.
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En aquest mateix dia és tornat en lo consistori
de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclessiàstich, per estar convelescent de
sa passada indisposició
En aquest mateix dia, a las X horas del matí, havent primer obtingut hora per medi de un verguer, los excel·lentíssims senyors doctor Honofre Monsalvo, ciutedà, y Balthesa de la Riba,
cavaller, han enviat una embaxada a sas senyorias ab la qual han posat en mà de sas senyorias
còpia de una deliberació presa per lo savi Consell de Cent de dita ciutat lo dia XX del corrent,
asserca lo aderir-se al aconsellat per la conferència de no fer-se demonstracions públicas per la
nova successió de rey. La qual, poch aprés que
se’n són tornats dits senyors embaxadors, de
orde de sas senyorias, a mi, secretari y scrivà major del General, donat, he cusit en lo present
dietari, signada de número CCCLX:
En aquest mateix dia Manuel Arnau, pintor
col·legiat de la present ciutat, elegit y anomenat
per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cáncer, donsell, racional del General y present casa,
per lo effecte abaix escrit, y Joseph Loÿga, també pintor, col·legiat de la present ciutat, anomenat per part de Miquel Montorell en lo túmol
que·s féu en la present casa per la funerària
// 651v // que se celebrà lo dia VI del corrent,
continuada en un compte donat per dit Martorell als XVII del corrent, havent prestat lo sòlit y
acostumat jurament a Déu, nostre senyor, y a
sos sants quatre evangelis per ells corporalment
tocats, en mà y poder de mi, secretari y scrivà
major del General, y present casa de haver-se bé
y llealment en la relació per dit effecte fahedora,
mitgensant dit jurament, han fet relació si y
conforme en ella se conté que de orde de sas senyorias és assí cusida y signada de número
CCCLX.
En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una relació autènticha jurada en mà del magnífich deputat local de la ciutat de Tortosa per lo doctor
en medicina Joseph Mèlich als XVIII del corrent
mes de desembre, de la qual consta que la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari de racional, ha continuat y continua en la mateixa conformitat, contenguda en
altres relacions a ell fetas, de forma que li han
impedit y impedeix la personal servitut de son
offici, com apar del acte de dita relació, rebut en
poder de Pau de Rossas, notari públic de la ciutat de Tortosa // 652r // y escrivà de dit diputat
local de dit die, a XVIII del corrent, lo qual acte
és assí cusit, signat de número CCCLXI y del
thenor següent:
1271

Segueix-se dit acte.
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini septingentessimo, die vero decimo octavo
mensis decembris intitulato, presente et ad hec vocato, requisito adque rogato me, Jacobo Revull,
civis Dertuse, apostolica atque regia ac ipsius civitatis auctoritatibus nottarius publicus, vice et
loco don Pauli de Rossas, eisdem auctoritatibus
nottarius publicus et scriva magnifici consistori
domus Generalis dicta civitatis et eius collecte,
constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in dicta civitate Dertusa
populatus, coram et ante presenciam magnifici
Geronimi de Pinyana et Galvany, deputatis localis dicta domus Generalis Dertusa et eius collecta,
personaliter existentis et repertis in quadam aula
domus sua propria habitacionis quas fovet intus
presentem civitatem Dertuse, in vico vulgo dicto
de la Rosa, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, prestito, in manu et posse dicti magnifici
Hieronimi de Pinyana et Galvany, deputatis localis, retulit et fecit relacionem sequentem:
«Com // 652v // la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua ab
la mateixa conformitat contenguda en altres relacions a mi fetas en poder de dit deputat local,
de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit
Alaix lo servir dit son offici de escrivent ordinari
del racional de la casa de la Deputació del General del principat de Catalunya, de las quals relacions clarament consta ab acte rebut en poder
de Pau Rosses, notari públic de dita ciutat de
Tortosa en lo corrent any. Doctor Joseph Melich.» De quibus omnibus et singulis sic ut predicitur actis dictus Josephus Gregorius Alaix pettit
et requisivit instrumentum confici sibi et aliis
cuiua intersit dari, tradi et liberavi per dictum
Paulum de Roses, notarius et scriva infrascriptum, ad habendum de predictis memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse, sub anno, die,
mense et loco predictis. Presente me, dicto Jacobo
Revull, notario vice et loco dicti Pauli de Rosses,
notario et scriva infrascripti, et presentibus
eciam Joseph Duch, sartore, et Dominico Valles,
sarrallerio, Dertusa civibus, pro testitbus as premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei Pauli de Roses, civis civitatis Dertuse, apostolica et regia ac eiusdem // 653r // auctoritatibus nottarius publicus et scriba deputacionis localis dicta civitatis et eius collecta, qui
premissi modo et forma predictis interfuy, cuius
aliena manu scribere feci et requisibus clausi.»

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
651v i 652r del trienni 1698-1701.
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Dijous, a XXIII de desembre, MDCC. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, són vinguts en
la present casa de la Deputació los senyors anomenats per part de la excel·lentíssima ciutat,
junt ab las del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per a continuar la conferència,
per aver-se tingut la última vegada en casa de la
ciutat. En quant al cumpliment se ha observat
lo mateix en tot y per tot, conforme als VII de
nohembre pròxim passat, com és de véurer en
lo present dietari en dita jornada. En esta conferència se placticà y tractà acerca la stabilitat de
las generals constitucions y privilegis.
Divendres, a XXIIII de desembre, MDCC. En
aquest dia no ha vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
653v

Dissapte a XXV de desembre, MDCC. En aquest
dia s’és ajuntat lo consistori de sas senyorias per
affers del General
Diumenge, a XXVI de desembre, MDCC. En
aquest die, no obstant se feriat, ha ajuntat lo
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per a tractar cosas molt graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las tres horas y mitja de
la tarda, havent-se primer obtingut hora per
medi de un verguer, los excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat, per medi dels senyors Onofre Monsalvo, ciutedà, y Balthesar de
Riba, cavaller, han enviat una embaxada a sas
senyorias contenint que la present ciutat ha resolt que lo il·lustre don Francisco de Miquel
vaja a cumplimentar al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, donant-li per est effecte caràcter
de embaxador. Al que han respost sas senyorias
que estimavan com era just la notícia que·ls
anuncia sa excel·lència.
En aquest mateix dia me han ordenat //654r // sas
senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita a sas senyorias per don Anton de
Ubilla y Medina, secretari del despaig universal,
de la qual sas senyorias, per medi del síndich del
General, ne han enviat còpia a la excel·lentíssima
ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
per ésser aquella en resposta de la representació
per sas senyorias feta a la reyna, nostra senyora,
que Déu guarde, y junta de govern, que dita excel·lentíssima ciutat y il·lustre y fidelíssim bras
militar acompanyaren ab carta en orde a minorar
lo número de allotjaments de cavalleria en lo present Principat, com més llargament és de véurer
de dita carta, que·s assí cusida, signada de número CCCLXII y del thenor següent:
1272

Segueix-se dita carta.
«Hea recibido con extraordinario y por mano de
don Joan Gensana y su carta de vuestra señoría,
de catorse deste, en que, con motivo de haver entendido vuestra señoría que los dos trossos de cavallería que se hallavan en Toledo passen alogarse a
esse Principado, pide vuestra señoría que no se lo
excuse de este alojamiento, sino también que se excuse lo resuelto por el rey, nuestro señor, que haya
gloria, cerca de que se saquen de esse exército mil
cavallos a alojar a otra //654v // parte. Y haviendo puesto en noticia a la junta esta representación, me manda decir a vuestra señoría en el interim que se toma más resolución sobre esta
instancia que aun antes de recivirse esta carta
tiene la junta muy presentes los motivos que se expressa para atender muy especialmente al alivio
de esse Principado, como lo experimentará vuestra señoría brevemente, no sólo en sacar dél los dos
trossos de cavallería referidos, que ha sido preciso y
comveniente embiar como de trànsito a alojar
con lo demás de esse exército, sino es un mucho
mayor posición de la que antecedentemente estava resuelto se sacasse. De que aviso a vuestra señoría con el mismo extraordinario que vuelve despachado por don Joan Gensana, para que vuestra
señoría se halla esta intelligencia. Nuestro Señor
conserve y guarde a vuestra señoría en toda felicidad, como deseo. Madrid, a XXI de desiembre,
MDCC. Don Antonio de Ubilla y Medina.»
Dilluns a XXVII de desembre, MDCC. En aquest
dia, no obstant ésser feriat, per ser festa de precepta, se ha ajuntat lo // 655r // il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per a tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
Dimars, a XXVIII de desembre, MDCC. En aquest
dia, no obstant ser feriat per ser festa de precepta, se ha juntat lo il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias per a tractar y discòrrer sobre
negocis graves tocants a la Generalitat.
Dimecres, a XXIX de desembre, MDCC. En
aquest dia, no obstant ser feriat, se ha ajuntat lo
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senorias per
a tractar y discòrrer sobre negocis graves tocants
a la Generalitat.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab mi, secretari y scrivà
major del General y magnífich racional de la
present casa, és baixat a la casa del General de la
present ciutat y en lo aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
653v i 654r del trienni 1698-1701.

lo present mes de desembre, y no se’n ha trobat
ningun.
En aquest mateix dia, a las X horas del matí,
// 655v // havent primer obtingut hora per medi
de un verguer de sas senyorias, per medi de los
senyors Ramon de Codina y Ferrera y don Jacintho Blanch, han enviat una embaxada de paraula al molt il·lustre Capítol de canonges de la
Seu de la present ciutat, suplicant-li se dignàs
acompanyar ab carta a lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, al il·lustre general de la artilleria
don Joseph de Agulló, embaxador per sas senyorias elegit y anomenat per anar a cumplimentar la magestat de don Phelip Quart de Aragó, que Déu guarde, elegit successor en la
monarquia de España per la magestat del rey,
nostre senyor, don Carlos Segon, que gloria
gosa, de part de tot lo Principat. Y és estat respost que es premeditaria.
En aquest mateix dia, entre las deu y onse horas
del matí, havent primer obtinguda hora per
medi de un verguer, sas senyorias, per medi de
dits don Ramon de Codina y Ferreras y doctor
Jacintho Blanch, ciutedà, han enviat lo dia present a dit il·lustre capítol al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona. Y tornats
que són estats en consistori, dits senyors embaxadors han fet relació a sas senyorias que dit senyor bisbe havia respost que de molt bona gana
acompanyaria ab carta a dit senyor embaxador
per sas senyorias elegit y anomenat per // 656r //
anar de part de est Principat a cumplimentar a
sa magestat.
En aquest mateix dia, entre las X y las XI horas
del matí, havent primer obtinguda hora per
medi de un verguer, sas senyorias, per medi de
dits don Ramon de Codina y Ferreras, doctor
Jacintho Blanch, ciutedà, han enviat semblant
embaxada, qual han enviat lo die present a dit
il·lustre Capítol, al molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Gerona, trobat en la present
ciutat. Y tornats que són estats en consistori dits
senyors embaxadors, han fet relació a sas senyorias que dit senyor bisbe havia respost que de
molt bona gana acompanyaria ab carta dit senyor embaxador per sas senyorias elegit y anomenat per anar de part de est Principat a cumpliment de sa magestat.
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
del matí, havent primer obtinguda hora per
medi de un verguer, sas senyorias, per medi de
dits de Codina y Blanch, han enviat semblant
embaxada, qual han enviat lo die present a dit
il·lustre Capítol, al molt il·lustre y fidelíssim
bras militar. Y se ha respost que·s premeditaria.
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En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda,
havent primer obtinguda hora per medi de un
verguer, sas senyorias, per // 656v // medi de dit
de Codina y Blanch, han enviat semblant embaxada que han enviat lo die present a dit il·lustre
Capítol, al excel·lentíssim senyor virrey y capità
general en lo present Principat. Presents que
són estats en consistori dits senyors embaxadors, han fet relació a sas senyorias que sa excel·lència havia respost que de molt bona gana,
acompanyat ab carta a dit senyor embaxador
per sas senyorias elegit y anomenat, per açò, de
part del Principat a cumpliment de sa magestat.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, havent primer obtinguda primer hora per
medi de son andador lo il·lustre y fidelíssim bras
militar, per medi dels senyors don Joan Bonaventura de Gualves y de don Pedro Ribas, han
enviat una embaxada a sas senyorias en resposta
de la que sas senyorias han enviada a dit il·lustre
y fidelíssim bras militar lo die present, entre las
onse y dotse horas del matí. Ab la qual han posat en mà de sas senyorias en escrits còpia de la
deliberació per dit il·lustre y fidelíssim bras militar presa lo dia present sobre lo subjecta matèria
contenia que se comunique y done còpias de
diffarents.a // 657r // Lo qual, poch aprés que
se’n són estats tornats dits senyors embaxadors,
de orde de sas senyorias, a mi, secretari y scrivà
major del General, donat, he cusida en lo present dietari, signada de número CCCLXIII.
En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, havent obtingut primer hora per
medi de un capellà official de Capítol lo molt
il·lustre Capítol de canonges de la Seu de la present ciutat, per medi del senyors don Anton Sayol y doctor Joseph Romaguera, preveres y canonges de dita Seu, han enviat una embaxada a
sas senyorias en resposta de la que sas senyorias
han enviat a dit il·lustre capítol lo dia present a
las X horas del matí, ab la qual han respost sas
senyorias que de molt bona gana acompanyarà
dit molt il·lustre capítol ab carta per lo rey, nostre senyor, a dit senyor embaxador per sas senyorias elegit y anomenat per anar, de part del
Principat, a cumplimentar sa magestat.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
havent primer obtingut hora per medi de un
verguer sas senyorias, per medi de dits senyors
don Ramon de Codina y Farreras y doctor Jacintho Blanch, ciutedà, han enviat de paraula
semblant embaxada, qual han enviat lo die present a dit il·lustre Capítol de la Seu al savi Consell de Cent de la present ciutat, la qual se troa. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1792.
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bava // 657v // junt y en escrits, poderant alguns
reparos que se offereixen a sas senyorias dexarse de fer demonstracions festivas per la succesió
del nou rey, junt ab una certificatòria de orde de
sas senyorias per mi, secretari y scrivà major del
General, treta del arxiu de la present casa de alguns exemplars sobra la subjecta matèria. Los
quals reparos y certificatòria de orde de sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, donat, són assí cusidas y signadas de número CCCLXIIII y CCCLXV.

excel·lentíssims senyors concellers enviaren a sa
excel·lència lo dia XXX de desembre proppassat,
que segon lley de bona correspondència demana la excel·lentíssima ciutat acompanyàs al senyor embaxador de la Deputació, y que antes
sas senyorias respondrian a la procura havia fet
la molt il·lustre conferència y stabilitat de las generals constitucions, la qual embaxada, de orde
de sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, donada y cusida y signada de número
CCCLXVII.

Dijous, a XXX de desembre, MDCC. En aquest
dia, no obstant ser feriat, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, se ha ajuntat lo
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per a tractar y discòrrer sobre negocis graves tocant a la Generalitat.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francesch Oromir, mitjensant jurament, ha fet relació a sas senyorias de com lo
doctor micer Maurici Rechs, assessor ordinari
de la present casa, se troba en lo llit des del dia
XXIX del mes de desembre // 659r // proppassat
per ocasió de haver-li sobrevingut un dolor que
pose en dupta li seria còlica, mada o de pedra, al
que apar dona més indicis de son dolor de pedra
que de altra espècia. Vuy li ha sobrevingut febra
accidental, que per rahó del perill que en si
aportan y per la continuació dels remeys que se
necessita per llarch temps, màxime lo de la pedra, y ésser un dolor que repeteix de ordinari ab
molta freqüència, li ha impedit des de dit dia y
impedeix lo poder exercir y servir promptament
lo dit son offici de assessor.

En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent primer obtinguda hora per medi de un
verguer, los excel·lentíssims senyors consellers
de la present ciutat, per medi dels senyors doctor Honofre Monsalvo, ciutedà, y Balthasar de
Riba, cavaller, han enviat una embaxada a sas
senyoriasa // 658r // ab la qual han posat en mà
de sas senyorias còpia de la deliberació presa per
lo savi Consell de Cent sobre la embaxada que
lo dia de ahir sas senyorias enviaren a dita excel·lentíssima ciutat, la qual conté sian sas senyorias servits comunicar certs papers que se
continuen las conferèncias per la estabilitat de
las generals constitucions. Y que en quant a festas, se estigue al resolt als XX del corrent. La
qual còpia de dita deliberació per dits senyors
embaxadors, aportada poch après que se’n són
estats tornats dits senyors embaxadors, de orde
de sas senyorias, a mi, secretari y scrivà major
del General, donat, és assí cusit y signat de número CCCLXVI.

Gener
Dissapte, a I de janer, MDCCI. En aquest dia, no
obstant ésser dia feriat, se ha ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim //658v // consistori de sas senyorias per a tractar negocis tocants a la Generalitat. Y no ha acisitit en lo consisitori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, a las quatra de la tarde,
havent-se primer obtingut, per medi de un verguer, sas senyorias, per part dels senyors don
Gerònim de Generes y don Jacintho Blanch,
ciutedà, han enviat una embaxada en escrits als
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat en resposta de la que per part dels
a. a continuació un reparo, una certificació i una deliberació
transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 1793-1795.
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Diumenge, a II de janer, MDCCI. En aquest dia,
a las deu horas del matí, havent primer obtingut
primer hora per medi de un verguer, sas senyorias, per medi dels senyors don Gerònim de Generes y doctor Jacintho Blanch, ciutedà, han
enviat una embaxada en escrits al molt il·lustre y
fidelíssim bras militar en resposta de la que dit
molt il·lustre y fidelíssim bras militar envià a sas
senyorias lo die XXIX de desembre proppassat.
// 659v // Y dita resposta és consemblant al que
feren sas senyorias lo die de ahir a la present ciutat. La qual embaxada, de orde de sas senyorias,
a mi, secretari y scrivà major del General, donat,
és assí cusida, signada de número CCCLXVIII.
En aquest mateix dia, no obstan ser feriat per
ser festa de precepta observada, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar se és juntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consell de sas senyorias
per a tractar negocis y affers tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
havent primer obtingut hora per medi de un
verguer, sas senyorias, per medi de dits senyors
Generes y Blanch, han enviat altra embaxada en
escrits a dit il·lustre y fidelíssim bras militar,
contenint que ha ajuntat vuy las personas que
de part del consistori acisteixen a la conferència,

ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari. La
qual és assía // 661r // signada de número
CCCLXXII.

a las quals ha entregat la part de las preguntas
són ésser fetas a sas senyorias, com més llargament és de véurer de dita embaxada de orde de
sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, donat, és assí cusida, signada de número CCCLXIX.

En aquest mateix dia ha anat en casa de la ciutat
la mateixa Novena de personas dels tres estaments que se ajuntà lo dia X de desembre proppassat en la present casa, a tenir conferència ab
las personas per eix efecte anomenadas per part
de la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, per haver-se
tingut la última vegada en la present casa de la
Deputació, en lo tocant al serimonial se ha observat lo mateix que se observa als VII de nohembre proppassat, com és de véurer en lo present dietari en dita jornada. En esta conferència
se placticà y tractà de la estabilitat de las generals consitucions per ocasió de la mort del rey,
nostre senyor, que gosa de glòria, y així mateix
també aserca lo poder que·s volia se atribuhís a
la Novena de la Deputació, qual havia concedit
la ciutat y bras militar a las personas anomenadas per part de la ciutat y bras militar.

En aquest mateix die, entre sincha // 660r // y
sis horas de la tarda, havent primer obtingut
hora per medi de un verguer, sas senyorias, per
medi de dits senyors Generes y Blanch, han enviat una embaxada en escrits al savi Consell de
Cent de la present ciutat solicitant la continuació de la conferència que està pendent de las
personas anomenadas per la excel·lentíssima
ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Y
sas senyorias, fent un cos, com més llargament
és de véurer de dita embaxada, que de orde de
sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, donat, és assí cusida, signada de número CCCLXX.
Dilluns, a III de janer, MDCCI. En aquest die, a
las quatra horas de la tarda, havent primer obtingut hora per medi de un verguer, los
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, per medi dels senyors don Francisco Sans
y Joan Baptista Reverter, ciutedà, han enviat
una embaxada a sas senyorias en resposta de la
que sas senyorias enviaren a dita excel·lent ciutat lo dia de ahir, ab la qual han posat // 660v //
en mà de sas senyorias còpia de la deliberació
presa per lo savi Consell de Cent lo dia de ahir
acerca de la embaxada que sas senyorias embiaren acerca lo continuar dita ciutat en voler que,
antes de escríurer per lo embaxador de sas senyorias, se envien còpias de difarents papers
que·s continuen las conferèncias. La qual còpia
de deliberació, poch aprés que se’n són tornats
dits senyors embaxadors de sas senyorias, a mi,
secretari y scrivà major del General, donat, és
assí cusida, signada de número CCCLXXI.

Dimars, a IIII de janer, MDCCII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per offerir-se tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
661v

En aquest mateix dia han vingut en la present
casa de la Deputació las mateixas personas per
part de la excel·lentíssima ciutat ab las del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, y
las anomenadas sas senyorias que lo dia de ahir
anaren en casa de la dita ciutat per a tenir conferència. Y en lo tocant al serimonial se és servat
lo mateix que se observa lo die VII de nohembre
proppassat, com és de véurer en lo present dietari en dita jornada. Esta conferència se platicà y
tractà lo mateix que lo dia de ahir. Y per últim,
sas senyorias no degueren ni pogueren dar lo
mateix poder a la Novena que havian atribuhit
la ciutat y bras militar per las suas personas anomenadas.

En aquest mateix dia, a las quatra de la tarda,
havent obtinguda primer hora per medi de són
andador, lo il·lustre y fidelíssim bras militar, per
medi dels senyors don Joan Bonaventura de Ribes y Balthesar de Riba, cavaller, han enviat una
embaxada a sas senyorias en resposta de la que
sas senyorias enviaren a dit il·lustre y fidelíssim
bras militar lo die de ahir, ab la qual han posat
en mà de sas senyorias còpia de la deliberació
presa per dit bras lo mateix dia de ahir acerca la
subjecta matèria, ço és, que dit bras militar se
ajustave en tot y per tot al resolt per la ciutat lo
dia de ahir. La qual còpia, poch després que
se’n són estats tornats dits embaxadors, me han

Dimecres, a V de janer, MDCCI. En aquest mateix sas senyorias, a las nou horas del matí, han
ajuntat en consistori la Novena de las personas
que per part de sas senyorias entrevenen en las
conferèncias que estan pendent entre la ciutat
de Barcelona, molt il·lustre y fidelíssim bras militar y consistori de sas senyorias. // 662r // Y en
dita Novena se ha resolt aconsellar a sas senyorias que se entregue a la conferència lo paper de
resposta que ha fet lo molt il·lustre y fidelíssim

a. a continuació tres embaixades transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1795-1797.

a. a continuació dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1797-1798.
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consistori a las preguntas que li féu la molt
il·lustre conferència en la junta que·s tingué en
la present casa als XXIII del mes de desembre
proppassat. Y juntament que ab paper apart se
done major explicació a dita resposta, de manera que·s comprenga que sas senyorias han donat
a las personas per ells anomenadas igual poder
al que han donat y pogut donar la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar
a las personas per dits comuns respective nomenades, y que sas senyorias, en ninguna manera,
han volgut apartar-se, ans bé, que desitjan la
continuació de dita conferència.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper donat per la
molt il·lustre conferència a sas senyorias, lo qual
és assí cusit, signat de número CCCLXXIII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un paper donat per
part de sas senyorias a dita molt il·lustre conferència en resposta del antecedent // 662v // paper donat per part de dita conferència a sas senyorias, com més llargament és de véurer de dit
paper, que·s assí cusit, signat de número
CCCLXXIIII.
En aquest mateix dia, a las V de la tarda, havent
primer obtingut hora per medi de un verguer,
sas senyorias, per medi dels senyors don Ramon
de Codina y Farreras y doctor Jacinto Blanch,
ciutedà, han enviat una embaxada en escrits al
savi Consell de Cent de la present ciutat, còpia
de la qual, de orde de sas senyorias, a mi, secretari y scrivà major del General, donat, és assí cusit, signada de número CCCLXXV. La qual
conté que sas senyorias han donat a la Novena
lo mateix poder que ha pogut atribuhir la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim
bras militar la sua, per quant lo que té als medis
és peculiar del consistori y no pot atribuhir·o.
En aquest mateix die, a las VI horas de la tarda,
havent primer obtingut hora per medi de un
verguer, sas senyorias, per medi dels dits senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor Jacinto Blanch, ha enviat una embaxada en
escrits al molt il·lustre y fidelíssim bras militar.
Còpia del qual, de orde de sas senyorias, a mi,
secretari del General, donat, és assí cusida y signada // 663r // de número CCCLXXVI, y en
substància, del mateix thenor que lo que lo dia
present se ha enviat a la excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia, a las honsa oras de la nit y
antes que·y anàs la excel·lentíssima ciutat y molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, havent primer
1276

obtingut hora per medi del síndich del General,
los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat
real y oÿdor militar, de consentiment del il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, han
anat, sens insígnias, ab embaxada al excel·lentíssim senyor virrey y capità general per a suplicarli fos servit sa excel·lència manar suspèndrer lo
curs del negoci, entregant-li axí mateix dits senyors consistorials embaxadors còpia de una deliberació feta lo dia present per sas senyorias sobre la subjecta matèria. Al que és estat servit sa
excel·lència respòndrer que ho premeditaria, segons relació que ne han fet tornats que són estats a consistori dits senyors deputats real y oÿdor militar.
Dijous, a VI de janer, MDCCI. En aquest mateix
dia, a las XII horas tocadas de la nit, havent primer obtingut primer // 663v // hora per medi de
un verguer, la present ciutat, per medi dels senyors Francisco Sants y Joan Baptista Reverter,
han enviat una embaxada a sas senyorias ab la
qual han entregat a sas senyorias resposta de
una deliberació presa per lo savi Consell de
Cent lo dia de ahir, que consta la conferència
entre deputació y bras militar, se tingués per extinció, antes de disgregar-se lo consell per medi
de dos consellers se suplique a sa excel·lència se
servesca suspéndrer lo curs de la deliberació
contenciosa. La qual còpia de deliberació me
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, en lo present dietari, la qual
és assí cusida, signada de número CCCLXXVII.
En aquest mateix die, cerca la una de la nit, havent primer obtingut per medi de son andador,
lo molt y fidelíssim bras militar, per los senyors
don Joan Bonaventura de Gualbes y don Francesch Nicolau de Sant Joan, enviat una embaxada a sas senyorias ab la qual han posat en mà de
sas senyorias còpia de una deliberació presa per
dit bras lo dia de ahir, la qual ve de confirmar-se
ab carta enviadaa // 664r // lo dia present per la
excel·lentíssima ciutat. La qual còpia de dita deliberació de orde de sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, donat, és assí cusida
y signada de número CCCLXXVIII.
Divendres, a VII de janer, MDCCI. En aquest dia,
no obstant ésser feriat, se ha juntat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
per a tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo doctor en
medicina Francisco Costa, mediant jurament,
a. a continuació dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1798-1799.

del General, cusís en lo present dietari la còpia
de dita deliberació, de la qual apar que és assí
cusida, signada de número CCCLXXXI.

ha fet relació a sas senyorias com la indisposició
de don Joseph de Càncer, advocat fiscal del General, de la qual féu relació als VII de octubre
proppassat, ha continuat fins lo dia XXIIII de dit
mes de octubre, de modo que des de que comensà dita indisposició fins dit die estigue impedit per servir personalment son offici.

En aquest mateix dia sas senyorias han enviat un
recado al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general en aquest
// 665v // Principat, per lo síndich del General y
present casa, posant en mà de sa excel·lència còpia de una carta escrita a sas senyorias de dia de
VI del corrent per los molt il·lustres senyors pahers de la ciutat de Lleyda, tenint que als quatra
de dit mes ha arribat un trosso de cavalleria a la
ciutat, y que no bastant los corsels previnguts ni
ostals y casas de posades, havent passat a posarne de trànsit en casas particulars, ab la suposició
de que partirian lo dia següent las tres companyas destinadas, y que lo commissari general los
havia enviat un recado dient donassen casas, velas, oli, llenya y altres cosas, suplicant a sa excel·lència extrejudicialment fos servit annuir a la
petició de dita ciutat, que era tant just y rahonable. Al que és estat servit sa excel·lència respòndrer que donaria la providència més convenient
per quedar dita ciutat aconsolada.

Dissapte, a VIII de janer, MDCCI. En aquest die,
a las onse horas de la matinada, // 664v // havent
obtingut primer hora per medi de un verguer,
los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, per medi dels senyors don Francisco
Sans y Magí Barrera, conforma han enviat una
embaxada a sa excel·lència en y ab la qual han
posat en mà de sas senyorias còpia de la deliberació presa per lo savi Consell de Cent de dita
ciutat lo dia de ahir, la qual conté que per dos
senyors concellers associats de senyors promps
sia posat en mà de sa excel·lència lo paper format per las personas de la conferència, y que sia
firmat lo sindicat al síndich y subsíndich de la
excel·lentíssima ciutat, a fi de obrar lo més convenient per la stabilitat de las general constitucions. La qual còpia de dita deliberació, de orde
de sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, donat, és assí cusida signada de número CCCLXXIX.
En aquest mateix dia sas senyorias me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
de la present casa, cusís en lo present dietari una
súplica a sas senyorias presentada per lo noble
doctor don Joseph de Càncer y Sanjulià, ab la
qual suplica a sas senyorias sian servit ordenar
als magnífics assessors ordinaris de dit General
concorrian a aconsellar a sas senyorias sobre lo
proposat ab deliberacions de vostra senyoria,a
// 665r // que en lo que toca a ell, està prompta
en mirar la matèria proposada, com més llargament és de véurer de dita súplica, que és assí cusida y signada de números CCCLXXX.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
los senyors don Plàcido de Copons y Felip de
Quintana y Fàbregas, ciutedà, de part del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, havent obtinguda hora per medi de son andador, han aportat a sas senyorias una embaxada entrengant còpia de una deliberació presa per dit bras militar
lo die de ahir, contenint que se conforma, en
quant puga, ab la deliberació del savi Consell de
Cent presa la nit de dit dia, fent-se embaxada a
sa excel·lència, donant-se poder al síndich de dit
bras per a fer tots aquells actes y diligèncias que
convindrà per sa part. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major

Diumenge, a VIIII de janer, MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per tractar diffarents negocis graves de
la Generalitat.
666r

Dilluns, a X de janer, MDCCI. En aquest dia, tocadas las X horas de la matinada, per ser lo primer dia de encant després dels Reys, sas senyorias, absent emperò lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, anaren a peu,
consistorialment, ab un aguasil que·ls feya desembrassar los carrers, ab los verguers davant ab
massas altas, anant dits verguers y massas endoladas, sas senyorias axí mateix també endolats,
aportant sas insignias de domàs carmessí ab los
escuts de or cubertas de escomilla negra, y
acompanyats del assessors, advocat fiscal y officials, tant de la present casa com dels de la casa
del General y Bolla de la present ciutat, y anaren
tots ab las graduacions stilades, y anaren sas senyorias en la casa del General y Bolla de dita
present ciutat, a fi y effecte de fer encantar y subastar los drets de General y Bolla de Barcelona,
Bollas foranas de monedas y çafrans. Y en ningú
de ells se ha trobat dita alguna. Y fet tot lo sobredit, se’n són tornats sas senyorias en la casa
de la Diputació ab lo mateix acompanyament
que havian anat.

666v

En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
los senyors don Ramon de Codina y Diego
Martines, ciutedà honrat de Barcelona, havent
obtinguda primer hora per medi de un verguer,

a. a continuació dues deliberacions i una súplica transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1799-1801.
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han aportat, de part de sas senyorias, una embaxada en escrits a la excel·lentíssima ciutat, contenint que serà de singular estimació de sas senyorias totas las insinuacions ab que la present
ciutat tindrà gust honrrar-lo, tocant al asunto
de la contravencia que suposa fer-se per la disposició del rey, nostre senyor, que gaudeixi glòria, y a las generals constitucions y ditas embaxadas en escrits, han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari, com llargament és de véurer de
dita embaxada en escrits, la qual és assí cusida,
signada de número CCCLXXXII.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, sas senyorias han enviat una embaxada en
scrits al molt il·lustre bras militar per los dits senyors de Codina y Martines, havent-se obtinguda primer hora per medi de un verguer, convinguda la sustancia del mateix, paraula per
paraula, exceptat lo tractament pera //667r // sobredita embaxada feta lo dia present a la
excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia los senyors don Francisco
Sants y Puig y doctor Honofre Monsalvo, ciutedà, serca las V horas de la tarda, han aportat
una embaxada, de part de la excel·lentíssima
ciutat, a sas senyorias, obtinguda primer hora
per medi de un verguer, dient que la excel·lentíssima ciutat feya molta estimació de la embaxada que en escrits lo dia present sas senyorias li
havian enviat, y que en orde als papers que ella
expressa, dita excel·lentíssima ciutat los manaria
passar a las mans de sas senyorias, per medi de
son síndich de dita ciutat.
Dimars, a XI de janer, MDCCI. En aquest dia no
han vingut en lo consistori de sas senyorias los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdor
ecclessiàstichs per rahó de llur respective indisposició. Y no se’n farà altra nota fins que queden
convalescents y se restituescan en consistori.
En aquest mateix dia Francisco Santacrús y Andreu Sala, mestres esculptors, ço és, lo primer
// 667v // anomenat y elegit per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y Càncer, donsell, racional
del General y present casa per lo effecte escrit, y
dit Sala per part de Llàtser Tremullas, també esculptor, emperò del General, a effecte de regonéxer y visurar y avaluar la obra de esculptor
feta per dit Tremullas en lo túmol, pavalló y
portalada que·s féu en la present casa per la funerària que se celebrà lo dia VI de desembre
proppassat, condinuada per compte donat per
dit Tremullas als XXX de desembre MDCC, haa. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1801.
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vent prestat lo sòlit y acostumat jurament a
Déu, Nostre Senyor, y a sos sant quatre evangelis per ells corporalment tocats, en mà y poder
de mi, secretari y scrivà major del General y present casa, de haver-se bé y llealment, la relació
per dit effecte fahedora mitgensant dit jurament
han fet relació següent la qual de orde de sas senyorias per mi, secretari y scrivà del General és
assí cusida, signada de número CLXXXXIII.
Dimecres, a XII de janer MDCCI. // 668r // En
aquest dia, a las VIIII horas del matí, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Diego
Martines y de Folcras, ciutedà, per part de sas
senyorias, havent primer obtingut hora per
medi de un verguer, han aportat una embaxada
en escrits als excel·lentíssims senyors consellers
de la present ciutat en resposta de la embaxada,
y un paper en escrits que de part de dits
excel·lentíssims senyors concellers fonch donat
a sas senyorias lo dia de ahir per son síndich, lo
qual tenia cua de requisició. Y ab esta present
embaxada és estat retornat a dits excel·lentíssims senyors concellers, com més llargament és
de véurer en dit embaxada en escrits, còpia de la
qual, de orde de sas senyorias, a mi, secretari y
scrivà major del General, donat, és assí cusida,
signada de número XXXLCCCIIII.
En aquest mateix dia, tocadas las X horas del
matí, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias, per estar lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori ocupat ab negocis graves
tocants la Generalitat, és anat en la casa del General y Bolla de la present ciutat per a fer continuar lo encantar y sibhastar los drets del General, Bolla de Barcelona, Bollas foranas de
monedas y de çafrans. Y en ningun d’ells se ha
trobat dit alguna, // 668v // segons relació ne ha
fet a sas senyorias lo dit verguer.
Dijous, a XIII de janer MDCCI. En aquest dia no
ha vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim deputat militar per rahó de
estar malalt, y no se farà altra nota fins quedi
convalescent y torne a consistori.
En aquest mateix die, estant junt lo il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias en casa del
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich,
per estar desganat, estant-ho també lo il·lustre y
fidelíssim deputat ecclessiàstich, y no haver-se
pogut ajuntar dit il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias en casa de dit il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich per no haver
donat lloch la gravedat de sa desgana, los excel·lentíssims senyors concelleres de la present
ciutat, per medi de son síndich, han enviat un
recado en escrits a sas senyorias en resposta de la

embaxada que sas senyorias enviaren als
excel·lentíssims senyors concellers lo dia de ahir
en mà de sas senyorias, junt ab dit recado un paper en escrits, que és un vot fet per la conferència dels dos comuns // 669r // de ciutat y bras
militar. Los quals, de orde de sas senyorias, a
mi, secretari y scrivà major del General, donat,
són assí cusits, signats de números CCCLXXXV
y CCCLXXXVI.
En aquest mateix dia sas senyorias, per medi del
síndich del General, han enviat un recado en escrits a dits exccel·lentíssims senyors concellers
de la present ciutat ab lo qual donan noticia a
dits excel·lentíssims senyors concellers com sas
senyorias han manat posar en lo dietari remétrer
als assessors y advocat fiscal del General y dotse
doctor consulents aplicats y anomenats per sas
senyorias lo paper que dits excel·lentíssims senyors concellers han enviat lo die present a sas
senyorias, per a que acerca del fet los té consultat. Y attenent a las consideracions del dit paper,
aconsellen al consistori si la matèria proposada
encontra ab las generals constitucions, privilegis
y altres drets de la pàtria, y lo que deu obrar lo
consistori, com més llargament és de véurer, de
dit recado, que de orde de sas senyorias, a mi,
secretari y scrivà major del General, donat, és
assí cusit, signat de número CCCLXXXVII.
En aquest mateix dia, en casa del il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich, a hont se tenia lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar, per estar també desganat, per
// 669v // quant també estava indispost dit senyor oÿdor ecclessiàstich, y en lo mateix temps
també se trobava estar desganat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, emperò,
ab desgana que no li permetia poder platicar ni
tractar negocis a las V horas de la tarda, ha anat
en dita casa a despedir-se del consistori dels
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat de
Catalunya lo il·lustre general de artilleria don
Joseph de Agulló y Pinós, qui va a cumplimentar al rey, nostre senyor, que Déu guarde, com a
embaxador de dit Principat. Fonch rebut al peu
de la escala de dita casa per los officials de la present casa de la Deputació, lo qual lo acompanyaren fins a la porta de la primera sala per la qual
entrava a la segona sala de dita casa. En la qual
porta lo isqueren a rébrer los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real ab los verguers devant ab massas altas, y portant dits senyors oÿdors sos insignias. Y uns y altres anaven
endolats per ocasió de la mort del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que àia glòria. Y dits
senyors oÿdors militar y real no sols donaren
portas a dit embaxador, sino també que, posat
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en lo //670r // mitg, lo anaren acompanyant fins
al haver entrat en lo aposiento de dita casa en lo
qual estava agegut ab son llit dit senyor oÿdor
ecclessiàstich. Y allí estava dit senyor embaxador
en esta forma, ço és, que se posaren arrimades
de espatllas, devant lo llit a hont gèia dit senyor
oÿdor ecclessiàstich quatre cadiras de vaqueta
de moscòvia ab un poch de espacio que sobreva
que corresponia quinta cadira, y després de dit
espacio altra cadira de vaqueta de moscòvia arrimada a dit llit, devant los coixins, en las dos cadiras al mitg, ço és, a la mà dreta sèia lo senyor
deputat real, qui presidia y precehia, per ser absents, com se ha dit, los senyors deputats ecclesiàstich y militar. A la cadira del mig, a la part esquerra, sèia dit senyor embaxador, no tenint
més que una precedència. Los tres senyors oÿdors ab lo espacio del dit lloch que corresponia
una cadira estavan assentats del meteix modo
que en copnsistori, venint a quedar vàcua la cadira que hauria agut de estar assentat lo senyor
deputat lo real si aguessen acistit dits senyors
deputats ecclessiàstich y militar, de modo que
dit senyor embaxador no venia a tenir sino és
una precedència de dits senyors consistorials. Y
havent estat assentats en dita forma un bon
rato, dit senyor embaxador //670v // jurà a Déu,
nostre senyor, y als seus sagrats quatre sants
evangelis, de haver-se bé y llealment en la embaxada per ell en veu del Principat fahedora a sa
magestat. Prestant qual jurament se despedí dir
senyor embaxador de sas senyorias ab molta
cortesia. Fonch acompanyat dit senyor embaxador ab dita forma per los dos senyors consistorials y per los sobredits officials fins baix al cap
devall de la escala. Tot lo que se observa inseguint lo exemplar que·s en lo dietari del trienni
MDCLXXXIX, en jornada de VI de desembre
MDCLXXXI.
Divendres, a XIIII de janer, MDCCI. En aquest
dia lo magnífich Joseph de Lana y de Cáncer,
racional de la present casa, de orde de sas senyorias, per estar lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de occupat ab negocis graves tocants a la
Generalitat, és anat en casa del General y Bolla
de la present ciutat per a fer continuar y subhastar los drets del General y Bolla de Barcelona,
Bollas foranas, de monedas y çafrans, y en ningun d’ells se ha trobat dita alguna, segons relació // 671r // ha fet a sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia ha partit de la present ciutat lo il·lustre general de la cavalleria don Joseph
de Agulló y Pinós a effecte de anar a cumpliment de sa magestat, que Déu guarde, de part
de tot lo Principat, en la conformitat que per lo
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias se
li ha ordenat com a embaxador del present
Principat.
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Dissapte, a XV de janer MDCCI. En aquest mateix
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo doctor en medicina Joseph
Fornés, mediant jurament, ha fet relació que lo
doctor Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, ha
continuat y continua en sas desganas y indisposicions, de tal manera que li ha impedit y de present li impedeix la personal servitut de son offici.

Segueix-se dit bitllet.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una certificatòria
autènticha de la qual apar com la Real Audiència, despedit en nom del rey, nostre senyor, don
Felip Quart de Aragó y Quint de Castella, y paper que sas senyorias han rebut de part de sa excel·lència, ab un bitllet de VI del corrent, de part
de sas senyorias, com més llargament és de véurer, de dita certificatòria y papers, que són assí
cusits, signats de números CCCLXXXIX,
CCCLXXXX y CCCLXXXXI. Lo qual bitllet
han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo

«Vuestraa señoría me representó ayer por medio
de dos consistoriales, a las onse y media de la noche, que atendiendo a la vos general que corre de
que al modo con que despacha esta Real Audiencia, //672v // después de la muerte del rey, nuestro
señor, don Carlos Segundo, que está en gloria,
hasta el dia presente, prejudicaría a alguna de
las constituciones generales, privilegios o demás
leyes de la patria, diciéndose padecerían nullidat
las declaraciones echas por dicha Real Audiencia, y que en adelante se hiciessen lo que seria de
gran perjuicio a la utilidad y tranquilidad pública. Y que haviendo passado vuestra señoría asser diligencias para averiguar el fundamento
que puede tener esta dependencia, y hallado que el
intermedio que concideran podria ver para obviar los inconvenientes que podian resultar de no
darse prompta procedencia en la suspensión por
aora del curso de los negocios, me suplica vuestra
señoría, por medio de dos consistoriales, sea servido que el mejor modo y manera que me parece de
disponer se suspende el curso en dichos negocios en
el interim que el consistorio concluya las diligencias para la total averiguación de este hecho. A
que devo responder a vuestra señoría con el parecer de esta Real Audiencia, juntas las tres salas,
que la vos general que expressa vuestra señoría se
ha difundido quanto a que por el modo en que
despatcha esta Real Audiencia, después de la
muerte del rey, nuestro señor, don Carlos Segundo, que está en gloria, el dia presente, puede resultar perjuicio alguno a las generales constituciones, privilegios y demás leyes de la patria,
// 673r // lo hallo insustancial y sin fundamento,
pues la forma del exercicio de la jurisdicción contenciosa no tiene enquentro con la real disposición
testamentaria, porque ha mandado precedido la
declaración del rey, nuestro señor, don Felipe
Quinto, que Dios guarde, como la consta a vuestra señoría por real despacho de la junta de gobierno expedido por el Consejo Supremo de Aragón en XXIII de noviembre del año próximo
passado, se juzga y es reinante, sin considerarse
necesaria más diligencia ni cumplimiento de
otras circunstancias que no se pueden cohartar
respecto de las dignidades reales, ni tampoco se offrece oposición alguna en el caso presente que está
favorecido del derecho común, antes bien, la observancia misma le corrobora demás que qualquiera supuesto quede desvanecido respeto de que
haviendo consultado esta Real Audiencia a la
reyna, nuestra señora, y junta de gobierno sobre

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
671v i 672r del trienni 1698-1701.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
671v i 672r del trienni 1698-1701.

En aquest mateix dia me han ordenat // 671v //
sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta escrita a sas senyorias per don Anton
de Ubilla y Medina, secretari del despaig universal, en orde y en resposta del alívio dels allotjaments, com més llargament és de véurer de
dita carta, que·s cusida, signada de número
CCCLXXXVIII y del thenor següent:
Segueix-se dita carta.
«Haviendoa dado quenta en la junta de la carta
de vuestra señoría de XXII del passado, en que sobre que les alivié de los alojamientos de cavalleria,
me manda diga a vuestra señoría se está en este
cuydado, y que de prompto se le alivirá a vuestra
señoría sacando tres mil infantes y mil de montados. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Madrid, a VIIII de henero de MDCCI. Don Antonio de Ubilla y Medina.»
Diumenge, a XVI de janer, MDCCI. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim deputat militar és tornat
en lo consistori de sas senyorias per estar convelescent de sa passada indisposició.
672r

present dietari, lo qual és assí cusit y signat de
número CCCLXXXXIX y del thenor següent:

En aquest mateix dia, no obstant ser festa de
precepta, se ha ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias en casa del il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich per
rahó de sa indisposició, per a tractar negocis
graves tocants a la Generalitat.
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la forma del despacho, fue servido responder en los
términos que reconocía vuestra señoría de la copia de la carta adjunta del marqués del Palacio,
secretario del Supremo de Aragón, de la que, assí
mismo, incluye del billete del señor presidente de
aquel consejo, duque de Montalvo, dirigido al
protonotario de la Corona de Aragón, que·s la
que observa esta Real // 673v // Audiencia, juzgándose incompatible que se continue mi lugartenencia, como tiene vuestra señoría deliberado,
que sea sin exercicio de ambas jurisdicciones, pues
en todas ellas se ha de usar de la misma formalidad.

ría muchos años. Barcelona y henero, XV, de MDCCI. Jorge Landgrave de Hassa.
Ilustres y fidelíssimos deputados del General de
este Principado.»
674v

Por todo lo qual, no hallo motivo por donde puede
dar orden para que se reprenda el curso de los negocios, que·s el medio que vuestra señoría me propone, assegurando que no puede ser mi ánimo ni
es perjudicar a alguna de las generales constituciones, privilegios y demás derechos de la patria,
antes bien, atender a su observancia, como ahora
experimenta y experimentará vuestra señoría durante mi gobierno. Dios guarde a vuestra señoría
mucho años. Barcelona y Henero a los VI de MDCCI. Jorge Landgrave de Hassa.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General de esse Principado.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad,
virrey y capità general en lo present Principat,
enviat a sas senyorias, junt ab la resposta que ha
fet a la excel·lentíssima ciutat, sobre los negocis
corrents aserca lo despatxar la Real Audiència
en nom del rey, nostre senyor, don Felip
//674r // Quart, que Déu guarde, y que dita resposta sia cusida en lo present dietari, la qual és
assí cusida, signada de número CCCXCIII,
com més llargament és de véurer de dit bitllet,
que és assí cusit, signat de número CCCLXXXXII y del thenor següent:

Dimars, a XVIII de janer, MDCCI. En aquest die
no ha acistit en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.
Dimecres, a XIX de janer, MDCCI. En aquest dia
sas senyorias, per orde dels senyors don Ramon
de Codina y Ferrera y Diego Martines y de
Foix, ciutedà, havent primer obtingut hora per
medi de un verguer a dotse horas del migdia,
han enviat una embaxada en escrits als
excel·lentíssims senyors concellers y savi Consell
de Cent de la present ciutat contenint suplicar a
sa excel·lència que si acerca de la declaració o
resolució que an de fer los doctors consulents
aplicats per sas senyorias ha advertit dit savi
Consell de Cent dient cosa particular se serveix
participar-li a ses senyorias, per què puguen
péndrer quant antes la més acertada //675r // resolució, com més llargament és de véurer de
dita embaxada, còpia de la qual és assí cusida,
signada de número CCCLXXXXIIII.
En aquest mateix dia, entre las quatra y las sinch
horas de la tarda, los excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat, per medi dels senyors Balthesar de Riba, cavaller y Christòphol
Lladó, ciutedà, havent primer obtingut hora per
medi de un verguer, han enviat una embaxada en
escrits a ses senyorias, juntament ab una còpia de
la resposta ha donada la excel·lentíssima ciutat al
excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general de aquest Principat, en al
paper y bitllet del dia XV del corrent que són en lo
present dietari, sots jornada de XVI del corrent,
suplicant a sas senyorias ab dita embaxada premediten son contengut, conforme més llargament és de véurer de dita embaxada y còpia de
dita resposta, que són assi cusits y signats de números CCCLXXXXV y CCCLXXXXVI.

Segueix-se dit bitllet.
«Ela día VI del corriente respondí a los concelleres
desta ciudad y savio Consejo de Ciento lo que ocurrió sobre la embaxada del antecedente, con
acuerdo y parecer desta Real Audiencia, juntas
las tres salas. Y haviéndome replicado a mi papel
en VII del mismo y conferídolo con esta Real Audiencia, he paçado a respoenderles en los términos
que reconocerá vuestra señoría de la copia adjunta que pongo en manos de vuestra señoría, para
que la tenga presente. Dios guarde a vuestra seño-

En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y Càncer, // 675v // racional de la present casa, de orde de sas senyorias, per estar lo
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
ocupat ab negocis graves tocants a la Generalitat, és anat en la casa del General y Bolla de la
present per a fer continuar lo encantar y subhastar los drets de General y Bolla de Barcelona y
Bollas foranas de monedas y safrans. Y en ningun de ells se ha trobat dita alguna, segons ne
han fet relació a sas senyorias un verguer.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
673v i 674r del trienni 1698-1701.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del general y pre-
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sent casa, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich per sa desganat, notàs y
continuàs en lo present dietari com, havent-se
volgut presentar a sas senyorias una requesta a
instància de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona a dit síndich, ha entregat a mi, secretari y
scrivà major del General, lo síndicat autèntich
per los assessors de dita ciutat habilitada per un
dels magnífichs assessors, esmenant-se antes de
la paraula «interpel·la», // 676r // dient «se suplica». Y en quant manester sia interpel·la y així
mateix la firma de un advocat de dita ciutat, esborrant la paraula «assessors». Y la requesta per
lo il·lustre y fidelíssim deputat ecclessiàstich,
per ocasió de estar desganat, és estada entregada y habilitada. Y per quant dit síndich també
ha volgut presentar altra requesta al procurador
fiscal del General, pretenent-se devia ser habilitada també per un dels magnífichs assessors, se
ha pres lo medi que antes de presentar-se fos
vista y regoneguda per dits assessors, com ho és
estada.

a

677r

En aquest mateix dia me han ordenat ses senyorias a mi, dit secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un acte de sindicat
autèntich fet per los excel·lentíssims senyors
concellers y savi Consell de Cent de la present
ciutat a favor de Joseph Güell y Carlos Grau,
notaris públichs de Barcelona, simul et insolidum, rebut en poder del secretari y scrivà major
de dit savi Consell de Cent als VII del corrent
mes de janer, juntament ab una súplica. Y en
quant menester sia requesta en dit nom de síndich de dita excel·lentíssima ciutat, // 676v //
presentada per dit Joseph Güell a sas senyorias,
ab acte en poder de dit secretari y scrivà major
del General rebut lo dia present y resposta per
sas senyorias feta al peu de dita requesta acerca
de que sas senyorias isquen al reparo de la contravencia se diu se da per la Real Audiència com
més llargament és de véurer de dit sindicat y requesta. Que tot és assí cusit, signat de número
CCCLXXXXVII y CCCLXXXXVIII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari semblant súplica, y en
son cas y lloch requesta presentada per dit síndich de dita excel·lentíssima ciutat, en dit nom
al il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per haver estat absent del il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per sa indisposició, ab altre semblant acte rebut en poder de
mi, secretari y scribà major del General lo dia
present, junt ab la requesta per sa senyoria feta a
dita requesta al peu de aquella continuada, com
més llargament és de véurer de ditas requesta y
resposta.
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que és assí cusida, signada de número CCCXCIX.
Divendres, a XXI de janer MDCCI. En aquest die,
constituhït personalment en lo concistori de sas
senyorias lo doctor en medicina Francisco Fonllonga, mediant jurament, ha fet relació a sas senyorias com Passià Vasià guarnimenter, receptor del General, des de diumenge proppassat en
ensà està detingut en lo llit de febra ab repencions, de forma que li ha impedit y impedeix de
present la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix die, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs acessors ordinaris, advocat
fiscal del General de la present casa y // 677v //
dotse doctors consulents ab lo qual aconcellan a
sas senyorias fassan una protesta a sa excel·lència
acerca del modo y forma ab què lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general en est Principat, y la Reial Audiència exerceixen jurisdicció y fan los despaigs com més
llargament és de vèurer de dit vot que és assí cusit, signat de número CCCC y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesus,b Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels señors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal de dit General y doctors consulents infrascrits ab diffarents deliberacions per sas senyorias fetas des
del dia V del corrent acerca del modo y forma
ab què lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general en est Principat, y
Reial Audiència exerceixen jurisdicció y fan los
despaigs. Al què se han ajustat las instàncias de
la present excel·lentíssima ciutat y del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar. Vistas las ditas
deliberacions, vistas diffarents emba- // 678r //
xadas y recados que han passat acerca de est negoci entre lo dit molt il·lustre y fidelíssim concistori y dita excel·lentíssima ciutat y bras, vista
en particular la suplicació ab acte presentada a
dit concistori per lo síndich de dita ciutat als XIX
del corrent, interpelant y requerint sobre dit negoci als dits senyors deputats y oÿdors, vist lo
recado lo dia de ahir reportat al concistori per lo
síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras, explicant de part de est que estiamaria posen sas senyorias en execució lo instat per lo síndich de
dita ciutat ab dita suplicació, y vist lo demés se
a. a continuació requesta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1802-1804.
b. l’original del vot intercalat entre els folis 677v-678r del
trienni 1698-1701.

devia vèurer. Attenent que la gravedat del negoci y la multitut de papers que van mirant-se
aserca de ell, escrits axís anys atràs com de present y que actualment se estan treballant per
part de dita ciutat, segons ho ha expressat al
concistori dita ciutat en la última embaxada feta
dit dia XIX, no ha donat lloch a poder-se pèndrer
encara la última y final resolució per a aconsellar
a sas señorias, y attesa altrament la precisa
instància de dita excel·lentíssima ciutat y molt
il·lustre y fidelíssim bras; per ara y fins que pugan resolutivament aconsellar y donar son parer
sobre la matèria y per los fins y // 678v // effectes
que mencionarà la scriptura avall continuada
són de est vot y parer que pot y deu dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori ordenar al síndich
del General present a dit excel·lentíssim senyor
llochtinent general, llevant acte autèntich de la
presentació, la scriptura del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat de
Catalunya diuhen a vostra excel·lència que obtemparant a la real disposició testamentària del
sereníssim rey don Carlos segon, nostre señor,
que glòria gosa, y reals decrets de data de primer, II, III de nohembre proppassat resolgueren
lo dia XV de dit mes asentir com asentiren que
vostra excel·lència continuàs la llochtinència general en est Principat sens fer nou jurament tot
lo temps que li faltava per acabar son trienni,
entenent fer particular obsequi a la gloriosa
memòria de la magestat difuncta, y ab la certesa
que sa magestat no volgué fer prejudici algú a
las generals constitucions, privilegis y altres
drets de est Principat. Y havent-se després tingut la desitjada notícia de la acceptació del real
successor de sa magestat, lo rey nostre senyor
don Phelip, que Déu guarde, ha entès lo concistori que //679r // vostra excel·lència despatxa en
son nom y com a son llochtinent general aserca
de la qual forma y modo de despaig se tròban
dits deputats y oÿdors instats y requirits per aprt
del síndich de la present ciutat, pretenent que
aquella se opposa a ditas generals constitucions,
privilegis de dita ciutat, usos, costums y altres
drets de la pàtria, interpolant-los que en cumpliment de la obligació de son càrrech apliquen
las diligèncias més proporcionadas per a prevenir y obviar a dits prejudicis y asegurar la observansa de ditas constitucions y privilegis. Y per
quant la gravedat del negoci no ha donat lloch
encara als assessors, advocat fiscal y XII doctors
consulents aplicats a pèndrer la final resolució
en aquell y per a què mentres se tarde en ella no
puga la taciturnitat del concistori obrar prejudici algú a la observansa de las generals constitua. l’original de la cèdula de suplicació intercalat entre els folis
680v-681r del trienni 1698-1701.
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cions, privilegis, usos, costums y demés drets de
la pàtria. Per ço, explicant sa intenció per medi
del síndich del general, protèstan y declaren que
per lo modo y forma sobredit ab què vostra excel·lència y la Reial Audiència han despatxat y
despatxan, no sia ni puga ésser vist en temps
algú fer prejudici, lesió y derogació a ditas generals constitucions, privilegis, usos, costums y
demés drets de la // 679v // pàtria y a sa observança, ans bé aquells resten salvos e il·lesos al
concistori y a tot lo present Principat, a effecte
que en tenir lo concistori dita final resolució y
en son lloch, cas y temps, puga obrar y valer-se
dels medis proporcionats y que li competèscan,
suplicant a vostra excel·lència sia servit acceptar
ditas protestacions y salvetats y permètrer que
de la present escriptura sia llevat acte en sa forma estilada. Y axís ho senten. Barcelona, II janer
de MDCCI. Don Anton de Cruÿlles, assessor subrrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis
Cathaloniae advocatus. Llampillas, consulens.
Arcidet, consulens. Huguet, consulens. Dehona,
consulens. Oliva, consulens. Copons, consulens.
Doctor don Pedro de Cardona. Martí, consulens.
Balart, consulens. Dou, consulens. Cormelles,
consulens. Solanes, consulens.»
En aquest mateix die, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, rational de la present casa,
de orde de sas señorias per estar lo il·lustre y fidelíssim concistori ocupat ab negocis graves tocants a la Generalitat és anat en la casa del General y Bolla de la present ciutat per a fer
continuar lo encantar y subhastar los drets del
General y Bolla de // 680r // Barcelona, Bollas
foranas, de monedas y de çafrans, y en ningun
de ells se ha trobat dita alguna segons relació ne
ha fet a sas señorias un verguer.
Dissapte, a XXII de janer MDCCI. En aquest dia,
lo il·lustre y fidelíssim señor deputat real ha participat a sas señorias com lo dia present se·n ha
de anar de la present ciutat respecte de tenir algunas ocupacions precisas en Badalona y altrament al Pla de Barcelona, y que demà de matí
tornarà en concistori. Lo què han ordenat sas
señorias a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, continuàs en lo present dietari.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor real, acompañat de alguns cavallers
que havia convidat entre tres y quatra horas de
la tarda, és estat padrí de un bateig en la iglésia
parrochial de Santa Maria del Mar, de la present
ciutat. Dit senyor oÿdor real féu la funcció com
estila qualsevol particular, emperò aportant la
insígnia de domàs carmesí ab lo escut de or ab
una escomilla negra per a //680v // portar dol sas
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señorias per la mort del rey nostre señor don
Carlos segon, que està en glòria, y ab un verguer devant de ell sempre ab massa alta, cuberta
emperò de dol per la raó dalt dita, per ocasió de
no ser en la present ciutat com dalt se ha dit lo
il·lustre y fidelíssim señor deputat real que altrament no hauria pogut, respecte que los senyors
oÿdors dins la present ciutat no poden aportar
massa quan ý és lo senyor deputat de son bras,
la qual insígnia se posà dit senyor oÿdor en lo
cor de dita iglésia, y axí mateix dit verguer se
vestí en dit cor ans de comensar-se la funcció. Y
finida ella, dit señor oÿdor se llevà la insígnia en
dit cor y en lo dit puesto se despullà dit verguer.
En aquest mateix die, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una protesta que inseguint lo vot fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General y dotse consulents aplicats lo dia de ahir cusit y continuat en lo present
dietari sots dita jornada, per medi del síndich
del General han prestat ab actea // 681r // al excel·lentíssim señor príncep D’Armestad, llochtinent y capità general en lo present Principat, rebut en poder de mi, dit secretari y escrivà major
del General, y de don Joan Baptista de Aloy, secretari de província y escrivà de manament, símul estipulants y in solidum clohents lo die present, junta ab la resposta per sa excel·lència feta
a dita protesta al peu de aquella continuada,
com més llargament és de véurer de dita protesta y resposta, que·s assí cusida, signada de número CCCCI.
Diumenge, a XXIII de janer MDCCI. En aquest
dia, ha tornat de Badalona ahont havia anat lo
dia de ahir per afers propris lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix dia, no obstant ésser festa de
precepte, se ha ajuntat lo il·lustre y fidelíssim
concistori de sas señorias per tractar negocis
graves tocants a la Generalitat y no ha acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
Dilluns, a XXIIII de janer MDCCI. // 681v // En
aquest dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y
de Cancer, racional de la present casa, de orde
de sas señorias, per estar lo il·lustre y fidelíssim
concistori ocupat ab negocis graves tocants a la
Generalitat, és anat en la casa del General y Bolla de la present ciutat per a fer continuar lo encantar y subhastar los drets de General y Bolla
de Barcelona, Bollas foranas, de monedas y de
çafrans, y en ningun de ells se ha trobat dita ala. a continuació una protesta transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1804-1805.
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guna segons relació ne ha fet a sas señorias un
verguer.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas (senyorias) lo doctor en
medicina Miquel Llatalí, mitgensant jurament,
ha fet relació a sas señorias com Gaspar Pontallà, guarda de la Bolla, continua ab las mateixas indisposicions, de forma que li han impedit
y de present li impedeixen la personal servitut y
exercici de dit son offici.
Dimecres, a XXVI de janer MDCCI.a // 682r // En
aquest dia, constituhït personalment en lo concistori de sas señorias Pera vilasseca, notari causídich, com a procurador de Pacià Vasià,
guarnimentar, receptor de la taula del General,
consta de sa procura en poder de Anton Navarro, notari públich de Barcelona, al primer de
abril MDCLXXXXVI, la qual és assí cusida y signada de número CCCCII, y contenint lo dit offici
de receptor de la taula del General de la present
ciutat en dit nom ha renunciat lo dit offici en
mà y poder de sas señorias a favor y en cap de
Armangol Casas, apothecari, suplicant a sas señorias sian servits admètrar-li dita renúncia,
attès dit offici és altre dels antichs vendibles que
poden alienar-se. Y sas señorias han admesa
aquella si et in quantum per capítols de Cort los
és lícit y permès, present en ditas cosas lo doctor
misser Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici
de escrivent extrehordinari de la Escrivania Major de la present casa, en lloch y com a substitut
de mi, don Ramon de Codina y Farreras, secretari y escrivà major del General, essent presents
per testimonis Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats en verguers de sas señorias.
En aquest mateix die, y poch aprés de feta la
dita renunciació de dit offici, // 682v // als dos
quarts per las dotse horas del mitgdia, lo doctor
en drets misser Aleix Fornaguera en nom y com
a mon substitut de mi, secretari y escrivà major
del General, per orde de sas señorias se és constituhït personalment en casa de dit Passià Vazià,
guarnimenter, ciutedà de Barcelona, que la té
cerca lo portal Nou de la present ciutat, a effecte de véurer si vivia dit Passià Vazià en lo temps
que se féu la renúncia de dit offici. Y trobà dit
misser Aleix Fornaguera que dit Passià Vasià
parlava, essent presents lo doctor March Canas,
prevere y rector de Santa Eulària Mèrida, y Jaume Navella, corder.
En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, rational de la present casa,
de orde de sas señorias, per estar lo il·lustre y fia. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1805-1806.

delíssim concistori de sas senyorias ocupat ab
negocis graves tocant a la Generalitat, és anat en
la casa del General y Bolla de la present ciutat
per fer continuar lo encantar y subastar los drets
de General y Bolla de Barcelona, Bollas foranas,
y de moneda y de çafrans, y en ningú de ellas se
ha trobat dita alguna, segon relació ne ha fet a
sas senyorias un verguer.
683r

líssims señors diputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya. La data en
Dax, a XII de janer MDCCI, traduhïda de llengua
francesa // 684r // en nostra vulgar cathalana.
Senyor. Yo miro com a gran ventura la ocasió
que vosaltres me donau en poder fer compèndrer al rey catòlic la justícia deguda a una nació
de que jo he fet sempre estimació per lo valor, la
fidelitat y las altres qualitats que fan la noblesa y
los pobles igualment recomenats, ab esta intel·ligència, señors, he tingut la honrra de presentar a sa magestat cathòlica la carta que mi haveu enviada assegurant-vos de las seguretats
certas de sa protecció ab la resposta a vostra carta quant sa magestat serà a sos estats, que ý deu
entrar incessantment ab designe de fer ditxosos
sos fels vassalls, los quals no seran solament
mantinguts en llurs privilegis, sinó que experimentaran los effectes de sa bondat. Sa magestat
me mana donar-vos-ne la seguretat en particular a mi, interesso sinceríssimament a vostre
bona ventura la experiència de molts anys, en
los quals jo he tingut la ditxa de governar la armada del rey, mon amo, en Catalunya, me ha
fet conèixer que vosaltres ho marexeu assò, mes
me enpañarà a mostrar-vos en totas ocasions
que yo so més perfetament que ninguna persona, señors, Vostra aficionat servidor lo mariscal
duch de Noalles. Senyors de la Diputació de
Catalunya.»a

Dijous, a XXVII de janer MDCCI. En aquest dia,
no ha acistit en lo concistori de sas senyorias lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per estar malat y no se’n farà altra nota fins
quede convelescent y tornia en concistori.
En aquest mateix dia, se ha juntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias en casa
del molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich per ocasió de estar sa senyoria desganat y estar-ho també, com se ha dit, lo molt
il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich per
quant se offeriran alguns negocis precisos que
demanàvan que estigués junt lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias.
En aquest mateix dia, lo síndich de la present
excel·lentíssima ciutat ha posat en mà de sas senyorias una súplica en y ab la qual dita ciutat
donà per suspitosos als dos magnífichs acessors
del General y alguns dels consulents aplicats sobre lo que dèuhen y poden fer sas señorias acerca lo modo que despatxa la Reial Audiència en
nom del rey nostre // 683v // señor don Felip
quart de Aragó, que Déu guarde, pretenent-se
que eix modo de despaig contravendria al disposat per generals constitucions. Y si bé dita súplica és estada comesa a justícia, emperò perquè
constàs de est fet en dietari, han ordenat sas señorias cusís en lo present dietari lo sindicat y còpia de dita súplica junt ab la decretació, com
més llargament de dit sindicat y còpia és de véurer que tot és assí cusit y signats de números
CCCCIII.

684v

En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias
cusís en lo present dietari una carta que tenia rebuda del duch y mariscal de Noalles com de ella
és de véurer, la qual és assí cusida y signada de
número CCCCIIII, y que cusís y continuàs una
còpia de dita carta traduhïda en francès en idioma cathalà com és de véurer de dita còpia, la
qual és assí cusida, signada de número CCCCIIII, y del thenor següent. Segueix-se dita carta o còpia:

En aquest mateix die, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias Joan de Lascasas,
subrrogat en lo offici de correu del General, ha
fet relació de com als XI del corrent en Dax, a set
lleuguas de la ciutat de Bayona, dins la Fransa,
havia posat en pròprias mans del excel·lentíssim
senyor duch de Noalles lo plech que sas señorias
li entregaren als XXVIII de desembre pròxim passat dins lo qual anava la carta per lo rey, nostre
senyor, y que als XII li pregunta ahont se trobaria en aquella ocasió lo il·lustre general de la artilleria don Joseph de Agulló, embaxador del
Principat. Al què li respongué que creya se trobaria en la ralla.

«Còpiaa de carta escrita per lo excel·lentíssim
señor duch de Noallas als molt il·lustres y fide-

En aquest dia, lo procurador fiscal del General,
constituhït personalment en lo concistori de sas
senyorias, ha fet relació que havent obeït lo
orde que se li havia donat de paraula per sas senyorias havia procurat averiguar si la Reial Audiència del present Principat despatxava en nom
del rey nostre senyor don Felip quart, que Déu
guarde, y que per so ja havia posat en mà de sas
senyorias una certificatòria de unas lletras despedidas per dita Reial Audiència en dit nom. Lo

a. l’original de la carta intercalat entre els folis 684v-685r del
trienni 1698-1701.

a. a continuació un sindicat imprès i una súplica transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1806-1808.

1285

[ 1701 ]

[ 1701 ]

què han ordenat sas senyorias a mi, sercretari y
scrivà major, continuàs en lo present dietari.
685r

Divendres, a XXVIII de janer MDCCI. En aquest
dia, per estar indisposts los il·lustres y fidelíssims
señors deputat y oÿdor eclesiàstichs axís per
consegüent no poder-se tenir concistori, no
han pogut baixar sas senyorias a la casa del General y Bolla y Bolla de la present ciutat per a fer
continuar lo encantar-se y subastar-se los drets
de General, Bollas foranas, Bollas de Barcelona,
de moneda y de çafrans, per lo què hi és baixat
lo magnífich racional del General y present
(casa), y no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, per trobar-se indispost
com se ha dit lo dit senyor diputat eclesiàstich,
és estat precís lo juntar-se lo molt il·lustre y fidelíssim concistori en sa casa ahont habita, que
és un quarto del Palau del rey, majorment que
dit senyor oÿdor eclesiàstich per sa desgana lo
dia present tampoch no podia acistir en concistori per quant se oferian negocis graves de la
Generalitat que instavan lo juntar-se sas señorias, y axís junts per lo magnífich Balthesar de
Riba, cavaller y síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, és estada presentada a sas senyorias una súplica ab cua de requisició del què
//685v // per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del General, és estat
llevat acte y axí mateix també de la resposta de
sas señorias. Y han ordenat a mi, secretari y escrivà major, cusís axís lo sindicat com y també
dits actes de requesta y resposta, com de ells és
de més llargament és de véurer que tots són assí
cusits y signats de números CCCCV.
Dissapte, a XXIX de janer MDCCI. En aquest dia,
se ha ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias en casa del il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich per ocasió de estar sa señoria desganat y estar·o també lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per quant se offerian negocis precisos que demanavan que·stigués junt dit mol il·lustre y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor real junt ab lo doctor misser Aleix
Fornaguera, subrrogat en lo offici de escrivent
extrehordinari del General y present casa, en
lloch y com a substitut de mi, don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del
General, per ocasió de tenir moltas y precisas
ocupacions en lo present dia, dit secretari junt
ab lo magnífich rational dela // 686r // General y
present casa és baixat en la casa del General de la
a. a continuació un sindicat, requesta i resposta transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1808-1813.
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present ciutat y en lo aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar-se en inventari los fraus trobats y apresos
en lo present mes de janer, y s·i han trobats los
infrascrits y següents:
Die III, janer MDCCI. Aprehenció feta en casa
Maria Montargull, en lo carrer d’en Cuch, de
set canes de tafatà negre entre doble, trobat a
un estudiant.
En aquest mateix dia, los excel·lentíssim senyors
concellers de la present ciutat per medi de son
síndich han eviat un recado con escrits a sas senyorias acerca que sas senyorias sian servits donar la deguda providència per a què se prenga resolució sobre lo punt principal que urgeix
per ocòrrer al reparo y major observansa de las
generals constitucions antes de passar a la declaració judicial de las suspitas dels magnífichs assessors y doctors consulents per dita excel·lentíssima ciutat al·legades, attès que antes de
passar a la declaració de aquellas han de precehir
primer las dilacions indispensables, com més
llargament és de véurer de dit recado en escrits
que de orde de sas senyorias, havent presa la paraula al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich en sa casa per estar malalt, a mi secretari
y // 686v // escrivà major del General donat és
assí cusit, signat de número CCCCVI.
En aquest mateix dia, havent semblantment
presa la paraula als il·lustres y fidelíssims señors
deputat y oÿdor eclesiàstich en sas casa per causa de estar malalts, me han ordenat sas señorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari còpia de una súplica donada a sas señorias per part del noble don Anton
de Cruÿlles, altre dels assessors ordinaris de la
present casa subrrogat, ab la qual representa a
sas senyorias diffarents rahons per las quals pretén no dehuen tenir lloch las suspitas per part de
la excel·lentíssima ciutat contra ell al·legades y,
si bé dita súplica és estada comesa a justícia, emperò per a que constàs de est fet en lo present
dietari la còpia de dita súplica junt ab sa decretació de orde de sas senyorias és assí cusida, signada de número CCCCVII.
Diumenge, a XXX de janer MDCCI. En aquest
die, no obstant ésser feriat, se ha ajuntat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias
per a tractar y discòrrer so-a // 687r // bre negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, és tornat al molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y
a. a continuació un recado i dues súpliques transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1813-1815..

fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich per estar convalescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, havent presa la paraula al
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
en sa casa per estar malalt, han decretat sas señorias cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas señorias per lo noble don Anton
de Cruÿlles, altre dels assessors ordinaris de la
present casa subrrogat, añadint ab aquella difarents rahons a la súplica per ell presentada a sas
señorias lo dia de ahir, cusida en lo present dietari sots dita jornada, com més llargament és de
véurer de dita súplica que és assí cusida, signada
de número CCCCVIII.
En aquest mateix dia, havent semblantment
presa la paraula al il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en sa casa per estar malalt, me
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escribà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari dos vots fets lo un per lo noble
advocat fiscal del General y tres doctors consulents aplicats, ab lo qual aconsèllan a sas señorias que no pot ni deu lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de //687v // sas senyorias pendent
la causa de suspitas donadas per part de la present excel·lentíssima ciutat passar anomenar assessors ni doctors consulents en son lloch dels
nobles don Anton de Cruÿlles y magnífich doctor misser Francisco Gallart y Pastor, assessors
ordinaris de la present casa, y de altres doctors
consulents; y lo altre, fet per sinch doctors consulents aplicats ab lo qual aconsèllan a sas señorias que pot y deu lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas señorias durant la dita causa de
recusació y sospitas anomenar nous assessors y
consulents en lloch dels recusats, com més llargament és de véurer de dits vots que són assí cusits y signats de números CCCCIX y CCCCX y
del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesus,a Maria, Joseph. En lo fet consultat per lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya als noble advocat fiscal de dit General y magnífichs doctors consulents aplicats, ab
deliberació per sas senyorias feta lo dia de ahir
acerca si pendent la causa de recusació y suspitas
al·legadas per part del síndich de la present excel·lentíssima ciutat dels nobles y magnífichs
acessors ordinaris de la present // 688r // casa y
tres dels doctors consulents aplicats junt ab altres per la declaració y resolució de si contrové o
no a las generals constitucions, privilegis y drets
de la pàtria lo modo y forma ab què ha despatxat y despatxa lo excel·lentíssim senyor llochtia. l’original del vot intercalat als folis 687v-688r del trienni
1698-1701.
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nent general del present Principat y Real Audiència, podan sas señorias anomenar altres dos
doctors en drets en assessors y altres tres consulents per a contrevenir dita resolució en lloch
dels recusats o si dèuhan esperar per a pèndrer
dita resolució que ante omnia sia la causa de suspitas declarada y finida. Vista la propkalendada
deliberació, vista la suplicació per part de dit
síndich lo die XXVII del corrent presentada, al·legant ditas suspitas y la commissió de aquella per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori feta a dos
magnífichs doctors per la declaració judicial de
ditas su(s)pitas, que tot se troba continuat en lo
dietari corrent, sots la propdita jornada, vista
una suplicació presentada per lo síndich del
molt il·lustre bras militar als XII de setembre del
any MDCXXII, al·legant per suspectes als tunch
magnífichs assessors de dit General, continuada
sots dita jornada en lo dietari del trienni MDCXX,
vista la deliberació de XIII de setembre de dit
any MDCXXII que·s llitg en lo llibre de Deliberacions // 688v // del mateix trienni, ab la qual durant la causa de suspitas contra dits assessors per
dit síndich al·legades foren anomenats altres en
son lloch, vista la conclusió feta als XVI de janer
MDCXXIII en dita causa de suspitas per part de
dit síndich dels bras militar al·legadas, que·s llitg
en lo llibre de Conclusions de dit anys
MDCXXIII, vista la protesta de orde de dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori lo dia XXII del corrent, instant lo síndich del General al dit excel·lentíssim senyor llochtinent general presentada, vista la suplicació lo dia de vuy presentada
per lo noble don Anton de Cruÿlles, altre dels
assessors recusats, continuada en lo dietari corrent, ab la qual expressament dicenteix y contradiu a que pendent la causa de ditas suspitas se
passe a fer nominació de altre en son lloch per
las rahons en dita súplica llargament expressadas, y vist tot lo demés que se devia vèurer.
Attès que en via de dret perden la causa de recusació y suspitas, deu suspèndrer-se y no passarse avant en la causa o negoci principal, que
aquella com article prejudicial no sia declarada y
finida; y encara que aparega que esta regla se limitaria en lo cas de haver-i urgent nececitat que
precisa a la prompta resolució o de la // 689r //
causa y negoci principal sens poder esperar-lo
del article de recusació y suspita y que per esta
rahó fonch axís obervat en la present casa pendent la causa de recusació y suspitas per lo síndich del molt il·lustre bras militar en lo dit any
MDCXXII, al·legadas contra dits tunch magnífchs
assessors y que axís fonch declarat per los elegits
per dita causa de recusació y suspitas dit dia XVI
de janer MDCXXIII, havent pogut los senyors deputats pendent aquella anomenar a altres en
lloch dels recusats urgente nececitate, y que en
lo cas present concorreria esta rahó y urgència

[ 1701 ]
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per quant en cas que se declaràs haver-se contrafet a constitució, privilegi o dret algú de la
pàtria ab dit modo y forma de despatxar, lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori no podria
passar a fer las diligèncias que li aparexarian
convenients per lo reparho de las constitucions,
privilegis y drets, ab lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general del present Principat per
acabar aquest son offici y càrrech lo dia IIII del
mes de febrer pròxim vinent; emperò, attès que
la urgència de la nececitat // 689v // que podria
ésser causa per a limitar-se e o potius no tenir
lloch la dita regla de dret, ha de ésser precisa,
certa y que no puga thenir altre remey, lo què
en lo present cas cessa evidentment. Attès que
ab la protestació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori y presentada ab acte públich
instant són síndich al excel·lentíssim senyor
príncep D’Armestad, llochtinent general del
present Principat, als XXII del corrent mes y any
apar que fins a que se prenga la última y final resolució en dit negoci principal, han quedats assegurats e il·lesos los drets de la pàtria y las accions que pugan competir a dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori, y a qualsevol altre per a
axir al reparo de qualsevol contrafacció y lesió
que se pogués regonèxer haver patit las ditas generals constitucions, privilegis y demés drets de
la pàtria en qualsevol temps, cas y lloch, y per
tots aquells medis que aparegan més proporcionats. Y axí, encara que dit excel·lentíssim senyor
llochtinent acaba son offici y càrrechs, no queda
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori exclòs e
impocibilitat de poder axir al reparo de la lesió
de dits drets de la pàtria ni de fer las diligèncias
degudas y proporcionadas per a dit effecte, majorment si se concidera que segons lo thenor de
las requestas pre- // 690r // sentadas per part de
la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, lo dit reparo a la pretesa lesió dels drets de la pàtria sols
se poria fer en las corts generals celebradoras y
per consegüent no concòrrer vuy la urgent nececitat que se presuposa ésser precisa per a poder-se apartar de dita regla de dret. Attès també
que la urgent causa y nececitat que fou conciderada en los sobre referit fet del any MDCXXII era
de molt difarent espècie que la que pot ponderar-se en lo present cas per ésser aquella notòriament certa y de las més graves que podien
ocòrrer al benefici, quietut y utilitat pública, per
trobar-se lo present Principat aleshores sens virrey ho portant veus de governador de Catalunya absent de la present ciutat sens estar uberta
la vissa règia, y axís sens persona de alguna suposició per la administració universal de la justícia del present Principat ab nou embaxadors de
la present casa residents en Madrit y axí mateix
lo conceller en cap de la present ciutat, ab contínuos y repetits ordes de sa magestat per a que se
admete lo jurament del llochtinent anomenat
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qui lo instava de contínuo ab //690v // son privilegi legítimament despatxat, y ademés de assò
concorrian moltas altres cuasas gravas y urgents
com de tot consta en lo dietari de dit trienni de
MDCXX. Y axís és del tot ineplicable y diffarent lo
dit cas del present y la nececitat urgent que allí
se regonegue bastant no pot conmensurar-se ab
lo fet en què nos trobam, majorment si se concidera que en dit cas del any MDCXXII ni se consultà per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
si podria passar-se a la nominació de assessors
en lloch dels recusats ni per part de algú d’estos
se féu antes oposició ni contradicció formal com
en lo present cas se consulta y se ha contradit
formiter per lo noble don Anton de Cruÿlles, altre dels assessors recusats, ab la suplicació referida per ell lo dia de vuy presentada. Y trobant-se
dita formal contradicció e o in auditu, no pot
passar-se a la declaració del punt principal per
encontrar-se ab la disposició del mateix dret
municipal. Attès semblanment que passant-se a
fer nominació de nous assessors consulents en
lloch dels recusats no se conseguiria // 691r // lo
fi de poder-se fer diligèncias, en lo cas suposat,
ab dit excel·lentíssim senyor llochtinent durant
lo exercici de son offici y càrrechs del corrent
trienni, puix dits nous acessors y consulents que
serian anomenats precisament haurian manester
per extrahir-se del fet y satisfer-se de son estudi
més temps que no discorreria que no lo què discorreria des del dia present fins al de IIII del mes
de febrer pròxim vinent, en que dit excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad compleix y acaba son trienni. Y per consegüent no se pot conciderar nececitat alguna en fer dita nominació,
puix ab ella no se conseguiria la fi y effecte per
lo qualsevol suposar la dita urgència en haver-se
de fer la dita nominació, quant y més que qualsevols diligèncias que dit molt il·lustre y fidelíssim concistori regonegués haver de executar per
al reparo de dita pretesa lesió de dits drets de la
pàtria los podria fer para què dit excel·lentíssim
senyor príncep D’Armestad agués finit y acabat
son trienni ab lo successor en lo offici y càrrech
de llochtinent general conforme en altres casos
semblants se troba practicat y ob- // 691v // servat en la present casa com també ab los demés
ministres reals. Attès, finalment, que si se donàs
lloch a la dita nova nominació en lloch dels recusats se podria seguir un inconvenient y perjudici grave e irreparable y lo fi contrari, per lo
qual se pretén induhir la urgent nececita(t) per
quant podria la part instant o los requestats donar per suspectes a part o a tots dels demés consulents que vuy quèdan y etiam als que novament anomenarian y així si statim se hagués de
passar a nova nominació se retardaria més y casi
se impocibilitaria la declaració del punt principal, que tant desitja y ha instat lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori. Y per consegüent, se frus-

taria també lo poder fer algunas diligèncias durant lo dit trienni que és lo motiu ab què se pretextua la dita urgent nececitat, y altrament seria
ocasió de conciderabilíssims gastos a la present
casa ab los nous assessors y consulents, que cada
dia se hauria de anar mudant y axí de nou instruhint en y sobre dit negoci principal y en
qualsevols altres ocasions y negocis, estaria en
mà de qualsevol remòurer statim de algun negoci als magnífichs acessors, puix no faltaria
may apariència de // 692r // alguna nececitat urgent. Per ço y altrament, lo dit advocat fiscal y
doctors consulents infrascrits són de vot y parer
que lo dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
no pot ni deu, pendent la present causa de recusació y suspitas, passar a anomenar assessors ni
doctors consulents en lloch del noble don Anton (de Cruÿlles) y magnífich doctor Francisco
de Gallart y Pastor, assessors, doctor Rafael
Llampillas, noble don Pedro de Cardona y doctor Jaume Oliva, cosulents recusats, ans bé pot
y deu aguardar per a pèndrer la resolució en lo
negoci principal que conté omnia sia la dita causa de recusació de suspitas contra los sobredits
posadas declarada y finida, y axí ho senten salvo
semper. En Barcelona, vuy als XXIX de janer
MDCCI. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis de Cathaloniae advocatus. Marti, consulens.
Dehona, consulens. Huguet, consulens»

tors Joseph Ros y Roig y Emanuel Fèlix, jutges
y assessors per dita causa de suspitas anomenats,
farian relació en scrits ab la major brevedat possible a consemblant a sa senyoria si podan durant dita causa de suspitas anomenar altres doctors en drets en assessor per la intervenció sobre
la resolució se ha de pèndrer acerca del punt
principal, per lo qual són estats recusats, y se
podan també //693r // anomenar altres tres doctors en drets per consulents en lloch també dels
tres doctors recusats, o bé si deu sa señoria fidelíssima esperar per fer dita nominació a que sia
declarat per dits jutges de suspitas si aquellas
proceheix en o no, com més llargament en dita
deliberació està contengut. Vista la mateixa deliberació, vista la suplicació donada per part del
síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar
al molt il·lustre y fidelíssim concistori als XXII de
setembre MDCXXII sobre la recusació y suspita
al·legada per dit síndich contra lo doctor y canonge Pera Pla, sagristà de la Seu de Barcelona,
y lo doctor Antoni Viñola, assessors del General
de Catalunya, en lo fet consultat sobre la admissió de la llochtinència concedida per sa magestat a favor del excel·lentíssim senyor doctor
Joan Sentís, bisbe de Barcelona, al peu de la
qual suplicació interposà las parts lo magnífich
tunch advocat fiscal del General, vista la nominació de nous acessors als VIII de dit mes y any
feta en personas dels magnífichs doctors Francesch Tristany y Jaume Mir en lloch dels dits
magnífichs alashoras recusats, vista la acceptació
y juraments de dits nous acessors lo mateix dia y
any, vista la provisió en dita causa de recusació
feta als XVI de janer MDCXXIII per los magnífichs
doctors Gabriel de Malla y Lluís Güell, assessors
assumpts per dita causa de suspitas, vist tot lo
demés se havia de vèurer y premeditar.

Segueix-se altre vot:
«Jesus,a Maria, Josephus. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya al noble advocat fiscal del dit General y consulents aplicats ab deliberació feta als
XXVIII del corrent // 692v // mes y any, contenint
que en atenció de la súplica lo die present presentada a sas senyorias fidelíssimas per lo síndich
de la present ciutat, donant per suspectes als nobles don Anton de Cruÿlles y al magnífich Francisco de Gallart y Pastor, assessors del dit General, als doctors Rafel Llampillas, don Pera de
Cardona y Jaume Oliva per las rahons expressadas en dita súplica a effecte de que no pugan
aquells entrevenir en la resolució del punt principal del negoci, per lo qual punt ab altres eran
consultats per lo advocat fiscal acerca si lo modo
y forma ab què la Real Audiència de est Principat se despatxa dient en lo dictat de las lletras,
despaig de cancelleria «Felippus Dei gratiae» y
poch aprés «Georgius Landgrave, ejus locum tenens», se encontrave ab las generals constitucions, privilegis, usos, costums y demés drets de
la pàtria. La qual súplica fou decretada per la señoria fidelíssima y comesa als magnífichs doc-

693v

a. l’original del vot intercalat als folis 687v-688r del trienni
1698-1701.
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Attès y conciderat que encara que en via de dret
pendent la causa de recusació de algun jutge o
assessor cessa tot exercici de jurisdicció sens poder-se passar a fer procehïment algú ni menos a
la nominació de altre en lloch dels recusats fins
que se haja declarat lo article de la suspita o recusació, emperò dita theòrica y regle no proceheix,
quant ý ha urgència o nececitat de dir i dir-se la
causa o negoci del qual eran jutges los recusats,
de manera que si se havia de esperar la declaració
sobre lo article de las suspitas ans de la del punt
principal del negoci, podria patir algun detriment o causar prejudici a la pública y privada utilitat. Attès que la dita intel·ligència y limitació
de dita regla se troba axí practicada y observada
en la present casa, suposat que en lo cas dalt expressat del any MDCXXII havent-se presentat la
súplica de recusació y suspita per dit síndich del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar lo dia XII de
aquell any en lo XIII inmediat subsegüent, per lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori se passà a la
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nominació de dits magnífichs doctors de Tristany y Mir en lloch dels dits assessors recusats. Y
havent-se per estos proseguit la causa de recusació pretenent en ella no haver pogut lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori passar a la nominació de altres acessors en lloch de ells, pendent
dita causa // 694r // de recusació y que ditas suspitas al·legades no procehian ab provisió o declaració feta als XVI de janer MDCXXIII, fonch declarat per dits assessors assumpts per dita causa
de suspitas que havian pogut los molt il·lustres y
fidelíssims señors deputats y oÿdors, pendent dit
article de suspitas, per la urgent nececitat y altres
causas procehir a la dita nominació de altres assessors en lloch dels recusats, no obstant las rahons per dits recusats en contrari deduhïdas y
al·legades, si bé en quant ab las suspitas fou declarat no procehir aquellas, com apar en lo llibre
de Conclusions de la present casa des del any
MDCXXII fins al de MDCXXVIII. Los quals assessors
assumpts junt ab los consulents aplicats als XVI
de setembre de dit any MDCXXII passaren a fer lo
vot aconcellant al molt il·lustre y fidelíssim concistori lo que devia y podia fer sobre la matèria
consultada, de la qual havian estats recusats los
dits magnífichs acessors ordinaris de la present
casa, y axí bé passaren a conèixer del punt principal del negoci per la urgència de aquell, no obstant la litis pendència dels recusats. Y lo que més
és que la nominació dels nous acessors se féu per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori sens procehir vot ni relació en escrits de consulents y advocat fiscal. //694v // Attès semblantment que en
lo present cas la declaració y resolució del punt
principal comesa als nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, dels
quals eran o són los sinc recusats, segons las
circunstàncias occurrents aporta en si la urgència y nececitat de la aplicació de tots los medis
possibles per la breu declaració, per ço que lo
punt principal del fet consultat per vostra senyoria concisteix en si lo modo y forma de dit despaig en contra ab algunas de las generals constitucions, privilegis, usos, costums y altres drets
de la pàtria y las diligèncias que deu fer y obrar lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori, axí que la
naturalesa del negoci ja en si aporta la urgència y
nececitat, puix se tracta de evitar lo prejudici que
dits procehïments podrian causar a las generals
constitucions y altres drets del Principat, en tant
que per dit medi de al·legada contrafacció la excel·lentíssima ciutat qui ha requirit a sa senyoria
fidelíssima pretén que són nul·los per defecta de
jurisdicció ab lo modo y forma que se han exercit y continuant exercir-se. Y essent notori que
lo resíduo del trienni del excel·lentíssim senyor
llochtinent general ha de finir dins breu temps
finit, lo qual és ben cert que no podrian practicar-se las diligèncias de suplicar, protestar o requirir a dit excel·lentíssim senyor llochtinent ge1290

neral en cas que en la final resolució per lo molt
//695r // il·lustre y fidelíssim concistori consultada se aconcellàs haver-se de fer ditas diligèncias.
Attès que la dita urgència y nececitat de la expedició de dita resolució la ha ben conpresa y premeditada dit molt il·lustre concistori ab diffarents diligèncias y deliberacions, suposat en las
de set, onse, dotse, tretse y setse del corrent
fonch servit sa senyoria deliberar que dits nobles
y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aconsellasen sobre dit fet y acerca las diligèncias y demés que pot y deu obrar sa señoria.
Y en execució de ditas deliberacions havent-se
del tot aplicat dit assessor y advocat fiscal y consulents a dita incumbència incessantment, lo dia
dinou del corrent participà sa senyoria per medi
de embaxada a la excel·lentíssima ciutat la dita
continuació, prometent que quant antes se pendria la resolució en dit negoci y no obstant la
dita embaxada, así immediadament de altre que
en resposta dona dita excel·lentíssima ciutat,
passà lo síndich de esta ha presentar a dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori lo mateix dia XIX
una suplicació o interpelació, ab la qual requirí e
interpel·là a sa senyoria que encontinent sens
mora y tardansa alguna contradigués y dissentís
en tots los actes de jurisdicció y fahedors ab la
dita for- // 695v // ma y nom digués de nul·litat
de aquells ab las protestas, declaracions, requisitió, comminació de penas y refactió de dañs en
dita suplicació requisitòria més llargament contenguda. A la qual respongué lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori lo dia XXI del corrent que
inseguint lo vot y parer en escrits donat per los
dits assessors, advocat fical y consulents pro
tunch y mentres que aquestos acabàvan de pèndrer la final resolució, a la qual los tenia de nou
encarregat sa senyoria se aplicassen sens intermissió, per medi de protesta presentadora per lo
síndich del General al excel·lentíssim señor
llochtinent, explicaria son ànim protestan que
per lo modo y forma ab què sa excel·lència y
Real Audiència despatxa y ha despatxat, no fes ni
pogués ésser vist en temps algú fer perjudici o lezió a las generals constitucions, privilegis, usos,
costums y demés drets de la pàtria y a sa observansa, ans que aquells restassen salvos e il·lesos al
concistori y a tot lo Principat a effecte que en tenir dita final resolució en son cas y lloch y temps,
pogués obrar y valer-se dels medis més proporcionats y competents, y axí mateix lo molt il·lustre y fidelíssim concistori no obstant que li constava que dits assessors, advocat fiscal y
consulents se conferian tots los dias tant matí
com tarda, se dignà per // 696r // medi de diffarents recados y alguns donats de paraula per altre dels molt il·lustres y fidelíssims concistorials,
solicitant la brevedat de la final resolució, motivant-la ab la conveniència pública y urgència del
negoci. Attès que si dita final resolució se suspe-

nia o diferia fins a tenir la declaració de la causa
de suspitas, seria aquella inpracticable y moralment inpossible en lo que resta de resíduo del
trienni del excel·lentíssim senyor llochtinent general, puix encara que lo dret municipal per la
declaració de suspitas tinga previngut breus terminis però estos se dilàtan a causa de las deduccions de las pars, receptions de testimonis y altres provas, a las quals antes de fer-se solan
precehir recíprocas contradictions, com en effecte en la referida causa de suspitas que succehí
en lo any MDCXXII fou per lo termini de uns
sinch mesos diferida la declaració. Y encara que
se digués que seria contingent y molt factible
que la diligència de la nominació de nous assessors y consulents en lloch dels recusats no podria
aprofitar a la final resolució per lo mateix cas de
finir dins breu temps lo resíduo de la llochtinència del excel·lentíssim senyor llochtinent general
y no poder los nou assessors y consulents subrrogados quedar tant prest inservits, però lo dit
reparo // 696v // pot cessar en atenció que dits
subrrogados poden instruhir-se breument ab los
demés consulents que ja tenen fet competent estudi en la matèria y, en tot cas, la dilació no podria imputar-se al molt il·lustre y fidelíssim concistori, puix hauria fet las diligèncias possibles
que per son càrrech li incumbeixen. Attès, finalment, que encara que las ditas suspitas se sian
proposadas per dita excel·lentíssima ciutat e o
per son síndich, y axí bé apareixan ab ellas haver
volgut suspèndrer la final resolució del negoci
consultat, emperò a més de que la al·legació de
ditas suspitas no lleva lo medi que té lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de passar a la nominació de altres subjectes en lloch dels recusats, pendent lo judici de recusació, concurrent
justa causa y urgent nececitat, com concorra en
lo present cas, com no·l llevà ni impedí al molt
il·lustre y fidelíssim concistori en lo prenarrat fet
del any MDCXXII, en lo present no sols insta dita
declaratió final la excel·lentíssima ciutat, si també lo síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar com ó acredita la requesta o interpel·lació per ell novament presentada al molt il·lustre
y fidelíssim concistori. Per tot lo què y altrament, los consulents aplicats infrascrits són de
vot y parer que pot //697r // y deu lo molt il·lustre y fidelíssim concistori durant la dita causa de
recusació y suspitas anomenar nous acessors y
consulents en lloch dels recusats, per a entrevenir en la final resolució se ha de pèndrer acerca
del punt principal, per lo qual són estats recusats, sens haver de esperar per fer dita nominació
a que sia declarat per dits assessors assumpts en
dita causa de suspitas, si aquellas proceheixen o
no, y axí ho senten. Vuy als XXIX de janer MDCCI.
Arcidet, consulens. Balart, consulens. Dou, consulens, Cormellas, consulens. Solanes, consulens».
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Dilluns, a XXXI de janer MDCCI. En aquest die, lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, rational de la present casa, per estar lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias ocupat ab negocis molt graves tocants a la
Generalitat, de orde de sas señorias, és baixat a
la casa del General y Bolla de la present ciutat a
effecte de fer continuar en subastar y encantar
los drets de General y Bolla de Barcelona, Bo//697v // llas foranas, de monedas y de çafrans, y
en ningú de ells se ha trobat dita alguna, conforme ne ha fet relació a sas señorias un verguer.
En aquest mateix dia, havent presa la paraula al
il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich
en sa casa per rahó de estar malat, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escribà major
del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias a Joan Pau Colomer, prevere subrrogat en lo offici del procurador fiscal del General, ab la qual per las rahons
allí contengudas suplica a sas senyorias sia de
son servey no passar a la nominació de novas
personas en consulents y assessors en lloch dels
suspectes, ans bé ordenar que·s passe a la última
resolució de las cosas consultades per sas senyorias lo noble advocat fiscal y consulents aplicats
per lo negoci principal de la stabilitat de las generals constitucions, junt ab la resposta feta per
sas señorias al peu de dita súplica, com més llargament és de véurer de dita súplica y resposta
que·s assí cusida, signada de número CCCCXI.

Febrer
Dimars, a I de febrer MDCCI. En aquest dia, Fermí Vehils, subrrogat en lo offici de verguer de sas
senyorias, constituhïta //698r // personalment en
lo concistori de sas señorias, absent lo il·lustre y
fidelíssim señor deputat eclesiàstich per sa indisposició, ha fet relació de com essent estat dos vegades lo dia de ahir entrada de nit y a las vuyt horas de la nit en casa lo doctor misser Salvador
Móra y Bosser a effecte de convidar-lo de orde
de sas senyorias per a venir, acistir a juntas y consultas per lo negoci expressat ab la deliberació lo
dia de ahir feta, no ha pogut trobar-lo en casa.
En aquest dia, Jacintho Morató, subrrogat en
lo offici de verguer de sas señorias, constituhït
personalment en lo concistori de sas señorias,
ha fet relació de com essent estat lo dia de ahir
en casa del doctor misser Thomàs Rovira a effecte de convidar-lo de orde de sas senyorias
per a venir, acistir a juntas y consultas per dit
negoci, las criadas de la casa li han dit que era
fora ciutat.
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1815-1816.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

En aquest mateix dia, lo magnífich doctor misser Salvador Mora y Bosser, constituhït personalment en lo concistori de sas senyorias, ha donat a sas senyorias moltas gràcias de la mercè li
havian feta de anomenar-lo per consulent en lo
negoci llargament expressat ab deliberació per
sas señorias feta lo dia de ahir, emperò que sentia molt no pogués servir a sas señorias respecte
ésser cuñat del noble don Joan Baptista Aloy,
scrivà de manament y altre dels requirits per la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona.
698v

En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari còpia de una súplica presentada a sas senyorias per part del doctor Rafel
Llampillas y Prous, ab la qual recusa a quatra
advocats y a un jutge de suspitas, com tot és de
vèurer de la còpia de dita súplica que·s assí cusida y signada de número CCCCXII.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo noble don
Geroni de Generes, com a procurador de Joseph Francesch Fonsant, scrivent, habitant en
Barcelona, consta de sa procura en poder de
Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, als
XXVIII del mes de nohembre MDCC, la qual és
assí cusida, signada de número CCCCXIII,
com a obtenint lo offici de ajudant primer de rational de la present casa de la Deputació del General de Catalunya, en dit nom ha renunciat lo
dit offici en mà y poder de sas señorias sien servits admètrer-li dita renúntia, attès dit offici és
altre dels antichs y que poden alienar-se. Y sas
señorias han admès aquella si et in quantum per
capítols de Cort los és lícit y permès, present en
ditas cosas jo, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y escrivà major del General, y presents
per testimonis Llorens March y Jacintho Morató,a // 699r // subrrogats en verguers de sas señorias.

de números
CCCCXVI.

CCCCXIIII,

CCCCXV

y

En aquest mateix dia entre sis y set horas de la
nit és vingut en lo concistori de sas senyorias
don Joan Baptista de Aloy, scribà de manament
y secretari de província, lo qual ha presentat a
sas senyorias un real privilegi de llochtinent y
capità general en lo Principat per lo rey nostre
senyor don Felip quart concedit, que Déu guarde, a favor del excel·lentíssim senyor compte de
Palma, la data del qual privilegi és en Irun, als
XXIII de janer // 699v // pròxim passat, a effecte
de que en vista de ell se acistesca al jurament
prestador per dit excel·lentíssim señor comta de
Palma. E sas señorias digueren farian mirar dit
real privilegi si venia despatxat en deguda forma.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari las protestas fetas y disposadas per los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General per lo jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, novament elegit en llochtinent y capità general de sa
magestat, que Déu guarde. Las quals protestas
són assí cusidas y signadas de números
CCCCXVII y CCCCXVIII, y del thenor següent. Segueix-se dita protesta:

En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una carta
scrita a sas señorias per los il·lustríssims señors
deputats del nobilíssim regne de Aragó, de data
de XXVI de nohembre pròxim passat, ab altre paper inclús, y altre de XVI de janer corrent, ab altre paper inclús escrita a sas senyorias per lo
molt il·lustres señors jurats de la univercitat,
ciutat y regne de Mallorca, tots fahents acerca
acceptar ab molt gust la disposició testamentària del sereníssim rey don Carlos segon, nostre
señor, que gosa de glòria, com de ditas cartas y
papers és de véurer, que tot és assí cusit y signat

«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, en Barcelona residints, e o per
ells lo síndich de aquells diuhen que com la universal justícia en lo present principat de Catalunya y sos comptats sia sempre estada regida y
administrada per los sereníssims senyors reys de
Aragó, de inmortal memòria, en pròpria persona o per llur primogènit, governador y en llur
absència per lo portant- // 700r // veus del general governador, y en assò los sereníssims reys ultra lo deute de superioritat se són obligats en
forma dispositive de constitucions y capítols de
Cort. E com la sacra, cesària y real magestat del
sereníssim senyor rey don Felip quart, señor
nostre, que Déu guarde, hage de present procehït la persona de vostra excel·lència, senyor
don Lluís Fernandes Portocarrero, compta de
Palma, marquès de Montaselaros, per llochtinent y capità general e per processos de regalia
en virtut dels usatges ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir corts y parlaments generals
en dit Principat y comptats, y fer processos de
regalia en virtut dels Usatges de Barcelona
“Authoritate et rogatu”, “Camini et stracte”,
“Monetae et simili modo”, y ab poder de convo-

a. a continuació una súplica, una procura i tres papers transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1816-1823.

a. l’original de la protesta intercalat entre els folis 699v-700r
del trienni 1698-1701.
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car en virtut del usatge “Princeps namque” en
composar aquell e fer altres procesos de regalia
de altres cosas a la real persona affixas, sí y segons en lo privilegi a vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació, està expressat. Los
quals actes són de tanta preheminència y affixos
a la real magestat que són de suprema regalia e
són tantsolament atorgats a la persona real e no
a altre persona comunicables, segons està disposat per generals constitucions, capítols y actes
de cort, privilegis, usatges, usos, pràcticas y observansa de aquells, los quals obstant, humil y
subjecta reverència permesa, tal poder no pot
ser altra persona tribuhït. E més senyor que en
vostra provisió // 700v // és y està feta expressa
menció que en la administració de la justícia axí
en lo civil com en lo criminal dega observar las
constitucions de Catalunya fetas en lo monestir
de Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, ahont
foren ordenats los senyors del Real Concell,
com sia observació de las ditas y altres constitucions obligat, ja sie los deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació,
emperò per salvetat de dits Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de aquells per los
predecessors de la real magestat llohadas, confirmadas, aprobadas y juradas, los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya e o
per ells lo síndich de aquell ab lo honor que·s
pertany, protesta que per lo llochtinència general y poder a vostra excel·lència atorgat no puga
ésser fet o causat ara o en lo esdevenidor prejudici algú, lesió o derogació, tàcita o expressament, en altre qualsevol forma y manera als dits
y demés usatges, constitucions, capítols y actes
de cort, privilegis, llibertats y observansa de
aquells e altres qualsevols drets, ans aquells o
aquellas en tot cas romangan salvos e il·lesos en
llur forsa y validitat ab tota plenitut e integritat
e sens prejudici, lesió o derogació de aquells.
Los dits deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya accèptan // 701r // lo jurament per vostra excel·lència prestador, tant emperò com no sia vist derogar ni prejudicar dits
usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de cort y observansa de aquells y altres cosas
ditas et alia, ni en tot quant sia vist derogar y
prejudicar en aquells no·i concenten ans expresament dicenten. E que per lo esdevenidor no
puga ésser tret en conseqüència, suplícan e ínstan que la sentència de excomunicació que per
disposició de las ditas constitucions ha ohïda y
té de ohir vostra excel·lència sia continuada al
peu de dit jurament, requirint al notari continue la present protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. Don Anton de
Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallar y Pastor,
assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
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Segueix-se altre protesta:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, en Barcelona residints, al primer del corrent mes de febrer àn rebut una real
carta de sa magestat del rey Don Felip quart, de
Aragó, y quint, de Castella, senyor nostre, que
Déu guarde, firmada de sa real (mà), dada en la
vila de Irun, a XXIII del mes // 701v // de janer
proppassat, ab la qual àn antès que sa magestat
és estat servit anomenar a vostra excel·lència excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes Portocarrero, comta de Palma, marquès de Montesclaros, per son llochtinent y capità general en lo
present Principat y comptats. Y si bé dits deputats y oÿdors han suplicat a sa magestat fos de
son real servey venir a honrrar y al·legrar aquest
son Principat ab sa real presència y jurar las generals constitucions, capítols y actes de cort,
usatges, usos, costums, privilegis y demés drets
de la pàtria que per sos sereníssims predecessors
reys de Aragó y comptes de Barcelona són estats
concedits, atorgats y jurats als dits Principat y
comptats y a las personas eclesiàsticas, militars y
reals, ciutats, vilas, llochs y col·legis de aquells,
entenent que sa magestat en observansa de
aquells deuria per sa real clemència dignar-se de
abstenir-se de la creació y nominació de llochtinent general en los dit Principat y comptats fins
haver prestat dins la present ciutat de Barcelona
lo jurament que en lo principi de son nou domini y nova successió y règimen de sos regnes y estats deu, salva sa real clemència, prestar, com
molts de sos sereníssims predecessors han sempre acostumat. Emperò, conciderant que sa magestat ab dita sa real carta és servit expresar las
justas y urgents // 702r // causas per las quals no
pot promptament venir en aquest Principat a
prestar son jurament per trobar-se continuant
son viatge per la cort de Madrit, y los molts negocis universals de la monarquia que se offereixen, los quals no permeten com desitja sa magestat poder des de luego afavorir a esta
província ab sa real presència, y confiant de que,
en haver donat aciento a las cosas y negocis de
sos regnes que ara lo impedeixen ab la major
brevedat que podrà, vindrà a est Principat a
prestar dit jurament y fer tota mercè a aquell y
sos habitants, y que la real intenció de sa magestat no és perjudicar la observansa de ditas constitucions y privilegis de est Principat ni voler-se
eximir de la dita obligació, conciderant lo sobredit y ésser de molta conveniència tenir un
llochtinent general de las prendas y representació com és vostra excel·lència y per lo molt
amor que tenen a sa magestat com a rey y senyor natural, per aquesta vegada tantsolament y
a. l’original de la protesta intercalat entre els folis 699v-700r
del trienni 1698-1701.
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ab que no puga ésser tret en conseqüència en
temps algú la nominació de dita gràcia y nominació de llochtinent general, ans de haver jurat
sa magestat com està dit, volent que reste franca
y líbera facultat a dits deputats de poder suplicar, representar e instar // 702v // sa magestat sie
de son real servey quant antes venir a honrrar
aquest son Principat ab sa real presència y cumplir a la obligació de prestar lo dit real jurament
axís durant lo present trienni, com altrament y
sens prejudici també ni derogació del capítol
XXVII comensant «Nostres succehïdors» del
rey don Jaume Segon, en la segona Cort de Barcelona en lo any MCCLXXXXIX, que·s la constitució segona, titulada «De jurament», y del privilegi del sereníssim senyor rey don Pere III,
concedit a la ciutat de Barcelona, data en ella als
XIIII de las chalendas de nohembre MCCCXXXIX y
del capítol XXII, comensant «Poch voldria»,
del rey don Fernando Segon, feta en la primera
Cort de Barcelona en lo any MCCCCLXXXI, constitució primera, titulada «De protonotari», y
sens perjudici dels demés usatges, constitucions, capítols y actes de cort, usos y costums,
privilegis y generals y particulars, y de qualsevol
altre dret de aquest Principat y comtats, als
quals no entenen prejudici car ans bé volan y
entenen que en tal cas romanguen salvos y il·lesos y en llur forsa y valor, ab tota plenitut e integritat, e més ab expresa protestació que no entenen que de aquest acte resulta ni puga resultar
concentiment que en temps algú sia provehït ni
admès altre qualsevol llochtinent general en lo
present Principat y comtats //703r // que primer
no sia prestat en la dita ciutat de Barcelona dit
real jurament, axí per sa magestat com per sos
sereníssims successors respectivament, volent
haver per repetidas e incertadas en la present
protestació totas y qualsevols protestacions que
en semblants casos són estadas fetas per part de
dit principat de Cathalunya y comptats de Rosalló y Cerdaña per semblants effectes. Y en quant
al present acte com aplicables per la stabilitat,
concervació y observansa de las generals consitucions, capítols y actes de cort, privilegis, usos
y costums de aquells ab la reserva sobra ja feta y
totas altres que per la concervació dels drets de
la pàtria fer-se deguessen y del millor modo y
manera que dir y pensar se puga, los dits deputats y oÿdors de comptes de dit General de Catalunya concenten al jurament que vostra excel·lència vol prestar ab tal, emperò que per dit
concentiment no sia vist derogar ni perjudicar
als dits usatges, costitucions, capítols y actes de
cort, y a la observansa de aquells ni a dits privilegis, axí generals com particulars, ni a las altras
cosas sobreditas, requerint al notari continue la
present protesta al peu del jurament de vostra
excel·lència. Don Anton de Cruÿlles, assessor subrrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrroga-

tus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis
Cathaloniae advocatus.»
703v
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Dimecres, a II de febrer MDCCI. En aquest dia,
no obstant ser dia de festa de precepta, se ha
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias per negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, se és partit de la present
ciutat de Barcelona per a la de Lleyda lo doctor
misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de
síndich del General, a effecte de acistir al jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor
comta de Palma, novament elegit en llochtinent
y capità general del present Principat.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se ha ajuntat en la present casa de la Deputació
una novena de personas dels tres estaments,
convidada per los verguers de sas señorias, en la
qual entrevingueren y foren presents menos
dos, per las causas que baix se expresaran, los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, lo senyor Don Fèlix Taverner, don Joan Baptista de Olsina y Vilanova, capitulars de la Seu de Barcelona, fra
Galderich de Santjust, paborde de Berga, de la
orde de sant Benet.
Per lo estament militar, los senyors don Alexandre de Boxadós, don Pere de Cartellà y Desbach, // 704r // don Francisco Juñén y de
Vergòs, qui no ha acistit per estar en lo llit; per
lo estament real, los senyors doctor misser Joseph Costa, qui no ha acistit per rahó de estar
ocupat per la conferència, lo doctor en medicina Jacintho Blanch y Geroni de Roquer y de
Codina, ciutedans honrrats de Barcelona.
Se assentaren primer los eclesiàstichs, després
los militars y després los reals, y feren la protesta
en la forma acostumada en orde al sèurer los
eclesiàstichs, militars y reals interposadament,
essent presents per testimonis Fermí Vehils y
Llorens March, subrrogats en verguers de sas
señorias, volent tenir-la per repetida en tots los
actes de la present Novena. A la qual novena axí
convocada y congregada, fonch per sas señorias
dit, refferit y donat proposició lo paper següent,
estant assentats sas señorias sota del docer de
bayeta negra ab cadiras cubertas de dita bayeta
negra per aportar dol per ocasió de la mort del
rey nostre señor don Carlos segon, que glòria
gosa, aportant per eix respecte cubertas las insígnias de domàs carmesí y escuts de or ab las
armas del General ab esco- //704v // milla negra,
y los señors de la novena ab cadiras de vaqueta
de moscòvia estant posadas a mitg círcol co-

mensant cerca la cadira ahont està assentat lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, y lo
secretari a la altra part ab cadira de vaqueta de
moscòvia. Lo qual paper fou llegit ab alta e intel·ligible veu de orde de sas senyorias per mi,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
escrivà major del General, lo qual ésa assit y signat de número CCCCXIX de orde de sas señorias.b,c
705r

E las ditas personas de dita novena, oÿda dita
proposició, són estats de sentir que la present
Novena divendres primervinent a las quatra horas de la tarda se torne a juntar, per a poder
aconcellar y dar son vot y parer del que dèuhan
y podan sas senyorias obrar en dita dependència, premeditant en lo interim dit fet per a poder-se millor manifestar lo sentir.
Dijous, a III de febrer MDCCI. En aquest dia, no
obstant ser feriat, s’és ajuntat lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias per negocis
y afers graves del General.
En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet escrit a sas señorias per lo excel·lentíssim príncep Darmestad, llochtinent general en
lo present Principat, de data del dia de ahir, ab
lo qual los incinua que lo dia present concistorialment vajan a palàcio a las nou horas y mitja
del matí, com més llargament de dit bitllet és de
// 705v // véurer, que·s assí cusit y signat de número CCCCXX y del thenor següent. Segueixse dit bitllet:
«Cond motibo de haver nombrado su magestad al
señor conde de Palma por sucesor mío en estos cargos, tengo que comunicar con vuestra señoría y todos sus concistoriales mañana jueves a las nueve y
media de la mañana, a cuyo fin se conferirá
vuestra señoría a este palacio. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona y febrero
II de MDCCI. Jorge Landgrave de Hassia. Señores
illustres y fidelíssimos diputados del General
d·este Principado.»
En aquest mateix dia, a las nou horas y mitja del
matí sas señorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich per sa indisposició,
concistorialment aportant sobre los pits las ina. a continuació ratllat, del thenor següent.
b. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
1823-1826.
c. a continuació trobem els primers paràgrafs del paper ratllats, amb un escrit al marge esquerre del foli que diu per error
se continuava la present scriptura que és assí cusida y se ha
esborrat lo que era ja continuat.
d. l’original del bitllet intercalat entre els folis 705v-706r del
trienni 1698-1701.
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sígnias de domàs carmesí ab los escuts de or ab
las armas del General, emperò tot cubert ab escomilla negra, y los verguers devant ab las massas altas posadas al coll, cubertas de paño negra,
y estos ab gramallas de paño negre y ab caperons del mateix a las spatllas y tot per ocasió del
dol que aportan per rahó de la mort del rey nostre señor don Carlos segon, que sia en glòria,
anant ab cotxes, so és, sas señorias ab un de
quatra mulas, acom- // 706r // pañats dels officials de la present casa, qui anaven ab dos cotxes
de dos mulas, y los verguers devant ab un cotxe
de dos mulas, acistint a sas señorias un aguasil
extreordinari que anava a peu per a que no encontrassen cotxes, carretas o altrament que·ls
impedís lo anar, són anats a palàcio en virtut del
dalt referit bitllet a conferir-se ab lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general en aquest Principat. Y arribats
allí, sa excel·lència és estat servit dir-los que sa
magestat, Déu lo guarde, era estat servit anomenar en llochtinent seu de esta província al excel·lentíssim senyor compta de Palma, que ell lo
dia de demà finia sos officis, que estava ab la deguda comprehenció de lo molt que havia degut
al concistori y que en qualsevol part se trobàs
no·s denegaria dedicar-se en quant se offerís del
servey del concistori. Al què per part de sas señorias és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim
senyor diputat militar que lo concistori tenia
ben experimentat la singular honrra ab què sa
excel·lència sempre se havia dignat afavorir-lo,
que may se podria borrar de la memòria lo
acendrat y acertat de son govern en esta província en lo temps de son trienni y que podrà assegurar-se sa excel·lència que lo únich desitg del
concistori no podria ésser al- // 706v // tre y no
procurar merèxer repetida ocasion en lo de son
major agrado y gust.
Divendres, a IIII de febrer MDCCI. En aquest dia,
se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, no obstant ser feriat, per offerir-se negocis de importància.
En aquest mateix dia, tocadas las deu horas de
la matinada, sas señorias anaren ab cotxe, essent
absent lo il·lustre y fidelíssim señor deputat
eclesiàstich per sa indisposició, aportant sobre
dels pits las insígnias de domàs carmesí ab los
escuts de or ab las armas del General, tot cubert
de escomilla negra a ocasió del dol que apòrtan
per rahó de la mort del rey nostre señor don
Carlos Segon, que gosa de glòria, anant sas señorias ab un cotxe de quatra mulas acompañats
dels acessors, advocat fiscal, secretari y escrivà
major, rational y officials de la present casa ab
los verguers devant ab massas altas cubertas de
paño negre, y estos vestits de cotas de paño negere ab los caparons a las espatllas per causa de
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dit dol, a la casa del General y Bolla de la
// 707r // present ciutat, per a fer continuar encantar los drets del General y Bolla de Barcelona, foranas, de monedas, çafrans, y en ningú de
ells se ha trobat dita alguna.
Y ha fet relació a sas señorias Joseph Iglèsias,
corredor de coll y ministre del General, com en
los drets de General y Bolla de Barcelona y foranas, de monedas y safrans per lo trienni vinent,
no·i havia dita alguna, per lo què sas señorias
porrogaren per altra diada.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda en la present casa de la Deputació se ajuntà la mateixa novena de personas, que·s juntà als
dos del corrent y essent absents d’ella los senyors don Francisco Juñent y de Vergós y lo
doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrrat de
Barcelona, per no haver acistit dit dia y per los
motius expressats en lo present dietari en dita
jornada. E las ditas personas de dita novena,
oÿda la proposició que dit dia dos del corrent
los fou feta en escrits per sas señorias y llegida
per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del General, ab alta e intel·ligible veu, attenent que en via de dret tant municipal com comú, pendent la causa de
recusació // 707v // y suspitas, deu suspèndrer-se
y no pot passar-se avant en la causa principal
que aquella com a artigle perjudicial no sia declarada y finida, y que no·s pot conciderar y
puga haver rahó que per a axir-se al reparo de
alguna constitució se·n age de alesiar altra, y tot
lo demés que està narrat ab lo vot fet per los nobles advocat fiscal y tres consulents que·s troba
cusit y continuat en lo dietari corrent als XXX de
janer pròxim passat, per quant la pretesa urgència que en ell se narra cesse respecte de finir-se
llochtinència al excel·lentíssim senyor príncep
Darmestad en lo dia present, a més que la dilació de la nominació dels nous dos acessors en
lloch dels dos ordinaris y axí mateix dels tres
consulents no·s pot imputar-se al molt il·lustre y
fidelíssim concistori per haver fet las diligèncias
possibles que per son càrrech s·i incumbia, que
és un dels puns principals ab que se fundamenta
lo dit vot dels V consulents suposat, inseguint
dit vot ab deliberació de XXXI de janer pròxim
passat anomenà en lloch dels dos assessors ordinaris y tres consulents recusats altres, avent-se’n
escusat quatra dels anomenats y un de ells ésser
fora ciutat, com és de véurer en lo dietari corrent en las diadas // 708r // de XXXI de janer y I
de febrer del corrent any. Attenent, axí mateix,
a la súplica presentada per lo doctor Rafel Llampillas y Prous, escrivà de manament, en y ab la
qual recusa y dóna per suspitosos als magnífichs
doctors Joseph Arcidet, Joseph Cormellas, Jaume Balart y Jacinto Dou per las causas y rahons
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en ella expressadas, y al magnífich doctor misser
Emanuel Flix, jutge anomenat per la dalt narrada causa de suspitas, y que esta per sas senyorias,
com se devia, fou comesa a justícia com és de
véurer de una còpia de dita súplica y decretació
que·s troba en lo dietari corrent als I de febrer
present, que lo pròxim referit no succehí en lo
añ MDCXXII y que en lo vot fet per dit advocat
fiscal y tres consulents fou prevista esta novedat
y altres y la prosecució de consemblants recusacions ab los demés consulents que rèstan, conciderant-se que a haver-se de passar luego a
nova nominació dels quatra últims recusats y al
instant que fossen se’n recusarian de altres se·n
ha de seguir un progrés en infinit sens poder-se
may arribar a la declaració del punt principal ab
considerabilíssims gastos del General que deuria // 708v // suportar, havent-se de instruhir de
nou los que novament se haurian nomenat y inposibilitant-se de poder trobar subjectes consulents com vuy se experimenta com ha dit que
sien de las prendas que demana negoci tant grave. Y attenent finalment, que no·s pot ni·s deu
imputar algu esent-i a taciturnitat o necligència
a sas señorias lo aver fet per sa part lo que devian
y podian tant en averiguar si lo haver-se exercit
la juridictió contenciosa des de onse de desembre MDCC fins lo die present per lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, llochtinent y
capità general, y per la Reial Audiència, despedint diffarents lletras per cancilleria y proferintse diffarents sentèncias, dient-se en lo principi
«Philippus, Dei gratia» poch després «Georgius
Landgrave, ejusque locumtenents» se oposava ab
alguna de las generals constitucions, capítols de
Cort, privilegis, usos y costums del present
Principat, com y també lo que devia y podia
obrar a vista de las multiplicadas y possibles diligèncias que han aplicat sobra est assumto, com
és de véurer en lo dietari corrent assseñaladament en jornada de V, VIII, XIII, XVI, XIX, XXII,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI de janer passat, I, II
y lo dia present del corrent mes de febrer y en lo
// 709r // llibre de Deliberacions del present
trienni en jornada de V, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII,
XIII, XVI, XIX, XXI, XXVIII, XXIX y XXXI de janer del
corrent any. Per tot lo què, aconcèllan y són de
vot y parer que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias no pot ni deu pendent ditas causas de recusació y suspitas passar a anomenar altres en lloch dels recusats, ans bé pot y
deu aguardar per a pèndrer la resolució en lo
negoci principal que ante omnia sian las ditas
causas de recusació y suspitas contra los referits
opposades, declarades y finidas, y per est effecte, si opus fuerit, revocar qualsevols deliberacions per sas señorias fetas que sian contràrias a
est vot y parer. Inmediatament, fonch per sas
señorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat militar proposat a las personas de dita

novena fossen servits consellar-los si podian y
devian per extraordinari participar al rey nostre
señor, que Déu guarde, la deliberació per sas señorias feta als I del corrent acerca de que lo síndich vaja a Lleyda per acistir al jurament del excel·lentíssim senyor compta de Palma,
novament elegit en llochtinent y capità general
de sa magestat. // 709v // E las ditas personas de
dita Novena, oÿda dita proposició, aconcellan y
són de vot y parer que podan y dèuhan sas señorias ab la major seleritat possible per medi de extraordinari participar a sa magestat dita resolució, dient que per ser son primer real orde han
passat a obeir-lo ab molt gust, y esta mateixa resolució per lo mateix extraordinari noticiar-la a
aquells primers ministras de la cort que millor
aparega a sas señorias, y per est effecte gastar de
las pecúnias del General lo que convinga per lo
gasto de dit extraordinari. Y, finalment, també
fou per sas señorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar proposat a las personas de dita novena fossen servits aconcellar si
podian y devian fer demonstracions festivas
ofertas en consideració de trobar-se ja sa magestat, que Déu guarde, en los dominis de España,
en atenció de que en Madrit y altres parts se té
notícia las han fetas tant dins la iglésia com fora.
E las ditas personas de dita Novena, ohïda dita
proposició, aconcèllan y són de vot y parer que
deuhen y podan sas señorias fer demonstracions
festivas o festas per ocasió de trobar-se ja lo rey
nostre señor en sos dominis //710r // de España,
és a saber, aquellas festas o demonstracions festivas aparexerà a sas señorias ésser més proporcionades al estat present, y per ço poder gastar
de las pecúnias del General tot quant convindrà
per ditas festas.

Senyor servit aportar-se’n la ànima, en lo cel, del
il·lustre y fidelíssim señor fra Clement de Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real monestir de Santa Maria de Ripoll de la orde de sant
Benet, deputat eclesiàstich del General del present principat de Catalunya, que la tinga en la
sua santa glòria. Fou de mort de repente de un
grave accident li sobrevingué, que si bé se trobava indispost, emperò no·s creya moralment morir ab tanta brevedat per lo que no li pogueren
administrar lo viàtich y extre(m)uncció.
711r

Dimecres, a VIIII de febrer MDCCI. En aquest dia,
entre dotse y una ora del mitg dia, fonch Nostre

En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General y
present casa, havent presa la paraula al il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich en sa casa
per la indisposició, continuàs en lo present dietari com esta tarda a las quatra horas han rebut
un recado, so és, los senyors deputats militar y
real y oÿdor real en la pessa del concistori de
part del doctor fra Anton de Solanell, paborde
de Àger, en lo real monestir de Santa Maria de
Ripoll, de la orde de sant Benet, y de Francisco
de Solanell, paborde de la Pobla, nebots del dit
senyor deputat eclesiàstich, per medi dels nobles don Ramon de Codina y Ferreras y don
Carlos de Orís y Puigener, los quals feren a saber a sas señorias //711v // de part de dits doctor
fra Anton y Francisco de Solanell com entre
dotse y una hora de est mitgdia era mort dit senyor deputat eclesiàstich son oncle, y suplicaven
a sas señorias fessen en esta ocasió lo que en altres vegades se ha acostumat fer. Y sas señorias
respongueren que·ls pesava molt de la mort de
dit senyor deputat eclesiàstich per haver perdut
tan bon company y que ells ferian tot lo que en
semblants casos se ha acostumat fer. Y encontinent sas señorias manaren tancar las portas de la
present casa y restaren solas ubertas las portalletas, y manaren axí mateix a Fermí Vehils, subrrogat en lo offici de verguer de sas señorias, qui
té en conrreu la capella de Sant Jordi de la present casa, que se celebrassen missas baixas contínuament en dita capella, tantas quantas se’n poguessen celebrar, com en effecte se féu los tres
dias que·s tingué lo dol, que foren dijous, divendres y dilluns primervinents, per no haver
pogut lo dissapta respecte de ser la festivitat de
Santa Eulària, patrona de esta ciutat.

a. a continuació ratllat, aquest dia fou lo últim de Carnestoltes aquest any.

En aquest mateix dia, també me han ordenat sas
señorias a mi, secretari y escrivà major del Gene-

Dissapta, a V de febrer MDCCI. En aquest dia,
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias per negocis graves, no obstant ser feriat.
Dilluns, a VII de febrer MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich rational és baixat de la casa del General per causa de estar ocupats sas señorias en
concistori a fer continuar lo subast de tots los
arrendaments de la Generalitat.a
710v

En aquest dia, havent-se ajuntat a la tarda los
il·lustres y fidelíssims señors deputats militar y
oÿdor real, no ha pogut acistir a concistori lo
il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich a
ocasió de trobar-se indispost en lo llit. Y no se
farà altra nota fins torne, y també no ha acistit lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

Dimars, a VIII de febrer MDCCI. Aquest dia fou
lo últim de Carnestoltes aquest any, y per ocasió
de la mort del rey nostre señor don Carlos Segon, que santa glòria gosa, no·y ha agut Carnestoltas, so és, màscaras ni balls.
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ral y present casa, havent també presa la paraula
al il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
en sa casa per rahó de sa indis- // 712r // posició,
continuàs en lo present dietari com esta tarda,
entre sinch y sis horas, han enviat als noble y
magnífich don Ramon de Codina y Farreras y a
Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrrat de
Barcelona, al palau del rey ahont habitava dit
quòndam senyor diputat eclesiàstich, precehint
lo haver anat en dita casa un verguer antes que
arribassen dits cavallers de part del concistori y
avent-li dit dits nebots que sempre que fossen
servits podian anar-hi, a effecte de donar-los lo
pèssame en nom del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de la mort de dit senyor deputat eclesiàstich, son oncle, y company de sas señorias,
assigurant-los los acompañavan ab totas veras al
sentiment en que·s trobaven de tant gran pèrdua, la qual regonexian tenian no sols sas señorias, sinó també tot lo Principat, per faltar un
subjecte de tant llargas experièncias y cabal per
a tot. Y que a luego havian ordenat de que en la
capella petita de la present casa del gloriós invicte cavaller y màrtir sant Jordi, patró del Principat, se celebrasen per a salut y repòs de la ànima
de dit senyor deputat eclesiàstich per lo espay
de tres dias, que serian dijous, divendres y dilluns primervinents, tantas quantas // 712v //
missas se poguessen dir y que dit dia de dilluns
se celebraria en dita capella un aniversari ab música ab túmul assistint a esta funcció sas senyorias concistorialment, junt ab tot los officials
tant de dintra com fora de la casa, y ab gramallas
de bayeta de dol, si és que dit senyor deputat
eclesiàstich se entarrrava en la present ciutat. Y
que així mateix, havien ordenat se tancassen las
portas de la casa de la Deputació, quedant ubertas sols las portalletas fins y atant que dit aniversari fos celebrat y que si a dit senyor deputat
eclesiàstich se li feya enterro en la present ciutat,
desitjarian saber sas señorias quin dia fos y la
hora per poder acistir-hi junt ab tots los dits officials ab ditas gramallas de dol. Al què dits nebots responegueren que després de fer la deguda estimació de la honrra y mercè que eran
servits sas señorias fer-los en donar-los lo pèsame de la mort de dit senyor diputat eclesiàstich,
son oncle, restaven ab lo degut agrehïment de
las demonstracions que gustaven fer sas senyorias en honrras de dit son oncle y que son enterro seria en lo convent de Ripoll.

ànima del il·lustre y fidelíssim senyor fra Climent de Solanell y de Foix, deputat eclesiàstich,
en la capella petita de Sant Jordi de esta casa,
cremant també en ella VI siris y dos atxas de
cera groga.
En aquest mateix dia, a ocasió de estar indispost
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich,
se ha tingut lo concistori en sa casa y han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari una carta escrita a sas señorias
per la reyna, nostra senyora, de data de XVI de
janer passat, ab la qual manifesta lo molt agrahïda està de que lo senyor duch de Sesa, en nom
del concistori, li haja donat lo pèsame de la
mort del rey nostre señor don Carlos segon,
espòs, que gosa de glòria, y una carta escrita a
sas senyorias // 713v // per lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, data de la qual és en
Lleyda, als VII febrer corrent, ab la qual és servit
donar a sas señorias las gràcias de la atenció del
concistori en lo real servey, com de ditas cartas
és més llargament de vèurer, que són assí cusidas, signadas de número CCCCXXI y CCCCXXII y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
«Laa reyna. Illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas de la Generalidat del principado de Catalunya, en Barcelona residentes, las expreciones con que manifestáis en la carta que ha
puesto en mis manos el duque de Sesa y Baenas,
vuestro justo sentimiento en la noticia del fallecimiento del rey nuestro señor, mi primo, que gosa
de Diós, las he halladas muy proprias de vuestro
gran zelo y obligaciones, como el amor con que me
acompañáys en tan fatal successo, todo muy correspondiente al concepto que me devéys, pudiendo creher quanta mi gratitud os reconoce esta
atención y demonstración, y lo que desearé corresponderos en quanto sea de vuestra mayor satisfación. Madrid, a XVI de enero MDCCI. Yo la Reyna. Antonio Orsís de Italoras.»
714r

Dijous, a X de febrer MDCCI. En aquest dia, se comensaren a celebrar // 713r // en la capella petita
de Sant Jordi missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, com és acostumat, cremant VI ciris y dos atxas de cera groga.
Divendres, a XI de febrer MDCCI. En aquest dia,
se ha continuat la celebració de las missas per la
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Segueix-se dita carta:
«Lab brevedat con que salí de la corte fué motibo
de no haver participado a vuestra señoría como su
magestad me havía echo muestra del govierno de
estos cargos, y assí lo hago aora y juntamente doi a
vuestra señoría las devidas gracias de su atención
y çelo al servicio de su magestad en su real nombre, a qué procuraré corresponder en quantas
ocasiones se ofrecieren con buena y segura voluntad, desando quanto fuere de la mayor satisfación de vuestra señoría, a quien Nuestro Señor
a. l’original de la carta intercalat entre els folis 713v-714r del
trienni 1698-1701.
b. l’original de la carta intercalat entre els folis 713v-714r del
trienni 1698-1701.

guarde muchos años. Lérida, VII de febrero de
MDCCI. El conde de Palma, marqués de Montesclaros. Illustres y fidelíssimos señores diputados del
General de Cathaluña»
En aquest mateix dia, a las quatras de la tarda,
per medi del magnífich doctor misser Jaume
Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, han enviat al excel·lentíssim senyor
compta de Palma, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, la proposició de subjectes del lloch o
llochs vacants en la bolsa de deputat eclesiàstich, per la extracció de pròxim fahedora de deputat // 714v // eclesiàstich per mort del quòndam il·lustre y fidelíssim senyor fra Clement de
Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real
monestir de Santa Maria de Ripoll, de la orde
de sant Benet, deputat eclesiàstich, y per quant
sa excel·lència se troba en Mon(se)rrat de la
Montaña, se parteix esta tarda en virtut de deliberació per sas señorias feta lo dia present de la
present ciutat, per a posar en mà de sa excel·lència dita proposició de subjectas, la qual és assí
cusida y signada de número CCCCXXIII.
En aquest mateix dia, per odre de sas señorias a
las III horas de la tarda és anat dit síndich ab un
recado al senyor president del molt il·lustre Capítol de la Seu de Barcelona a effecte de suplicar-li que per a la celebració de un aniversari solempne, se havia de celebrar en la present casa
de la Deputació lo dia de dilluns primervinent
per la ànima del dit senyor diputat eclesiàstich,
fos servit disposar de que tres señors capitulars,
com és de costum, vingan a celebrar-lo. Al què
per medi de recado enviat al il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar per un sacerdot, dit senyor president ha respost que ab molt gust acudirian tres capitulars a la celebració de dit aniversari.a
715r

En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias dit síndich, ha
fet relació de com obtemperant a la deliberació
per sas señorias feta als I corrent se era conferit
en la ciutat de Lleyda a effecte de acistir al jurament del excel·lentíssim senyor compta de Palma en los càrrechs de llochtinent y capità general en lo present principat de Catalunya, sí y
conforme per sas señorias li era estat ordenat ab
dita deliberació. Y que dit senyor havia prestat
dit jurament en dita ciutat de Lleyda en jornada
de VII del corrent a las V horas de la tarda, al
qual jurament acistí ell, dit síndich, sens acistir
lo síndich de la present excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, fent las protestas ordinàrias y exa. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1826.
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treordinàrias que·s troban cusidas y continuadas
en lo present dietari, sots dit dia I de febrer corrent, requirint aquellas ésser continuadas en lo
acte de dit jurament, lo qual acte rebé y prengué don Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província.
En aquest mateix dia, lo magnífich rational és
baixat a la casa del General per causa de estar
ocupats sas señorias en concistori // 715v // a fer
continuar lo subast de tots los arrendaments de
la Generalitat.
Dilluns, a XIIII de febrer MDCCI. En aquest dia,
se ha continuat la celebració de las missas en la
capilla petita de Sant Jordi de la present casa per
la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor fra Clement de Solanell y de Foix, deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia, los il·lustres y fidelíssims
señors deputats militar y real, y oÿdors militar y
real han enviat a Fermí Vehils, altre dels verguers de sas señorias y del estament eclesiàstich,
//716r // essent ja las deu horas de la matinada al
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per saber de sa señoria si vindria encontinent
per acistir al aniversari que a luego se havia de
celebrar en la dita capella petita per la ànima del
dit quòndam senyor deputat eclesiàstich. Y dit
Vehils ha fet relació a sas señorias de que ha trobat en lo llit indispost a dit senyor oÿdor eclesiàstich, li havia dit los digués que no era possible per rahó de sa desgana acistir a esta funció.
Attès lo què, han consultat ab los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General si
devian y podian acistir a dit aniversari fent concistori, attès lo refferit, y los dits de paraula presents en concistori han aconcellat a sas señorias
que attesa la resolució sobredita, devian y podian acistir a dit aniversari fent concistori per ser
acte que no·s podia diletar, inseguint-se consemblant exemplar com de ell és de vèurer als
XXVIII de mars MDCLXXXXVII.
En aquest mateix dia, a las X horas tocadas del
matí, se ha celebrat en la dita capella petita de
Sant Jordi, de la present casa, lo aniversari solempne que se // 716v // acostuma en semblants
casos de mort de algun concistorial. Han celebrat dit aniversari tres señors canonges de la Seu
de la present ciutat, ço és, per missa cantant lo
doctor Joseph Romaguera, diaca, lo doctor
Pera Pau Atxer, subdiaca, don Joseph Rius ab lo
mestre de cerimònias de la Seu, ab la música a
cant de orga de dita iglésia. Han acistit a dit aniversari los molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors militars y reals fent concistori
per dit acte, en virtut del vot dalt referit. Isqueren del concistori, cens gramallas de bayeta negra, insígnias de bayeta negra, y aportant los es-
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cuts de or descuberts com se devia, per quant
sas señorias aportavan ja dol del rey nostre senyor, que gosa de glòria. Devant anavan los verguers ab massas altas endolats y ab las massas
andoladas per rahó del sobredit dol, acompañaven a sas señorias los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General, secretari y escrivà major, racional, regent los comptes y
exactor, no essent estat convidat a esta funció lo
magnífich deffenedor y officials de la casa del
General y Bolla, de la present ciutat. Per quant
no se acistí al anterro de dit senyor diputat eclesiàstich per rahó de // 717r // haver-se aportat a
enterrar son cadàver en lo convent de Ripoll, los
dits officials y los que a baix se referiran anavan
andolats per rahó del sobredit dol, però no
aportavan gramallas de bayeta per rahó de esta
funcció y al què foren a la sala dels reys, encontraren tots los demés officials de la present casa.
Y graduant-se los dits assessors y quatre officials
mestres en la forma que se estila, ço és, anant lo
assessor més antich al mitg, a mà dreta sua lo altre assessor y a la mà squerra lo advocat fiscal,
tots de filera després de sas señorias, y los dits
quatra officials mestres immediadament de estos també de filera, ço és, al mitg a mà dreta lo
secretari y a la mà squerra al mitg lo racional, a
mà dreta de dit secretari lo regent los comptes y
a mà squerra de dit racional lo exactor, després,
seguian-se los officials de la present casa en la
forma stilada. Al entrar sas señorias en la dita capella de Sant Jordi petita, de la present casa,
se’ls fonch donada aygua beneïta per un sacerdot ab un salpasser de plata, tenint dit sacerdot
en l’altra mà una fuente de plata, y se assentaren
a la part // 717v // del evangeli, ço és, cerca lo altar, lo senyor diputat militar y després per orde
los demés, advertint-se que sas senyorias no tenian almoadas als peus. Immediadament de sas
(señorias), estaven assentats en la mateixa part
los dits acessors, advocat fiscal y secretari, a la
part de la epístola, al costat dels celebrants sèyan
lo rational, regent los comptes, exactor y procurador fiscal. Tots los demés officials se assentaren per son orde ab banchs en lo clàustro de devant de dita capella petita, los verguers, ab
massas altas, acompañaren al venir als señors capitulars celebrants des de la part del guardaroba fins a dita capella. Y acabat lo aniversari, en
lo qual no·i hagué offertori, foren acompañats
dits senyors capitulars celebrants per dits verguers ab massas altas des de dita capella fins a la
porta de dit guarda-roba, de a hont isqueren. Y
després de ser tornats dits verguers, sas señorias
se’n tornaren ab lo mateix acompañament a la
sala del concistori. Y acabada esta funcció, manaren sas señorias obrir las portas de la present
casa. Y se adverteix que los //718r // dos dits antecedents a estos, totas dos matinadas al celebrar-se ditas missas, cremavan VI siris de lliura

de cera groga y dos atxas de cera groga, emperò, lo dia present a celebrar-se ditas missas se
ha observat lo mateix emperò al aniversari al
costat del túmol XXIIII atxas de cera groga cremavan, y que dits senyors capitulars ni cantors
no són vinguts ab hàbits de cor en esta funcció.
En aquest mateix dia, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de sínidich del General, és tornat del real monestir de
Nostra Señora de Monsserrat de la Montaña,
ahont se troba lo excel·lentíssim senyor compte
de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
ahont era anat als XI del corrent en virtut de deliberació feta lo dit dia, a fi de posar en sa mà la
proposició de subjectes per sas señorias feta a
ocasió de la inciculació pròximament fahedora
per la extracció de nou deputat eclesiàstich per
causa de la mort sobrevinguda al dit il·lustre y
fidelíssim senyor fra Clement de Solanell y de
Foix.
718v
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Dimars, a XV de febrer MDCCI. En aquest dia, ha
tornat aa acistir en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas señorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich per trobar-se convalescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari un decret de sa excel·lència ab la nominació de subjecte per lo
lloch vacant fins lo dia present en la bolsa de deputat eclesiàstich, per a cumplir lo número del
que falta en dita bolsa, de la qual se ha de fer extracció per mort del il·lustre y fidelíssim señor
fra Clement de Solanell y de Foix. Lo qual és estat entregat a sas señorias per medi del noble
don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província, lo qual estigué
acentat ab una cadira de vaqueta de moscòvia a
la part dreta del docer. Lo qual decret és assí cusit y signat de número CCCCXXIIII.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General cusís en
lo present dietari un decret de sa excel·lència en
la deguda forma de cancelleria despeditb
// 719r // en y ab lo qual és servit sa excel·lència
per trobar-se ausent de la present ciutat fer elecció y delagació per tot lo fet concernent a las inciculacions y extracció de pròxim fahedora de
deputat eclesiàstich per ocasió de la mort del
il·lustre y fidelíssim senyor fra Clement de Solanell y de Foix per esta vegada tantsolament, al
a. acistir ... fidelíssim, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dos decrets transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1826-1827.

molt il·lustre y reverendíssim bisbe de Gerona
del Concell de sa magestat y son canceller en
Catalunya. Lo qual és estat entregat a sas senyorias per medi de dit Aloy, havent estat en la mateixa forma, lo qual decret és assí cusit y signat
de número CCCCXXV.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo noble doctor don Joseph de Cancer y Prat Santjulià ha
posat en mà de sas senyorias una relació en escrits, contenint que als XXV del mes de janer
pròxim passat per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona se li havia presentat una requesta en poder del escrivà major y
secretari de la dita ciutat, dient que en la resposta havia feta a dita requesta havia protestat y dit
de nul·litat de dit acte per quant pretenia que
no se li podia ni devia a ell presentar requestas,
sinó és ab actes re- // 719v // buts per lo secretari
y escrivà major del General per ser ell advocat
fiscal de dit General, y que aixís ó·pposava en
notícia de sas señorias per a que fossen servits
donar-i aquella providència que aparagués més
convenir. La qual relació lo dia present és estada
comesa als nobles y magnífichs assessors ordinaris del General per a que junt ab dit advocat fiscal fassan relació en escrits a sas senyorias sobre
lo contengut en dita relació. Y per a que en tot
temps conste de ditas relació y decretació, han
ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General, ho cusís enlo present dietari,
tot lo què és assí cusit y signat de número
CCCCXXVI.
En aquest mateix dia, Joseph Güell, síndich de
dita ciutat, ha presentat una súplica y en son cas
y lloch paper de requisició a sas senyorias, contenint que a notícia de dita ciutat ha previngut
que voldrian lo dia present sas senyorias passar a
tràurer inciculadors per la extracció de nou diputat eclesiàstich, y que com de dits actes se’n
seguiria lo regonèxer al excel·lentíssim senyor
compta de Palma per llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, lo que·s diu
contravindria al disposat per generals consti-a
//720r // tucions per quant no ha jurat encara en
la present ciutat. Del què se ha llevat acte per
mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y escrivà major del General, y me han ordenat
sas señorias cusís en lo present dietari lo sindicat
y dit acte de requisició ab sa resposta, tot lo què
és assí cusit y signat de número CCCCXXVII.
En aquest mateix dia, presents en concistori los
nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General per sas señorias, los és estat
a. a continuació una relació, requisició, un sindicat imprès i
un acte de requisició i resposta a l’Apèndix 4, pàgs. 1827-1831.
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consultat si en virtut de la sobradita requesta
devian y podian escusar lo passar avant en tots
los actes fins a la conclusió de la extracció de
nou deputat eclesiàstich. Y han aconcellat donant son sentir de paraula presents en concistori
que sas senyorias podian y devian no obstant la
dita súplica o acte de requisició passar avant en
tots los actes fins a la conclusió total de dita extracció de nou deputat eclesiàstich. Tot lo què,
han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà
major del General, ho continuàs en lo present
dietari.
Dimecres, a XVI de febrer MDCCI. // 720v // En
aquest dia, a las X horas de la matinada a-ý hagut junta de brassos en la present casa de la Deputació per a fer extracció de nou habilitadors
per a habilitar las personas insiculadas en la bolsa de diputat eclesiàstich per la extracció de pròxim fahedora de dita bolsa en lloch del il·lustre y
fidelíssim senyor fra Climent de Solanell y de
Foix, paborde de Àjer, del real monestir de Santa Maria de Ripoll, de la orde de sant Benet, deputat eclesiàstich, per sa mort. En la qual junta y
convocació de brassos entrevingueren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàsich, lo doctor Anton
Altrà, canonge de Gerona, Gabriel de Riber, canonge de Barcelona, fra Galderich de Santjust,
paborde de Berga.
Per lo estament militar, mossèn Anton de Moxiga y Ginebreda, mossèn Francisco de Pujades,
don Emanuel de Nadal.
Per lo estament real, lo doctor misser Joseph
Rahona, lo doctor misser Joseph Cormellas, lo
doctor misser Sagimon Bas.
Y havent fet los dits senyors testimonis militars y
reals la sòlita y acostumada // 721r // protesta en
lo modo de assentar-se sens estar interpolats ab
los eclesiàstichs com és pretés, se ha passat a fer
extracció de habilitadors dels infrascrits y següents: per lo estament eclesiàstich, lo canonge
Pera Oliver, lo doctor fra Joan Soler, don Anton Sayol; per lo estament militar, mossèn Joseph Mora y Solanell, mossèn Francisco de Bestero y Lledó, mossèn Ramon Copons del Llor;
per lo estament real, mossèn Francisco Font,
mercader, lo doctor misser Joseph Febrés, mossèn Jacintho Lloreda.
Y després, a las quatra horas de la tarda se són
ajuntats en la present casa de la Deputació los
dits senyors habilitadors per fer la habilitació de
las personas que podan concòrrer en la extracció de pròxim fahedora de deputat eclesiàstich
per mort del il·lustre y fidelíssim señor fra Cle-
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ment de Solanell y de Foix, paborde de Àger,
del real monestir de Santa Maria de Ripoll, de la
orde de sant Benet, deputat eclesiàstich, y al voler-se assentar en las cadiras per // 721v // los del
estament militar y real fonch feta la sòlita y acostumada protesta per no séurer interpoladament
com se pretén, prestaren lo sòlit y acostumat jurament a nostre Senyor Déu y a sos quatra sans
Evangelis corporalment tocats, posant-se los
eclesiàstichs las mans al pit en mà y poder dels
il·lustres y fidelíssims señors deputats, y oÿren
sentència de excomunicació que disposa lo capítol vuytanta-sinch del nou Redrés, la qual
sentència de excomunicació és del thenor següent:
«Nos,a Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae eclesiae Barchinone in spiritualibus et
temporalibus vice gerens et officio, pro admodum
illustri et reverendissimo domino Barchinonense
episcopo, monemus nos admodum illustres dominos doctorem fratrem Joannem Soler, abbatem
regalis monasterii Sancti Petri del Camp, domnum Petrum de Oliver, canonicum Vicensis,
domnum Antonium de Sayol, canonicum Barchinonae, pro estamento eclesiastico; dompnum
Josephum Mora et Solanell, Raymundum de Copons del Llor et Franciscum de Bastero et Lladó,
pro estamento militari; Jacinthum de Lloreda,
civem honoratum Barchinone, Josephum Febre,
utriusque juris doctorem, Franciscum Font, mercatorem, civitatis Barchinonae, // 722r // pro estamento regali; habilitatoris juxta formam capituli LXXXV nove reformacionis, estratos
qualibet bene et legaliter, vos habeatis in exercicio
vestrae habilitacionis faciende de is qui concurrere possint vel non in deputatum ejusdem Generalis Cathaloniae pro estamento eclesiastico in estractum de proximo facienda juxta Deum et
conciencias vestras. Et pro his auditis excomunicationis, sententiam quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica munitione premitta, ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix dia, per medi de don Pere de
Oliver, canonge de Vich, y de don Joseph Mora
y de Solanell, habilitadors predits, sas señorias
han enviat al molt il·lustre y fidelíssim senyor
bisbe de Gerona y canciller de sa magestat, com
a tenint expressa delegació de sa excel·lència,
obtinguda primer hora per medi de un verguer
de sas senyorias, lo memorial de las personas inhabilitadas en la habilitació per poder passar a la
extracció de deputat eclesiàstich fahedora, lo
qual memorial és assí cusit y signat de número
CCCCXXVIIII. Los quals senyors de la novena
a. l’original de la sentència intercalat entre els folis 721v722r del trienni 1698-1701.
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tornats ena // 722v // concistori de sas señorias
han fet relació que sa senyoria los havia dit procuraria quant antes despatxar dit memorial.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat
al magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, present en concistori, que ab totas veras inste y solicite als magnífichs doctors en drets Joseph Rof
y Roig y Emanuel Flix, jutges y acessors, per sas
señorias anomenats als XXVII de janer pròxim
passat per la causa de excusació y suspitas a
instància del síndich de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona introduhïda contra don Anton de
Cruÿlles y doctor Francisco Gallart y Pastor,
acessors ordinaris del General, don Pera de Cardona, Rafel Llampillas y Jaume Oliva, doctors
en drets, tots tres consulents, a effecte de que
quant antes despatxen y declaren en dita causa.
Y axí mateix, als jutges o acessors anomenats als
XI del corrent per la causa de recusació o suspitas comensada a instància del doctor Rafel
Llampillas, scrivà de manament, contra Jaume
Cormellas y Jacinto Dou, doctors en drets y
consulents, y per las causas y rahons ab dos súplicas que·s troban copiadas en lo present
//723r // dietari en jornades de XXVII janer passat
y I febrer corrent. Al què ha respost dit Oliva ó
faria luego ab molt gust.
Dijous, a XVII de febrer MDCCI. En aquest dia,
entre nou y deu horas de la matinada, s’és ajuntada la Novena de habilitadors en la present casa de
la Deputació y sala del concistori de sas señorias,
y després de ésser-los estat entregat lo decret de
sa excel·lència, e o bé del molt reverent senyor
canciller com a tenint expressa delagació de sa
excel·lència, en deguda forma de cancilleria despatxat, per medi de don Joan Baptista Aloy,
scrivà de manament y secretari de província, en
orde a las personas inabilitadas per concórrer a
deputat eclesiàstich, com an aquell apar, la qual
és assí cusida y signada de número CCCCXXIX.
Y, llegit aquell per mi, secretari y escrivà major
del General, donada la absolució a dits senyors
de la novena per lo molt reverent vicari general y
offitial del molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe, és estat clos lo acte de la habilitació, al que
serian a las onse horas de la matinada.
Poch aprés de clos lo dit acte de habilitació, volent sas señorias donar totalb //723v // execució y
cumpliment en fer extracció de deputat eclesiàstich, concistorialment ab verguers ab massas altas, aportant sas senyorias aposadas las insígnias
de domàs carmesí ab lo escut de or de las armas
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1832.
b. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
1832.

del General, emperò cubertas de escomilla negra
y los verguers las massas ab paño negra a ocasió
de la mort del rey nostre señor Carlos segon, que
sia en glòria, són passats a la sala dels Reys ahont
estavan paradas las taulas a effecte de fer dita extracció, aportant un dels verguers lo llibre del
Ànima, y després de estar assentats sas senyorias,
magnífichs assessors y advocat fiscal en sas respective cadiras, se assentaren los testimonis de
dita extracció que foren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, lo doctor Antoni
Alrrà, canonge de Gerona, fra Diego de Olsina
y Vilanova, fra Galderich de Santjust, paborde
de Berga.
Per lo estament militar, mossèn Francisco de
Pujades, don Emanuel de Nadal, mossèn Joseph Nuri de Lana y de Cancer
724r

Per lo estament real, lo doctor misser Joseph
Dehona, lo doctor misser Joseph Cormellas, lo
doctor misser Sagimon Bas.
Y havent fet los dits señors testimonis militars y
reals la sòlita y acostumada protesta en lo modo
de assentar-se sens estar interpolats ab los eclesiàstichs, com és pretès, se ha passat a fer la extracció de deputat eclesiàstich per lo resíduo del
present y corrent trienni, per ocasió de la mort
del il·lustre y fidelíssim senyor fra Climent de Solanell y de Foix, deputat eclesiàstich. Y és estat
extret per un miñó de poca edat en la forma acostumada: don Joseph Antoni Valls y Pendutxo.

En aquest mateix dia, havent tingut notícia sas
señorias per medi del molt reverent senyor canciller que lo excel·lentíssim senyor comta de
Palma, marquès de Montesclaros, novament
elegit en los càrrechs de llochtinent y capità general en lo present Principat per sa magestat,
que Déu lo guarde, se trobaria en Sant Feliu lo
dia present, y no obstant que havia jurat en
Lleyda sols ab acistència del síndich del General, li enviaren la benvinguda per medi de embaxada, la qual aportaren lo noble don Ramon de
Codina y Ferreras y lo magnífich Die- // 725r //
go Martines y de Folcràs, ciutedà honrrat de
Barcelona, los quals acompañats de un verguer
de sas señorias, com és costum, se conferiren en
Sant Feliu ahont de part de sas señorias donaren
a dit excel·lentíssim senyor la benvinguda.
En aquest mateix dia, Fermí Vehils, subrrogat
en verguer de sas señorias, s’és partit per la ciutat de Tarragona a effecte de executar lo deliberat per sas señorias lo dia present, que és que
pose en mà del il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Antoni Valls y Pandutxo, ardiaca y canonge de la santa matropolitana iglésia de Tarragona, la carta que li escriuhen sas señorias donant-li havís de haver sortejat en deputat
eclesiàstich per lo resíduo del corrent trienni.
Divendres, a XIIII de febrer MDCCI. En aquest
dia, lo magnífich racional és baixat a la casa del
General per causa de estar ocupats sas senyorias
en concistori a fer continuar lo subast de tots los
arrendaments de la Generalitat.

En aquest mateix dia, y immediadament de ésser estat extret lo sobredit don Joseph Antoni
Valls y Pendutxo en deputat eclesiàstich, y antes
de mòurer-se sas señorias del mateix puesto
ahont se feya la extracció, sens tanpoch disgregar-se los acessors, advocat fiscal y testimonis,
sas señorias han enviat a cercar lo magnífich
doctor misser Pera Joan Llegat, al qual, arribat
en presència de sas señorias y dels demés, per sas
señorias li és estat pre- // 724v // guntat vm que
acostuma a tenir procura del sobredit per a renunciar semblant sort, y ó ha fet en altra ocasió,
renuntia la sort que ha tingut dit don Joseph
Antoni Valls com a procurador seu. Al què ha
respost que ni tenia orde ni procura special per a
renunciar dita sort. Tot lo què, han ordenat sas
señorias a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari, per e que
conste en tot temps de las diligèncias han aplicata sas señorias a fi de escusar gastos al General,
si és que dit don Joseph Anthoni Valls y Pendutxo recusa o renuncia dita sort.

Dissapta, a XIX de febrer MDCCI. // 725v // En
aquest dia, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
de data de IIII del corrent, escrit a sas senyorias
per lo excel·lentíssim senyor príncep D’Armestad, tunch llochtinent general en aquest Principat, junt ab una real carta de la Junta del govern,
de data de XXV de janer passat, ab lo qual bitllet
fou servit dit excel·lentíssim señor incinuar a sas
señorias seria del real agrado el que sas señorias
no executen la demonstració de enviar embaxador al rey nostre señor, que Déu guarde, fins que
haja arribat a la cort, com de dits bitllet y real decret és de véurer, que són assí cusits y signats de
números CCCCXXXII, CCCCXXXI, y del thenor següent. Segueix-se dit real decret y bitllet:

a. a continuació repetit, per a què conste en tot temps de las
diligèncias han aplicat.

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 725v-726r del
trienni 1698-1701.
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«Ena el real despatcho adjunto de XXV del passado, me manda su magestad prevenga a vuestra
señoría, como lo hago, que haviendo entendido
que vuestra señoría ha nombrado personalmente
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persona que vaya a ponerse a sus reales pies, será
de su real agrado que no execute vuestra señoría
esta demonstración hasta que haya llegado a la
corte, con adbertencia de que en el interim no se le
premitirá entrar en ella. De qué noticio a vuestra
señoría en conseqüencia de la citada real or// 726r // den para que se halla en esta intelligencia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, y IIII de febrero de MDCCI. Jorge Landgrave de Massia. Señores illustres y fidelíssimos diputados del General de esse Principado»
«Ela rey. Illustre príncipe D’Armestad, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general, haviendo entendido que los diputados de esse Principado han nombrado persona que venga a ponerse a mis reales pies, he tenido
por conveniente deziros les prevengáis que será de
mi real agrado que no executen esta demonstración hasta que yo haya llegado a esta corte, con
advertencia de que en el interim no se le permitirá entrar en ella. Y os encargo y os mando tengáys
la mano en su cumplimiento en que me serviréis.
Dattum en Madrid, a XXV de enero MDCCI. Yo la
reyna. Don Manuel Aries. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit marchio de Sardañola. Vidit
marchio de Tamarit. Vidit Joannes de la Torra,
regens. Marchio del Palacio, secretarius».

Divendres, a XXV de febrer MDCCI. En aquest
dia, lo magnífich rational és baxat en la casa del
General, per causa de estar ocupats sas señorias
en concistori, a fer continuar lo subast de tots
los arrendaments de la Generalitat.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet per los nobles don Anton de Cruÿlles, subrrogat en assessor ordinar del General, //727v // y
don Joseph de Cancer y Prat Senjulià, advocat
fiscal de dit General, ab lo qual són de sentir
que no obstant las súplicas y requestas expressadas ab deliberació de XXIX de janer proppassat
poden y dèuhan sas señorias deliberar y menar
despatxar los alberans dels guañables, axís dels
nobles y magnífichs doctors de la Reial Audiència civil com dels de la tercera sala, de XXVI janer
proppassat, com més llargament de dit vot és de
vèurer, que és assí cusit y signat de número
CCCCXXXII y del thenor següent. Segueix-se
dit vot:

En aquest mateix dia, constituhït per- // 727r //
sonalment en lo concistori de sas señorias lo
doctor en medicina Agustí Fatjó, mitjensant jurament, ha fet relació de com Joseph Soler y
Mollet, receptor dels salaris menors dels doctors de la Reial Audiència, li persevera la desgana de que féu relació a sas señorias fins als XX de
octubre pròxim passat inclusive, de forma que
tot lo dit temps estigué impedit de poder personalment servir y exercir dit son offici.

«Jesus,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustres y fidelíssims
señors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, ab deliberació de XXVIIII del
passat, als acessors y advocat fiscal del dit General en y acerca si pòdan y dèuhan sas senyorias,
no obstant las súplicas y requestas en dita deliberació mencionadas, manar despedir lo albarà
dels guañables dels nobles y magnífichs doctors
de la Real Audiència Civil, de la terça que finí
als XXVI de janer proppassat, y axí mateix lo dels
guañables de dita terça per los nobles y magnífichs doctors de la tercera sala, y los demés albarans de guañables de las terças que sobrevin// 728r // dran, vista la dita deliberació y las
scripturas de suplicacions y requestas en ella
mencionades, vista la constitució, statuïm XVI y
altres baix títols de salaris y vist lo demés se havia de vèurer. Attès que acerca la contrafacció o
contrafaccions que ab las ditas suplicacions y requestes se pretén, per part de suplicants y requirints, havent-se fet a las generals constitucions,
no sols no se troba feta declaració alguna però
ni encara té lo molt il·lustre y fidelíssim concistori vot de sos magnífichs assessors y advocat
fiscal y doctors consulents aplicats, de que hi
age tals contrafaccions y, per consegüent, en lo
estat que·s troba lo negoci, no se pot ni se deu
per part del General fer retenció de dits guañables. Y attés majorment los inconvenients que
de fer-lo porian seguir-se y ésser de naturalesa
tant privilegiada estos salaris. Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y parer que no

a. l’original del reial despaig intercalat entre els folis 725v726r del trienni 1698-1701.

a. l’original del vot intercalat entre els folis 727v-728r del
trienni 1698-1701.

Diumenja, a XX de febrer MDCCI. // 726v // En
aquest dia, és tornat de la ciutat de Tarragona
Fermí Vehils, verguer de sas señorias, ahont era
anat als XVII del corrent y per las rahons llargament expressadas dit dia en lo present dietari.
Dilluns, a XXI de febrer MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich rational és baxat en la casa del General, per causa de estar ocupats sas señorias en
concistori, a fer continuar lo subast de tots los
arrendaments de la Generalitat.
Dimecres, a XXIII de febrer MDCCI. En aquest
dia, lo magnífich rational és baxat en la casa del
General, per causa de estar ocupats sas señorias
en concistori, a fer continuar lo subast de tots
los arrendaments de la Generalitat.
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obstant ditas suplicacions y requestas pòdan y
dèuhan dits señors deputats y oÿdors deliberar y
menar despatxar los albarans dels guañables,
axís del nobles y magnífichs doctors de la Real
Audiència civil com dels de la tercera sala, per la
terça de XXVI proppassat en la forma acostumada y axí ho senten. Don Anton de Cruÿlles,
assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus».
728v

En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com posant en executió lo que per
part de sas señorias se li ordenà als XVI del corrent, com és de véurer en lo present dietari en
dita jornada, havia solicitat als jutges de las dos
causas de suspitas llargament en dita diada expressades passen a declarar-las segons de justícia
serà trobat fahedor ab la major brevedat possible, y que li havian respost fes fer los processos y
que deposàs los salaris, y que se era conferit ab
lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, qui fa la instància, en una de ditas causas
per a que deduhís lo que se li offerís. Y sas señorias li han respost que no deixàs de continuar las
instàncias per la declaració de ditas causas y que
axí mateix inste al doctor misser Rafel Llampillas, scrivà de manament, deduhesca si cosa se li
offereix en la altra causa de suspitas que a instància sua se és comensada. Al què dit síndich
ha respost ó faria ab molt gust.
En aquest mateix dia, sas senyorias han //729r //
ordenat a dit síndich que lo dia present se conferesca en Sarrià y done de part de las senyorias un
recado al excel·lentíssim senyor comta de Palma,
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, contenint que
estan ab cuydado de sa salut y que desitjan servir-lo en tot lo que·ls sia possible. Y dit síndich,
tornat que és estat a concistori, ha fet relació
com lo dia present havia donat dit recado de part
de sas señorias a sa excel·lència y que quedava ab
molt singular gratitud de esta demonstració.
Dilluns, a XXVIII de febrer MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich rational és baxat en la casa del General, per causa de // 729v // estar ocupats sas señorias en concistori, a fer continuar lo subast de
tots los arrendaments de la Generalitat.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, junt ab lo secretari y escrivà
major y magnífich rational del General y present
casa, és baxat a la casa del General de la present
ciutat y en lo aposento ahont fa sa residència lo
receptor dels fraus, a effecte de continuar lo inventari dels fraus trobats y apresos en lo present
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mes de febrer. Y se han trobat los infracrits y següents: primo, als XXI, aprehenció feta en casa
de Maria Rovira, víuda, al carrer de Sant Pera
més baix, de set mantos de estam grossers.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat
en lo offici de sínich del General y present casa,
lo dia present se conferesca en Sarria y done de
part de sas señorias un recado al excel·lentíssim
señor compta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, contenint que estan al cuydado de sa
salut y que desitjan servir-lo en tot lo que li sia
possible. Y dit síndich, tornat que és estat a concistori, ha fet relació com lo dia //730r // present
havia donat dit recado de part de sas señorias a sa
excel·lència y que quedava ab molt singular gratitut de esta demonstració.
En aquest mateix dia, sas senyorias han anomenat per expert a Joan Aldabó, mestre fuster, ciutedà de Barcelona, per a visurar la obra de mestre fuster ciutedà de Barcelona ha emprès fer ab
acte rebut en la Escivania Major als III de agost
MDCC, so és, per la construcció y redificació de la
casa que sas senñorias fan fer cerca lo portal
Nou, de la present ciutat, per la guarda del General de dit portal, la qual fou dirruhïda per ocasió del siti que francesos posaren a esta capital en
lo any MDCXCVII, a effecte de fer relació si dita
obra se fa y se farà segons lo pactat ab la tabba.
En aquest mateix dia, dit Joan Aldabó, constituhït personalment en lo concistori de sas (señorias) a la matinada, ha prestat jurament a Déu
Nostre Señor y a sos sants quatra Evangelis, per
ell corporalment tocats, en mà y poder de sas
señorias, de com per via directa ni indirecta de
interès algun ni és partícip en lo preu fet de la
redificació de dita casa, en lo que té mira a la
obra de fuster ni altrament, y de haver-se bé y
llealment en la visura per ell fahedora // 730v //
en dita obra, offerint fer relació a sas señorias, si
dita obra està feta segons lo disposat y pactat en
las tabbas, y, finalment, si està ben feta conforme un pèrit mestre.
En aquest mateix dia, dit Aldabó ha fet relació a
sas señorias de que avent visurat la feyna feta per
dit Francisco Planas, y en consideració de que té
comprada tota la fusta que se ha manester per
dita obra, la qual és melis de Tortosa, que podian y dèuhan sas señorias deliberar-li a dit Planas la segona paga del preu fet.

Març
Dimars, a I de mars MDCCI. En aquest dia, sas
señorias, presa la paraula al il·lustre y fidelíssim
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señor oÿdor eclesiàstich en sa casa, per estar indispost, han ordenat al magnífich doctor misser
Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich
del General, que lo dia present se conferesca en
Sarrià y done de part de sas señorias un recado
al excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, contenint que estan al cuydado de sa salut y que desítjan servirlo en tot lo que·ls sia //731r // possible, y que estimarian sas señorias seber de sa excel·lència
quin dia entrarà en la present ciutat per a jurar
de nou, y si gusta de entrada. Y dit síndich, tornat que és estat, ha fet relació com lo dia present havia donat dit recado de part de sas señorias a sa excel·lència, y que sa excel·lència havia
respost que demà a las quatra horas de la tarda
entraria en la present ciutat ab cotxe y se·n anirira a la Seu a jurar. Que en quant a entrada, la escusava respecte de no venir previngut de família
y que quedava ab singularíssima gratitud axís de
haver acistit la Deputació ab tanta bissarria a
son jurament, com y també dels particulars agasajos que devia al concistori. De tot lo què no
duptava se havia de donar per molt servit lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, y que creya ho
remunaria al concistori.
Dimecres, a II de mars MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni ha acistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per trobrarse un poch indispost.
En aquest mateix dia, lo magnífich ra- // 731v //
cional és baxat a la casa del General per estar
ocupats sas senyorias en concistori a fer continuar lo subast de tots los arrendaments de la
Generalitat.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda ha prestat son jurament en los càrrechs de
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Cathalunya lo excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes Portocarrero, comte de Palma, marquès de
Montesclaros y gentilhom de la càmara de sa
magestat, lo qual sols ab acistència del síndich
del General havia prestat dit jurament en la ciutat de Lleyda a ocasió de haver-se-li offert a la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona algunas exprecions que posar en la concideració del rey
nostre senyor per la suspensió de acistir a dit jurament. Y per esta causa, se havia retardat també prestar-lo en la present ciutat en la cathedral
iglésia de la dita present ciutat acistint a dit jurament de orde de sas senyorias lo magnífich doctor misser Jaume Oliva subrrogat en lo offici de
síndich del General fent las protestas ordinàrias
y extreordinàrias acostumadas y altrament requirint al noble don Joan Baptista de Aloy es1306

crivà de manament y secretari de província qui
rebia lo acte de dit jurament // 732r // continuàs
al peu de aquell ditas protestas las quals originalment són incertadas y continuadas en lo present dietari sots jornada de I del mes de febrer
pròximpassat y signadas de números CCCCXVII y CCCCXVIII advertint-se que axís com en
esta se deya en lo principi: «Al primer del corrent mes de febrer del corrent any».
Dijous, a III de mars MDCCI. En aquest dia obtinguda primer hora per medi del síndich del
General y present casa de la Deputació del excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes Portocarrero, compte de Palma, marquès de Montesclaros y gentilhom de la cambra de sa magestat,
que Déu guarde, y son llochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya, a
las onse horas del matí han anat concistorials a
peu, emperò cubertas las insígnias y escuts de or
ab escomilla negra y anant los verguers ab gramallas negras y ab las massas també cubertas de
panyo negra a ocasió de portar-se dol per rahó
de la mort del rey nostre senyor don Carlos segon, que glòria gosa, ab los verguers devant ab
las massas altras al coll //732v // acompañats dels
officials de la present casa y de la del General y
Bolla com és acostumat en semblants casos al
palàcio de dit excel·lentíssim senyor per visitarlo y donar-li la enorabona y benvinguda. Foren
rebuts per sa excel·lència ab molt agassajo y tots
se assentaren en cadiras y cubriren. Y després de
haver-li donat la benvinguda y norabona per paraula del il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar sa excel·lènciaa demonstrà restar ab molt
agrahïment, fent-ne particular demonstració ab
la resposta tornà a sas senyorias. Se despediren
ab moltas cortesias y sa excel·lència los acompañà fins al portal del axir de la antacàmara, y
sas señorias ab lo mateix acompañament se’n
tornaren a la present casa.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas señorias per lo excel·lentíssim senyor
cardenal Portocarrero de data de XXVI de febrer
passat, ab la qual se senceix manifestar a sas señorias lo quant se ha aplaudit lo haver obeït los
reals ordes lo concistori, altre del excel·lentíssim
senyor duch de Montalto de data de XXI de febrer passat, ab la //733r // qual és servit manifestar a sas senyorias lo quant serà del real agrada
de sa magestat totas las incumbèncias que posarà en sa real concideració lo senyor embaxador del Principat; y altre del mateix y a la mateixa data, ab la qual és servit expressar quant és
estat del real agrado lo aver acistit al jurament
a. a continuació tres línies ratllades.

del excel·lentíssim senyor compte de Palma lo
concistori per medi de un sínich, com de ditas
cartas és de vèurer que són assí cusidas, signadas
de números CCCCXXXIIII y CCCCXXXV.
Divendres, a IIII de mars MDCCI. En aquest dia,
constituhït personalment en lo concistori de sas
señorias, lo doctor en medicina Francesch
Orriols, mitgensant jurament, ha fet relació de
com a Joseph Pelegrí, verguer de sas señorias,
de la última relació que té feta si han continuat y
de present li continuen las mateixas indisposicions, de forma que li han impedit y de present
li impedeixen la personal servitut y exercici de
dit son offici y que en declaració de la relació
que en (es)crits féu lo dia deu de setembre pròxim passat, diu de que lo exercici del offici de
verguer és penal, ab què sens apartar-se del
substancial de dita relació fins a aquell dia estigué per ditas indisposicions impedit de la personal servi-a //733v // (tut) y exercici de dit son offici des de la antecedent relació.
En aquest mateix dia, lo magnífich racional és
baixat a la casa del General, per estar ocupats sas
señorias en concistori, a fer continuar lo subàs
de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dissapta, a V de mars MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit al concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Antoni Valls y Pendutxo, ardiaca y canonge de la santa matrapolitana iglésia
de Tarragona, deputat eclesiàstich novament
extret per lo resíduo del corrent trienni per ocasió de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor fra
Clement de Solanell y de Foix, paborde de
Àger, del real monestir de Santa Maria de Ripoll, de la orde de sant Benet, a las deu horas de
la matinada ab cotxe venint en forma de brassos, avent lo dia de ahir per recado que envià al
molt il·lustre y fidelíssim concistori per medi de
dos cavallers obtinguda hora per a jurar lo dia
present, // 734r // arribà en la present casa de la
Deputació a effecte de prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap de
la escala per los nobles y magnífichs acessors ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa de Deputació, acompañant-lo en la capella
xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada, si bé en lloch de catifas a·ý havia bayeta negra, los matalassets ahont se assentan també estavan cuberts de bayeta negra y axí mateix las
almohadas a ocasió del dol per la mort del rey
nostre señor Carlos segon, que glòria gosa, en
a. a continuació tres cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
1832-1833.
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la qual ý havia una almohada de vellut carmesí,
emperò cuberta de bayeta negra per lo refferit,
en la qual se arrodillà dit senyor deputat eclesiàstich quedant dits assessors y advocat fiscal
fora de la dita capella. Isqué de ella y per dits assessors y advocat fiscal fonch acompañat en lo
concistori vell, que és en lo aposento ahont fan
la sòlita y acostumada residència dits acessors. Y
arribats que foren en ell, dit senyor diputat eclesiàstich se assentà en una cadira en front de la
porta de dit aposento y a son costat dits magnífichs acessors y advocat fiscal. Y al cap de un
rato, dit il·lustre y fidelíssim // 734v // senyor diputat eclesiàstich féu entèndrer a sas señorias
per medi del noble don Lluýs Bru y Canter com
era arribat en ell en la present casa a effecte de
prestar son jurament, y sas señorias feren de resposta que sempre que tingués gust podia entrar.
Y després de haver reportat dit recado dit don
Lluís Bru, dit señor diputat eclesiàstich se alsà
de dita cadira junt ab dits acessors y advocat fiscal y secretari y escrivà major del General y present casa, los quals lo acompañaren fins a la sala
del concistori. Y després de aver-se despedits
dits assessors y advocat fiscal se assentà en la cadira de vellut, emperò cuberta de bayeta negra
per lo dit, ahont acostuma estar assentat lo deputat eclesiàstich sota del docer, entre mitg dels
doctors deputats militar y real. Y al cap de un
rato, per medi de un verguer, enviaren sas señorias a dir al senyor vicari general, lo qual era en
la present casa, si era servit de entrar. Y se assentà ab una cadira de vaqueta de moscòvia a la
part dreta del docer, estant assentat ab altra cadira de dit dosser lo secretari y escrivà major del
General, y pro- // 375r // ssehïnt-se en dit jurament, jurà en forma sacerdotal, y després oý
sentència de excomunicació. Y dit acte de jurament fou llegit ab alte e intel·ligible veu per mi,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del General y present casa, com més
llargament és de véurer en lo llibre de Juraments de deputats y oÿdors, sots la present jornada.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
dos real cartas de data de XXII y vint-y-quatra de
febrer, pròxim passat, en y ab las quals és servit
donar-se per servit sa magestat, Déu lo guarde,
de haver posat sas señorias en execució la testamentària disposició del rey nostre señor don
Carlos segon, que gosa de glòria, y de haver
acistit per lo síndich del General en Lleyda en lo
jurament de virrey al excel·lentíssim senyor
comta de Palma, noticiant haver ordenat de que
al il·lustre general de la artillaria don Joseph de
Agulló y Pinós, embaxador del Principat, no se
li embarasse lo anar a la cort. Y axí mateix que

[ 1701 ]

[ 1701 ]

cusís un acte // 735v // rebut en poder de Barnat
Forés, notari real col·legiat, als XI de janer MDCCI, del qual consta com lo senyor deputat eclesiàstich diffunt té per firmadas totas las deliberacions que·s dirà haver entrevingut. Y axí mateix
que cusís un altre rebut en poder de dit Forés,
als X de fabrer pròxim passat, y una informació
rebuda davant los nobles y magnífichs acessors
del que consta com no·s pot inputar aa culpa de
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major, lo faltar algunas firmas del senyor
deputat eclesiàstich, com més llargament de ditas reals cartas és de véurer que són assí cusidas y
signadas de números CCCCXXXVI y
CCCCXXXVII y del thenor següent. Y en
quant a dits actes, que són assí cusits y signats
de número CCCCXXXVIII y lletras A y B. Segueix-se dita real carta:
«Elb rey. Illustres y fidelíssimos diputados hasse
recivida vuestra carta de XVI noviembre del año
próximo passado en que con motivo de avisar el
recivo del despacho que se os dirigió con los capítulos del testamento en que el rey, mi tío, que santa gloria aya, disponía la subieción y govierno de
la monarquía y que se mantubiesse los go-c
// 736r // vernadores y ministros que estaban hasta llegar yo a estos reynos como subcessor de ellos,
expresáisteys el gran sentimiento que os causó la
muerte de su magestad y que ciegamente condecenderéys a la continuación del príncipe de Armestad para los cargos de lugarteniente y capitán general de esse Principado por el tiempo que
le faltava de su triennio. Y haviendo visto vuestras fieles expreciones, he resuelto manifestaros la
gratitud con que por ellas quedo, y por el celo que
havéis manifestado en esta ocasión esperando de
vuestro amor a mi servicio proseguiréis en las que
se ofrecieren en lo venidero que le tendré presente
para lo que ocurrierre de vuestro consuelo. Data
en Madrid a XXII de febrero MDCCI. Yo el rey.
Marchio del Palacio, secretarius. Vidit marchio
de Serdañola. Vidit marchio de Villartorcas. Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Franciscus
Trugols».
Segueix-se dita altra real carta:
«Eld rey. Illustres y fidelíssimos diputados. Por
vuestras cartas de IIII y V del corriente que se han
recivido // 736v // con extraordinario, he visto
vuestras fieles expreciones assí en orden a la puna. a culpa ... deputat eclesiàstich, interlineat al marge esquerre.
b. l’original de la carta intercalat entre els folis 735v-736r del
trienni 1698-1701.
c. a continuació diferents actes transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1833-1836.
d. l’original de la carta intercalat entre els folis 735v-736r del
trienni 1698-1701.
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tualidat y gusto con que contribuísteys a que prestasse su juramento en Lérida el conde de Palma,
mi lugarteniente y capitán general, en conformidad de lo que os mandé escrivir con el despatcho
de XXII del passado y lo que así mismo me representáis ha cerca el desconsuelo que os ha motivado
el que el general de la artillería don Joseph de
Agulló y Pinós no se le permitiesse el que passase a
encontrarme en mi viage a esta corte, poniéndose
a mis reales pies en nombre de essa provincia, y representarme los negocios que ocurren al presente
en ella. Y haviendo conciderado la materia y todo
lo demás que referís en vuestras representaciones,
he resuelto en orden a la primera daros las gracias que merece vuestro amor y fidelidad por la
puntualidad y gusto con que pasásteis a deliberar
se reciviesse el juramento en Lérida al conde de
Palma, lo que tendré presente para favoreceros en
lo que ocorriere de vuestra conbeniencia, y en la
segunda, que mira ha averse embarasado su viage al general de la artillería don Joseph de Agulló, y he dado la orden conbeniente // 737r // para
que a don Joseph de Agulló y Pinós no se le embarraze al venir a esta corte a ponerse a mis reales
pies. Data en Buen Retiro, a XXIIII de febrero
(M)DCCI. Yo, el rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Sardañola. Vidit marchio de Vilatorcas.
Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Josephus de
la Torra, regens. Vidit marchio de Castellnou.
Vidit don Francicus Trullols. Vidit don Balthesar Villalpendo».
Diumenja, a VI de mars MDCCI. En aquest dia,
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, no obstant ésser dia de festa
de precepta, a ocasió de diveros afers del General.
Dimars, a VIII de mars MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit a //737v // concistori lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias lo doctor en medicina Francesch Aromir, mitgensant jurament,
ha fet relació de com al doctor misser Maurici
Rechs y Gallart, acessor ordinari del General,
fins als dos del corrent mes de mars inclusive li
han continuat las mateixas indisposicions de
que té feta altra relació, de forma que li han impedit fins dit dia inclusive la personal servitut y
exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, entre X y XI horas del
matí, avent obtinguda hora per medi de un verguer, los señors Honofre Monsalvo, ciutedà
honrrat de Barcelona, y Balthesar de Riba, cavaller, han aportat a sas señorias una embaxada de
part del excel·lentíssim concistori dels señors

concellers de la present ciutat, contenint que la
present ciutat tenia dijous primervinent a la tarda a la Seu se cante lo Te Deum laudamus, y divendres següent se fassa una festa en dita iglésia
y en acció de gràcias del felís arribo del rey, nostre senyor, en Madrit sa real cort, junt ab tres
dies de alimarias que seran dijous, divendres,
dissapte primervinents, del què donava notícia a
sas señorias. Y que estimaria la present ciutat
que sas señorias se servissen conformar-se en fer
//738r // las alimarias tant en la present casa com
altrament en las mateixas diadas per ser més
lluÿment. Al què és estat respost per sas señorias
per veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich que sas señorias apreciavan tant
acertada y sàbia resolució y que en lo demés ó
premeditarian y se tornaria resposta per medi de
embaxada de la resolució. En quant a cumpliments, se ha observat lo mateix que se observà
als VIIII de janer MDCLXXXXIX, com és de véurer
en lo dietari corrent en la present jornada.
En aquest mateix dia, entre X y XI horas del
matí, avent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los señors don Ramon de Codina y
Ferreras y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
honrrat de Barcelona, de part de sas señorias
han aportat una embaxada al excel·lentíssim
concistori dels señors concellers de la present
ciutat, contenint que sas señorias donavan a sa
excel·lència molt singulars gràcias de la prudent
resolució tenian presa a cerca ditas festas, y que
eran tant lo que desitjavan una verdadera correspondència ab sa excel·lència que la present
casa, sas señorias, assessors, advocat fiscal y demés officials del General de la present ciutat ab
molt gust farian las alimarias als mateixos tres
dias que // 738v // tenia resolt sa excel·lènca. Y
que axí mateix posavan en sa gran comprehenció tenian resolt ab deliberacions de II y VI del
corrent fer en la present casa una solempníssima
festa del gloriós invicte cavaller y màrtir sant
Jordi, patró del present Principat, als XIII del
mateix, cantant-se lo dia antes lo Te Deum, junt
ab tres dias de alimarias, los matexos dias que·ls
faria sa excel·lència, y tot per lo mateix assumpto. Y que sas señorias en la forma acostumada
passarian a suplicar a sa excel·lència fos servit
honrrar dita festa ab sa acistència. Al què és estat respost que no havia esperat menos la excel·lentíssima ciutat de Barcelona de sas señorias, y que quant convidassen a son concistori
procuraria desocupar-se per acistir a dita festa,
lo què ho tindria a singular dicha, segons del dit
ne han fet relació a sas señorias dits Codina y
Martines, tornats que són estats a concistori, los
quals són estats cumplimentats conforme se féu
ab altra embaxada que·s troba notada en lo present dietari als XV de janer MDCXCIX.
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En aquest mateix dia, entre V y VI horas de la
tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los señors don Ramon de Codina y
Ferreras y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
honrrat de Barcelona, de part de sas señorias
han aportat una embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras militar, contenint // 739r // la resolució que sas señorias tenen presa ab deliberacions de dos y sis del corrent a cerca fer festas
per lo arribo del rey nostre señor a Madrid, y
que per part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona lo dia present ab embaxada se havia participat a sas señorias las suas, demanant que sas
señorias fessan las alimarias los mateixos dias
que las faria la present ciutat, al què havian condecendit ab molt gust, y que en la forma acostumada passaran a convidar al molt il·lustre señor
protector dit bras per la acistència en dita festa.
Al què és estat respost per lo senyor president
de dit bras que se estimaria sumament esta notícia y que alabava la acertada resolució, que premeditaria lo bras lo fet y, si se offeria cosa, feria
tornar resposta, segons relació ne han feta a sas
señorias dits de Codina y Martines, tornats que
són estat a concistori. Y són estats cumplimentats en la mateixa forma que·s troba en lo present dietari als XXX de juny MDCLXXXXVIIII ab altra embaxada.
Dimecres, a VIIII de mars MDCCI. En aquest dia,
a las VIII horas del matí, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los señors don Ramon de Codina y Ferreras y Diego Martines y
de Folcras, ciutedà honrrat de Barcelona, de
part de sas señorias han aportat // 739v // una
embaxada al molt il·lustre Capítol de canonges
de la santa iglésia de Barcelona, contenint lo
mateix que·s féu lo dia de ahir se referís ab embaxada feta al molt il·lustre y fidelíssim bras militar, menos lo dir-se que·l convidarien a la festa.
Al què és estat respost per lo senyor president
que se estimava summament esta notícia, y lo
demés que respongué lo dit bras militar, segons
relació na han fet a sas señorias dits de Codina y
Martines, tornats que són estats a concistori. Y
són estats cumplimentats conforme és de véurer
en lo present dietari als VIII de octubre MDCC.
Dijous, a X de mars. En aquest dia, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, no obstant ser feriat.
En aquest mateix dia, havent obtinguda hora
per medi de un sacerdot, los señors don Joseph
de Taverner y Bardena y Gaspar Montagut, canonges de la santa iglésia de Barcelona, y per
part del molt il·lustre Capítol de canonges de
dita santa iglésia, han aportat a sas señorias una
em- // 740r // baxada, contenint que dit Capítol
donava a sas señorias las gràcias de haver-li par-
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ticipat las festivas demonstracions que tenen
ydeat per la successió y felís arribo del rey nostre
señor, que Déu guarde, ab embaxada lo dia de
ahir, afiansant a sas señorias de que ab molt de
gust lo serviran en tot lo que se’ls offeresca de
las prendas de dita iglésia. Al què és estat respost per sas señorias en veu del il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich que estimava
molt lo concistori eixa demonstració y que desitjava se offerissen ocasions en què poder acreditar lo regonexament y gratitut ab què quedaven d’esta finesa. Y dits Taverner y Montagut
són estats cumplimentats del mateix modo
que·s troba ab altra embaxada als VII de octubre
MDCC.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor militar, sens insígnia ni acompañament, anant ab un cotxe de dos mulas y lo síndich a la portalera, a las quatra horas de la tarda,
havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, de part de sas señorias és anat a combidar al excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent y capità general en est Principat, al
Te Deum laudamus y completas que se celebraran en la present casa dissapta primervinent a la
tarde y al offici diumenge, també primervinent,
a ocasió de la suc- // 740v // cessió y felís arribo
del rey nostre señor en España y en la vila de
Madrit sa real cort. Al què és estat servit sa excel·lència respòndrer que en quant al Te Deum
laudamus asistiria ab molt gust, emperò que
sentia patir de la urina, lo què li impedia no poder assistir al offici y completas, emperò que al
offici vindria a una tribuna.
En aquest dia, sas señorias, per medi del síndich
del General y present casa, han convidat als excel·lentíssims señors concellers de la present
ciutat a la celebració de dit Te Deum, completas
y offici. Al què han respost que acistiran ab molt
gust.
En aquest mateix dia, per medi de dit síndich
del General, han convidat al molt il·lustre y fidelíssim protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar a la celebració de dit Te Deum,
completas y offici. Y han respost que juntaria
bras y que·s premeditaria y tornaria resposta.
En aquest mateix dia, se comensaren las alimarias a ocasió de la successió y felís arribo del rey
nostre señor a España y sa cort, feren-se en lo
palàcio de sa excel·lència, en la present casa, en
la de la ciutat y, finalment, per tots los habitants
// 741r // de ella, en la present casa se continuà
posar en las llanternas candelas de sere de las de
deu per lliura, per haver-se experimentat en altres ocasions ésser molt més fàcil la ensesa, més
lustrosas las alimarias y ab menos gasto del Ge1310

neral respecte de que quant se feya ab oli per
despedir-se’n molt y ésser més dificultosa y ab
més gasto la dita encesa.
En aquest dia, sas señorias, per medi del síndich
del General, han participat al egregi comta de la
Rosa, governador de las armas de la present ciutat, que dissapta y diumenge primervinent a
ocasió de ditas festas, se tirarian en la present
ciutat diffarents invensions de foch.
Divendres, a XI de mars MDCCI. En aquest dia,
són estadas comensadas las alimàrias.
En aquest mateix dia, la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona en la Seu ha celebrat una festa en
acció de gràcias del felís arribo de sa magestat,
que Déu guarde, y lo dia de ahir se cantà a sas
expensas en dita Seu lo Te Deum laudamus.
Dissapta, a XII de mars MDCCI. // 741v // En
aquest dia, sas señorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present casa,
cusís en lo present dietari un acte rebut en poder de Joan Montaner, notari públic de la vila
de Cervera, als VIIII de mars MDCCI, del qual
apar com las obras fetas per Joseph Casas y Isidro Minguella, mestras de casas y fuster de dita
vila, en la casa del General de dita vila estan segons lo pactat, com més llargament de dit acte
és de véurer que·s assí cusit y signat de número
CCCCXXXVIIII.
En aquest mateix dia, lo magnífich Balthesar de
Riba, cavaller, síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ha aportat a sas señorias un recado, concestint en que lo molt il·lustre senyor
rector e o president de dit bras sentia summament lo no poder acistir a ls funccions de la festa que per lo síndich de sas señorias era estat
convidat, respecte de no aver pogut ajuntar lo
bras est matí.
En aquest mateix dia, havent constat a sas señorias que lo excel·lentíssim señor comta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, tenia resolt que per a solempnisar la festa que lo dia
present comensava fer-se en la present casa, a la
nit, y sens aver-se demanat, se fes una salutacióa
// 742r // real ab tota la infantaria y cavallaria
que·s troba de guarnició en la present plasa, han
enviat sas señorias a sa excel·lència a donar-li
molt singulars gràcias per medi del síndich del
General de esta demonstració, del què ha quedat molt gustós y ab particular gratitut.

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1836.

En aquest mateix dia, inseguint la deliberació
per sas señorias presa als dos del corrent mes de
mars, de fer-se en la present casa la festa solempna del gloriós, invicte, cavallar y màrtir
sant Jordi, patró del present Principat, en acció
de gràcias a la divina magestat per la successió
en la universal monarquia de España del rey
nostre señor don Felip quart, en Aragó, y
quint, en Castella, comta de Barcelona, que
Déu guarde, y per ocasió de son felís arribo en
sos dominis de España y en la vila de Madrid sa
real cort, al tocar las dotse horas del mitgdia se
donà principi a dita festa ab aquella ostentació
pompa y grandesa, que és de véurer en lo present dietari als XXII de abril MDCC. A què per no
multiplicar scriptura se refereix y sols en esta
festivitat se noteran las particularitats que no·s
troban ab la altra a sinch horas de la tarda sas
señorias concistorialment tots junts aportant las
insígnias de domàs carmesí ab los escuts de or
ab las armas del General, ab sos verguers devant
ab las cotas de tafetà morat // 742v // y massas
altas descubertas, per quant lo dia present y lo
demà tant en la present casa com y també en
los concistorials y officials fonch dexat lo dol
per ocasió de esta festivitat, y tenint-se baix del
dossser del concistori de vellut carmesí un retrato de mitg cos de sa magestat, des de lo aposento dels acessors, acompañats dels assessors,
advocat fiscal, quatra officials mestres per quant
estos lo havian precehït en la última, y demés
officials de la present casa y de la casa del General y Bolla són anats a la capella gran de Sant
Jordi. Al entrar, per un sacerdot ab sobre
pal·lis, fonch donada aygua beneita a sas señorias ab lo salpasser tenint una fuente de plata.
Se assentaren en son acostumat lloch, no acistí
en esta funcció lo molt il·lustre señor protector
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, que si
agués acistit fóra estat cumplimentat a rèbrer,
tornar-se’n y estar assentat, com és de véurer en
lo dietari trienni MDCCXXXXV als III de nohembre MDCLXXXXVI y XV de febrer MDCLXXXXVIII.
Vingueren després los excel·lents señors concellers de la present ciutat qui foran cumplimentats en tot y per tot, com és de véurer en lo present dietari als XXIII de abril MDCC, y,
últimament, vingué sa excel·lència lo señor virrey y fou cumplimentat en tot y per tot, com és
de véurer en lo present dietari als XIII de abril
MDCC y en lo dietari trienni MDCLXXXXV dits
dias III de nohembre MDC // 743r // LXXXXVI y
XV de febrer MDCLXXXXVIII, estant assentat sa
excel·lència en son estrado lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich acompañat del
defenedor y IIII officials mestres ab las III massas devant, havent fet genuflexió al altar y cortesia a sa excel·lència y als dos concistorirs, se·n
és anat a la sagristia a revestir-se, y havent-se allí
revestit, aportant capa pluvial per diaca ab
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dalmàtica a don Joseph Dalmases, sagristà y canonge de Barcelona, y per subdiaca ab dalmàtica a don Joseph de Cortada, canonge de dita
Seu de Barcelona, junt ab mestre de cerimònias
de dita Seu lo doctor Joan Lleó, prevere, y dos
acòlits, y dos acòlits ab candaleros, acompañat
de dits deffenedor y quatra officials mestres, ab
los verguers devant ab massas altas al coll, anà
al altar y, avent feta genuflecció a ell, féu cortesia a sa excel·lència y als dos concistoris, entonà
lo Te Deum laudamus cantant la música de la
Seu y després se cantà una lletra y úlimament se
digueren las col·lectas. Y per quant sa excel·lència no·s mo,a se cantaren completas estant vestits ab dalmàticas dit Dalmasas y Cortada y dit
mestre de cerimònias ab capa, y essent així que
altrament aquells haurian aportat capa y lo
mestre de cerimònias àbits de cor, com se farà
lo dia de demà. Y se nota que las completas
quant no són celebradas per concistorials los
dos acistents sols són // 743v // beneficiats,
quant havian de sèurer sèyan ab un banch vanovat de vellut carmesí arrimat al presbiteri de
dita capella a la part de la epístola, y dit mestre
de cerimònias ab un taburet de vellut carmesí
ras, donant la mà dreta als celebrants. Després
de completas, se cantà altra lletra, finida la qual
dit senyor diputat eclesiàstich acistit de dit diaca y subdiaca, mestre de cerimònias, dos acòlits, deffenedor y quatra officials mestres féu genuflecció al altar, cortesia a sa excel·lència y als
dos concistoris, y ab los verguers devant ab las
massas altas se·n anà a la sagristia a despullar-se,
ahont se quedà dit señor deputat eclesiàstich. Y
en ser fora sa excel·lència y dits señors concellers, sas señorias ab lo mateix acompañament
se’n tornaren al dit aposento de dits assessors a
hont se despullaren. Poch aprés, se comensà a
dispensar en lo tarrat de la present casa gran còpia y ab abundància de carratillas voladoras,
mànagas, bombas de foch, que durà més de
una hora, avent-hi gran música de menestrils,
trompetas, timbalas. Immediadament després,
fou la salva real.
En aquest mateix dia, són estadas continuadas
las alimàrias.
Diumenge, a XIII de mars MDCCI. // 744r // En
aquest dia, se celebrà en la present casa la festa
solempna del gloriòs, invicte, cavaller y màrtir
sant Jordi, patró del present principat de Catalunya, ab aquella ostentació y grandesa que se
stila. Y per no multiplicar scriptura se refereix als
XXIII de abril MDCC, XV de febrer MDCLXXXXVIII,
III de nohembre MDCLXXXXVI y altras diadas en
los dietaris, ahont se podan véurer consemblants exemplars. A las X horas del matí, sas sea. sic a l’original.
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ñorias, axint concistorialment del aposento dels
acessors com lo dia de ahir, són anats a la capella
gran de Sant Jordi de la present casa per a ohir
lo offici. Lo dia present a la matinada tampoch
no ha acistit lo molt il·lustre y señor protector
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar per lo
què està notat en lo present dietari en jornada
de ahir. Després, són vinguts los excel·lentíssims señors concellers de la present ciutat qui
són estats cumplimentats en tot y per tot com lo
dia de ahir. En esta funcció los quatra officials
mestres han precehït al deffenedor per quant est
los havia precehït lo dia de ahir, després és vingut sa excel·lència, essent estat avisat per lo síndich del General de que ja era hora, y per quant
no ha acistit en públich ha estat en la tribuna de
la part del evangeli, la qual estava entoldada ab
una catifa, una cadira de vellut carmesí, una almohada de vellut carmesí y altra banch de vaqueta de moscòvia. De orde de sas señorias és
estat re- // 744v // but per sis officials cavallers y
gaudints de la present casa en lo portal del carrer y, al tornar-se’n, acompañat fins al mateix
puesto, y en lo intermedi, és estat acistit de dits
officials, y al comensar-se lo offici per lo síndich,
se li han donat villasicos. Celebrà lo offici lo
il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich
ab los mateixos cumpliments que lo dia de hair.
Predicà ab singularíssima erudició lo pare menor fra Ramon Costa, de la sagrada orde de Predicadors, fonch acompañat en la mateixa forma
que·s llitg en lo present dietari als XXIII de abril
MDCC, observant-se axí mateix los mateixos
cumpliments lo dia present en tot y per tot
que·s narra en dit dia, acceptat lo que no se conforma en lo present cas. Al evangeli isqueren
quatra patges de eclesiàstichs, sens capa ab atxes, al llevar deu sis, los que tant al venir com al
tronar-se’n fèyan primerament cortesia al altar y
després un cortesia als dos concistoris. Lo diaca
donà la pau al señor conceller en cap y, després,
al señor deputat president. Acabat lo offici y essent fora los señors concellers, sas señorias són
tornats ab lo mateix acompañament al dit aposento de dits assessors, ahont se han despullat y
han ordenat a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari unsa
// 745r // villancicos impressos que se han cantat
en esta festa, los quals són assí cusits y signats de
número CCCCXXXX.
a. a continuació l’ imprès, «Villancicos que se cantaron en la
solemne fiesta que celebró la Deputación del principado de
Cathaluña en la capilla grande de san Jorge en los dias 12 y
12 de março de 1701 en acción de gracias a su divina magestad, por la sucessión y feliz arribo del rey nuestro senyor don
Felipe quarto en Aragón y quinto en Castilla, conde de Barcelona, que Dios guarde, a los dominios de España y su real
corte de Madrid, y para impetrar de la divina magestad sus
felizes aciertos y dilatados años de vida» (ACA, Dietari, N95, entre els folis 744v-745r. 6p.)
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Des de las sinch horas de la tarda fins a las sis, en
la capella gran de la present casa a quatra y a
sinch cors per la capella de la Seu, de la present
ciutat, se han cantat diffarents villancicos, y després a las sis horas de la mateixa tarda, sas señorias se ajuntaren en lo aposento dels magnífichs
assessors, ahont se posaren las insígnias. Y concistorialment ab los tres verguers devant ab las
massas altas posadas al coll, acompañats dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal, deffenedor, quatra officials mestres y demés officials de la present casa anaren en la capella gran
ahont ohïren completas ab dos villancicos nous,
cantats per la cantoria de la Seu de Barcelona.
Féu la doma lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich ab la mateixa pompa que lo dia
de ahir, sols ab esta diffarència que acabadas
completas, acompañats del deffenedor y quatra
officials mestres y tres verguers ab las massas altas devant, des de la sagristia tornà a la dita capella gran y, feta genuflecció al altar y cortesia al
concistori, se uní ab ell. Esta tarda, lo deffenedor ha precehït als dits quatra officials mestres y
demés ab banchs de // 745v // vaqueta de
moscòvia, acabadas las quals completas, sas señorias en la mateixa forma y ab lo mateix acompañament se’n tornaren a dit aposento dels
acessors. Y de allí quiscú se·n anà en sa casa.
Poch aprés, des de lo terrat de la present casa, se
disperà gran multitut de carretillas y altres invencions de foch que durà una hora, observantse lo mateix que lo dia de ahir.
Dilluns, a XIIII de mars MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich rational és baixat a la casa del General, per estar ocupats sas señorias en concistori,
a fer continuar lo subast de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dimecres, a XVI de mars MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich racional // 746r // del General y
present casa és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat a effecte de fer continuar
lo subhastar-se los arrendaments dels drets de la
Generalitat a ocasió de trobar-se sas señorias
ocupats en concistori.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General y
present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un acte rebut en poder de Jaume Reüll, notari públic y scrivà subrrogat de la Deputació local de la ciutat de Tortosa, als XIII del corrent
mes de mars, del qual consta com lo doctor en
medicina Joseph Melich féu relació, mitgensant
jurament en mà y poder del magnífich deputat
local de dita ciutat, de com la indisposició de
Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua
ab la mateixa conformitat contenguda en altres
relacions, de manera que li ha impedit y impe-

deix lo servir dit son offici de escrivent ordinari
del rational, com més llargament és de véurer
de dit acte que·s assí cusit y signat de número
CCCCXXXXI. Segueix-se dit acte:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini Millessimo septingentesimo primo, die vero
decimo tercio mensis martii intitulato, presente
et ad hec vocato requisito adque rogato me Jacobo
Revull et Chies, civem Dertosae, apostolica et regia ac ipcius civitatis auctoritatibus notario publico et scriba subrrogato illustris concistorii domus Generalis dictae civitatis et ejus collecte,
durante absentia domni Pauli de Rosses, etiam
notarii // 746v // publici Dertosae et dicti concistorii scribae, et presentibus etiam testibus infrascriptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae doctor, in dicta civitate
Dertose populatus, coram et ante presentiam
magnifici Hieronimi de Piñana et Galvany, domicelii, Dertose domiciliati, deputati localis domus Genreralis dicte civitatis et ejus collecte, personaliter existentis, et reperti in domibus suae
propriae habitationis, quas fovet in vico de la
Rosa, presentis civitatis, et medio juramento per
ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et
ejus sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti
magnifici Hieronimi de Piñana, deputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: «com la
indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha
continuat y continua ab la mateixa conformitat
continguda en altres relacions per mi fetas en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impedeix lo dit Alaix lo servir dit
son offici de escrivent ordinari del racional de la
casa de la Deputació del General del present
principat de Catalunya, de las quals relacions
llargament consta ab acte rebut en poder de
Pau de Rosses, notari públic de dita ciutat de
Tortosa». De quibus omnibus et singulis, sic ut
predicitur actis dictus Josephus Gre- // 747r // gorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibi et aliis cuya intersit dari, tradi et liberari per me dictum et infrascriptum notarium et
scribam, ad habendum de predictis in memoriam
in futurum. Acta Dertosae, sub anno, die et
mense et loco predictis, presente me dicto notario
et scriba infrascripto etiam magnifico Josepho
Melic, minore dierum, medicinae doctore, et Ignasio Duran, milite, Dertosae populatis, pro testibus ad premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num Jacobi Revull et Chies, civis Dertosae,
apostolica et regia notarii publici et scribae subrrogati illustris concistorii domus Generalis Dertosae et ejus collectae, durante abstentiae domni
Pauli de Rosses, etiam notarii publici Dertosae et

dicti concistorii scribae, qui predictis una cum
prenominatis testibus interfuit eaque propria
manu scripsit et in fidem requisitus claudit.»
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias lo mangífich
doctor misser Fèlix Terrés, guarda ordinària del
General del portal de Sant Antoni, de la present
ciutat, ha renunciat en mà y poder de sas señorias y a favor y en cap del magnífich doctor misser Pau Enrrich lo dit offici per ser altre dels antichs y que poden alienar-se, suplicant a sas
señorias ésser-li admesa aquella, si et in quantum per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Fermí
Vehils y Llorens March, subrrogats en verguers
de sas señorias.
747v

a. l’original de l’acte intercalat entre els folis 745v-746r del
trienni 1698-1701.
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Dijous a XVII de mars MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich per haver presa
una purga.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias lo doctor en medicina Joan Perarnau, mitgensant jurament, ha
fet relació de com a Joseph Moyà, andador de la
confraria de Sant Jordi, li han continuat y de
present li continuan las mateixas indisposicions
de que ja té fet altres relacions y encara de novas, de forma que li han impedit y de present li
impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
Divendres, a XVIII de mars MDCCI. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich per endamà de purga y per estar indispost, y sento que
fins tornarà a concistori no se farà en lo present
llibre altra apuntament.
En aquest mateix dia, tocadas las X horas de la
matinada sas señorias anaren ab cotxes,
// 748r // so és, sas señorias ab quatra mulas,
concistorialment aportant sobre dels pits las insíginias de domàs carmesí ab los escuts de or ab
las armas del General, tot cubert de escomilla
negre, a ocasió del dol que aportan per rahó de
la mort del rey nostre señor don Carlos segon,
que glòria haja, acompañats dels acessors y advocat fiscal, secretari y escrivà major, rational,
procurador fiscal y officials de la present casa, ab
los verguers davant ab massas altas cubertas de
paño negra y estos vestis ab cotas de paño negre
ab los caperons a las espatllas per causa de dol a
la casa del General y Bolla de la present ciutat,
per a fer continuar en encantar los drets del General y Bolla de Barcelona, foranas, de monedas
y safrans, y en ningú de ells se ha trobat dita alguna. Y ha fet relació dit Iglésias, corredor de

[ 1701 ]

[ 1701 ]

coll y ministre del General, com en los drets del
General, Bolla de Barcelona y foranas, de monedas y çafrans per lo trienni vinent no·y havia
dita alguna, per lo què sas señorias porrogaren
per dimecres, que comptarem VI del mes de
abril qui ve, per ser los demés dias feriats.
Dissapta, a XIX de mars MDCCI. En aquest dia,
sas señorias, absent lo il·lustre y fidelíssim oÿdora eclesiàstich per malaltia, per medi del síndich del General, han enviat a sa excel·lència lo
senyor virrey dos tomos dorats que són la tercera part de Decisions criminals y civils, composta
per lo noble don Miguel de Calderó, del concell
de sa magestat y son regent la Real Cancilleria.
748v

Dissapta, a XXVI de mars MDCCI. // 749r // En
aquest dia, no obstant ser feriat per ser Dissapta
Sant, s’és ajuntat lo il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias a ocasió de ser dia de estafeta.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias, lo doctor en
medicina Francisco Fornells, mitgensant jurament, ha fet relació de com al magnífich Francisco de Monfar y Forts, ciutedà honrrat de
Barcelona, procurador fiscal del General, li ha
continuat la indisposició de que féu relació als
XVI del mes de desembre pròxim passat fins lo
dia X del corrent mes de mars inclusive, de forma que fins dit dia li ha impedit la personal servitut y exercici de dit son offici.

749v

Dimecres, a XXX de mars MDCCI. En aquest dia,
lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor real junt ab
lo secretari y escrivà major y magnífich racional
del General y present casa és baixat a la casa del
General de la present ciutat, y en lo aposent
ahont fa sa residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar lo inventari dels fraus apresos
en lo present mes de mars, y se han trobats los
infrascrits y següents: als VII del corrent, aprehenció feta a un incògnit trobat en la vila de
Mataró de quinse canas de estameña de quatra
palms vermella y dicet canas de estameña parda
de quatra palms bruta de oli.

Abril
Dissapta, a II abril MDCCI. En aquest dia, los
il·lustres y fidelíssims señors // 750r // deputats
eclesiàstich y real no han vingut ni acistit a concistori per trobar-se indispost y axís fins tornaran a concistori no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias lo doctor en medicina Joseph Pomada, mitgensant jurament,
a. oÿdor ... real cancelleria, interlineat al marge esquerre.
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ha fet relació de com Pere Traver, prevere,
guarda y scrivà del deffenedor, se troba impedit
de present, per ocasió de un gran dolor en las
camas, de poder exercir y servir personalment
son offici.
Dimars, a V de abril MDCCI. En aquest dia, ha
tornat acistir a concistori lo // 750v // il·lustre y
fidelíssim señor deputat eclesiàstich per trobarse ja convalescut de sa passada indisposició.
Dimecres, a VI de abril MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich racional és baxat a la casa del General, per estar ocupats sas señorias en concistori,
a fer continuar lo subast de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dijous, a VII de abril MDCCI. En aquest dia,
constituhït personalment en lo concistori de sas
señorias, absent lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, lo doctor en medicina Miquel
Natalí, mitjensant jurament, ha fet relació de
com a Gaspar Fontallà de Guarda, ordinari de la
Bolla de la present ciutat, li ha continuat y de
present li continua la matexa indisposició de
que ja té fet altres relacions, de forma que li ha
impedit y de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, és vingut al concistori de
sas señorias lo doctor Geroni Enuesa, subcol·lector de la Reverent Cambra Apostòlica y
canonge de la santa iglésia de Barcelona. Y estant sas señorias assentats sota del docer y ell ab
una cadira de vaqueta de moscòvia a la mà dreta
de dit docer, ha participat a sas señorias com lo
il·lustríssim y reverendíssim señor archebisbe de
Lorissa, nunci de sa santedad, li participava ab
carta de 26 de mars pròxim passat que haventse regonegut la butlla // 751r // que ell li havia
remès tocant al spoli del quòndam il·lustre y fidelíssim señor fra Clement de Solanell, paborde
de Àyer, en lo real monestir de Santa Maria de
Ripoll, de la orden de sant Benet, deputat eclesiàstich, y cotejada ab la de sa santedad de Gregori Tretzè, se troba que no sufraga de ningun
modo a la Deputació la pretensió voldria tenir
de que no obstant de ésser mort lo dit Solanell
extra claustra no·y hauria spoli, puig no exclou
se li fassa spoli, lo qual se déu entèndrer de tot
lo que adquirí mentres estigué fora de la de la
religió, y que axís procura la recepció de dit spoli del què donava notícia a sas señorias per a que
restassen ab lo degut coneixement y intel·ligència de est negoci. Al què és estat respost per sas
señorias en veu del il·lustre y fidelíssim señor
deputat eclesiàstich que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori estimava la atenció de la notícia, que premeditaria est fet y li faria tornar resposta.

Divendres a VIII de abril MDCCI. En aquest dia,
ha tornat a acistir a consistori lo il·lustre y fidelíssim señor deputat real per trobar-se ja convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, lo magnífich rational és
baxat a la casa del General, per estar ocupats sas
señorias en concistori, per fer continuar lo subast de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dissapta, a VIIII de abril MDCCI. En aquest dia,
los nobles y magnífichs doctors don Anthon de
Cruïllas y Reyadello y doctor misser Francisco
Gallart y de pastor, subrogats en los officis de
acessors ordinaris del General y present casa, y
lo doctor don Joseph de Cancer y Prat Senjulià,
advocat fiscal de dit General, constituïts personalment en lo consistori de sas señorias, han fet
relació // 751v // com lo dia de ahir a la tarda en
la present casa havian platicat, premeditat y
tractat ab lo doctor en cànon Joseph Romaguera, cap..e de la santa iglésia de Barcelona y advocat del molt il·lustre Capítol de canonges de la
santa iglésia metropolitana de Tarragona, si attesa la testamentària disposició dels noble don
Diego Rebolleda, dignitat y canonge que fou
de dita iglésia, a cerca la personal residència que
insta sa fundació de la nova bossa canonical, la
qual és estada vista, podia compèndrer o no al
il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich
don Joseph Anthoni Valls y Penduxo, ardiaca y
canonge de dita iglésia, per trobar-se ausent de
dita sa iglésia per rahó de son càrrech de deputat eclesiàstich. Emperò, vista y reconeguda la
butlla concedida per la santedad de Clement 8,
de felís recordació, dada en Roma als 30 de setembre 1592, ab la qual se referexen altres concessions apostòlicas, en y ab la que està concedit
que los deputats y oïdos eclesiàstichs durant son
càrrech sian presents en sas iglésias y liuren las
distribucions unànimes han concordat que dit
señor deputat eclesiàstich durant son càrrech ha
de ser present lucrant totas las distribucions, entés no obstant dita testamentària disposició del
dit Robolledo y que axís dit Romaguera ó scriuria o participaria al dit Capítol o a son sýndich.
En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari un acte rebut en poder de
Joan Montaner Burges, notari públic de la vila
de Cervera, al primer del corrent mes de abril,
del qual constan Joseph Casas y Isidro Minguella, mestres de casas y fuster de dita vila, han firmat àpoca de la quantitat de 78 lliures moneda
barcelonesa per la primera paga del preu fet de
las obras necessàrias fetas en la casa del General
de dita vila, com més llargament de dit acte és
de véurer que·s assí cusit, signat de número
CCCCXXXXII.
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En aquest mateix dia, sas señorias han anomenat per dels experts a Gerònim Posas, mestre de
casas, de la present ciutat, per a visurar junt ab
Jaume Arnaudias, també mestre de casas, ciutedà de Barcelona, y expert també per sas señorias anomenat per dit efecte, la obra de mestre
de casasa // 752r // que Pere Campet, mestre de
casas, ha emprès fer ab acte rebut en la Escrivania Major als XXII de maig MDCC, ço és, per la
construcció y redificació de la casa que sas señorias fan fer cerca lo portal Nou, de la present
ciutat, per la guarda del General de dit portal, la
qual fou derruïda per ocasió del siti que francesos posaren en esta capital en lo any 1697, a effecte de fer relació si dita obra està feta y la que
en avant se farà sí y conforme lo pactat en la tabba.
En aquest mateix dia, dit Geroni Posas, constituhït personalment en lo consistori de sas señorias a la matinada, ha prestat jurament a Déu
Nostre Señor y a sos quatre sants Evangelis, per
ell corporalment tocats, en mà y poder de sas
señorias, de com per via directa ni indirecta té
interès algun ni és partícip en lo preu fet de la
redificació de dita casa, en lo què té mira a la
obra de mestre de casas ni altrament, y de haver-se bé y llealment en la visura per ell fahedora en dita obra, oferint fer relació a sas señorias
si estarà tota segons lo disposat y pactat en las
tabbas y, finalment, si estarà feta conforme a un
pèrit mestre de cases se pertany.
En aquest mateix dia, Hieroni Posas y Jaume
Arnaudias han fet relació a sas señorias de que,
havent visurat la feyna feta per dit Pere Campet
de mestre de casas en la redificació de dita casa,
han trobat ésser feta la meytat de la obra sí y
conforme lo pactat en la tabba y, finalment,
com a un pèrit mestre de casas se pertany y que
axís poden y deuhen sas señorias deliberar a dit
Campet la segona paga de dit preu fet.
Dilluns, a XI de abril MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich rational és baxat en la casa del General, per estar ocupats sas señorias en consistori,
per a fer continuar lo subast de tots los arrendaments dels drets de la Generalitat.
En aquest mateix dia, no és vingut ni acistit en
lo consistori de sas señorias lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, sas señorias han anomenat per experts a Martí Gelabert, Jaume Súria,
impressors, de la present ciutat, a efecte de visurar lo tercer tomo de Decisions // 752v // com-

a. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1837.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

post per lo noble doctor Miquel de Caldaró, del
Concell de sa magestat y son regent en la Real
Cancellaria, lo qual és imprès per Rafel Figueró,
estamper del General, ab acte rebut en la escrivania major als XXI de janer MDCCI a effecte de
fer relació si és imprès ab los pactes contenguts
en la tabba que·s troba en dit acte.
En aquest mateix dia, dit Martí Gelabert y Jaume Súria, constituhïts personalment en lo concistori de sas señorias a la matinada, han prestat
jurament a Déu Nostre Señor y a sos quatra
sancts Evangelis, per ells corporalment tocats,
en mà y poder de sas señorias de com per via directa ni indirecta tenen interès algun ni són partíceps en lo preu de dita impressió ni altrament,
y de haver-se bé y llealment en la visura per ells
fahedora de dita impressió de dit tomo, offerint
fer relació a sas señorias de si està feta o no segons lo disposat en la tabba y, finalment, si està
feta conforma a un pèrit impressor se pertany.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrogat en lo offici
de síndich del General, ha fet relació a sas señorias de com de son orde havia solicitat als jutges
de las dos causas de suspitas, llargament expressadas en lo present dietari als XVI de febrer proppassat, passen a declarar las quals antes sí y conforme de justícia serà trobat fahedor, y que li
havian respost fer fer los processos que se’ls
aportassen, y que·s deposassen los salaris.
En aquest mateix dia, dit síndich axí mateix ha
fet relació a sas señorias de com se havia moltas
vegadas conferit ab lo mestre reverent señor
canceller y li havia solicitat fes declaració de totas las causas de contrafactió y singularment la
del cello. Al què dit señor canceller li havia respost que en tenir dit procés procuraria quant
antes dita declaració, y axí mateix en donar-li
lloch unas ocupacions prèvias que tenia.
Dimars, a XII de abril MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor ecclesiàstich.a
753r

En aquest mateix dia, Martí Gelabert y Jaume
Súria, estampers, de la dita ciutat, y experts alegits per lo assumpto referit en lo present diatari
en lo dia de ahir, han fet relació en escrits a sas
señorias, la qual han ordenat sas señorias a mi,
secretari y escrivà major del General, la cusís en
lo present diatari. La qual és assí cusida y signada de número CCCCXXXXIII.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1837-1838.
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En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat
als nobles y magnífichs assessors ordinaris del
General de paraula presents en consistori que ab
la major brevedat possible passen a declarar la
causa que aporta lo sýndich de la orden de sant
Francesch, de la província de Catalunya, contra
lo procurador fiscal de dit General sobre la
exempció que pretén de no haver de pagar dret
de General ni Bolla lo seal que vestexen los religiosos. Al què han respost dits assessors que havent despedit altres causas més antigas que tenen y donant-los lloch altres prèvias ocupacions
de llurs càrrechs, gustosíssims se aplicaran a despatxar dita causa, administrant justícia a las
parts.
Dimecres, a XIII de abril MDCCI. En aquest dia,
no ha vingut ni assistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, tocadas las deu horas de
la matinada, sas señorias anaren ab cotxes, so és,
sas señorias ab cotxe de quatre mulas, consistorialment aportant sobre dels pits les insíginias
de domàs carmesí ab los escuts de or ab las armas del General, tot cubert de escomilla negra a
ocasió del dol que aportan per // 753v // rahó de
la mort del rey nostre señor don Carlos segon,
que sia en glòria, acompanyats del acessor, advocat fiscal, secretari y escrivà major, rational,
procurador fiscal y officials de la present casa, ab
los verguers devant ab massas altas cubertas de
panyo negra, y estos vestits ab cotas de panyo
negra ab los caperons a las spatllas, per causa de
dit dol, a la casa del General y Bolla de la present ciutat, per a fer continuar encantar los drets
de General, Bolla de Barcelona, foranas, de monedas y safrans. Y en ningun de ells se ha trobat
dita alguna. Y ha fet relació a sas señorias Joseph
Iglésias, corredor de coll y ministre del General,
com en los drets de General, Bolla de Barcelona
y foranas, de monedas y safrans, per lo trienni
vinent, no·y havia dita alguna, per lo què sas señorias porrogan per divendres que contarem als
XV del present y corrent mes.
Dijous a XIIII de abril MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni assistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo consistori de sas señorias, lo doctor en medicina Joseph Fornès, mitjensant jurament, ha
fet relació de com al doctor Ignasi Lull, albaraner de la Bolla, li han continuat las matexas indisposicions de que ja té fet altres relacions, de
forma que li ha impedit y de present li impedexen la personal servitut y exercici de dit son offici.

En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrogat en lo offici
de síndich del General, ha fet relació a sas señorias de com se havia conferit ab lo mestre reverend señor // 754r // canceller y li havia solicitat
la declaració de totas las causas de contrafactió y
singularment la del sello. Al què dit señor canceller li havia respost que en tenir dit procés
procuraria quant antes dita declaració y axí mateix en donar-li lloch unas ocupacions precisas
que tenia.
En aquest mateix dia, dit sýndich ha fet relació
de com havent-se conferit ab dit señor canceller
de orde de sas señorias y havent-li demanat fos
servit noticiar-lo qual resolució havia presa sa
magestat, que Déu guarde, sobre lo fet de una
causa vertent en son consistori instant lo procurador fiscal contra Narcís Bofill, de Gerona, de
tot lo què llargament constava en lo present
dietari al XXVIII setembre MDCXCIX y XIIII janer
MDCC, aparexia a sas señorias que havent informat a sa magestat sobre lo fet sens esperar resposta, podian instar als assessors la declaració de
dita causa. Al què havia respost que pendia la
consulta y que en dit fet aparexia se interessavan
las regalias de sa magestat, que per so se havian
ajuntat las salas y estava comès a certs señors del
Real Concell y que en haver·o estos premeditat,
se tornarian ajuntar las salas.
Divendres, a XV de abril MDCCI. En aquest dia,
no ha vingut ni assistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, lo magnífich racional del
General y present casa no ha pogut devallar a la
casa del General y Bolla de la present ciutat, a fi
de fer continuar lo // 754v // subast dels drets de
la Generalitat per lo trienni que vindrà, respecte
del molt ha plogut.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per los nobles y magnífichs asssessors
y advocat fiscal del General al peu de una súplica presentada per part del il·lustre y molt reverent señor abat y Capítol del real monastir de
Santa Maria de Ripoll, de la orde de sant Benet,
ab lo qual són de vot y parer que deuhen y poden sas señorias fer qualsevols diligèncias per a
obviar a que la Reverenda Cambra Apostòlica
no pretenga ocupar los béns del quòndam
il·lustre y fidelíssim señor fra Clement de Solanell y de Foix, deputat eclesiàstich, jure spolii
respecte que encara que mort extra claustra és
estat per rahó del càrrech absent en son monastir y lucrava las distribucions com de dita súplica
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y vot és de véurer, al qual ha relació. Y és assí cusit y signat de número CCCCXXXIIII y del
thenor següent.a // 755r // Segueix-se dita súplica y vot:
«Moltb il·lustre y fidelíssim señor. Ab diferents
indults apostòlichs a vostra señoria fidelíssima
atorgats que estan en viril observansa per los relleciants motius en aquells expressats y altres
que se dexen considerar, se troba disposat y
concedit que los molt il·lustres y fidelíssims señors diputat y oÿdor eclesiàstich, axí seculars
com regulars, durant lo trienni de son càrrech
sian tinguts y reputats com a present y actualment residits en sas pròprias iglésias y monestir
respective, lucrant y gozant tots los emoluments y demés perrogativas que si verdadera y
realment fossen presents en ditas sas iglésias y
monestirs, com més extensament per vostra señoria fidelíssima serciora-sse’n de dits indults
que conserva en un arxiu. E com en lo trienni
corrent agués sortejat en deputat eclesiàstich lo
il·lustre y fidelíssim señor fra Clement de Solanell y de Foix, paborde de Àger, // 755v // del
real monestir de Ripoll, y trobant-se en la present ciutat de Barcelona exercint son càrrech aja
mort prout Domino placuit en lo mes de febrer
proppassat en lo palau reial de esta ciutat, ahont
habitava per rahó del exercici de dit càrrech, y lo
subcol·lector de la Reverenda Càmera Apostòlica aja pretès y pretenga expectar-li los béns que
lo dia de sa mort tenia dit difunt y exclòurer de
la successió legítima de aquell dit al monastir ab
pretest de haver mort extra claustra, en lo qual
cas regularment pretén dita Reverenda Càmera
Apostòlica ocupar jure spolii los béns dels axí difunts sens voler entèndrer que en lo cas present
no pot entrar dita sa pretensió concernent la especial rahó de haver mort dit paborde de Àger
exercint lo càrrech de deputat eclesiàstich y axí
bé encara que extra claustra, emperò ex privilegio et indultis apostolicis gozant de la presència y
com si revera se agués trobat en son monastir,
puig que concedint-los sa santedat lo poder ausentar-se de aquell per dit exercici ab las perrogativas que, si realment residissen, apar innegable que en cas de morir durant dit exercici no
se’ls poden ocupar jure spolii los béns in penam
de estar extra claustra ni pot aver-i rahó tanpoch que precisant dits indults apostòlics als
monastirs a tractar-los com a presents y verdaderament residints ajan volgut privar a dits monastirs de la legítima successió en cas de móurer
durant dit ofici quant per rahó de aquell no pot
ni és lícit ab superior precisar-los a la residència
y sia molt propri de sa señoria fidelíssima procua. a continuació ratllat 19 línies ratllades.
b. l’original de la súplica i vot intercalats entre els folis 754v755r del trienni 1698-1701.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

rar la conservació de esta perrogativa y obviar se
introduesca tal exemplar prejudicial a aquellas.
Per so y altrament lo abat y Capítol del real monastir a vostra señoria fidelíssima // 756r // suplica sia de son servey interposar sa authoritat perquè dit subcol·lector no passe a la execució dels
procehïments que commínan per ocupar dits
béns y donar aquella providència més proporcionada per al cas present, que ne rebrà particular mercè. Offitio, etcètera. Altissimus. De
Sanctjust. Oblata die VII mensis aprilis MDCCI in
concistorio et cetera, et domini deputati, ecclesiastico et regali absentibus, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt predicta nobilibus et magnificis assessoribus
Generalis Cathaloniae, qui super in ea contentis
relationem in scripsit faciant cum interventione
nobilis advocati fiscali dicti Generalis. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.»
Vista la present suplicació y lo en ella representat
a vostra señoria fidelíssima; vista la commissió
per vostra señoria fidelíssima als infrascrits feta;
vist lo indulto butlla apostòlica de la santedat de
Eugeni quart, data en Roma apud Sanctumpetrum a XVIII de las kalendas de febrer, any de la
Encarnació de MCCCCXXXXII y lo XIII de son pontificat; vista altra butlla de la santedat de Gregori
XIII, data en Roma apud Sanctummarcum sub
annulus piscatoris a XXVIII de abril any MDLXXXII
y de son pontificat lo X; vista altra butlla de la
sanctedat de Clement VIII, data en Roma in
Monte Quirinali sub annulo piscatoris a X de setembre MDLXXXXII lo primer de son pontificat, y
los processos fulminats en execució // 756v // de
estas dos últimas; vista altra de sa santedat de dit
Clement VIII, data en Roma apud Sanctumpetrum sub annulo piscatoris a XXII de agost MDC y
lo nové de son pontificat; vist un monitori executiu despatxat per lo auditor generalis de la Càmara Apostòlica per observansa de un decret de
la Sagrada congregació de eminentíssims cardenals intèrpretes del sant concili de Trento de
XXIIII de mars de MDXXXX, dat en Roma a XVIII de
nohembre MDLXX; y vist tot lo demés que se devia véurer. Atès que ab las referidas bullas
apostòlicas consta per las urgentíssimas y rellevants causas en ellas expressadas y altras haver-se
dignat la Santa Sede Apostòlica concedir indult
y privilegi als molt il·lustres y fidelíssims señors
deputat y oÿdors eclesiàstichs, axís seculars com
regulars, que per temps serian per a lucrar y percebir no sols los fruyts y rèddits de sas dignitats,
canonicats, prebendas y beneficis, sinó també
tots los drets, obventions y emoluments qualsevols y las distribucions quotidianas als actual y
realment presents donar acostumadas, com si
real y verdaderament se trobassen en sas iglésias
y monestirs respective, ab amplíssimas clàusulas

y expressions. Y attès que havent dit molt il·lustre y fidelíssim señor fra Clement de Solanell y
de Foix mort en la present ciutat en lo actual
exercici de son càrrech de diputat eclesiàstich,
en què havia sortejat per lo corrent trienni, y axí
bé gozant dels indults y privilegis sobra referits,
apar de ésser en notable prejudici y diminució de
dits privilegis lo ocupar lo subcol·lector de la
Reverenda Cambra Apostòlica los béns de dit
señor deputat difunt jure spolii per ésser pena
que se irroga als que culposament moren extra
// 757r // claustra, y que seria contra rahó lo restar privat lo monestir de la llegítima successió
que altrament li competeix morint extra claustra, quant a més de no poder compel·lir-lo a la
residència devia fer lo present y correspòndrer-li
de tots los lucros, distribucions y demés com si
vere se trobàs en lo monestir. Y attès, finalment,
que sempre que se ha considerat alguns prejudicis a dits indults apostòlichs, ha procurat lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori per tots los medis
possibles obviar a aquells y assegurar sa major
observansa y extensió possible. Per tant, y altrament, fent relació del sobredit a vostra señoria
fidelíssima són de vot y parer que pot y déu vostra señoria fidelíssima aplicar tots los medis y diligèncias que aparegan més proporcionadas y
convenients per a que dita Reverenda Càmara
no ocupe dits béns jure spolii ni prive de la successió legítima de dit molt il·lustre y fidelíssim
señor diputat eclesiàstich difunct al real monastir de Ripoll, scrivint a sa santedat y demés personas de la Cúria romana a qui convinga, y fent
las representacions e instàncias convenients en
dita Cúria per medi de son agent de vostra señoria fidelíssima com també ab lo il·lustríssim nunci de sa santedat en estos regnes, per a que en lo
interim que sa santedat resol, suspenga qualsevols procehïments que forsavulla fer per a ocupar dit pretès spoli. Y axís ó senten. Barcelona, y
abril XV de MDCI. De Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart, assessor subrogatus. Don Josep de
Cancer, fiscalis advocatus».
757v
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Dissapte, a XVI de abril MDCCI. En aquest dia,
no ha vingut ni assistit en consistori lo il·lustre y
fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una àpocha
feta y firmada per Joseph Casas y Isidre Minguella, mestres de casas y fuster, de la vila de
Cervera, als XIII del corrent en poder de Joan
Montaner, notari públic de dita vila, de la qual
consta com han cobrat lo cumpliment del preu
fet de las obras per ells fetas en la casa del General de dita vila, com de dita àpocha és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXXXV.

Dilluns, a XVIII de abril MDCCI. En aquest dia,
no han vingut ni assistit a concistori los il·lustres
y fidelíssims señors deputats militar y oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia, lo magnífich rational és
baxat a la casa del General, per estar ocupats sas
señorias en concistori, per fer continuar lo subast de tots los arrendaments de la Generalitat.
Dimecres, a XX de abril MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich racional és baixata // 758r // a la casa
del General, per estar ocupats sas señorias en
concistori, per fer continuar lo subast de tots los
arrendaments de la Generalitat.
En aquest mateix dia, no és vingut ni acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim señor deputat
militar.
En aquest mateix dia, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ha aportat a sas señorias un recado de part del excel·lentíssim concistori dels señors concellers de la dita ciutat,
contenint que tenian entès que Francesca Graells, muller de Joan Graells, a qui se havia comenat lo inventari de diffarents béns mobles de dit
Graells à pres a instància del clavari de dita ciutat per rahó de ésser altre de las fiansas de A.
Maymó, mercader, caxer que fou de la taula
dels comuns depòsits de la dita present ciutat,
qui havia fal·lit havent-se’n aportat alguna partida de diner de dita caixa, havia retirat dits béns
mobles inventeriats en lo quarto de la present
casa de la Diputació que abita Llorens March,
subrrogat en lo offici de verguer de sas señorias,
y que axís estimarian fossen servits sas señorias
concedir llicència para passar ab los officials que
li aparegués aportar-se’n dits béns mobles de dit
quarto que rebria a particular mercè. Al què és
estat respost per sas señorias en veu del il·lustre
y fidelíssim señor deputat eclesiàstich que lo
concistori premeditaria lo fet y faria tornar resposta, assegurant-lo que lo concistori no desitjava únicament sinó tenir moltas ocasions en lo
de son agrado.
En aquest mateix dia, sas señorias han enviat un
recado als excel·lentíssims señors concellers de
la present ciutat // 758v // per lo síndich del General en resposta del antecedent, contenint que
estimaven lo tenir esta ocasió en què poder
exercitar la correspondència que professavan ab
sa excel·lència y que ab molt guts condecendirian ab lo què sa excel·lència és estat servit expressar-los, emperò que per conservació de la
jurisdicció del General havia de precehir súplica
a. a continuació una àpoca transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1838.
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que encontinent la cometrian justícia, al peu de
la qual los magnífichs assessors del General farian una provisió facto verbo y que axí ab lo ajudant tercer de la Escrivania Major de la present
casa y un verguer que cadaria servit sa excel·lència. Al què havia respost per medi del señor
conceller en cap que donavan moltes gràcias a
sas señorias d’est favor y que ab molt gust abrassarian est medi, segons relació ne ha fet a sas señorias dit síndich tornat que és estat al concistori de sas señorias.
Dijous, a XXI de abril MDCCI. En aquest dia, per
part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona se
ha fet súplica per lo fet llargament referit lo dia
de ahir en lo present dietari, encontinent fou
comesa a justícia, immediadament fou feta provisió facto verbo per los magnífichs assessors del
General y poch aprés per un verguer de la present casa foran entregats alguns mobles inventariats de dit Joan Graells // 759r // a la persona
que volgué lo subsíndich de la present ciutat,
com consta ab acte processal en poder de Bernat Forés, notari real col·legiat, ajudant tercer
de la escrivania major, y de la provisió facto verbo en lo llibre de Conclusions corrents.
En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari una
súplica a sas señorias presentada per Jaume Berenguer, procurador fiscal de la assamblea de
la sagrada y militar religió de Sant Joan de Jerusalem, del priorat del present Principat,
consta de la nominació de dit Berenguer en
procurador fiscal de dita assamblea ab acte rebut als XI de desembre MDCLXXXXVIII en poder
de Pera Llosas, notari públic de Barcelona y
notari de dita assamblea, que·s assí cusit y signat de número CCCCXXXXVI, ab la qual súplica sian servits sas señorias ordenar a tots los
deputats locals del General del present Principat no permeten fer regonexensas en las iglésias, comandas y casas de religiosos de dita
orde y de altres es pretén gosar del mateix privilegi sens intervenció de subdelegats eclesiàstichs del il·lustre y fidelíssim señor diputat eclesiàstic, com més llargament de dita súplica és
de véurer, la qual és assí cusida, signada de número CCCCXXXXVII.
Divendres, a XXII de abril MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich rational és baxat a la casa del General, per estar ocupats sas señoriasa // 759v // en
concistori, per fer continuar lo subast de tots los
arrendaments de la Generalitat.

a. a continuació un acte d’assemblea i una súplica transcrites
a l’Apèndix 4, pàgs. 1838-1840.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

En aquest mateix dia, Joseph Iglésias, corredor
de coll y ministre del General, constituhït personalment en lo concistori de sas señorias, ha fet relació de com en execució de la deliberació per sas
señorias feta lo dia present ha publicat que qui·s
posaria en dita de comprar vuyt-cens tomos intitulats Tercera part de decisions del Concell Real
de Catalunya, compost per lo noble don Miquel
de Calderó, del Concell de sa magestat y son regent la Real Cancilleria en lo present Principat,
per preu de mil lliuras moneda barcelonesa, se li
donarian sinquanta lliuras de axaus per una vegada tantsolament, la qual dita y axaus ha acceptat
Rafel Falgueró, estamper.
Dissapta, a XXIII de abril MDCCI. En aquest dia
del gloriòs invicte cavaller y màrtir sant Jordi,
patró del present principat de Catalunya, se ha
celebrat la festivitat en la capella xica de la present casa en la forma acostumada. A las X horas
del matí se asentaren sas señorias en lo aposento
dels magnífichs assessors y ab las insígnias posadas, ab los verguers devant ab massas altas,
acompañats dels assessors, advocat fiscal y officials de la present casa anaren en la capella, oÿren una missa y se’n tornaren a despullar-se en
dit apo- //760r // siento ab lo mateix acompañament. Y si no que per quant se aportava dol a
ocasió de la mort del rey nostre señor don Carlos segon, que gosa de glòria, sas señorias aportaven las insígnias y escuts cubertas de escomilla
negra, los verguers anaven ab las cotas y gorgueras de paño negra ab los caperons a las espatllas aportant las massas cubertas de paño negra, emperò la dita capella xica no estava gens
endolada com se acostuma, ans bé sas señorias
se agenollaren sobre almohadas de vellut carmesí posadas sobre catifas y los matalassets
ahont acostuman assentar sas señorias estaven
també descuberts.
Diumenge, a XXIIII de abril MDCCI. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat real, com a tenint commissió especial de sas señorias ab deliberació feta als
XVII de mars MDCC per fets de la concòrdia firmadora entre lo General y los acreadors censalistas en la sala del concistori, essent estats convidats per medi dels verguers de la present casa
los quatra elits, elegits respective per part de dits
acreadors censalistas, qui són don Lluís de Josa,
ardiaca y canonge de la santa iglésia de Barcelona, Joan Bonaventura de Gualbes, donzell, lo
doctor Agustí Ramoneda, prevere y beneficiat
de la Seu de Barcelona, y lo pare menor fra
Thomàs Ripoll, prior del real // 760v // monestir
de Santa Catharina, màrtir de la present ciutat,
de la orde de Predicadors, ha platicat y tractat
ab ells lo modo y forma ab que se podria disposar la nova concòrdia.
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Dimars, a XXVI de abril MDCCI. En aquest dia,
los il·lustres y fidelíssims señors deputat eclesiàstich y oÿdor eclesiàstich no han acistit ni pogut venir en concistori, aquell per rahó de estar
un poch indispost y aquest per haver presa una
purga.
En aquest mateix dia, se feú la funerària acostumada fer en la capella xica de la casa de la Deputació, per no haver-se pogut fer los dias XXIII
que se acostuma per ser diumenge ni als XXV per
ser la festivitat de sant March Evangelista a ocasió de portar-se dol per causa de la mort del rey
nostre señor don Carlos segon, que sia en glòria, dita capella xica estava andolada com los demés dias, ço és, las almohadas ahont se agenollan sas señorias cubertas de bayeta negra y los
banchs ahont se acostuman de assentar també
estavan cuberts de bayeta negra, las credensas y
los armariets tots cuberts dea // 761r // bayeta
negra y en lloch de catifas tant en lo reyano del
altar com allí a·hont se agenòllan sas señorias
a·ý avia bayeta negra. A las X horas del matí, sas
señorias acompañats dels officials de la present
casa, anant ab las insígnias posadas ab los verguers ab massas altas, axint del concistori del
mateix modo que ahir, devian anar en dita capella a oyr missa y després ab lo mateix acompañament se’n devian tornar a concistori. Emperò
per causa de las indisposicions de dits señors diputat y oÿdor eclesiàstichs, sols los señors diputat militar y real, oÿdors militars y real sensa
aportar insígnias y sense los verguers són anats a
oyr missa.
Dimecres, a XXVII de abril MDCCI. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y
fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich per causa de
haver pres purga lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, no obstant ser feriat, se és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas señorias per ocasió de offerir-se negocis graves del General.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una carta escrita per lo molt //761v // il·lustre Capítol de canonges de la santa matrapolitana iglésia de
Tarragona al il·lustre y fidelíssim señor don Joseph Antoni Valls y Pendutxo, ardiaca y canonge de dita santa iglésia, de data de XXV del corrent, en y ab la qual lo certioran de que li
donaran las distribucions de la bolsa canonical,
no obstant las paraulas restrictivas del testament
de don Diego de Robolleda per ser diputat
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1840.

compte del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de la Diputació del present Principat y per ocasió de la embaxada que en nom de sas señorias y
per consegüent de tot lo Principat ha reportat al
rey nostre señor, que Déu lo guarde, lo il·lustre
general de la artilleria don Joseph de Agulló y
Pinós, que prenen suma de cent noranta-nou
dobles y quinse reals de belló, feta als XXIII de
abril del corent any y firmada per dit de Agulló
y don Joan Pensana, agent del General, com
més llargament de dita relació és de vèurer,
que·s assí cusida, signada de número CCCCL.a

eclesiàstich, com de dita carta és de vèurer,
que·s assí cusida, signada de número
CCCCXXXXVIII.
Dijous, a XXVIII de abril MDCCI. En aquest dia, a
la matinada, han arribat quatra galeras de la esquadra de España a lo port de la present ciutat.
Divendres, a XXIX de abril MDCCI. En aquest dia,
lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor real junt ab
mi, secretari y escrivà major, y magnífich rational, és baxat a la casa del General de la ciutat y
en lo aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus y (a) effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en lo present
mes de abril. Y no fou trobat haver-i frau algú.

Maig
763r

En aquest mateix dia, no han vingut nia
en concistori los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors eclesiàstich y militar.

Dilluns, a II de maig MDCCI. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich.

// 762r // acistit

En aquest mateix dia, lo noble don Andreu
Foix, ardiaca y canonge de la santa iglésia de
Barcelona, ha vingut a concistori a las onse horas del matí y ha entregat a sas señorias un bitllet a ells escrit per lo excel·lentíssim señor príncep Darmestad, grande de España, y qui poch
hà era llochtinent general en lo present Principat, de data de XXVIII del corrent, per medi del
qual bitllet se despedeix de sas señorias respecte
de que la precisió del viatge li impossibilita lo
despedir-se, com llargament de dit bitllet (és de
vèurer). Lo qual han ordenat sas señorias a mi,
secretari y escrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari, lo
qual és assí cusit y signat de número CCCCXLIX y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Lab prezisión de mi viage puede imposibiliar el
que me despide personalmente de vuestra señoría
mi reconocimiento y gratitud por los tant repetidos favores que he devido a vuestra señoría en todo
el tiempo que he vivido en este Principado, los
quales tendré muy presentes en qualquier parage
que me hallare para emplearme //762v // siempre
en que fuere del servicio de vuestra señoría a
quien guarde Dios muchos años. Barcelona, y
abril XXVIII de MDCCI. Beso la mano de vuestra
señoría. Su mayor servidor Jorge Landgrave de
Hassia. Señores illustres y fidelíssimos deputados
del General d·este Principado».
En aquest mateix dia, han ordenat sas señorias a
mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una relació
de gastos extraordinaris que se han fet per
a. a continuació un reial despaig transcrit a l’Apèndix 4,
pàg. 1840.
b. l’original del bitllet intercalat entre els folis 760v-761r del
trienni 1698-1701.
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En aquest mateix dia, lo magnífich rational del
General y present casa és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat a fi y effecte de
continuar lo encantar los drets de la Generalitat a
ocasió de estar sas señorias ocupats en concistori.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat al
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat
en lo offici de síndich del General, se conferís ab
lo excel·lentíssim señor compte de Palma, marquès de Montesclaros, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, y li donàs un recado, contenint que sa
excel·lència lo dia de ahir se havia llevat lo dol
que aportava a ocasió de la mort del sereníssim
señor rey don Carlos segon, que gosa de glòria,
//763v // continuant anar de gala lo dia present y
que desitjant sas señorias cumplir a llur obligació
li estimarian fos servit noticiar-los de si sa magestat se·l havia llevat o no. Del què dit síndich ha fet
relació a sas señorias com dit señor compte de
Palma li havia dit que ell no tenia notícia de que
sa magestat se hagués llevat lo dol, emperò que
lo excel·lentíssim señor duch de Nàxara, general
de las galeras de España, lo havia assegurat de
que sabia certament com lo rey, nostre señor, se
havia ja llevat lo dol y que axís per eixa causa ell
dit señor virrey se·l havia ja llevat y no se’l tornaria més. En vista del què, se ha ordenat de paraula al magnífich regent los comptes del General y
present casa dis a sas (señorias) de que lo dit dol
se llevàs en la present casa.
Dimars, a III de maig MDCCI. En aquest dia, a las
tres horas de la tarda, los elets dels acreadors
censalistas del General, estant estos convidats
per medi de un verguer y en nom del // 764r //
il·lustre y fidelíssim señor deputat real, com a
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1840-1841.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

tenint especial commisió per lo fet de concòrdia
nova en virtud de l’obligació per sas señorias
feta als XVII de mars MDCC, qui són don Lluís de
Josa, ardiaca y canonge de la santa iglésia de
Barcelona, Joan Bonaventura de Gualbas, donzell, lo doctor Agustí Ramoneda, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, lo pare menor
fra Thomàs Ripoll, prior del real monestir de
Santa Catherina, màrtir de la present ciutat, de
la orde de Predicadors, se han juntat en la present casa a fi y effecte de platicar y discòrrer ab
dit señor diputat real los nous punts per dita
concòrdia novament fahedora sí y conforme per
dit señor diputat real és estat proposat.
Dimecres, a IIII de maig MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich rational del General y present casa
és baixat a la casa del General y bolla de la present ciutat a fi y effecte de continuar lo subast
dels drets de la Generalitat, per estar ocupats sas
señorias.
764v

Divendres, a VI de maig MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich rational del General y present casa
és baixat a la casa del General y bolla de la present ciutat a fi y effecte de continuar lo subast
dels drets de la Generalitat a ocasió de estar sas
señorias ocupats en concistori.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor
eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias, lo doctor en
medicina Francesch Aromir, mitgensant jurament, ha fet relació com Francisco Torres Major, notari públic de Barcelona, ajudant segon
de la Escrivania Major, des de XXIII de abril
proppassat inclusive y lo dia present se troba
desganat de calenturas ab cecions quiscun dia
sengrat diffarents vegades, per lo què ha estat y
de present està impedit de la personal servitut y
exercici de dit son offici.
Dissapta, a VII de maig MDCCI. En aquest dia,
los il·lustres y fidelíssims señors deputat eclesiàstich y oÿdor eclesiàstich //765r // no han vingut ni acistit en concistori per estar desganats, y
fins tornen a concistori se adverteix no se’n farà
altra nota.
Dilluns, a VIIII de maig MDCCI. En aquest mateix dia, lo magnífich rational del General y present casa és baixat a la casa del General y Bolla
de la present ciutat per a fer continuar, lo subast
dels arrendaments dels drets de la Generalitat
per estar los il·lustres y fidelíssims señors deputat y oÿdor eclesiàstichs desganats.
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En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit a
concistori lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia, lo magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, y altres molts dias, ha solicitat
la llibertat de diffarents galeats que·s troban en
las quatra galeras de España que de present estan en lo port de la present // 765v // ciutat per
haver finit lo temps de llur penitència.
En aquest mateix dia, Clàudio Pagès, natural de
la vila de Alès, en Llenguadoch, bisbat de Dusés, y Andreu de Jardin, de Lieja, flamench,
condempnats en lo present principat de Catalunya per lo auditor de la plaza per tres anys en
galeras y axís galeots de la galera patrona de la
esquadra de Espanya, se han presentat en lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias per haver conseguit llibertat per haver acabat y finit lo temps de llur penitència.
En aquest mateix dia, sas señorias, presa la paraula al molt il·lustre y fidelíssim señor deputat
eclesiàstich en sa casa per estar desganat, han
ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari una real carta del rey nostre señor, que
Déu guarde, escrita a sas señorias, la data de la
qual és en Madrid als XXIII de abril passat, en y
ab la qual manifesta sa magestat donar-se per
servit de la demonstració li han feta sas señorias
de donar-li per medi de embaxada la enorabona
de sa successió y felís arribo, com més llargament de dita real carta és de véurer // 766r //
que·s assí cusida y signada de número CCCCLI
y del thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Illustres y fidelíssimos diputados. El general de la artillería don Joseph de Agulló y Pinós ha
entregado la carta escribisteis en su crehencia de XI
de henero próximo passado, en que manifestáys el
grande dolor que tubisteis en la pérdida del rey mi
tío, que esté en gloria, y el gusto y consuelo que os ha
causado mi successión y arribo a estos dominios,
supplicándome sea servido admitiros vajo mi real
amparo y protección. Y siendo vuestras expressiones
muy proprias de vuestro amor y fidelidad, y correspondientes a lo que estimo tan buenos y fieles vassallos, he querido manifestaros la gratitud con que
por ellas quedo y que les tendré presentes para onrraros y favoreceros en lo que os tocare. Data en
Madrid, a XXIII de abril MDCCI. Yo el rey. Marchio
del Palacio, secretarius. Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Joan de la Torra, regens. Vidit Lopez,
regens. Vidit don Balthesar Villalpando».
a. l’original de la carta intercalat entre els folis 765v-766r del
trienni 1698-1701.

Dimars, a X de maig MDCCI. // 766v // En aquest
dia, Joan Baptista Obara, natural del lloch de
Biana, del estat de Gènova, y Joan Ximenes, natural de la ciutat de Àvila dels Cavallers, de Castella la Vella, condempnats en lo present principat de Catalunya per lo auditor de la plaza per
tres anys en galeras y axís galeots de la galera patrona de la esquadra de España, se han presentat
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias per haver conseguit llibertat, per haver
acabat y finit lo temps de llur penitència.

conté que per los fueros de Aragó podan tots lo
que tenen dignitats, fora d’ell emperò ab rendas
allí, tràurer los fruyts decimals sens pagar drets,
adverant, mitgensant jurament, que·ls aportan
per a son abast y pagaments de la mateixa dignitat sens embargo de la veda y axís que no·s posa
embaràs als hospitalers de Tortosa, com de dita
còpia és de véurer que és assí cusida y signada de
número CCCCLII.a
768r

Dimecres, a XI de maig MDCCI. En aquest dia, lo
magnífich racional del General y present casa és
baixat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat a effecte de continuar lo subast dels
arrendaments dels drets de la Generalitat, per
estar malalts los il·lustres y fidelíssims señors deputat y oÿdor eclesiàstich.
Dijous, a XII de maig MDCCI. En aquest dia, las
quatra galeras // 767r // de España que·s trobaven en lo port de la present ciutat se·n han anat
y se·n han aportat tres mil infants.
Divendres, a XIII de maig MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich racional del General y present casa
és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat a effecte de continuar lo subast dels
arrendaments dels drets de la Generalitat, per
estar malalts los il·lustres y fidelíssims señors deputat y oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, Joseph Masderroda,
manyà, elegit y anomenat per los il·lutres y fidelíssims señors oÿdors de comptes del General y
present casa y magnífich rational, Joan Pau Ferrer, també mañà, de la present ciutat, elegit y
anomenat per Joan Mariner, manyà de dita present casa, han prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu Nostre Señor y a sos sants quatra
Evangelis, per ells y lo altre de ells corporalment
tocats, de haver-se bé y llealment en la visura
per ells fahedora de la feyna feta per dit Mariner
per la present casa, expressada en un compte en
la qual per mi, secretari y escrivà major del General // 767v // , se tocà oblata als VII de abril
pròxim passat, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sas concièncias y segons lo stil y pràtica tenen del offici de mañà.
Dissapta, a XIIII de maig MDCCI. En aquest dia,
sas señorias, presa la paraula per mi, secretari y
escrivà major del General y present casa, al
il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich
en sa casa per estar indispost, han ordenat a mi,
secretari y escrivà major, cusís en lo present dietari una còpia de carta escrita per Sebastià Lavalza a Valero Riol, administrador de la taula del
General de Calaseyta de III del corrent, la qual
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Dimecres, a XVIII de maig MDCCI. En aquest dia,
lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich
ha tornat a concistori per trobar-se convalescut
de sa passada indisposició.
En aquest dia, lo magnífich rational del General
y present casa és baixat a la casa del General y
Bolla de la present ciutat a effecte de continuar
lo subast dels arrendaments dels drets de la Generalitat, per estar ocupats sas señorias en concistori.
En aquest mateix dia, Joseph Masderroda y
Joan Pau Ferrer, mañans, de la present ciutat,
han fet relació a mi, secretari y escrivà major del
General, de com han vist y regonegut y visurada
la feyna contenguda en un compte // 768v //
presentat per Joan Mariner, mañà de la present
casa, llargament expressat en lo present dietari
als XIII del corrent mes de maig, contenint que
sobre lo contengut en dit compte han fet relació de paraula al magnífich racional de la present casa y que en ella se ha aportat bé y llealment y han judicat segons la perícia de son art.
En aquest mateix dia, sas señorias han ordenat a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos cartas, la una escrita per
lo noble don Francisco Comes y Torró, del
Concell de sa magestat y son regent en lo Supremo de Aragó, al noble don Joseph de Cancer y Prat Senjulià, de data de XV de janer pròxim passat, en y ab la qual lo avisa que vaca lo
seu lloch de deputat real de Barcelona en què
era inciculat per haver-se passat noble, y altre
del magnífich Gerònim de Piñana y Galvany,
deputat local del General de la ciutat de Tortosa
y sa col·lecta, de data del primer del corrent, ab
la qual avisa haver obeït a sas señorias revocant
lo procurador fiscal que havia anomenat y que
als XXV de abril se havia feta execució al tauler
del General de Amposta y se li havia trobat en
casa sols alguns trastesb //769r // de poca monta,
y que per dita causa havia passat a inventariar-li
los béns inmobles que són una casa y dos heretats, com més llargament és de véurer de ditas
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1841.
b. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1841.
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cartas, que són assí cusidas y signadas de número CCCCLIII y CCCCLIIII.
Dijous, a XIX de maig MDCCI. En aquest dia, obtinguda hora per medi del síndich del General, a
las XI horas tocadas del matí, los il·lustres y fidelíssims señors deputat militar y oÿdor real ab
las insígnias de domàs carmesí y sobre de ellas
posats los escuts de or ab las armas del General,
ab los tres verguers ab las massas altas posadas al
coll y acompañats de alguns officials de la present casa, anant sas señorias ab un cotxe de quatra mulas y a la portalera dit síndich, los dits officials ab un cotxe de dos mulas,
immediadament dits tres vergures ab un cotxe
de dos mulas antes del de sas señorias, acistint
un aguasil a peu per a que altres cotxes y carretas no impedissen lo camí, de part del molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias
han aportat al excel·lentíssim señor compta de
Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, un emba- // 769v // xada,
concistint que sa primera obligació era lo procurar lo alívio del Principat a cerca la sobrecàrrega suportava lo dels allotjaments a fi de que
puga respirar dels ahogos passats y, recobrat de
ells, de nou emplerar-se en lo real servey ab tals
veras que puga deixar als veniders molt que imitar, y que axís per medi de son embaxador passarian a representar-ho al rey nostre señor, suplicant-li fos servit concedir sa magestat aquell
alívio que estava molt present en son real conspecte y ells no sabrian explicar, ab la certioració
de que son ànim no era voler-se eximir de servir
a sa magestat, si sols que los allotjaments vajan
ben repartits y no ocasionen lo excés de gastos
que és ben notori, essent est igual tant se minoren las tropas com no. Y que axís noticiavan a sa
excel·lència d’est fet, suplicant-li fos servit ab
carta per sa magsetat acompañar al concistori.
Al què és estat servit respòndrer que estimava la
atenció y que·u faria ab molt gust, conforme ne
han fet relació a sas señorias tornats que són estats a concistori.
Divendres, a XX de maig MDCCI. En aquest dia,
als tres quarts ben tocats per las sinch horas del
matí, y casi al punt de las sinch horas del matí,
Joseph Francisco //770r // Fontana, escrivent de
la present ciutat, procurador a solas y juntament
ab altres del noble don Joseph de Generes y
Melich, en Barcelona populat, obtenint lo offici
de ajudant primer de rational de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Catalunya, consta de sa procura en poder de
Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, als
sinch del mes de febrer MDCCI, la qual és assí cusida, signada de número CCCCLV, en dit nom
constituhït personalment devant y en presència
del il·lustre y fidelíssim señor doctor misser Jo1324

seph Llopis, ciutedà honrrat de Barcelona, trobat en la present casa de la Deputació en lo
quarto dit de la Visita, en lo qual ell de present
habita, ha renunciat en mà y poder de sas señorias y a favor y en cap del doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona,
lo dit offici de ajudant primer de racional, per
ser dit offici altre dels antichs y que·s poden
alienar-se, suplicant a sa señoria ésser-li admesa
dita renunciació en dita forma. Y sa señoria ha
admesa aquella si et in quantum per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Ramon Tallada, estudiant,
en Barcelona habitant, y Jacinto Morató, gorrater de agulla, ciutedà de Barcelona. Successivament, dit Joseph Francisco Fontana en dit
// 770v // nom constituhït personalment devant
y en presència del il·lustre y fidelíssim señor fra
Rafel de Nadal, sagristà major del real monestir
de Santa Maria de Ripoll, de la orde de sant Benet, oÿdor eclesiàstich, personalment trobat en
la casa de sa pròpria habitació que té en la present ciutat devant la iglésia parrochial del Gloriós Sant Miquel Archàngel, de la present ciutat, immediadament tocadas las sinch horas del
matí y molt antes de un quart per las sis horas de
la matinada, ha renunciat lo dit offici de ajudant
primer de racional a favor y en cap de dit doctor
Vicens Carreras, prevere, y sa señoria ha admesa
aquella si y en quant per capítols y acttes de cort
li és lícit y permès, presents per testimonis los
sobredits Ramon Tallada y Jacinto Morató.
Consequtivament, antes de un quart per las sis
horas del matí, dit Joseph Francisco Fontana en
dit nom constituhït personalment devant y en
presència del il·lustre y fidelíssim señor don
Aleix de Miravall, personalment trobat en la
casa del palau real de la present ciutat, en lo
quarto de sa pròpria habitació, ha renunciat lo
dit offici de ajudant primer de racional a favor y
en cap de dit doctor Vicens Carreras, prevere, y
sa señoria ha admesa aquella si y en quant per
capítols y acttes de cort li és lícit y permès, presents per tes-a,b // 771r // timonis los sobredits
Ramon Tallada y Jacinto Morató. Y, finalment,
molt poch aprés al punt de un quart per las sis
horas del matí, poch més o menos, lo dit Joseph
Francisco Fontana en dit nom constituhït personalment devant y en presència del il·lustre y
fidelíssim señor don Joseph Antoni Valls y Pendutxo, ardiaca y canonge de la santa matrapolitana iglésia de Tarragona, deputat eclesiàstich,
personalment trobat en lo palau real de la present ciutat y en lo quarto de sa pròpria habitació, ha renunciat lo dit offici de ajudant primer
a. els folis 771r-778v es troben intercalats originalment entre
els folis 781v-783r del trienni 1698-1701.
b. a continuació l’imprès «Festivas aclamaciones de la feliz
sucessión a la corona de España» (ACA, Dietari, N-95, entre
els folis 782v-783r).

sas señorias de si està feta o no segons lo dispost
en la tabla y, finalment, si està feta conforme a
un pèrit impressor se pertany y obehïnt a un
mandato a ells presentat als XVIII del corrent, en
virtut de deliberació feta per sas señorias als XIIII
del mateix.

de racional a favor y en cap del dit doctor Vicens Carreras, prevere, y sa señora ha admesa
aquella si y en quant per capítols y actes de cort
los és lícit y permés, essent presents per testimonis los sobredits Ramon Tallada y Jacinto Morató.a Inmediadament fetas totas las sobraditas
juntes, // 771v // dels dos quarts per les sis horas
del matí, yo, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y escrivà major del General y present
casa, me so conferit en la casa de la pròpria habitació de dit noble don Joseph de Generes, son
pare, la qual casa és cituada en la dita present
ciutat en lo carrer de la Devallada de Santa
Eulària, y en un aposiento de dita casa he trobat
en lo llit al dit don Joseph de Generes y Melich,
al qual, per la gràcia de Déu, he vist gosar de vitals esperits y he parlat ab ell y lo he ohït parlar,
essent·i presents per testimonis los mateixos Ramon Tallada y Jacinto Morató, gorrater de agulla.

En aquest mateix dia, sas señorias, per medi del
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat //772v // en lo offici de síndich del General y
present casa, han enviat al excel·lentíssim señor
virrey y capità general en aquest Principat y al
molt reverent señor canciller huns llibres de full
de quart, estampats de orde de sas señorias, que
són las festas solempnas y sermó que feren celebrar y predicar sas señorias en la present casa de
la Deputació en demonstració de la singular alegria tingué tot aquest Principat per lo felís arribo de sa magestat, que Déu guarde, en lo centro de sa real cort. Y tornat que és estat en
concistori dit síndich, ha fet relació a sas señorias que sa excel·lència li havia dit que escriuria a
sa magestat per lo alívio dels allotjaments que
pateix lo present Principat, conforme se li fou
incinuat ab embaxada als XIX del corrent.

En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, racional del General y present casa, de orde de sas señorias, per estar sas
señorias ocupats ab negocis de la Generalitat, és
baxat en la casa del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de
General y Bolla de Barcelona y bollas foranas,
de çafrans y de monedas, y no ha comparagut
persona que hi age offert dita alguna en dits
drets, segons relació ne ha fet a sas señorias un
verguer.

En aquest mateix dia, sas señorias, per medi de
sos verguers, han enviat molts de dits llibres de
ditas festas y sermó als señors de la Real Audiència, al tribunal del racional, Batllia General y venerables pares inquisidors y per medi del síndich ne han enviat al molt il·lustre y
reverendíssim señor bisbe de Barcelona el excel·lentíssim señor marquès de Aytona y al molt
il·lustre señor portant veus de general governador.

En aquest mateix dia, és tornat en lo concistori
de sas // 772r // señorias lo il·lustre y fidelíssim
señor oÿdor eclesiàstich per estar convalescut de
sa passada indisposició.
773r

En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo concistori de sas señorias lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich per estar malalt, y
no se’n farà altra nota fins quede convalescut y
torne en concistori.
En aquest mateix dia, Martí Gelabert y Jaume
Súria, estampers, de la present ciutat, constituhïts personalment en lo concistori de sas señorias, han prestat jurament a Déu Nostre Señor y a sos sagrats quatra sants Evangelis, per
ells corporalment tocats, en mà y poder de sas
señorias, de com per via directa ni indirecte tenen interès algun ni són partícips en lo preu fet
de la impressió del tercer tomo de Decisions,
compost per lo noble don Miquel de Calderó,
regent la Real Cancelleria, estampat per Rafel
Figueró, estamper, ni altrament, y de haver-se
bé y llealment en la visura per ells fahedora de
dita impressió de dit tomo, offerint fer relació a
a. a continuació onze línies ratllades.
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Dilluns, a XXIII de maig MDCCI. En aquest dia,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
racional de la present casa, de orde de sas señorias, per estar lo molt il·lutre y fidelíssim concistori de sas señorias ocupat ab altres negocis graves tocants a la Generalitat, és baixat a la casa
del General y Bolla de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo encantar y subastar los arrendaments dels drets de General y Bolla de Barcelona, Bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y
en ningun de ells se ha trobat qui hi hage offert
dita alguna, segons relació ne ha fet en concistori de sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari lo llibret estampat de
las festas y sermó se celèbran y predicà en la
// 773v // present casa, de orde de sas señorias,
per lo felís arribo de sa magestat, que Déu guarde, en sa real cort, lo qual és assí cusit, signat de
número CCCCLVI.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

En aquest mateix dia, me han també ordenat sas
señorias a mi, dit secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari una resposta
que han fet en escrits a sas señorias los magnífichs doctor en drets Jaume Belart, Fortunat de
Parrella, donzell, y don Plàcido de Copons, jutges extrets per la causa de suplicació que devant
de sas señorias se aporta a instància de Francisco
Texidor, burgès de Perpiñà, com a procurador
de Joseph Tarau, tauler de la vila de Mataró,
contra Jaume Badia en resposte de si tenen o no
algun dupta per la declaració de dita causa, com
se’ls fou manat de part de sas señorias ab deliberació feta als XVIII del corrent, de la qual se’ls ne
ha entregat certificatòria, com més llargament
és de véurer de dita resposta al dors de dita certificatòria continuada, la qual és assí cusida, signada de número CCCCLVII.
Dimars, a XXV de maig MDCCI.a // 774r // En
aquest die, Martí Gelabert y Jaume Súria, estampers, de la present ciutat, han fet relació en
escrits a sas señorias sobre lo negoci narrat en lo
present dietari lo dia XXI del corrent, la qual han
ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari, com
ho és, signada de número CCCCLVIII.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas señorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada a sas señorias per Pera Pau Canals,
valer, de la present ciutat, y arrendatari dels
drets de General y Bollas del present Principat
del trienni proppassat de MDCLXXXXV, ab la qual
suplica a sas señorias sian servits manar se li paguen nou mil tres-centas quaranta-nou lliuras
dotse sous y sinch per lo relaix de las taulas que
són estadas invadidas en dit trienni junt ab la relació en escrits que en forsa de la decretació feren sas señorias al peu de dita súplica han fet en
lo dors de aquella los nobles y magnífichs acessors ordinaris y advocat fiscal del General, en y
ab la qual són de vot y parer que podan y
dèuhan fer lo relaix tantsolament en la quantitat
de sis mil sinch-centas setanta-una lliura
// 774v // dos dinés, donant per totalment repel·lida la pretenció de dit arrendatari, com més
llargament és de véurer de ditas súplica y relació
en escrits, que tot és assí cusit, signat de número
CCCCLIX y del thenor següent. Segueix-se
dita súplica y relació:
«Moltb il·lustre y fidelíssim señor. Havent-se rebuda informació a instància de Pera Pau Canals,
valer, de la present ciutat, arrendatari dels drets
a. a continuació una certificatòria i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1842-1843.
b. l’original de la súplica i de la relació intercalats entre els folis 774v-775r del trienni 1698-1701.
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de General y Bollas del present Principat del
trienni proppassat de MDCLXXXXV, a effecte de
averiguar quinas taulas fòran invadidas y per
quant temps, pus poder-se fer lo relaix y defalch
agut, respecte al preu del arrendament fou servit vostra señoria anomenar en experts e o calculadors a Joseph Aparici, mercader, y Francisco Piñana, botiguer de teles, a effecte de que
vista dita informació y lo demés que se havia de
véurer fessen lo càlcol o relaix com en effecte lo
han fet en la quantitat de nou mil tres-centas
coranta-nou lliuras dotse sous y sinch, com
// 775r // de la relació feta y firmada per dits calculadors en jornada de XX de abril del corrent
any llargament consta, la qual se entregà a vostra señoria fidelíssima als XXVII de dit mes de
abril. Per lo què y altrament, lo sobredit Pera
Pau Canals en dit nom suplica a vostra señoria
sia servit manar se li pague la sobredita quantitat
que, a més de ésser molt conforme al de raho y
justícia, ho rebrà lo dit suplicant a singular gràcia y mercè de vostra señoria fidelíssima. Officio.
Altissimus. Coromines.
Oblata die V mensis may in concistorio, et cetera,
et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, eclesiastico et militari absentibus, commiserunt predicta nobilibus et magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui
super in ea contentis relationem faciant in scriptis cum intervencione nobili advocati fiscalis Generalis. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la súplica a vostra señoria presentada als
de janer MDCLXXXXVIII per Pere Pau Canals, veler, de la present ciutat, arrendatari dels
drets de General y Bolla del present Principat y
comtat en lo trienni proppassat de MDCLXXXXV,
suplicant ésser rebuda informació dels temps
que las armas francesas tingueren ocupada o invadida la present ciutat y diffarents taulas de sa
col·lecta, com també la de Manrresa y altres
// 775v //, a effecte de que respecte de dit temps
de invasió se li farà lo relaix y esmenar per lo tocant al dret de General de entrada y exida sí y
conforme lo pactat en la tabba de arrendament
de dit dret, vistas la commissió y provisio subsseguida de que se rebés informació, vista la informació rebuda, vista la trascrita suplicació als
V de maig proppassat per lo mateix Canals presentada, en la qual suplica que attesa la relació y
càlcol jurat fet per Joseph Aparici, mercader, y
Francesch Piñana, botiguer de teles, experts per
est effecte nomenats per vostra señoria ab deliberació de XIII de agost MDCLXXXXVIII, sie de
son servey deliberar que de pecúnies del General sie pagada y satisfeta a dit Canals la quantitat
de nou mil tres-centas coranta-nou lliuras dotse
XVIII

sous y sinch, per lo relaix, esmena y rebaixa del
preu de dit arrendament per dits experts calculat y estimat; vista la commissió de dita súplica
als infrascrits feta; vista la dita deliberació de XIII
de agost MDCLXXXXVIII; vist lo càlcol o relació
jurada per los experts sobre nomenats continuada en dietari, en jornada de XXVII de abril proppassat, y las certificatòrias que junt ab dit càlcol
se han entregat y que en aquell se menciònan;
vist lo acte del arrendament de dit dret de General a favor de dit Canals fet a XXII de // 776r //
juny MDCXCV per lo trienni que comensà al primer de juliol de dit any y fins als XXX de junt
MDCXCVIIII y la tabba en dit acte incertada y en
particular lo pacte a cerca del relaix, remissió o
rebaxa del preu fahedor en cas de invasió de
enemichs; vistos diversos vots i relacions en escrits per los magnífichs assessors y advocat fiscal
fets en casos semblants y en particular los de XV
de setembre MDCXCIII, XX de abril MDCXCIIII y
XV de setembre MDCLXXXXVI, vist altre vot fet
per quatra nobles y magnífichs doctors de la
Real Audiència, assessors y advocat fiscal las
XVIII de febrer MDCXCVII continuat en lo dietari
del trienni MDCXCV en dita jornada, a foli
CCCLXXVI; y vist lo demés se devia véurer.
Attès encara que ab acte rebut y en la scribania
major de la present casa als XXII de junt
MDCLXXXXV los tunch molt il·lustres y fidelíssims
señors deputats y oÿdors de comptes consta haver arrendat per temps de tres anys que comensaren al primer de juliol de dit any a Pere Pau Canals, veler, ciutedà de Barcelona, los drets dits de
General en entrades y axides del present Principat per preu de sexanta-tres mil lliuras, moneda
barcelonesa, a rahó de vint-y-un mil lliuras per
quiscun any, ab lo pacte posar acostumat de promesa de rebaixa o remissió de preu en cas de invasió que //776v // comensa «Ítem, axí mateix ha
de saber dit arrendatari que si alguna de las sobreditas ciutats o col·lectas serà invadida ab exèrcit reial», que·s troba llargament transcrit en la
certificatòria de número III, a la qual se ha relació, y que segons la sèrie y thenor de dit pacte y
observansa uniformament subceguida sie cert
que·s deu fer lo relaix y rebaixa del preu al arrendatari per lo temps que alguna ciutat y col·lecta
en major part de aquella haurà estat invadida per
lo exèrcit del enemich, ratta per quantitat del
que valen de arrendament hagut respecte al preu
de aquell així que aperexeria com se pretén per
dit arrendatari que se li deurian refer y esmenar
del preu de dit arrendament nou mil tres-centas
coranta-nou lliuras dotse sous y sinch, que han
calculat y estimat los experts per vostra señoria fidelíssima nomenats correspòndrer del preu de
dit arrendament, al temps que de las informacions rebudas y altres pretesas justificacions resultaria haver estadas invadidas y ocupadas per lo
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enemich la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta, las de Vich y Manrresa ab sas col·lectas
y las vilas de la costa del mar, des de Arenys fins a
Blanas, com més //777r // llargament en lo càlcol
y relació dels experts és de vèurer. Emperò, attès
que dits experts han fet la estima y càlcol del dany
per consegüent del relaix y esmena se deu fer per
lo temps estigué invadida la present ciutat y
col·lecta en lo any MDCXCVII en la quantitat de
vuyt mil set-centas coranta lliuras set sous y vuyt
dinés, computant per preu del arrendmanet no
sols lo de vint-y-una mil lliuras per quiscun any,
sinó també los gastos ordinaris que ultra dit preu
se offereixen gastar al arrendatari per la col·lecta
y exacció de dit dret y paga dels officials que té lo
General destinats, los quals gastos vingueren a
importar quiscun any y segons suposan dits calculadors sis mil nou-centas coranta-quatra lliuras quatra sous y tres, ab lo qual augment de preu
que han suportat dits calculadors correspon major valor a dita ciutat y col·lecta axí bé se augmenta lo pretés relaix, lo què no pot tenir lloch
no sols per com se digué en dit vot de XV de setembre MDCXCVI seria extèndrer lo pacte que és
limitat al preu effectiu y expressat en lo acte del
arrendament, sinó també perquè los dits gastos
són necessaris per la col·lecta y cobransa de dit
dret, y axí bé sens altre expressió incumbeixen al
arrendatari o locutor y lo //777v // encarresar-seli ab la tabba és uberior cautela; així que disminuhït lo valor de dit arrendament y regulat sols a
las vint-y-un mília lliuras del preu de aquell consta que lo dany seguit a dit arrendatari respecte de
la invasió de la ciutat de Barcelona y sa col·lecta, y
per consegüent la esmena y relaix per aquell fahedor, se redueix y importa tantsolament sis mil
sinch-centas setanta-una lliura y dos diners, salvo
errore, com apar dels mateixos experts format,
que junt ab la present se entrega. Y attès axí mateix que dit arrendatari segons lo mateix pacte de
la tabba resta exclòs de pretèndrer rebaxa alguna
per rahó de ditas ciutats de Vich y Manrresa y vilas de la costa del mar, perquè dins lo temps prefigit y señalat en dit pacte, que expressament exclou la purgació de mora, no féu las diligèncias
que devia per a fer constar de la pretesa invasió de
ditas ciutats ab sas col·lectas y vilas repective,
sens que estas diligèncias per dit arrendatari fahedoras hagen pogut restar omplidas per las attestacions o certificats que compañan la dita relació dels experts. Per tant y altrament, los
infrascrits fan relació a vostra señoria fidelíssima
y són de vot y parer que pot y deu fer la remició,
relaix o rebaxa del preu de dit arrendament al dit
Pere Pau Canals tantsolament en la dita quantitat de sis mil sinch-centas setanta-a //778r // una
lliuras y dos diners. Diem sis mil sinch-centas sea. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1841-1842.
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tant-una lliuras y dos diners satisfent-li y pagantli dita quantitat de pecúnias del General, manant
despedir per est effecte las cautelas y demés provisions oportunas y en semblants casos estiladas,
donant per totalment repel·lida la pretenció de
dit arrendatari respecte de la demés quantitat
que segons lo càlcol pretenia, y axís ho senten.
Barcelona, als XXIIII de setembre de MDCCI.
Rechs y Gallart, assessor. De Cruÿlles, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus».
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas señorias lo magnífich
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet
relació a sas señorias com diffarents vegadas se
havia conferit ab lo molt reverent señor canceller a effecte de solicitar-li en nom de sas señorias los despaigs dels processos de las causas de
las contrafaccions que té en son poder y aseñaladament la del sello. Y li ha respost que quant
antes procuraria son despaig y que no havia pogut fins ara respecte de las moltas ocupacions
que li havian sobravingut.
Dimecres, a XXV de maig MDCCI. // 778v // En
aquest dia, absents los il·lustres y fidelíssims señors deputat eclesiàstich y oÿdor real, sas señorias, anant concistorialment ab cotxes ab los
verguers devant ab massas altas, acompañats
dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y officials de la present casa, són baxats a las
deu horas del matí a la casa de General per a fer
continuar lo subhast del arrendament dels drets
del General y bolla de Barcelona, bollas foranas,
de monedas y de çafrans, y en ningun se ha trobat persona que·i haja offert dita alguna, segons
relació ne ha fet a sas señorias Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General. Y sas señorias porrogan per altra diada.
Dijous, a XXVI de maig MDCCI. En aquest dia, de
orde de sas señorias, se han posat colgaduras de
domàs en la present casa per la professó del Corpus Christi en la forma estilada.
779r

de un síndich han enviat un recado a sas senyorias de paraula al·legant diffarents rahons per las
quals deya no tenia lloch la nova instància que
feya lo magnífich deffenedor de la casa del General de la present ciutat, que los corredors de
orella presten jurament de denunciar als cullidors o col·lectors del dret de bolla de aquella
ciutat, vila o lloch a hont se trobaran los contractes de las vendas o compras que per son
medi se faran, ans de desexir-se de aquells y que
axís estimarian fossen servits sas senyorias afavorir-los en tot quant poguessen. Y que axí mateix
per quant la present //779v // ciutat, tenint entès
que sa magestat vindria a honrrar esta ciutat y
Principat ab sa real presència feya suspèndrar
devant de la iglésia de Sant Antoni de la present
ciutat, apreciaria molt que sas senyorias fessen
suspè(n)drar tot lo enfront de la casa que lo General té en la present ciutat en lo dit portal de
Sant Antoni. Y sas senyorias han respost a dit recado també de paraula que ho premeditarian y
tornarian resposta a dita ciutat.
Dissapta, a XXVIII de maig MDCCI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari una certificatòria autèntica de la qual apar
com Sagimon Mas, prevere, deputat local de
Vich, ha firmat lo acte de preu fet de las obras
necessàrias fahedoras en la casa del General de
Vich tocants al offici de mestre de casas per preu
de cent vuytanta-nou lliuras deu sous a Francesch Vegueria, major. Y axí mateix apar que dit
Sagimon Mas, prevere, deputat local predit,
senblantmenta // 780r // ha firmat lo acte de
preu fet de las obras fahedoras en la dita casa del
General de Vich tocants al offici de mestre fuster a Pere Joan Picó, mestre fuster, per preu de
cent y deu lliuras baselonesas com més llargament és de vèurer de dita certificatòria feta per
Domingo Soler, notari públich de Vich, y de dit
deputat local als XII del corrent mes de maig
que és assí cusida, signada de número
CCCCLX.

En aquest dia lo magnífich Joseph Nuri de Lana
y de Cancer, racional del General y present casa
de orde de sas senyorias és baxat en la casa del
General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subast dels drets de General y bolla de
Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans, per estar sas senyorias ocupats. Y no s·i ha
trobat persona que·y hage offert dita alguna segons relació ne ha feta a sas senyorias un verguer.

Dilluns, a XXX de maig MDCCI. En aquest dia,
absents los molt il·lustres y fidelísims senyors
deputat ecclesiàstich y oÿdor real, sas senyorias
anant concistorialment ab cotxes ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y
officials de la present casa són baxats a las X horas del //780v // matí en la casa del General per a
fer continuar lo subhast del arrendament dels
drets de General y bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y en ningun de
ells se ha trobat ni comparegut persona que·y

En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, per medi

a. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1843-1844.
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hague offert dita alguna segons relació ne ha fet
a sas senyorias per lo corredor y per so sas senyorias porrogaren per altra diada.
En aquest mateix diaa no ha vingut ni acistit al
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias per part de la confraria dels corredors de orella de la present ciutat,
ab la qual represèntan a sas senyorias diffarents
rahons per las quals diuhen no té lloch la nova
instància que fa lo magnífich deffenedor de la
casa del General de la present ciutat, que hagen
dits corredors de orella de jurar que denunciaran tots los contractes de compras y vendas que
per son medi se faran, ans de dese-b //781r // xirse de aquells an·als cullidors y col·lectors del
dret de bolla de aquella ciutat, vila o lloch a
hont se trobaran dits corredors, exibint ab dita
súplica tres certificatòrias signadas de números
I, II, III, fortificant ab ellas las rahons ponderadas ab dita súplica. La qual súplica junt ab ditas
tres certificatòrias fou comesa per sas senyorias
als nobles y magnífichs assessors ordinaris de la
present casa a effecte de que fessen relació en escrits sobra la subjecta matèria, la qual han feta
dits magnífichs assessors al peu de dita súplica,
com més llargament és de vèurer que junt ab ditas tres certificatòrias és assí cusida, signada de
número CCCCLXI, y dita súplica y relació del
thenor següent. Segueix-se dita súplica:
«Moltc il·lustre y fidelíssim senyor. No obstant
que la confraria de Nostra Senyora de Esperansa
y arcàngel sant Gabriel dels corredors de orella
jurats del número XXXX de la present ciutat estiga originada de antiquíssim temps, ab authoritat legítima que competeix a dita ciutat tant a
jure com per diffarents reals privilegis a dita ciutat de //781v // Barcelona concedits per los sereníssims senyors reys de Aragó, incertats en lo
volumen de las Generals Constitucions del present Principat, y que suant la dita present ciutat
de Barcelona de la dita facultat y de la que li
compateix també axí a jure com en forsa de dits
reals privilegis de statuhir y ordenar sobre lo règimen y administració de las confrarias de la
ciutat, ab acistiment y authoritat del veguer de
dita ciutat, féu una ordinació per a dita confraria
dels corredors en lo mes de juny del any MCCLXI
en y ab la qual entre altres cosas se statuhí y ora. a continuació ratllat, me han ordenat sas senyorias.
b. a continuació tres certificatòries transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1844-1849.
c. l’original de la súplica intercalat entre els folis 780v-781r
del trienni 1698-1701.
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denà que dits corredors, antes de antrar en lo
exercici de son offici, tinguessen obligació de
jurar en poder del veguer de dita ciutat de ser
lleals, verdaders y secrets ab aquellas paraulas,
ibi: «ordenaren ab voluntat del dit veguer en
axir que tot corredor jure en poder del veguer
en ans que entre ne ús del offici que sia leal e
verdader e secret», la qual ordinació fou autorisada y firmada als dos de las chalendas de juliol
del any MCCLXXI, segons axí apar de la certificatòria de dita ordinació feta per Francisco
Cortès, notari públich de Barcelona, secretari
de la casa y Concell de dita present ciutat extreta del Llibre Vert dels privilegis de dita ciutat
qu·és signada de número 1 se exhibeix,
// 782r // ut inseratur seu consuatur. Y després la
mateixa ordinació se retifica y confirma ab altre
feta als XXVIII de nohembre MCCCCXXVI ab
aquellas paraulas, ibi: «E tots axí los que són ja
creats, com aquells qui creats seran per avant,
sian tinguts de jurar de usar bé e legalment del
dit offici, e segons las presents ordinacions e de
tenir secrets los contractes en què entrevindran
en poder del dit senyor veguer regint la vegueria de dita ciutat», segons exí també apar de altre certificatòria de dita ordinació feta per lo dit
Francisco Cortès, notari, que signada de número II se exibeix, ut inseratur seu consuatur. Y
que ditas ordinacions han tengut sempre la deguda y subseguida observansa de calitat que
tots los corredors de orella que han estat y són
presten y han prestat sempre en mà y poder del
veguer de la present ciutat lo dit jurament de tenir secret y de no recelar ningun contracte de
aquells en què entrevenen segons las ditas ordinacions, conforme a la disposició de las quals
presten lo dit jurament com apar de la certificatòria extreta dels llibres de la cort de dit veguer que signada de número III se exibeix, ut
inseratur seu consuatur si et quantum. Ab tot,
ara novament se insta per lo magnífich deffenedor de la casa del General de la present ciutat
// 782v // que los dits corredors de orella presten
jurament que denunciar als cullidors o col·lectors del dret de bolla de aquella ciutat, vila o
lloch a hont se trobaran los contractes de las
vendas o compras que per son medi se faran, ans
de desexir-se de aquells en conformitat de la
disposició del capítol CX de las Corts del any
MCCCCLXXXI y altres capítols de Cort y ordinacions de dita centúria y subsegüents. E com,
molt il·lustre y fidelíssim senyor los dits corredors entengan no poder ser compel·lits a prestar
dit segon jurament, per quant lo dit jurament,
que segons dit capítol de Cort que pretén haver
de prestar los dits corredors de orella notòriament et ex diametro se oposaria al jurament antich, y que en lo ingrés de son offici han prestat
y deuhen prestar los dits corredors de orella,
attès que haurian de revelar los contractes y axí
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no podrian servar lo secret de ratione officii, han
jurat servar sens poder dispensar-se per ésser la
substància del offici de corredor de orella. Y axí
la disposició dels capítols de Cort no·s pot enténdrer haver comprès ni volgut compèndrer als
dits corredors de orella, perquè altrament fora
precís que los dits capítols de Cort aguessen derogat y revocat las ditas ordinacions //783r // fetes per la dita ciutat de Barcelona que són de
centúrias anteriors als dits capítols de Cort, com
singularment ho és la sobra exibida del any
MCCLXI, lo que no se entén haver-se volgut fer
en dits capítols de Cort, pués per açò era precís
que en dits capítols de Cort se hagués feta expressa menció de ditas ordinacions y de sa disposició, y que hagués acistit a las corts persona
que agués notícia certa y indivídua de aquellas y
poder especial dels interessats per a acentir a la
tal revocació, altrament no·s pot prejudicar als
privilegiats e o interessats, e o no se entén que la
cort los haja volgut prejudicar ni llevar lo dret
que tenen qüésit ni menos llevar a la dita ciutat
de Barcelona la perrogativa y dret que li competeix, y en forsa de dits reals privilegis de statuhir
y ordenar a lo tocant al bon govern de las confrarias. Y no obstant aquest motiu y fonament,
desítjan dits corredors evitar qualsevol ocasió de
litigi singularment ab dependència de vostra senyoria fidelíssima y dels drets del Generals, sols
desitjan conpellir ab sa obligació y conciència,
sabent del cert lo que deuhen y poden jurar, y
per açò lo age aparegut que lo més breu, fàcil y
menos costós medi és lo de fer-se mirar aquest
punt y matèria per las personas anomenadas. Y
que aquestas examinada aquella digan si dits
corredors tenen obligació de prestar lo segon
jurament // 783v // que insta dit magnífich defenedor. Per tant y altrament, los proms de la
confraria de dits corredors de orella suplícan a
vostra senyoria fidelíssima sia servit venir-se en
lo sobredit medi, de què la present metèria se
mira ex bono et equo, que las personas que a vostra senyoria fidelíssima aparega per a què ohïts
los dits curadors y vistos los sobrecalendats papers digan si dits corredors tenen obligació de
jurar, que a demés de què ab assò obrarà vostra
senyoria fidelíssima en gran benefici de la cosa
ho rebran los suplicants ab molt singular gràcia
de vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Dehona.
Oblata die XXV mensis maii MDCCI in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, dominis deputato
eclesiastico et auditore regali absentibus, commiserunt predicta nobili et magnificis acessoribus Generalis qui super suplicatis relationem in scriptis faciant cum intervencione nobis advocati fiscali dicti
Generalis. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.»
1330

Vista la present súplica a vostra senyoria fidelíssima presentada per part dels proms de la confraria dels corredors de orella de la present ciutat, y
la commissió als infrascrits feta lo dia // 784r //
XXV del corrent; vist lo capítol CX, número
XXXXVII de las Corts del any MCCCCLXXXI, disposant la obligació del jurament y forma de
aquell prestador per los corredors de coll y de
orella; vist un vot fet en la present casa per lo
il·lustre fra don Balthesar de Montaner y magnífichs doctor Joseph Thomàs Rovira y Joseph
Dehona, tunch assessors y advocat fiscal respective del General junt ab lo noble y magnífichs,
don Lluís de Valencià, doctor Melchior Prous y
Joseph Alòs y Ferrer, consolents aplicats, lo qual
és continuat en lo dietari del trienni MDCXCII a
XVII de octubre del mateix any a foli XXXI; vist
lo capítol dos de las ordinacions de orde de vostra senyoria fidelíssima publicadas lo trienni corrent; vistas las productas en dita suplicació
mencionadas, signadas de números I y II, III y
tot lo demés se devia vèurer. Attès que ab lo sobrecalendat vot dels tunch assessors, advocat fiscal y consulents, precehint llarga discussió y
ohits los dits corredors de orella, no obstant los
motius per ells al·legats que substancialment són
los mateixos que preteix la dita supplicació novament presentada, se resolgué y aconcellà a
vostra senyoria fidelíssima que en manera alguna
se podia suspèndrer la execució de la obligació a
dit corredors per capítols de Cort y ordinacions
del General imposadas, de prestar lo jurament
en mà y poder de vostra senyoria fidelíssima e o
en //784v // son nom del magnífich defenedor, y
que no podian concedir-se a dits corredors cartells inhibitoris en la causa que acerca la prestació de dit jurament, per evitar-lo, havian introduhit en lo concistori de vostra senyoria
fidelíssima. Attès que dita causa està indecisa e o
no se sap se age prosseguir, ans bé lo resolt en dit
vot, se ha posat en execució avent dits corredors
estats altres vegades compel·lits a prestar dit jurament, atès que sobra matèria ha resolta ab tanta premeditació y de tant benefici a la Generalitat y a la exacció de los drets, no és bé tornarà
refircar-se, no al·legant-se majorment com no se
al·lega cosa nova en substància y que no estiga
compresa ab dit vot, perquè si bé en ell no fes expressa menció de la que·s diu ordinació del any
MCCLXXI als II de las calendas de juliol, emperò
se’n féu de la de XXVIII de nohembre MCCCCXXVI
que disposa lo mateix que la sobracalendada, resolent quant embarassava a la Generalitat ni afavoria la pretenció de dits corredors encara que se
suposàs antecedentment la disposició del dit capítol CX de la Cort MCCCCLXXXI. Per tant y
altrament, los infrascrits fan relació a vostra senyoria fidelíssima de tot lo sobre referit y són de
vot y parer que //785r // vostra senyoria fidelíssima no deu ni pot innuhir ni condecendir a la

pretenció de dits corredors ni admètrer lo medi
per ells proposat ni altre, que en poch ni en molt
puga retardar ni embarassar que dits corredors
presten y sien compel·lits prestar lo jurament segons per capítols de Cort y ordinacions del General està disposat y axís ó senten. Barcelona, y
maig XXVIII de MDCCI. De Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatis.»

786r

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General han enviat un recado als excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, ab lo qual han respost sas senyorias al recado que dita excel·lentíssima ciutat havia enviat
a sas senyorias lo dia XXIII del corrent, dient que
sentian lo no poder condecendir al què demanaven sa excel·lència y los corredors de orella d’esta ciutat per aver-los-o axí aconcellat los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís en lo present dietari sinch reals despaigs de Cancellaria, en deguda forma
despedits, de data de XX, XXVIII y XX y XXV del
corrent, ab los quals és servit sa magestat, Déu
lo guarde, avisar se proposen subjectes per
llochs de deputat militar, dos de oÿdor ecclesiàstich // 785v // y un de oÿdor militar vacants
per renúncies fetas per don Joseph Sagarra, don
Joseph de Francolí y Toralla, doctor Francisco
Martí, ardiaca y canonge de Tortosa, don Francisco de Torrellas y Paguera, camarer y canonge
de dita iglésia, y Felip Riquer. Se demana a sas
senyorias fassan la proposició de subjectes per
umplir las bossas dels rodolins que han renunciat, com és de vèurer de dits reals despaigs que
són assí cusits, signats de números CCCCLXII,
CCCCLXIII, CCCCLXIIII, CCCCLXV y
CCCCLXVI.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab mi don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, y magnífich racional del General y present casa és baxat a la casa del General de la present ciutat; y en lo aposiento ahont fa la residència lo receptor dels fraus, y a effecte de
continuar-se en inventari los fraus trobats y
apresos en lo present mes de maig. Y s·i han trobat los infrascrits y següents: als XIX de dit aprehenció feta en la plaja y vora del mar de la present ciutat de dos caixas, dins las quals ý havia
dos-centas sinquanta-dos lliuras tabaco comú
de pols.a
a. a continuació cinc reials despatxos i dos memorials transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1849-1853.
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Dimars, a XXXI de maig MDCCI. En aquest dia
per medi del síndich del General y present casa
de la Deputació han enviat sas senyorias al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat las proposicions són assí cusits signats
de números CCCCLXVII y CCCCLXVIII.

Juny
Dimecres, a I de juny MDCCI. En aquest dia lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional del General y present casa, de orde de sas
senyorias, per estar sas senyorias ocupats ab negocis graves tocants a la Generalitat, és baixat a
la casa del General de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo subhast dels arrendaments
dels drets de General y bollas de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans, y en ningú
de ells ha comparagut per- // 786v // sona que·y
haja offert dita alguna segons relació ne ha fet a
sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia han fet sas senyorias extracció de censals en virtut de la concòrdia feta entre
lo General de Cathalunya y sos acreadors censalistas per la quantitat de vint-y-quatra mília lliuras, so és, dotsa mília lliuras per los condonats y
las altras dotsa mília lliuras per los qui no han
condonat. Se és feta dita extracció en la sala dels
Reys de la present casa, estant sas senyorias assentats ab cadiras de vellut carmesí ab sas insígnias y los assessors y advocat fiscal ab cadiras de
vaqueta de Moscòvia. Y tots devant de una taula,
ab lo mateix modo que estan quant se fa extracció de un offici: los verguers ab massas y cotas, lo
secretari y scrivà major ab lo ajudant primer de la
Scrivania Major y los dos escrivents de la dita
Scrivania Major estavan assentats ab altre taula
molt gran al mitg de las dos finestras de dita sala,
en la qual taula estavan los capbreus, estant assentat sols lo secretari y scrivà major ab cadira de
vaqueta de Moscòvia al cap de la taula, serca lo
portal per lo qual se entra des de la sala dels Reys
a la altra sala y los demés ab banchs. Per dit secretari foren posats en la urna de plata los rodolins
de dits acreadors dins lo arxiu y foran extrets los
noms dels acreedors per un cavalleret de poca
edat. Y se adverteix que lo secretari dictava a un
//787r // escrivent los redolints que exian, lo altre
escrivent notava los preus y dit ajudant primer
mirava los capbreus.
Acreadors condonats. Don Joseph Antoni Tarrero y Altarriba, abril, foli CCCCII: MC lliures.
Lo mateix Tarrero, juliol, foli MXVI: MCC lliures. Obtenint la capellania de Sant Miquel
arcàngel en la paròquia de Vilalleons, febrer,
foli CCXCI: CCC lliures. Universitat Literària
de Perpinyà, setembre, foli DCCCLXXXII:

[ 1701 ]

[ 1701 ]

MIIII lliures. Obtenint lo benefici de Sant
Francesch de la Bisbal, abril, foli DCCXI: DC
lliures. Lo mateix, octubre, foli CCCCLXXXXI: CC lliures. Lo mateix, octubre, foli DXXXII: CCL lliures. Obtenint lo benefici de Sant
Joan y Sant Pau de la seu de Barcelona, setembre, foli CLXXX: M lliures.
Acreadors que no han condonat. Primo Joan
Ferrer de Gualbes, maig, foli CCCCXXV: XXV
lliures. Ítem comunitat y llibrater de Sant Pere
de la present ciutat, abril, foli CCLXV: XVI lliures. Ítem benefici de Santa Margarida en Castelltersol fundat, agost, foli CCCXXXXVIII:
XII lliures. Ítem hereus y successors de Gerònima Pastor, febrer, foli CCX penció: XXXIII
lliures, X sous. // 787v // Col·legi de Sant Sever
de la seu de la present ciutat, maig, foli CXXIII:
I lliura, XIX sous, V. Ítem Hospital de Santa
Creu, nohembre, foli LIIII: XXXXI lliures,
XIIII sous, VI. Ítem Marianna Marí y Ginovès,
setembre, foli MCXXX: V lliures. Ítem dona
Anna Junyent y de Bergós, juny, foli CCCI
penció: III lliures, VII sous, I. Ítem convent de
Valldonsella, juny, foli CCCXXXXIIII: III lliures. Ítem capallania de Sant Rafel y onse mil verges en Santa Maria, maig, foli CCCCLI: IIII
lliures, XII sous. Ítem als administradors de la
capella de Sant Sever, setembre, foli CXCIX:
IIII lliures. Ítem successors de dona Isabel de
Paguera, mars, foli DXV: LX lliures. Ítem dona
Maria Ferrer, mars, foli CXVI penció: XIII lliures, VIII sous, VIIII. Ítem aniversari de Santa
Anna de la present ciutat, abril, foli CCCXXII
penció: VI lliures. Ítem causa pia de Honofre
Brot, jener, foli CCCCLXVI penció: IIII lliures, XIII sous, IX. Ítem Capítol de Santa Anna
de la present ciutat, agost, foli DXI: VI lliures.
Ítem Hospital General de Santa Creu, janer, foli
CCCCLXXXXI: II lliures, VII sous, III. Ítem
confrari(a) dels sastres de la present ciutat,
mars, foli CCXXVII: XIIII sous, IIII. // 788r //
Ítem administradors de la causa pia de Berenguer Riba, juliol, foli CCLXXXII: X lliures, II
sous, XI. Ítem successors de Agustí Pexau,
maig, foli XXXXII penció: V lliures. Ítem comunitat de Santa Maria del Mar, juny, foli
DCCCVIII : XXIII lliures, X sous, VII. Ítem
convent de Santa Clara de la present ciutat, febrer, foli CCCXXVI: XXX lliures. Ítem col·legi
de Sant Benet de Lleyda, octubre, foli
CXXVII:a ... Ítem marquès de Castellnou y altres, mars, foli CCCCXXXVI penció: XXV lliures. Ítem Ignès Xammar y Munyós, juny, foli
CCXXV: VI diners, I sou, V. Ítem Francisco
Puigdesàlit y Malla, agost, foli DCCCCLXXXXIIII: XVI lliures. Ítem comunitat de Sant Feliu
de Sabadell, nohembre, foli CCLXXXII: VII

lliures, VIII sous, V. Ítem pubills Servanch Nolas, juliol, foli MCCCLVII: LXXV lliures. Ítem
abat y Capítol de Sant Vicens de Cardona,
agost, foli CCCLXI: XVIII lliures. Ítem convent de Sant Gerònim de la Murtra, maig, foli
DCLVI: VII lliures. Ítem convent de Montission, janer, foli CCCCXI: X lliures. Ítem Joan
Ferrer de Gualbes, juliol, foli MCCVIII : V
lliures, III sous, IIII. // 788v // Ítem convent de
predicadors de la ciutat de Gerona, febrer, foli
CCCLXXII penció: X lliures. Ítem administradors de la capella de Sant Sever, juliol, foli
MCCCLXXXXVIII: L lliures. Ítem convent de
Pedralvas, juliol, foli CCLXXV penció: LXXVII
lliures, VIII sous, VIIII.
Divendres, a III de juny MDCCI. En aquest dia lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional del General y present casa, per estar sas
senyorias ocupats és baxat de orde de sas senyorias en la casa del General de la present ciutat a
effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments del General, bollas de Barcelona, bollas
foranas, de monedas, de çafrans. En ninguna ha
comparegut persona que·y haja offert dita alguna segons relació ne ha fet a sas senyorias fidelíssimas un verguer.
En aquest mateix dia no ha vingut en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dissapta, a IIII de juny MDCCI. //789r // En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís y continuàs en lo
present dietari la representació que lo il·lustre
general de artilleria don Joseph de Agulló y Pinós ha donat a sa magestat, que Déu guarde, en
nom y com a embaxador de tot lo Principat, solicitant sa real vinguda. Com de dita representació
és de vèurer còpia de la qual és assí cusida y signada de número CCCCLXIX y del thenor següent.
Segueix-se dita representació:
«Señor.a El concistorio de la Diputación del principado de Cathaluña postrado a los reales pies
de vuestra magestad, por medio del general de la
artillería don Joseph de Agulló y Pinós, su embaxador, después de dar a vuestra magestad las rendidas gracias por la benignidad y gratitud con
que se ha servido de recibir los reverentes officios
de amor y vassallage que ha passado su innata fidelidad por el mismo medio a la memoria y dignación de vuestra magestad, cumpliendo ahora
con la primera de sus obligaciones, debe expressar
a vuestra magestad como rendidamente lo haze
por esta representación y la carta adjunta, el dea. l’original de la representació intercalat entre els folis 788v789r del trienni 1698-1701.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 55 mms.
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seo con que vive de que vuestra magestad, a imitación de lo que executaron sus gloriosos reales
progenitores, le favoresca en el dichoso principio
de su govierno con su real presencia para el último cumplemento de su affortunada felicidad. La
obligación, señor, que executa a la Deputación a
la precisión de esta súplica es no menos justa que
indispensable, por nacer de lo que literalmente
// 789v // disponen las generales constituciones de
Cathaluña y tener jurada su inalterable observancia los deputados como de leyes y estatutos de
vuestra magestad en el ingresso de sus officios, de
forma que serían justamente notados con el nombre, no solo de observantes de sus leyes pero con el
más culpable de irreligiosos si pretendiessen affectar con algun pretexto su olvido. Por esta razón
los señores reyes antecessores de vuestra magestad
admitieron tant gratamente y se dieron por tan
servidos de essa reverente atención y aí se professaron tan recíprocamente obligados de las mismas
leyes; que excepto su magestat del señor rey Carlos
segundo, que está en gloria, a quien el cansacio le
ocasionó en su temprana edat la jornada de Aragón jurar sus fueros y lo achacoso de su conplexión
en la más crecida, le impedieron poner por obra el
deseo que manifestó siempre de executarlas, los demás todos, luego que por este medio tuvieron noticia de ellas, se dispusieron con promptitut sin embargo de otras ocupaciones a cumplirlas y jurarles
personalmente, dexando a sus successores este loable repetido exemplar como el más estimado y venerado del amor y reconocimiento de los subditos.
En la ocasión presente juzgó la Deputación por
más preciso e indispensable esta súplica, // 790r //
no solo para que condecendiendo con ella vuestra
magestad, como lo espera de su real clemencia, logren los vassallos del Principado restablacerse del
grave desconsuelo en que han vivido, faltándoles
de muchos años a esta parte el beneficio dichoso
influxo de la presencia de sus reyes. Y sinó tanbien
para que se alivian de los ahogos y se reparen de los
crecidos daños que han pedecido en las dilatadas
últimas guerras, con la desproporción y desigualdad de los alojamientos tienen arruynados muchos lugares, y se eviten otros innumerables perjuhicios que sensiblemente embarazan el mayor
servicio de vuestra magestad y offenden con
igualdad la causa común. Siendo entre los demás
dignos de mención y reparo especial los que aún
asta oy se están suportando ocasionados de los
grandes dispendios y gastos que se hizieron en el
último sitio de la plaza de Barcelona, de cuyo mal
nunca podrá informarse tan cabal y verdaderamente vuestra magestad, como experimentándolo
en su propria causa, siendo sierto que fue siempre
menos eficaz medio para reglar el conocimiento y
comprehención de las cosas el informe ágeno de los
oydos que la perspicacia propria de los ojos. Y no es
menos poderoso motivo acia el mismo fin el saber
que no se han tenido ni celebrado cortes a los vas1333

sallos de Cathaluña desde el año de MDXCVIIII.
Pues aunque la magestat del señor rey don Felipe
tercero de Aragón y quarto de Castilla, el grande
// 790v // segundo abuelo de vuestra magestad,
quiso comensarles y las abrió con effecto por el de
MDCXXVI, es tambien cierto que quedaron sin
concluhirse ni cerrarse de género que a los daños
que ya entonces se padezían no se les pudo prevenir el común y debido remedio. Y no ay duda que
en tan crecido número de años se han aumentado
y se pedessen muchos que nececitan de efficacíssimo y prompto reparo; no siendo el menor haver
cancelado el tiempo muchas de las antiguas leyes
que devieren tal vez observarse por justas estar oy
en observancia, que por la diversa constitución de
los tiempos piden una proporcionada mudansa y
haverse engendrado por la misma causa difarentes costumbres, que siendo dañosas las unas no áy
efficás medicina que las emmiende. Y siendo saludables las otras suele faltarles toda aquella autoridat que tendrían aprobadas o elevadas a la
esfera de leyes, a lo qual bien notorio es que no se
puede dar la providencia correspondiente en el
Principado sino en el acto de públicas cortes. Por
estos motivos que ha devido poner en la real consideración de vuestra magestad la Deputación en
conplimiento de sus obligaciones, dexando otros
igualmente justos y poderosos para el mismo fin,
pero que piden unas diletada y prolixa narración
y de que brevemente // 791r // confía se ha de informar por experiencia propria la real persona de
vuestra magestad, aunque no puede omitir por
ahora el zelo con que por el mayor servicio de vuestra magestad, procurando de la real clemencia
esta misma gracia se dedicó a facilitar el juramento del virrey conde de Palma suplica rendidamente a vuestra magestad se digne de favorecer y honrrar al Principado con su real y benigna
presencia para que cessa el desconsuelo en que han
vivido por tantos años los vassallos que le conponen; se reparen los sencibles e innumerables daños
que oy se experimenten; se faciliten los expedientes
mejores del real servicio y del beneficio del público;
se dé vigor a las justas antiguas leyes y costumbres;
se moderen y corrigen las que se hallaren dignas
de alteración estableciéndose de nueva las que se
tubieren por necessarias; y últimamente consiga
la Diputación y la fidelitat toda del Principado
el inconperable beneficio de ponerse personalmente con la brevedat que lo instan y lo desean a los
reales pies de vuestra magestad.»
Dilluns, a VI de juny MDCCI. En aquest dia a las
deu horas del matí lo magnífich Joseph Nuri de
Lana y de Cancer, racional del General y present casa, per // 791v // estar sas senyorias ocupats ab negocis graves tocants a la Generalitat
de orde de sas senyorias és baxat a la casa del
General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets
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de General, bolla de Barcelona, bollas foranas,
monedas y de çafrans, y en ningun de ells ha
comparagut persona que·y aja offert dita alguna
segons relació ne ha fet a sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia no ha acistit en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat real.
En aquest mateix dia constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francesch Orriols, mitgensant jurament, ha fet relació a sas senyorias com Joseph
Pelegrí, altre dels verguers de sas senyorias, continua ab sa desgana de tal manera que li ha impedit y de present li impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias Joan Font y
Climent, ciutedà de Barcelona, com a primer
per certas cosas constituhit y ordenat de Francisco Martí, adroguer de la vila de Calaf, tauler
de la taula del General de dita vila de Calaf, com
de sa procura consta ab acte rebut en poder de
Armangol Vidal, notari públic de dita vila de
Calaf, als VIII de mars MDCCI, lo qual és assí cusida signada de número CCCCLXX, en dit nom
ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo
dit offici de tauler de dita taulaa // 792r // del
General de la vila de Calaf, suplicant a sas senyorias ésser-li admesa dita renunciació e sas senyorias han admesa aquella si et quantum per
capítols y actes de cort los és lícit y permès. Y en
concideració de què los ha constat ab certificatòria del magnífich racional de què dit Martí
no és debitor al General, com apar de dita certificatòria que és assí cusida signada de lletra A,
essent presents per testimonis Joseph Puig, candeler de sera, y Llorens March, subrrogat en lo
offici de altre dels verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia a las quatra oras de la tarda, exceptat lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per ser absent del concistori en esta
funcció, anant concistorialment ab cotxes de
quatra mulas ab los verguers devant, també ab
cotxe de dos mulas ab massas altas acompanyats
dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa qui anaven ab un cotxe
de dos mulas després del cotxe del concistori
són baxats a la casa del General per a fer continuar lo subast del arrendament dels drets del
General, bollas de Barcelona, bollas foranas de
monedas y de çafrans. Y havent constat a sas senyorias per relació que·ls féu lo corredor de què
a. a continuació una procura i una certificatòria transcrites
a l’Apèndix 4, pàgs. 1853-1854.
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no·í havia dita alguna sas senyorias ordenaren a
Francisco Valada, corredor de coll públich y jurat de la present ciutat y ministre del General
publicàs que sas senyorias volian donar axaus, y
que qui·s posaria en dita de cent trenta mília
lliuras per quis- // 792v // cun any ab lo dret de
General, bollas de Barcelona, bollas foranas se li
donarian mil dobles de axaus per una vegada
tant solament. Y no havent comparegut persona
alguna que hage acceptat la dita dita segons relació ne ha fet lo corredor, sas senyorias porrogaren per dimecres qui ve a la tarda als VIII del
corrent mes de juny.
Dimars, als VII de juny MDCCI. En aquest dia no
ha acistit al molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor militar.
Dimecres, als VIII de juny MDCCI. En aquest dia
al matí lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
cancer, racional del General y present casa, per
estar sas senyorias ocupats ab negocis graves tocants a la Generalitat, de orde de sas senyorias és
baxat a la casa del General de la present ciutat a
effecte de fer continuar lo subhast del arrendament dels drets de General, bolla de Barcelona,
bollas foranas de monedas y de çafrans, y en
ninguns de ells ha comparagut persona que·y
hage offert ditaa // 793r // alguna segons relació
ha feta sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una súplica presentada a
sas senyorias per Gregori Casamitjana, veler,
síndich de la confraria dels valers de la present
ciutat, com de sa procura consta ab acte rebut
en poder de Mariano Rondó, notari públic de
Barcelona, als X de juliol MDCLXXXXIII, la qual és
assí cusida signada de número CCCCLXXI, ab
la qual representan a sas senyorias com entén
dita confraria obtemperar a un mendato per lo
magnífich deffenedor del a ells presentat, ab expressa emperò protesta de no prejudicar-se en
ninguna cosa a las pretencions que té dita confraria y los individuos de aquella, com més llargament és de vèurer de dita súplica qu·és assí
cusida signada de número CCCCLXXII.
En aquest mateix dia a la tarda sas senyorias
avant concistorialment ab cotxes de quatra mulas ab los verguers devant ab cotxe de dos mulas
ab massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y officials de la
present casa, també ab cotxe de dos mulas,
anant després dels cotxes, sas senyorias són baa. a continuació una procura i una súplica transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1854-1855.

xats a la casa del General a effecte de fer continuar lo subhast del arrendament dels drets de
General, bollas de Barcelona, bollas foranas, de
monedas y de çafrans. Y havent constat
// 793v // a sas senyorias per relació los ne ha fet
un corredor que no·y havia dita alguna, sas senyorias ordenaren a Francisco Velada, corredor
de coll públich y jurat de la present ciutat y ministre del General, publicàs que qui·s posaria en
dita de vint-y-sinch mília lliuras per any ab los
drets de General y bolla de Barcelona y bollas
foranas, se li donarian sinch mil lliuras de axaus
per una vegada tantsolament. Y no havent comparegut persona alguna que age acceptat la dita
dita segons relació ne ha fet lo corredor, sas senyorias porrogaren per divendres primervinent
a la tarda a X de juny corrent.
En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, han enviat un recado
de paraula al excel·lentíssim senyor virrey y capità general del present Principat, contenint
que sas senyorias tenian entès que lo governador de Tarragona impedia la treta de vi fora del
present Principat, y que axís extrejudicialment
acudian a sas excel·lència per a què fos servit ordenar-li no impedís dita treta; al que ha respost
sa excel·lència que ho feria ab molt gust perquè
desitjava conplaure a sas senyorias y observar las
generals constitucions, segons relació ne ha fet
a sas senyorias dit síndich tornat que és estat en
concistori.
794r

Divendres, a X de juny MDCCI. En aquest dia no
ha acistit al molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor real.
En aquest mateix dia al matí lo magnífich racional del General y present casa no ha baxat a la
casa del General de la present ciutat per a fer
continuar lo subhast dels arrendaments per ocasió de pluja.
En aquest mateix dia a la tarda tanpoch han pogut baxar en la casa del General de la present
ciutat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias a effecte de fer continuar lo subhast de dits arrendaments per ocasió de plujas.
En aquest mateix dia constituhïts personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de la present casa, han dit
de paraula a sas senyorias que eran de sentir se
decretàs una súplica presentada per part de Joseph Tarau, tauler de Mataró, contra Jaume Badia, contenint ésser feta extracció de jutges sobra una scèdula provehida als VII del corrent
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que contenia que, havent-se demanat los duptas, se provehí per lo doctor Jaume Balart iam
est debita provisum. Tot lo que // 794v // han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major
del General continuàs en lo present dietari.
Dimars, a XIIII de juny MDCCI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los nobles y magnífichs regent la Real Cancelleria y tres doctors de
la Real Audiència, sobre lo que poden y deuhen
obrar sas senyorias en lo fet de la suplicació a sas
senyorias presentada per lo procurador fiscal del
General y present casa, pretenint que los jutges
extrets per la causa de la suplicació interposada
per lo arrendatari dels drets de la Generalitat lo
corresponent // 795r // trienni, de las provisions
facto verbo fetas incontinenti per los magnífichs
assessors de dit General als XXVI de maig, XXX de
juny, XXIII de agost y XV de setembre del any
proppassat de MDCC en què se provehí ésser restituhïdas y entregades diffarents robas per lo
vestuari dels soldats del Real Exèrcit al vehedor
general de sa magestat, sens exigir dret de bolla,
attesa la causió per dit vehedor prestada sobre la
qual suplica, aconcellan a sas senyorias que havent-hi competència entre jutges hi hage conferència, y no podent-se convenir ho declaren
sas senyorias ab consulents com més llargament
és de vèurer de dit vot que és assí cusit, signat de
número CCCCLXXIII y del thenor següent.
Segueix-se dit vot:
«Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptas del General de Cathalunya, ab
deliberació per sas senyorias presa lo dia XXIII de
maig proppassat als nobles y magnífichs regent
la Real Cancilleria y doctors de la Real Audiència infrascrits, precehint llicència del excel·lentíssim senyor llochtinent general en y sobre lo
que poden y deuhen obrar en lo fet de la suplicació a sas senyorias presentada per lo procurador fiscal del General y present casa, pretenent
que los jutges extrets per la causa de suplicació
interposada per lo arrendatari dels drets de la
Generalitat en lo corrent trienni de las provisions facto verbo incontinenti fetas per los magnífichs assessors de dit General als XXVI de maig,
XXX de juny, XXIII de agost y XV de setembre del
any proppassat // 795v // de MDCC, en què se
provehí y menar ésser restituhidas y entregades
diffarents robas per lo vestuari dels soldats del
Real Exèrcit al vehedor general de sa magestat,
sens exigir dret de bolla. Attesa la caució fidejussòria per dit vehedor prestada, no poden dits
a. l’original del vot intercalat entre els folis 794v-795r del
trienni 1698-1701.
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jutges de causa de supliació conèixer de la pretenció que dit arrendatari ha explicat en dita
causa, de què lo procurador fiscal dega referir-li
las quantitats que importava lo dret de bolla y
rams per ditas robas, sinó que la conexensa de
dit artigle toca als magnífichs assessors de la
present casa com a jutges en primera instància
de tots los negocis de la Generalitat, y que deu
tractar-se en la causa de jactats que sobre dita
pretenció té intentada devant vostra senyoria y
sos assessors dit procurador fiscal contra dit
arrendetari, per las causas y rahons llargament
contengudes en dita suplicació y deliberació.
Vistas ditas suplicació y deliberació; vistas las ditas provisions de incontinenti y lo procés de la
dita causa de suplicació per dit arrentadatari interposada de ditas provicions y los artigles en
ella presentats als XVI de agost MDCC; vista la
causa de jactats introduhïda per dit procurador
fiscal contra dit arrendatari als dos de maig
proppassat y vist tot lo demés que se havia de
vèurer. Attès y conciderat que estant lo procurador fiscal de la present casa en pretenció de
què la conexensa de dit artigle si deu dit procurador fiscal refer y esmenar al dit arrendatari lo
pretès dret de bolla y rams de ditas robas,
// 796r // no toca ni de ell se pot haver rahó en
dita causa de suplicació sinó sols en la causa de
jactats intentada per dit procurador fiscal devant dels assessors de la present casa, reste moguda y sucitada competència de jurisdicció entre dits assessors de la present casa y los jutges
de dita causa de suplicació. Attès y conciderat
que dits assessors y jutges de dita causa de suplicació són iguals, y de uns y altres és superior lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes, judicant tots en
nom de dits senyors deputats y com a assessors
seus; y que en via de dret quant ý ha contenció
de jurisdicció entre dos jutges iguals subordinats ab un mateix superior se termina la competència de jurisdicció entre ells per dit superior
cas, que havent-se conferit los dos jutges no
convingan. Per ço són de vot y parer que, demanant dit procurador fiscal que sien conferits
dits assessors y jutges de la dita causa de suplicació, pot y deu vostra senyoria decretar que·s
conferescan; y cas que no·s convingan, pot vostra senyoria declarar aplicant consulents a qui
de dits jutges tota la conexensa de dita causa,
dirimint axí la dita competència de jurisdicció.
Barcelona, y juny IX de MDCCI. Don Miquel de
Calderó, regent. Don Joseph Pastor y Móra.
Don Francisco de Portell. Doctor Domingo
Aguirre.»
Dimecres, a XV de juny MDCCI. // 796v // En
aquest die al matí lo magnífich Joseph Nuri de
Lana y de Cancer, racional del General, per estar sas senyorias ocupats ab negocis graves to1336

cants a la Generalitat, de orde de sas senyorias és
baxat a la casa del General de la present ciutat a
effecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans, y en
ningú de ells ha comparegut persona que·y
hage offert dita alguna segons relació ne ha fet a
sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una relació
autèntica jurada en mà del magnífich deputat
local de la ciutat de Tortosa, per lo doctor en
medicina Joseph Melich als onse del mes corrent de juny, de la qual consta que la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix, escrivent
ordinari del racional, ha continuat y continua
en la mateixa conformitat contenguda en altres
relacions per ell fetas, de forma que li ha impedit y impedeix la personal servitut de dit son offici, com apar de dit acte de dita relació rebut en
poder de Jaume Revull, notari públic de la ciutat de Tortosa y escrivà // 797r // de dit deputat
local, lo dit dia XI del corrent, lo qual acte és assí
cusit, signat de número CCCCLXXIIII y del
thenor següent. Segueix-se dit acte:
«Noverinta universi quod anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo primo die
vero undecimo mensis junii intitulato presente et
ad hec vocato et requisito atque rogato me Jacobo
Revullo, cive Dertusae apostolica et regia ac ipsius civisque auctoritatibus notario publico et
scriba magnifici concistorii domus Generalis
Dertusae et eius collecte infrascripto, et presentibus etiam testibus infrascriptis constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae
doctor in dicta civitate Dertusae populatus coram et ante presentiam magnifici Hieronimi de
Pinyana et Galvany, civis honorati Barchinonae,
Dertusae populati, deputati localis domus Generalis dictae civitatis et eius collectae personaliter
reperti et existentis in domibus suae propriae habitationis quas fovet intus presentem civitatem
Dertusae in vico dicto lo Portal de la Rosa, medio
juramento per ipsum extrejudicialiter ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta prestito in manu
et posse dicti Hieronimi de Pinyana et Galvany,
deputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: « Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alaix ha continuat //797v // y continua en la mateixa conformitat contenguda en
altres relacions per mi fetas en poder de dit deputat local, de tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de
a. l’original de l’acte intercalat entre els folis 796v-797r del
trienni 1698-1701.

escrivent ordinari del racional de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Cathalunya, de las quals relacions llargament
consta ab acte rebut en poder de Pau de Rossés,
notari públic de dita ciutat de Tortosa. Doctor
Josephus Melich. » De quibus omnibus et singulis
sichut predicitur actis dictus Josephus Gregorius
Alaix petihit et requesivit instrumentum confici
sibique, et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari per me dictum et infrascriptum notarium et
scribam ad habendum de predictis memoriam
infuturum. Que fuerunt acte Dertusae sub anno,
die, mense et loco predictis presente me dicto et infrascripto notario et scribae et presentibus etiam
Jacobo Sobirats et Josepho Monpou, agricolis Dertusae, civibus pro testibus ad premissa vocatis et
specialiter assumptis. Sig+num Jacobi Revull, civis Dertusae et regia ipsius civitatis auctoritatibus notarii publici et scribae magnifici concistorii domus Generalis Detrusae et eius collecte, qui
premissis mecum prenominatis testibus interfuit
eaque propria manu scripsit in fidem requisitus
clausit.»
798r

798v

En aquest mateix dia a la tarda sas senyorias,
concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab
los verguers devant ab cotxe de dos mulas ab
massas altas acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa també ab cotxe de dos mulas després
del cotxe de sas senyorias, són baxats a la casa
del General per a fer continuar lo subhast del
arrendament dels drets de General, bollas de
Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y com segons relació feta a sas senyorias
per Francesch Valada, corredor de coll y ministre del General, los hage constat de com no·y
havia dita alguna, ordenaren sas senyorias a dit
Valada, corredor, publicàs que qui·s posaria en
dita de cent y vint-y-dos mília lliuras per cada
any en los drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de çafrans se li donaria sinch
mília lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y attès que dit Valada, corredor, féu relació a sas senyorias de no haver-se acceptat esta
dita si sols que ha comparegut persona que ha
offert per dits drets noranta mil lliuras per any, li
ordenaren sas senyorias porrogàs per divendres
primervinent al matí als XVII del corrent mes de
juny.
Divendres, a XVII de juny MDCCI. En aquest dia
a las X horas del matí sas senyorias avant concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab los verguers devant ab masas altas ab cotxe de dos mulas acompanyats dels magnífichs acessors,
advocat fiscal y officials de la present casa també
ab cotxes de dos mulas després del cotxe de sas
senyorias, són baxats a la casa del General per a
fer continuar lo subhast del arrendament dels
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drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas, de monedas, de çafrans. Y com segons relació feta a sas senyorias per Francesch Velada,
corredor de coll públich y jurat de la present
ciutat y ministre del General, los age constat de
què no·y havia altre dita que la de noranta mil
lliuras per any ab lo arrendament dels drets de
General y bolla de Barcelona, bollas foranas y
de çafrans, ordenaren sas senyorias a dit Velada
publicàs que qui se posaria en dita de cent vinty-un mil lliuras per any ab los dits drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans, // 799r // se li donarian sinch mil lliuras de
axaus una vegada tantsolament; y que no acceptant-se eixa dita publicàs que qui se posaria en
dita de cent vint mília lliuras per any ab los dits
drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans se li donarian tres mil lliuras
de axaus per una vegada tantsolament. Y havent
constat a sas senyorias per relació feta per dit
Velada que no havia comparegut persona alguna que agués acceptat ninguna de las ditas dos
ditas, si bé que havia comperagut persona que
havia offert an·als dits arrendaments cent mília
lliuras per quiscun any, per so perrogaren sas senyorias per la tarda del present dia per las quatra
horas.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda sas senyorias, anant acompanyats ab la mateixa forma que dessobra està dit, tornaren a baxar
en dita casa del General y bolla a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de General y bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y havent constat a sas senyorias per relació feta per dit Velada
de què no·i havia altra dita que la de cent mil
lliuras per any, de què havia fet relació a sas senyorias lo dia present al matí ab los drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans, // 799v // li ordenaren sas senyorias
publicàs que qui·s posaria en dita per dits drets
de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y
dret de çafrans de cent y vint mília lliuras per
any se li donarian sinch mil lliuras de axaus per
una vegada tantsolament. Y havent dit Valada
fet relació a sas senyorias porrogàs per dilluns
primervinent que comptàrem als XX del corrent
a las deu horas del matí.
Dilluns, a XX de juny MDCCI. En aquest dia a las
X horas del matí sas senyorias, anant concistorialment ab cotxes ab los verguers devant ab
massas altas acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa, són baxats a la casa del General per fer
continuar lo subhast del arrendament dels drets
de la Generalitat. Y havent constat a sas senyorias per relació //800r // feta per Francesch Valada, corredor de coll públich y jurat de la present
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ciutat y ministre del General, que no·i havia altra dita que la de cent y vint mil lliuras per any
en los drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans, de què ja havia fet relació a sas senyorias lo dia XVII del corrent ab
sinch mil lliuras de axaus per una vegada tantsolament, ordenaren sas senyorias a dit Velada publicàs que qui·s posaria en dita de cent trenta
mília lliuras ab los dits drets de General, bolla
de Barcelona, bollas foranas y de çafrans per any
se li donaria deu mília lliuras de axaus per una
vegada tantsolament. Y havent fet relació dit
Velada a sas senyorias que ningú havia acceptat
la dita, ordenaren sas senyorias a dit Velada publicàs que qui·s posaria en dita de cent vint-ysinch mília lliuras per any ab dits drets se li donarian sinch mil lliuras de axaus per una vegada
tantsolament; y axí mateix que publicàs que qui
se posaria en dita de quatra mil lliuras per tot lo
trienni en lo dret de monedas se li donarian
sinch-centas lliuras de axaus, per una vegada
tantsolament. Y havent fet relació dit Velada a
sas senyorias que no havia comparegut persona
que agués acceptat ninguna de las ditas ditas li
ordenaren sas senyorias porrogàs per las quatra
horas de la tarda del present dia.
800v

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda sas senyorias, anant acompanyats ab la mateixa forma que desobra està dit, tornaren a baxar
en la casa del General y bolla a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y havent constat a sas senyorias per relació feta per dit Velada
de què no·i havia altra dita que la de cent y vint
mil lliuras per any en los dret de General, bolla
de Barcelona, bollas foranas y de çafrans de la
que se havia acceptat lo dia XVII del corrent ab
sinch mil lliuras de axaus per una vegada tantsolament, li ordenaren sas senyorias a dit Velada,
corredor, publicàs que qui·s posaria en dita de
cent vint-y-quatra mil lliuras per any per dits
drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de çafrans se li donarian quatra mil lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y havent dit Francisco Velada fer relació a sas
senyorias que esta dita no era estada acceptada,
li ordenaren sas senyorias publicàs que qui·s posaria en dita de cent vint-y-tres mil lliuras per
any en dits drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de çafrans se li donarian tres
mil lliuras // 801r // de axaus per una vegada
tantsolament; y axí mateix que publicàs que qui
se posaria en dita de tres mil y sinch-centas lliuras per tot lo trienni en lo dret de monedas se li
donarian sinch-centas lliuras de axaus per una
vegada tantsolament. Y havent dit Velada fet relació a sas senyorias que no havia comparegut
persona agués acceptat alguna d’estas ditas li or1338

denaren sas senyorias porrogàs per dimecres
primervinent que comtàrem a XXII del corrent a
las nou horas del matí.
Dimars, a XXI de juny MDCCI. En aquest dia
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias lo doctor en medicina Francesch Fornells mitgensant jurament ha fet relació a sas senyorias com Joseph Rafart, credencer del General, està per indisposició actualment impedit de
poder exercir la personal servitut de dit son offici.
En aquest mateix dia Francisco Velada, corredor de coll públich y jurat de la present ciutat y
ministre del General, obtemperant a una deliberació presa per la senyoria lo dia present que
de paraula li és estada notificada per mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, // 801v // ha fet relació a sas senyorias com havia lliurat la hasta fiscal de
vuyt-cents tomos estampats de orde de sas senyorias del llibre intitulat «Tercera part de Decisions», compost per lo noble don Miquel de
Calderó, regent la Real Cancelleria, que de orde
de sas senyorias havia molt temps estava subhastant a Rafel Figueró, estamper de la present ciutat, per preu de mil lliuras barcelonesas ab los
pactes y condicions contenguts en la tabba que
li és estada entregada ab sinquanta lliuras de
axaus per una vegada tantsolament, com a més
donant en lo cant públich.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una certificatòria de una
relació feta per los priors y col·legi de notari públichs de Barcelona, acerca la pretenció que té
lo magnífich Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant primer de la
Scrivania Major, de com ha de exigir calendaris
de las procuras substitutes y per las àpochas y títols que ha de rèbrer y assentar dels acreadors
censalistas del General, per cobrar a qui las pencions respecte dels censals que·sa //802r // reben
sobre dit General, com més llargament és de
vèurer de dita certificatòria qu·és assí cusida signada de número CCCCLXXV.
Dimecres, a XXII de juny MDCCI. En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, anant concistorialment ab cotxes ab los verguers devant ab
massas altas acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present casa, són baixats a las X horas del matí a la
casa del General a hont han estat tot lo dia a efa. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 4,
pàgs. 1855-1856.

fecte de fer continuar lo subhast dels arrendaments dels drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y demás de la Generalitat, havent constat a sas senyorias per relació feta per
Francesch Valada, corredor, que no·i havia altra
dita ab dits drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de çafrans de cent y vint mil
lliuras per any ab sinch mil lliuras de axaus per
una vegada tantsolament, a la qual havia fet relació a sas senyorias lo dia XVII del corrent li ordenaren sas senyorias que qui·s posaria en dita
de cent vint-y-dos mil lliuras per any ab los dits
drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de çafrans se li donarian //802v // dos mil
lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y
no havent-se acceptat segons relació de dit Velada, corredor, li ordenaren sas senyorias publicàs mitjas ditas ab dits drets; y havent constat
a sas senyorias per relació feta per dit Velada
que, no obstant de haver publicat tota la tarda
mitjas ditas, ningú ha comparegut que·y hagués
dit cosa y que sols ý hera la dita de cent y vint
mil lliuras per quiscun any ab sinch mil lliuras de
axaus per una vegada tantsolament ab dits drets
de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y
de çafrans. Y li ordenaren sas senyorias lliuràs
dits arrendaments sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim deputat ecclesiàstich, hant fent
arrendaments de dits drets de General, bollas de
Barcelona, bollas foranas y de çafrans tots quatra junts ab lo modo y pactes contenguts en tres
tabbas de dits drets per trienni que comensarà a
córrer lo primer dia del mes de juliol pròxim vinent y finirà lo darrer dia del mes de juny del
any MDCCIIII a Pera Farrer, velluter ciutedà de
Barcelona, abonat per Montserrat Padret, mercader de la present ciutat, per preu de cent vint
mil lliuras per quiscun any ab sinch // 803r // mil
lliuras de axaus per una vegada tantsolament,
com al més donant al encant públich, lo qual
Pere Ferrer ha acceptat lo dit arrendament y jurat en la forma acostumada y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Jacintho
Morató, subrrogat en altre dels verguers de sas
senyorias, essent presents per testimonis Fermí
Vehils y Llorens March, subrrogats en verguers
del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias.
Dissapte, a XXV de juny MDCCI. En aquest dia és
tornat al molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich per estar convelessent de sa
passada indisposició.
803v

Dilluns, XXVII de juny MDCCI. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
en dit nom comissari delegat apostòlich, elegit y
anomenat per la santedat de Clement setè de felís recordació ab butlla especial dada en Roma el
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XVII de las kalendas de maig MDXXIII, ab facultat
en dita butlla atribuhïda, ha subdelegat a Joseph Camarans, beneficiat de Santa Maria de
Meyà, bisbat de Urgell, a effecte de què puga
regonèxer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs
sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosos regulars y seculars, al qual
subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació ab la forma acostumada ab ple poder de comuns y publicar censuras com qualsevols personas tant ecclesiàsticas
com seculars.

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
magnífich doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici de síndich del General, han enat
a pèndrer hora del excel·lentíssim senyor marquès de Castellrodrigo, grande de Espanya, que
està vuy de trànsit en la present ciutat per anarlo a visitar dos concistorials en la forma acostumada com se stila ab los demés grandes; y sa excel·lència ha respost que // 804r // no li donava
lloch lo temps per admètrer visita.
Dimars, a XXVIII de juny MDCCI. En aquest dia
no ha acistit en lo concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias lo doctor en medicina Joan Perarnau,
mitgensant jurament ha fet relació a sas senyorias com Joseph Moyà, andador de la confraria
del gloriós màrtir sant Jordi, patró del present
Principat, continua en sa desgana, de tal manera
que li ha impedit y impedeix la personal servitut
y exercici de dit son offici.
Dimecres, a XXIX de juny MDCCI. En aquest dia
al matí dotse galeras de Fransa han arribat al
port de la present ciutat. Al arribar sols una galera disperà quatra canonadas y la terre respongué, y a la tarda se han partit per lo ponent sens
saludar.
Dijous, a XXX de juny MDCCI. En aquest dia lo
doctor en medicina Francesch // 804v // Fornells, constituhït personalment en lo concistori
de sas senyorias, mitgensant jurament ha fet relació de com a Gaspart Pontallà, guarda ordinària de la bolla, li han continuat y de present li
continuen las mateixas indisposicions de què a·y
ha altres relacions de forma que li han impedit y
de present li impedeixen la personal servitut y
exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim oÿdor real, junt ab mi secretari y scrivà major y lo
racional de la present casa de la Deputació, és
baxat a la casa del General de la present ciutat a
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[ 1701 ]

effecte de continuar en inventari los fraus apresos y trobats en lo present mes de juny y no se’n
ha trobat ningun.

encuny per guarda; ítem dos encunys mascle y
famella per plom de paga; ítem un encuny la famella sola; ítem duas tanallas per posar sera
// 806r // y altre per a posar ploms. Totas las
quals cosas axí com està dit recobradas y tretas
de mà y poder de dit Joan Ortells sobredit per
lo magnífich y noble advocat fiscal del General;
y per ell foren entregades a dit Pera Ferrer,
arrendatari sobredit, en senyal de processió. Lo
qual Pera Ferrer acceptà aquellas y prometé a la
fi de dit arrendament restituhir aquellas totas y
senglas, obligant-ne per so la persona y béns
com a deutes fiscals y reals llargament y ab jurament prestant-ne sagrament y homenatge en
mà y poder de Fermí Vehils, altre dels verguers
del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, essent presents per testimonis Jacintho Morató y Llorens March, subrrogats en los
officis de verguers del dit molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.

En aquest mateix dia, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, en [...] a hora
vulgarment dita de ca y llop sas senyorias són
baxats, anant concistorialment a peu ab los verguers devant ab massas altas, acompanyats dels
magnífichs assessors y advocat fical, secretari y
officials de la present casa dels del General y dels
de la bolla, en la casa del General de la present
ciutat com és acostumat a effecte de recobrar
los encunys y demés arreus per al ministeri dels
drets de bolla de la present ciutat de Joan Ortells, parayre y abaxador de la present ciutat,
arrendatari que és estat de dits drets en lo trienni //805r // que fineix lo dia present, y donar pocessió de dits drets de General y bolla de dita
present ciutat a Pera Ferrer, velluter ciutedà de
Barcelona, com arrendatari que és de ells. Y en
primer lloch se han recobrat de dit Joan Ortells
las cosas infrascritas y següents:
Per lo dret de General. Primo una inclusa ab un
piló de fusta y un martell; ítem una famella;
ítem un encuny dit de cap de moro; ítem altre
encuny per telas; ítem altre encuny de cap de
moro per picar mitjas; ítem altre encuny per picar galons, puntas de or y plata foresteras; ítem
altre encuny per picar galons y puntas de or y
plata fetas dins Barcelona; ítem unas estanallas
de picar los ploms.

Juliol
Dissapta, a II de juliol MDCCI. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich no
ha vingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
806v

Segonament se han recobrat de dit Joan Ortells
las cosas infrascritas y següents:
Per la bolla de Barcelona. Primo una inclusa per
picar lo manifest; ítem altre enclusa per picar los
rams; ítem altre enclusa per picar ploms de
guarda; ítem un martell de ferro ab mànech de
fusta; // 805v // ítem un encuny anomenat pich
de manifest; ítem altre encuny anomenat pich
de ram; ítem altre encuny anomenat pich de
guarda ab dos famellas, la una per picar rams y
la altre per picar manifest; ítem altre encuny dit
de guarda per picar a las botigas ab famella un
pich y un martell; ítem altre encuny ab son pich
y famella per los taxidors de llana ab son martell; ítem dos tanallas per posar sera y altre tenalla per arrencar los ploms; ítem duas llumaneras
de coura posades demunt del taulell per bollar;
ítem altre encuny ab son pich y famella per als
velluters; ítem altre encuny de paga mascle y famella; ítem altre encuny de manifest de la roba
que ve de fora; ítem un encuny sense famella
per la roba de defora; ítem un piló de fusta ab lo
encuny y famella per lo manifest de defora; ítem
un piló de fusta ab duas famellas del manifest y
guarda; ítem un encuny de manifests; ítem altre
1340

En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Joseph Pomada, mitjensant jurament
ha fet relació a sas senyorias com Pere Traver,
prevere, guarda, estimador y scrivà del magnífich deffenedor, continuà ab sa indisposició de
tal manera que li ha impedit y impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Joseph Fornés, mitgensant jurament
ha fet relació a sas senyorias com lo doctor Ignasi Juliol, albaraner de la bolla de Barcelona,
continuà ab sa indisposició de tal manera que li
ha impedit y impedeix la personal servitut y
exercici de dit son offici.
Dilluns, a IIII de juliol MDCCI. En aquest dia lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
per estar sas senyorias ocupats ab negocis de la
Generalitat, de orde de sas senyorias és baxat a
la casa del // 807r // General a effecte de fer continuar lo subhast del dret de monedas, y no·y ha
comparegut persona que·y haja offert dita alguna segons relació ne ha fet a sas senyorias un
verguer tornat que és estat en concistori.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias Isidro Bosch,
notari real ciutedà de la present ciutat, anomenat
per sobrestant dels drets de la Generalitat per

Pere Ferrer, arrendatari dels drets de General,
bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans lo
trienni que comensà a córrer lo primer dia del
corrent mes de juliol, usant de la facultat a ell donada en un capítol de las tabbas de dits arrendaments Rafel Sala, anomenat per picador de
ploms de velluters y velers, Bernat Miró, passamaner anomenat per la tanalla, y Joan Stor, corredor de orella, anomenats per picadors de
ploms de texidors de llana, han prestat jurament
a nostre senyor Déu y sos sants quatra Evangelis
per ells y quiscú de ells corporalment tocats en
mà y poder de sas senyorias, de aver-se bé y llealment en lo exercici de dits respective officis, y
que tindran y serveran las ordinacions y disposicions de dit concistori, subjectant-se al judici de
la visita del dit General, obligant-ne ells y quiscú
de ells per dit effecte sas personas y béns com a
deutas fiscals y reals, prestant-ne quiscú de ells
sagrament y homenatge en mà //807v // y poder
de Llorens March, subrrogat en lo offici de altre
dels verguers de sas senyorias, essent presents per
testimonis Fermí Vehils y Jacintho Morató, subrrogats en altre dels verguers de sas senyorias.
Dimars, a V de juliol MDCCI. En aquest dia,
constituhït personalment en lo concistori de sas
senyorias Joan Burgada, jova cirurgià de la present ciutat, anomenat en lloch y per servir lo offici de Jaume Turull, guarda del General, pagant també son subrrogat, per Pere Ferrer,
arrendatari dels drets del General y bolla de
Barcelona, bollas foranas y de çafrans lo trienni
que comensà a córrer lo primer dia del corrent
mes de juliol, usant de la facultat a ell donada als
capítols de la tabba de dits arrendaments, ha
prestat jurament a nostre senyor Déu y a sos sagrats sancts quatra Evangelis per ells corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias, de
haver-se bé y llealment en lo exercici de dit offici y que tindrà y serverà las ordinacions y disposicions de dit concistori, subjectant-se al judici
de la visita de dit General, obligant-ne per dit
effecte sa persona y béns com a deutas // 808r //
fiscals y reals, prestant sagrament y homenatge
en mà y poder de Llorens March, subrrogat en
lo offici de altre dels verguers de sas senyorias,
essent presents per testimonis Jacintho Morató,
subrrogat en altre dels verguers de sas senyorias,
y Rafel Figueró, estamper de la present ciutat.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francesch Aromir, mitgensant jurament ha fet relació a sas senyorias de com lo noble don Joseph de Amigant, exactor del General, està desganat de mal de hèrnia de tal manera
que li impedeix la personal servitut y exercici de
dit son offici.
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Dimecres, a VI de juliol MDCCI. En aquest dia
no ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias, per estar sas
senyorias ocupats ab negocis de la Generalitat,
és baxat en la casa del General a effecte de
// 808v // fer continuar lo subhast del arrendament del dret de monedas, y no ha comparegut
persona que·y hage offert dita alguna segons relació ne ha fet a sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias Carles de Ortega,
prevera y canonge de Santa Maria la Real de la vila
de Perpinyà, y el para fra Xavier Girau, religiós de
Nostra Senyora del Carme de dita vila, com a procuradors y altres cosas legítimament constituhïts
y ordenats del rector y doctors de la Universitat
Literària de dita vila de Perpinyà, com consta de
sa procura ab acte rebut en poder del doctor Honorat Altabulla, mercader matriculat y notari públic col·legiat de dita vila de Perpinyà, als XI del
mes de juny proppassat del corrent any MDCCI,
transumpto del poder de la qual per est effecte necessari és assí cusit y signat de número
CCCCLXXVI, en dit nom ha prestat jurament a
nostre senyor Déu Jesuchrist y a sos quatre sancts
Evangelis en mà y poder de sas senyorias, que dits
sos principals havent fet las diligèncias degudas
en servar lo acte de la original creació de aquell
censal de preu y proprietat quatra mil lliuras y ànnua penció dos-centas lliuras que el General de
Cathalunya, li fa y presta ya // 809 // prestar deu
tots anys als XX del mes de setembre per los títols
continuats en lo capbreu del mes de setembre de
dit General, foli DCCCLXXXII, lo qual censal
fou extret en sort en la extracció de lluÿció de
censals feta en la present casa dels censals condonats lo dia primer de dit mes de juny proppassat,
no·ls és estat possible a dits los principals lo trobar dit acte de la original creació de dit censal.
Dijous, a III de juliol MDCCI. En aquest dia no
ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
Divendres, a VIII de juliol MDCCI. En aquest dia
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias, per estar sas senyorias ocupats ab
negocis de la Generalitat, és baxat a la casa del
General per a fer continuar lo subhast del arrena. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1856.
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dament del dret de monedas y no ha comparegut
persona que age offert dita alguna en dit dret, segons relació ne ha fet a sas senyorias un verguer.
809v

En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor misser
Francisco Gallart, subrrogat en altre dels assessors ordinaris del General y present casa, ha representat de paraula a sas senyorias com no podia ell dit assessor entrevenir per jutge de la
causa que lo magnífich doctor Joseph Orlau,
subrrogat en lo offici de alabarans de la bolla de
Barcelona en lloch del doctor Ignasi Juliol,
principal en dit offici, han introduhït en la present casa devant los assessors contra lo arrendatari dels drets de la Generalitat, per ser el dit
doctor Francisco Gallart nebot de dit doctor Ignasi Juliol, y axí bé que fossen servits sas senyorias admètrar la dita recusació y sas senyorias le
han admesa.
Dissapta, a VIIII de juliol MDCCI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari dos àpochas autènticas continuadas la una al
peu del altra firmadas per Francisco Vegueria,
mestre de casas, y Pere Joan Picó, mestre fuster
de la ciutat de Vich, a favor de Sagimon Mas,
prevere y beneficiat de la seu de Vich lo trienni
corrent deputat local dea //810r // de la ciutat de
Vich, de las quals apar que dit deputat local ha
pagadas ço és a dit mestre de casas noranta-quatra lliuras, quinse sous barcelonesos y a dit mestre fuster sinquanta-sinch lliuras, totas a bon
compte del preu fet a ells lliurat en lo encant
públich de las obras necessàrias que se fan tocants als dits officis de mestre de casas y mestre
fuster en las casas del General de la ciutat de
Vich, cituadas en la plaza del Mercadal de aquella, com més llargament és de vèurer de ditas
àpochas rebudas en poder de Domingo Soler
Moner, notari públic de dita ciutat de Vich, als
XI del mes de juny proppassat del corrent any
MDCCI, las quals són assí cusidas signadas de número CCCCLXXVII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi dit secretari y scrivà major del General y
present casa cusís en lo present dietari los memorials de las proposicions de subjectas de las sinch
deputacions locals compresas en la real reserva,
tant és a saber per la proprietat de aquellas com
per lo ínterim, los quals memorials per medi del
doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo offici
de síndich del General, se han enviat a sa
excel·lència lo dia present y són assí cusits signats
de número CCCCLXXVIII y CCCCLXXIX.
a. a continuació dues àpoques i dos memorials transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1856-1858.
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En aquest mateix dia, constituhït personal// 810v // ment en lo concistori de sas senyorias
lo doctor misser Jaume Oliva, subrrogat en lo
offici de síndich del General, ha fet relació a sas
senyorias com diffarents vegades havia solicitat
al molt reverent senyor canciller per lo despaig
de las causas de contrafaccions y senyaladament
la del sello, y que ha respost dit senyor canciller
que per los feriats ho miraria y procuraria son
despaig.
Dilluns, a XI de juliol MDCCI. En aquest dia no
ha acitit en lo il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per causa de haver pres una purga.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, racional del General y present casa de orde de sas senyorias per estar sas
senyorias ocupats ab negocis de la Generalitat és
baxat a la casa del General per a fer continuar lo
subhast del arrendament del dret de // 811r //
monedas y no·y ha comparegut persona que·y
haja offert dita alguna, segons relació ne ha fet a
sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia Francesch Portell, anomenat en lloch de Gaspar Pontallà, guarda de la
bolla per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la
Generalitat lo trienni que comensà a córrer lo
primer del corrent, pagant lo salari a son subrrogat dit arrendatari, usant de la facultat a ell
donada y concedida en capítols de las tabbas de
dit arrendament, constituhït personalment en
lo concistori de sas senyorias dit Francesch Portell ha prestat jurament a Déu nostre senyor Jesuchrist y a sos quatra sancts Evangelis per ell
corporalment tocats en mà y poder de sas senyorias, de haver-se bé y llealment en lo exercici
de dit offici, y que tindrà y serverà las ordinacions y disposicions de dit concistori, subjectant-se al judici de la visita del General, obligant-ne per dit effecte sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals, prestant-ne sagrament y
homenatge en mà y poder de Jacintho Morató,
subrrogat en altre dels verguers de sas senyorias,
essent presents per testimonis Llorens March y
Fermí Vehils, subrrogats en altra dels verguers
de sas senyorias.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor misser
Francisco Gallart, subrrogat en altre dels assessors // 811v // ordinaris del General y present
casa, ha representat de paraula a sas senyorias
com no podia ell dit assessor entrevenir per jutge de la causa que la confraria dels velers de la
present ciutat aporta devant sas senyorias, per
ésser estat ell dit doctor Francisco Gallart, advo-

cat de dita confraria; y axí que fossen servits sas
senyorias admètrer-li dita recusació y sas senyorias le han admesa.
Dimars, a XII de juliol MDCCI. En aquest dia no
ha acistit en lo il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, me han ordenat
sas senyorias a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada en lo concistori de sas senyorias per
Simon Gallart, notari causídich ciutedà de Barcelona, com a procurador dels elets acreadors
censalistas del General del present principat de
Cathalunya, com de sa procura consta ab acte
rebut en poder de Macià Marçal, notari públich, dat als nou del mes de juliol corrent, la
qual és assí cusida signada de número
CCCCLXXX. // 812r // Lo qual Simon Gallart
en dit nom ab dita súplica offereix que los dits
elets firmaran la concòrdia feta y ajustada entre
sas senyorias y dits elets en nom de dits acreadors, mentres que sas senyorias en orde y el
modo que ha de exigir los calendaris lo ajudant
primer de la Scrivania Major se aderescan a la
relació que sobre dit fet han posat en mà de sas
senyorias los priors y col·legi de notaris públics
de Barcelona per aver-los-ho ordenat sas senyorias, ab deliberació com més llargament és de
vèurer de dita súplica qu·és assí cusida signada
de número CCCCLXXXI.
En aquest mateix dia Jaume Monlleó, prevere y
beneficiat de la seu de Barcelona, com a procurador substituhït del doctor en medicina Agustí
Borràs, en la ciutat de Tarragona populat, procurador ab facultat de substituir per estas cosas
legítimament constituït y ordenat de Gerònim
Móra, mercader de la vila de Valls, camp y archabisbat de Tarragona, tauler del General de
dita vila, consta de la constitució y substitució
ab dos actes rebuts ço és la constitució en poder
de Miquel Calvet, notari públic de dita vila de
Valls, als XIII del mes de juny proppassat y la
substitució a favor de dit Monlleó, prevera, en
poder de Diego Miquel Seguí, notari públich
de dita ciutat de Tarragona, als XXVII de dit mes
de juny proppassat que són assí cusidas signadas
de números CCCCLXXXII, constituhït personalment en lo concistori de sas senyorias en dit
nom ha renunciat libre y espontàneament
// 812v // en mà y poder de sas senyorias lo offici
que dit Gerònim Móra, son principal, obté de
tauler del General de dita vila de Valls. E sas senyorias han acceptat la renunciació de dit offici
si et in quantum, attès ha constat a sas senyorias
que dit Gerònim Móra, son principal, no és de1343

bitor al General com apar ab certificatòria feta
per lo magnífich racional del General y present
casa, qu·és assí cusida signada de número
CCCCLXXXIII, essent presents per testimonis
Miquel Mortorell, pintor ciutedà de Barcelona,
y Jacinto Morató, subrrogat en altre dels verguers del concistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia sas senyorias han anomenat en experts per a visurar lo tercer tomo de
«Decisions» compost per lo noble don Bonaventura de Tristany, doctor de la Real Audiència, a Joan Jolís y Joseph Texidor, estampers de
la present ciutat, a fi de fer relació si aquell està
estampat per Rafel Figueró segons los pactes
continuats en la tabba.
En aquest mateix dia los dits Joan Jolís y Joseph
Texidor, estampers de la present ciutat anomenats per sas senyorias en experts per a visurar lo
tercer tomo de «Decisions» compost per lo noble don Bonaventura de Tristany Buffill y Benach, del concell de sa magestat, estampat de
orde de sas senyorias per Rafel Figueró,a
//813r // estamper de la present ciutat, han prestat jurament a nostre senyor Déu y a sos quatra
sants Evangelis per ells corporalment tocats en
mà y poder de sas senyorias, de com per via directa ni indirecta no tenen interès algun ni són
partícips en lo preu fet de la estampa de dit
tomo ni altrament, y de haver-se bé y llealment
en la visura per ells fahedora de dita impressió
de dit tomo, offerint fer relació a sas senyorias
de si està feta o no segons lo disposat en la tabba
y finalment si està imprès conforme a un pèrit
impressor se pertany.
Dimecres, a XIII de juliol MDCCI. En aquest dia
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias, per estar sas senyorias ocupats ab
negocis de la Generalitat, és baxat en la casa del
General a effecte de fer continuar lo subhast del
arrendament del dret de monedas, y ha fet relació un verguer a sas senyorias que no havia
comparegut persona que·y hage offert dita alguna.
Dijous, a XIIII de juliol MDCCI. En aquest dia sas
senyorias, trobant-se presents en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori los noble y magnífich
advocat y procurador fiscal del General y present casa, los an preguntat sas senyorias
// 813v // si sabian que vacàs ningun lloch de deputat o ohidor dels (se) hagués de fer preposició; y los dits an respost a sas senyorias que havent fet exsactas diligèncias per saber·o no havia
a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 1858.
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trobat ni sabut que vacàs ningun lloch de deputat o oïdor dels quals se degués fer proposició,
sinó era un lloch de deputat militar per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Basalú que
vaga per mort de don Miquel de Pallarès, y altre
lloch de oïdor real de Barcelona que vaga per
mort del doctor misser Joan Mermer.
Divendres, a XV de juliol MDCCI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís en
lo present dietari las insiculacions dels llochs vacants de deputats y oÿdors de comptes y officis
de dita present casa, las quals són estadas entregadas a sas senyorias per medi de don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de
província, y aquestes són assí cusidas signadas
de números CCCCLXXXIIII y CCCCLXXXV.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís en lo present dietari lo memorial de la nominació dels llochs vacants de deputats y oÿdors des de XXXI del mes de maig proppassat, en què fou tremessa a sa magestat que
Déu guarde la preposició de subjectes per los
llochs vacants fins dit dia, enviat al matía
// 814r // per sas senyorias a sa excel·lència per
medi del doctor misser Jaume Oliva, subrrogat
en lo offici de síndich del General, lo qual memorial és assí cusit signat de número
CCCCLXXXVI.
En aquest mateix dia, no obstant que per orde
de sas senyorias ahir se feren las cridas per los
llochs acostumats de la present ciutat per tràurer inciculadors, se ha suspès per sas senyorias lo
fer la extracció de dits inciculadors per las causas
y rahons contengudas en una súplica presentada
a sas senyorias per lo síndich de la fidelíssima y
exemplar ciutat de Tortosa, qui ha fet ostenció
de son poder, ab la qual per las causas y rahons
contengudas en aquella súplica que lo doctor
Joseph Dehona, inciculat en un lloch de oÿdor
real de Tortosa, sia desinciculat per no estar ben
inciculat y en son lloch inciculat altre subjecte
que tinga las degudas qualitats. Y se ha comensat a fer la dita extracció de inciculadors al punt
de las onse horas de la nit del present dia, en virtut de vot sobre lo fet de dita súplica fet en escrits a sas senyorias per dits nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal y tres doctors consulents, los quals vot y súplica de orde de sas senyorias són assí cusits signats de números
CCCCLXXXVII y del thenor següent. Segueixse dita súplica:

a. a continuació dues insaculacions i un memorial transcrits
a l’Apèndix 4, pàgs. 1861-1864.
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«Aa nova notícia del síndich de la fidelíssima y
exemplar ciutat de Tortosa ha previngut que lo
doctor Joseph Dehona, fill y originari // 814v //
de la vila de Móra, baronia de Antensa, y en la
ciutat de Barcelona domiciliat molts anys ha, seria estat inciculat en lo trienni pròxim passat en
un lloch de oÿdor real de Tortosa que vaca per
renúncia de Francisco Dehona, notari, son para,
qui fou inciculat com a ciutedà de Tortosa per
tenir-hi lo domicili actual y habitació al temps
que fou inciculat. Y com segons la literal disposició del capítol XXXIX de las Corts de l’any
MDXXXIII ningú puga ser inciculat en deputat ni
oÿdor real sinó sols en lloch vacant de aquella
ciutat, vila o lloch a hont tindrà lo domicili de
habitació, sens poder ningú ser inciculat per lo
domicili que tenía antes del qual se serà ja transferit, de tal manera que si algú se troba o serà inciculat per lo domicili antecedent del qual al
temps de la inciculació se cerà ja transferit, ha y
deu ésser desenciculat com axí ho disposa lo
mateix capítol de Cort al qual se refereix, y dit
doctor Joseph Dehona al temps que fou inciculat en dit lloch y molts anys antes tenia ja son
domicili de habitació en la present ciutat de
Barcelona, com és ben notori, que se ofereix de
assò en cas menester sia donar plena informació.
Y ni poden preténdrer ésser insiculat per lo domicili originari perquè no consta ni constar pot
que tal domicili originari age may tingut, puix
nasqué com se ha ditb // 815r // en la vila de
Móra com no ho negarà dit doctor Dehona mediant jurament y altrament se justificarà ab la
partida de son batisme que se està aguardant
dins breu temps, com y també perquè dit Francisco Dehona, notari son pare, després de haver
tingut lo domicili en Tortosa lo transferí en dita
vila de Móra a hont habitave al temps que nasqué dit doctor Joseph Dehona. Y altrament en
estas matèrias lo domicili del pare no pot aprofitar al fill quant aquest té ja son domicili apart
actual y de habitació en altre ciutat, vila o lloch
de la part a hont està son pare domiciliat, com la
té vuy dit doctor Joseph Dehona en la present
ciutat. Màxime attenent que lo capítol de Cort
daltcitat vol y demana precisament lo domicili
de habitació actual com se infereix clarament de
la rahó fundamental del capítol, ibi: «E com sia
cosa injusta que aquells que no suportan los càrrechs ne centen los honors e profits», etcètera,
lo que totalment exclou lo domicili originari y
la que pot participar lo pare al fill. Per ço y altrament lo síndich de dita fidelíssima y exemplar
ciutat, qui fa ostenció de son poder ut exa suplica, que lo dit doctor Joseph Dehona sia desincia. l’original de la súplica intercalat entre els folis 813v-814r
del trienni 1698-1701.
b. a continuació dues procures i una súplica transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 1858-1861.

culat de dit lloch y en ell inciculat altre subjecte
que tinga lo domicili y habitació actual en dita
ciutat y demés qualitats degudas, segons la disposició de dit capítol de Cort y altres y en sa observansa, y que per dit effecte sia vostra senyoria
servit fer las deliberacions, comissions y altres
provisions oportunas y en senblants casos acostumadas. Y per quant se tracta de observansa de
capítol de Cort sia manat al magnífich procurador fiscal interposar en la present sas parts y causa, y fassa las ins- // 815v // tàncias y diligèncias
degudas en cumpliment de la obligació de son
offici, y que sia la present continuada en lo dietari corrent per a què en tot temps conste de la
instància del síndich de dita ciutat y que en tot li
sia ministrat cumpliment de justícia omni modo
meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Huguet. Don Ignasi de Rius. Don Placidus de
Copons. Don Alexius de Tristany.
Oblata die XV mensis julii MDCCI, in consistorio,
et cetera, inter decimam et undecimam horas
ante meridiem et ante inceptionem actus extractionis inciculatorum. Et domini deputati intervenientibus, dominis auditoribus computorum
dixerunt et decreverunt, que attès los magnífichs assessors y advocat fiscal fiscal de General
en concistori han aconcellat de paraula que no
se principiàs per ara lo acte de tràurer inciculadors, fassan relació en escrits aconcellant lo que
poden y deuhen obrar sobre lo contengut en
dita súplica. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.»
Segueix-se dit vot:
«En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes sobra la accepció de la nul·litat de la
inciculació del doctor Joseph Dehona, inciculat
en lo offici de oÿdor // 816r // real en altre dels
llochs de oÿdor real de la fidelíssima y exemplar
ciutat de Tortosa, opposada per lo procurador
de aquella ab supplicació presentada lo dia present a dit molt il·lustre y fidelíssim concistori ab
motiu de encontrar-se dita inciculació en lo capítol XXXII de la Corts del any MDXXXIII per no
tenir domicili en la ciutat de Tortosa, y axí bé
trobar-se literalment exclòs y obstar-li també la
rahó final de dit capítol, ibi: «E com sia cosa injusta que aquells qui no suporta los càrrechs ne
centen los honors e profits.» Vista la dita suplicació, vista la deliberació feta y lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori lo dia present, oÿts los advocats de dita exemplar y fidelíssima ciutat y
oÿts també verbo al doctor Joseph Oriol, prevere natural de la vila de Gandesa y resident en la
iglésia de la vila de Móra, y Francisco Llombart,
prevere natural y resident de la mateixa iglésia,
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testimonis, que volia ministrar dita ciutat; vist lo
capítol XX del Nou Redrés, vist y attès lo demés
que se havia de atténdrer y vèurer. Attès que del
narrat en dita supplicació testimonis verbo rebuts, ni altrament no consta que lo dit doctor
Joseph Dehona no tinga las qualitats requisidas
per dit capítol, y trobants e inciculat tinga la intenció fundada de tenir la capecitat segons lo
que disposan los capítols de Cort. Attès lo dit
capítol XX disposa que la extracció y acte de la
inciculació se hage de fer // 816v // lo dia present, y axí bé se troba precisat lo dit molt il·lustre y fidelíssim concistori en haver de passar al
dit acte y comensar aquell al mateix dia, y per
consegüent la precisió del temps no dóna lloch
a major avariguació proba ni discució, per so los
infrascrits són de vot y parer que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori pot y deu passar encontinent; y lo dia present, essent ja la primera
oració tocada al acte de la inciculació, y que en
cas que lo dit doctor Joseph Dehona sortejat en
insiculador, abilitador o oÿdor se’l opose de dita
accepció y se insta y fassa declaració sobre de
ella y que la mateixa diligència se fassa y inste
encara que no sorteje, perquè en lo esdevenidor
se sàpia si està bé o mal inciculat, y axís ho senten. En Barcelona, vuy als XV de juliol de MDCCI. De Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus semper salvis. Doctor
Franciscus Toda y Gil. Valencià, consulens. Doctor Salvador Graell.»
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, racional del General y present casa de orde de sas senyorias, és baxat en la
casa del General, per estar sas senyorias ocupats
ab negocis de la Generalitat, a effecte de fer
continuar lo subhast // 817r // del arrendament
(del) dret de monedas, y no ha comparegut persona que·y haja offer(t) dita alguna segons relació ne ha fet a sas senyorias un verguer.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís y continuàs en lo present dietari una carta del rey nostre senyor, que Déu
guarde, la data de la qual és en Madrit als VIII
del corrent, sobre lo fet de venir sa magestat en
lo present Principat a tenir corts, com més llargament és de vèurer de dita carta qu·és assí cusida signada de número CCCCLXXXVIII y del
thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«El rey.a Illustres y fidelíssimos diputados, hase recivido vuestro memorial y carta de XXIX de abril
próximopassado en que ponderáys el motivo que os
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 817v818r del trienni 1698-1701.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

dan las generales constituciones de essa provincia
para solicitar su observancia como la de leyes y estatuos en el ingresso de los officios, suplicándome
sea servido de favoreceros y honrraros con mi real
presencia para que cesse el desconsuelo con que
han vivido tantos años los vassallos que conponen
esse Principado, se reparen los sensibles daños que
se experimentan y se faciliten los expedientes mejores de mi real servicio y beneficio público, estableciendo de nuevo lo que fuere necessario con la
celebración // 817v // de cortes. Y haviendo conciderado vuestras fieles axpreciones por muy proprias de vuestra innata fidelidad y çelo a mi real
servicio, y correspondientes al amor con que mira
tan buenos vassallos, deseando lo proprio que contiene vuestra representación, he resuelto manifestaros la gratitud con que quedo por ella y daros
las gracias que merecéys assegurándoos lo tendré
presente para favoreceros quando llegue el casso.
Dada en Madrid, a VIII de julio de MDCCI. Yo, el
rey. Marchio de Palacio, sacretarius. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit Lopes, regens. Vidit
marchio de Serdañola, regens.»
Dissapta, a XVI de juliol MDCCI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari las nominacions dels llochs vacants de deputats y oÿdors de comptes des de XXXI de maig
proppassat fins lo dia present, las quals nominacions han rebut sas senyorias per medi de don
Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de provincia,a // 818r // lo memorial de
las quals nominacions és assí cusit, signat de número CCCCLXXXIX.
En aquest mateix dia me han ordenat de sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General
y present casa cusís y continuàs en lo present
dietari dos reals cartas del rey nostre senyor, que
Déu guarde, dadas en Madrit als VIIII del corrent mes de juliol, ab la una de las quals participa a sas senyorias com ha resolt jornada per a
venir en lo present Principat a celebrar corts y
ab la altra demana propri ús de las cosas que
aportaran las personas que vindran en son servey y seguiment, com més llargament és de vèurer de ditas reals cartas que són assí cusidas signadas
de
números
CCCCLXXXX
y
CCCCLXXXXI y del thenor següent. Segueixse ditas reals cartas:
«El rey.b Illustres y fidelíssimos diputados, haviendo resuelto hir a recibir a la sereníssima señora
María Luiza Gabriela, princesa de Saboya, con
quien está ajustado mi casamiento, he señalado el
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
1864-1865.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 817v818r del trienni 1698-1701.
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día XVI de agosto próximoviniente para salir de
este corte y executar este viage en derechura a esse
ciutad de Barcelona, donde tengo deliberado juntar cortes del principado de Cathaluña a mi
arrivo a ella en el convento de Sant Francisco
como es estilo, de qué ha parecido havisaros porque
//818v // lo tengáis entendido y executéis por vuestra parte lo que os tocare. Y porque deseo se excussen gastos en la solempnidat de mi entrada en dicha ciutad por la falta de medios con que se halla
y ser más de mi real agrado el que los caudales se
apliquen a otras más precisas urgencias de la
causa común, ha parecido significaros que será de
mi real gratitud quanto executaréis en este particular como lo fio de vuestro zelo y atención a mi
real servicio. Dada en Madrid, a IX de julio de
MDCCI. Yo, el rey. Don Joseph de Villansuela, protonotarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
Lopez, regens. Vidit don Balthesar Villalpando,
regens. Vidit Colomer, regens.»
«El rey.a Illustres y fidelíssimos diputados, será de
mi real agrado dispongáis con el arrendador de
los drechos del General de esse Principado que a la
entrada y salida de él no me se ponga impedimento ni emperaso alguno a las personas que van en
mi servicio y seguimiento a la jornada que tengo
resuelto hazer a esse ciudad a jurar y celebrar cortes en las cosas usadas y de servicio proprio,
// 819r // aunque el que les lleve no se haya servido
de ellas jurando ser suyas y para su proprio uso,
sino que se les haga todo buen pasage y cortesía de
manera que no reciban mulestia alguna. En
cuya conformidad lo executaréis como lo fio de
vuestro zelo y atención que de ello seré servido.
Dada en Madrid, a IX de julio de MDCCI. Yo, el
rey. Don Joseph de Villansuela, protonotarius. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit Lopez, regens.
Vidit don Baltasar Villalpando. Vidit Colomer,
regens.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari la còpia de
una representació en escrits feta a sa magestat,
que Déu guarde, de orde de sas senyorias sobre
lo fet de allotjaments per lo il·lustre general de
la artilleria don Joseph de Agulló y Pinós, embaxador del present Principat en la vila de Madrid, per cumplimentar lo rey nostre senyor; y
axí mateix cusís en lo present dietari un compte
que ab la dita còpia de dita representació ha enviat a sas senyorias dit senyor embaxador, del
que se li ha offert gastar per compte del molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias,
com més llargament és de vèurer de dita embaxa- // 819v // da y compte que tot és assí cusit y
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 817v818r del trienni 1698-1701.

signat de números CCCCLXXXXII y
CCCCCLXXXXIII. Y dita representació del
thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.a El concistorio de la Deputación del principado de Cathaluña puesto a los reales pies de
vuestra magestad por medio del general de la artillería don Joseph de Agulló y Pinós, su embaxador, deseando el remedio de los crecidos daños que
han padecido y están oy padeciendo sus naturales
en el servicio de los alojamientos, passa a poner en
la alta consideración de vuestra magestad con la
carta adjunta algunos de los motivos que le presissen a hazer esta reverente y humilda representación, a fin de que vuestra magestat por su real justificación y clemencia se sirve de atenderlos y
repararlos. Siendo, señor, el común concepto de los
hombres la guerra el más perjuhicial offensivo
mal de quanto se padecen y haviendo sido freqüentado teatro Cathaluña por repetidos continuados
años, según le consta a vuestra magestad, de la
más viva y sangrienta que se ha visto en algunos
siglos, fácil es de comprehender, enbuelta esta provincia en todo aquel género de miserias y calamidades, que son conseqüencias for-b // 820r // mosas
de tan horroroso principio y que por esta causa han
de estar como verdadera y lestimosamente se experimenta asolados muchos de sus pueblos. Empobrecida la noblesa, menoscabados los averes públicos y
casi aniquiladas las haziendas de los particulares,
confiesse con rendida gratitud Cathaluña que
contribuyeron con todas sus fuersas ha llevar tan
graboso pero para evitar el riesgo a que de lo contrario se exponía toda la monarquía, llenas de
gloriosa emolación todas las demás provincias de
estos reynos. Pero es el mismo passo evidente que haviéndolas igualado por los menos todas en lo que
sirvieron, por razón de su vassallage, concurriendo con medios y gente para la conservación del número y de la sustancia de las tropas, y fue ella sola
el único inevitable ressinto de todos los conflictos,
asedios, tragedias y rigores de que estubieron
exemptas las demás, con que es, al parecer, necessario reputarla sin conparación mucho más lestimada que todas. Y añadiéndose a esto la común
desgracia de padecer algunos años la estarelidad,
que por antonces fue notoria, de las cosechas sobre
lo que ocasionavan, pisando y debastando los campos las tropas estrangeras y contrarias tropas, bien
se deje reconocer quan grandes y sensibles han de
ser las presentes miserias, es sierto, señor, que son
tan fuera de la ponderación // 820v // las que se
padecen que solo es capás de comprehenderlas enteramente quien como la Deputación las mira y las
toca de adentro. Passada la guerra se creýa que
podría respirar la provincia de todos estos ahogos y
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 819v820r del trienni 1698-1701.
b. a continuació un compte transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 1865.
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trabajos, recobrándose juntamente de la infinidat de deudas que per acudir a ellas tenía contrahidas y que assí podría intentar nuebas empresas igual y aún ventajosas a las antecedentes,
según lo pidiessen las urgencias públicas, en que
acreditar más su innata fidelidat y el amor con
que ha procurado esmerarse siempre en el real servicio. Pero a cido tan corta su fortuna que en ves
de este esperado alivio y de entregarse a la quietut
y tranquilidad de que dichosa y justamente gosan
los demás reynos de la monarquía, siendo assí que
no a todos acisten las inmunidades que a Cathalunya sola ella experimenta un número y crecido
alojamiento de cavallaría, con poca diffarencia el
mismo que sustentava el tiempo de la guerra, y
aún es oy con mayor perjuycio para que el presente
ánimo se permite aquel alivio quedava quando
havía guerra el intermedio de las campañas, pues
entonces no ay duda que cessavan los alojamientos
que se conserven oy continuados. // 821r // Es verdad que haviendo suplicado por otra igual representación este elivio a la magestat del señor rey
don Carlos segundo, que está en gloria, obtuvo de
su real benignidat el Principado poco después de
ajustada la pas, que mandasse saliesse de él una
muy conciderable parte de aquellas tropas. Y que
aunque dejó de executarse este real decreto por antonses con la ocasión dolorosa de su fallecimiento,
se han sacado después algunas pero es tanbien
constante que se subrrogaron en su lugar conciderable número de plazas que mandó sentar el virrey príncipe de Hermastad y los dos trossos que estubieron acortelados en Toledo, de forma que se
puede assegurar con entera certesa a vuestra magestad que en quanto al número de alojamientos
es ninguna o muy corta la difarencia que ay de oy
el tiempo de la guerra con que se podía collegir el
alivio que vendrá actualmente a gosar la provincia. Concurre con esto otro motivo de no menor
consideración y es que no hallándose socorridas
como lo desean las tropas, hazen subministrarse sus officiales sin distinchción algunas muy
grandes y exorbitantes contribuciones de las universidades, possitivamente contrarias a lo que disponen las generales constituciones, que advertidamente prescriben los límites que se deben observar
en estas materias, siendo esto en // 821v // tanto
grado cierto que consta entrar officiales de la primera plana a servir a las guardias a fin de conseguir por este medio mayores conveniencias, de
calidad que fácilmente se viene en perfecto conocimiento de que el alivio del Principado no podrá
conseguirse con sola la minoración de las tropas, si
juntamente no se contienen bien repartidas y
arregladas a lo que fuere más justo y rasonable.
Recayendo, señor, lo hasta aquí referido sobre los
males tambien mencionados de la última passada
guerra, muy de temer es, si todo no se repara y corrige, que acabe de arruynarse enteramente el
Principado y más quando cada día se van dismi-

[ 1701 ]
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nuyendo sus caudales, faltando las remesas de dinero que por ocasión de la guerra entravan en él, y
siendo tanto el que sale para entroducir diferentes
géneros de que nececita para su habasto, de que se
sigue que se le vayan consumiendo y atenuando las
fuerzas de calidat que se halle sin las que desea
emplear siempre obsequiosamente alentado y gustoso en todo lo que sea del real servicio, golpe que sería a su amor y fidelidad entre todos el más sensible. Y no podiendo omitir el concistorio por ser de
su primera obligación, la solicitud de este alivio
que únicamente pende // 822r // de la real justificación y clemencia de vuestra magestad, suplica
rendidamente a vuestra magestad, que en atención a los referidos motivos se sirve de commiserarse del Principado, mandando aliviarla de los daños que hazen insuportables estos alojamientos con
aquella providencia más prompta y más conforme
a la soberana comprehención de vuestra magestat
y que no sabe explicar la Diputación, pudiendo
assigurar a vuestra magestat que su único deseo
no es que se minoren las tropas y que cessen los alojamientos, porque en esta y en las demás dependencias solo ha de ser su ánimo obedeser con entero
gusto las reales ordenes de vuestra magestat, si empero que corren bien repertidos y que no se padescan en ellos los exessos de gastos que por notorios no
se repiten, para que lográndose por esse medio la
concervación de todo el Principado, pueda continuar la Diputación en los empleos del real servicio
de forma que sea emulación a los venideros y assí lo
espera de la clemencia y paternal amor de vuestra
magestat.»
En aquest matex dia me han ordenat sas senyorias a mi dit secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietari una súplica presentada per lo magnífich doctor en drets Anton Comerma, ab la qual suplica que lo doctor y canonge Miquel Joan Bosch, novament extret en
inci- // 822v // culador, se abstinga y no entrevinga en votar quant se tractarà de la inciculació
de dit doctor Anton Comerma, per las causas y
rahons contengudas en dita súplica, dient-ne altrament nunch pro tunch de nul·litat, com més
llargament és de vèurer de dita súplica que junt
ab la resposta de dit doctor Miquel Joan Bosch
en aquella feta al peu de dita súplica continuada
de orde de sas senyorias, és assí cusida signada
de número CCCCLXXXXIIII.

cretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica presentada ab acte a
sas senyorias per lo legítim síndich de la ciutat
de Vich, com consta de son sindicat ab acte rebut en poder de Joseph Llucià, notari públic de
Vich, als XII del mes de desembre MDCLXXXXVII,
autorisat y decretata // 823r // per lo magnífich
veguer de dita ciutat y dita vegueria, lo qual és
assí cusit signat de número CCCCLXXXXV ab
la qual súplica representa a sas senyorias com,
no obstant que dit síndich en dit nom l’age de
paraula requirit al noble y magnífich advocat fiscal y procurador fiscal del General y present
casa, per què interposen sas parts de llurs respective officis, perquè contradigan y posen la
excepció a la il·lustríssima Novena de inciculadors sobre lo fet de la inciculació del doctor Anton Comerma, que pretén dit síndich en dit
nom ésser contra capítols de Cort, que per so
sian servits sas senyorias interposar sa auctoritat
ab dits noble y magnífich advocat y procurador
fiscals, e interpel·lar a aquells en la forma acostumada perquè posen la excepció a dita inciculació y que la dita súplica sia posada en dietari
com més llargament és de vèurer del acte llevat
de la presentació de dita súplica al cos de aquella
incertada, la qual és assí cusit y signat de número CCCCLXXXXV.
En aquest mateix die, estant junts y tenint concistori sas senyorias en la sala dels Reys de la
present casa, han enviat sas senyorias a la molt
il·lustre Novena de inciculadors que està junta
en la sala dita del Concistori de sas senyorias, la
membrana del rodolí del magnífich doctor Anton Comerma junt ab una súplica de la dita ciutat de Vich y relació feta per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
present casa, ab la qual foren de vot y parer
que·s remetés a dits senyors inciculadors.

En aquest mateix dia dit senyor doctor y canonge Miquel Joan Bosch, novament extret en inciculador de sa voluntat, ha vingut bé en no acistir a votar sobre lo fet de la inciculació del
doctor Anton Comerma, contengut en la súplica cusida en lo present dietari lo dia present.

En aquest mateix die dita molt il·lustre Novena
de dits senyors inciculadors, absent dit senyor
doctor y canonge Miquel Joan Bosch, altre
// 823v // de dits insiculadors per haver offert de
sa voluntat no entrevenir en aquest fet, han demanat als nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa donen son
sentir y fassen vot en escrits, aconcellant a dita
molt il·lustre Novena de dits senyors inciculadors, lo que poden y deuhen obrar sobre lo dit
fet contengut en la súplica presentada per lo
síndich de la ciutat de Vich en què se diu no pot
ser inciculat lo magnífich doctor Anton Comerma en un lloch de oïdor real que vaga de la ciutat de Vich, perquè diu ésser contra capítols de
Cort.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi don Ramon de Codina y Ferreras, se-

a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 4,
pàgs. 1865-1868.
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En aquest mateix die me han ordenat sas senyorias a mi dit secretari y scrivà major del General
y present casa cusís y continuàs lo present dietari un vot fet per quatraa // 824r // nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència y junt ab
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y present casa, sobre lo fet de la pretenció tenen los acrehadors censalistas del General en la concòrdia que se ha de firmar entre
sas senyorias y dits acrehadors de què no
deuhen pagar los calendaris de las àpochas al
ajudant primer de la Escrivania Major, en lo
modo que aquell los ha acostumat exhigir fins
vuy; ab lo qual vot aconssellan a sas senyorias
que poden y deuhen condecendir a la verificàcia
del pacte proposat per los elets de dits acrehadors censalistas en la conformitat contenguda
en la relació sobre est assumpto feta, de orde de
sas senyorias, per los priors y col·legi de notaris
públichs de Barcelona lo die vint de juny proppassat, cusida en lo present dietari; y que sas senyorias donen y pàgan quiscun any que faran
los pagaments de dit censal cent sinquanta lliuras a dit ajudant primer de la Scribania Major a
més de son salari ordinari, y que aquell qui és
vuy lo magnífich Diego Martines y de Folcràs,
per ell y sos successors haje també de firmar la
dita concòrdia, així com los dits acrehadors prometent acontentar-se de cobrar dits calendaris
en lo modo y forma contenguts ab dita relació
de dits priors y col·legi de notari públichs de
Barcelona, conforme més llargament és de vèurer de dit vot que és assí cusit signat de número
CCCCXCVII y del thenor següent. Segueix-se
dit vot:

«Jesus,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oïdors de comptes del General del present principat de Catalunya als nobles
y magnífichs doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general, assessors y advocat fiscal
de dit General infrascrits ab deliberacions de
vuyt y onse del corrent mes de juliol, en y acerca
de la dificultat que ha ofert sobre si poden y
// 824v // deuhen condecendir en lo pretès per
los elets dels acrehedors del General, los quals
ofereixen firmar la concòrdia novament fahedora a dits acrehedors censalistas de dit General ab
la circunstància de què se pose en aquella un capítol o ítem, que paraula per paraula narra y se
conforma ab lo parer del col·legi dels notaris
públichs de Barcelona que baix se expressarà. E
o bé si deuhen assentir en la pretenció del magnífich Diego Martines de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona, ajudant primer de la Scribania
Major, en orde de què tots los procuradors que
venen ab procura nova deuhen pagar per quiscuna àpocha firman lo calendari de dita procura, y que si venen ab procura y substitució
deuhen pagar un calendari per la procura y altre
per la substitució, y que si són procuradors de
administrador avent-n’i de novament elegits se
ha de pagar lo calendari de la nova nominació y
no lo calendari dels vells, y que dels obrers nous
també se deu pagar chalendari y axí mateix dels
demés, y que altrament restaría prejudicat en
son offici respecte de la possessió en què diu
està de exigir conforme sobre se ha expressat y
que axís se contravindria al fins ara observat y
que cadaria despullat sens ésser ohït; y en cas
que se li ordenàs executar-ho com pretenen dits
elets li hauria de refer lo General tot so y quant
le·i portaria de dany. Vistas ditas deliberacions,
vista la relació de orde de dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors fets per los
priors y col·legi de notari públichs de la present
ciutat als XX de juny prop- // 825r // passat en
què són de sentir que dit ajudant primer de la
Scribania Major sols deuria cobrar una vegada
tantsolament los chalendaris de las procuras,
substitucions y eleccions, nominacions de administradors, majorals y altres semblants papers,
so és per la primera àpocha que los tals firmaran
encara que sien molts los censals y moltas las
àpochas y que totas las ocasions que·y haurà
mutació de priors o nova elecció de administradors, majorals, etcètera, cobre un calendari solament de cada una substitució, procura o nominació, encara que sian molts los censals y
moltas las àpochas que aquells firmaran; vista la
suplicació presentada per part dels elets de dits

a. a continuació una protesta transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1868.

a. l’original del vot intercalat entre els folis 823v-824r del
trienni 1698-1701.

En aquest mateix die, absents los molt il·lustres
y fidelíssims senyors oïdors ecclesiàstich y militar, a las onse horas de la nit me han ordenat sas
senyorias a mi dit secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una protesta a sas senyorias presentada, instant
lo promovedor de la molt il·lustre Novena de
dits senyors inciculadors perquè sas senyorias an
passat a anomenar consulents, perquè junt ab
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General aconsellen y fassen vot en escrits del
que deu obrar dita molt il·lustre Novena sobre
lo fet de la inciculació del dit magnífich doctor
Anton Comerma, puix pretenen dits inciculadors que eix fet de anomenar consulent per sas
dependents de la inciculació és propri y peculiar
de dita molt il·lustre Novena de insiculadors en
forsa del capítol vuyt del Nou Redrés y no de
sas senyorias, conforme més llargament és de
vèurer de dita protesta que és assí cusida signada de número CCCCLXXXXVI.
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acreadors a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors als XII del corrent que·s
troba continuada en lo dietari sots dita jornada,
en la qual demanan que sas senyorias passan a
firmar dita concòrdia enclohent en ella per pacte exprés que dit ajudant primer hage de cobrar
dels calendaris de títols y àpochas, sí y de la manera que en la relació del col·legi de notaris públics de Barcelona està contengut tantsolament,
y no de altra manera, requirint e interpel·lant a
dits molts il·lustres y fidelíssims senyors deputats en comú y en particular, y protestant en cas
de reversació de tenir salvos e il·lesos tots los
// 825v // drets, remeys y accions que·ls competescan y pugan de qualsevol manera, competit
tant vers y contra sas senyorias en comú y en
particular com contra qualsevols officials de dit
General, suplicant sia incertada dita súplica en
lo dietari corrent; vist lo capítol XIIII, Corts
MDXXXXII en què se disposà que Miquel Sallers, scrivà major de la present casa, se fes pagar
quiscuna tersa per salari de las àpochas dels officials de la bolla y de las entrades y axidas certa
cantitat en cas que hagués més de XXX anys, fos
introduhïda dita exacció y que no li fos lícita ni
permesa havent menys de trenta anys des de sa
introducció; vist lo capítol dos, Corts
MDLXXXXIX, en què se troba ordenat que los
molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats y
oÿdors de comptes no pugan gastar sas pecúnias
del General sinó tantsolament per defenció de
las generalitats, drets y llibertats de la terra, y
per casos de alegria, de vinguda de reys, coronació, núpcias, demonstracions de dol, per compras y obras necessàrias y no per altres casos; vist
lo capítol LXXXXVII de ditas Corts MDXCIX
en què està disposat que los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors no pugan fer
ni (ser) creats officials nous ni haumentar salaris. Attès y conciderat que per dit capítol de Cort
MDXCIX se troba disposat que los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats // 826r // y oÿdors de comptes del General de Cathalunya poden gastar las pecúnias de aquell, per defenció,
conservació de las generals y que altrament han
y deuhen mirar per lo mayor benefici de aquellas. Attès que de la minuta de dita concòrdia fahedora entre lo dit General de Cathalunya y sos
acreadors consta ésser de suma utilitat y conveniència a la dita Generalitat, que aquell arriba
afirmar-se y tinga son degut affecte per ésser
dita minuta molt conforma a la concòrdia que
últimament se és acabada y que fou firmada entre las mateixas parts, la qual se experimenta ésser estada molt utilosa a la dita Generalitat per
los modos y plassos de pagar tant avantatges
com en aquella y en esta minuta se contenen, de
forma que de ninguna manera podan dits senyors deputats y oÿdors dexar de firmar dita
nova concòrdia en cumpliment de sa major
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obligació. Attès que de la dita súplica presentada per dits elets, contra que de ninguna manera
los dits acreadors condecendirian afirmar la dita
nova concòrdia sinó és que se varià lo pacte sobra la forma de la cobransa dels calendaris que
pretenia lo magnífich Diego Martines y Folcràs,
ajudant primer de la Scribania Major, formantlo y pactant-lo en la conformitat contenguda en
la dita relació de priors, de notaris públics de
Barcelona feta als XX de juny proppassat, per lo
que és precís que dits senyors diputats y
// 826v // oÿdors convingan y se aderescan averiar lo dit pacte en la conformitat contenguda
en dita relació per a lograr lo fi de tant utilosa
concòrdia. Attès que de la súplica presentada a
dit molt il·lustre y fidelíssim concistori per dit
Diego Martines y de Folcràs consta que per sa
part fou intentat lo pocessori summaríssim e o
la manutenció de la pocessió, en què pretenia
que ells y sos antecessors en dit offici estaven de
exhigir y cobrar quatra sous per quiscun calendari de las constitucions y substitucions dels
procuradors y demés instruments sobre referits
per quiscun censal, axí que seria precís que firmada dita nova concòrdia ab lo dit pacte lo procurador fiscal de la Generalitat de Cathalunya
seguís la causa de dit pocessori summaríssim per
dit Diego Martines y de Folcràs intentada, suposat que en virtut de dit pacte deuria dit procurador fiscal tràurer indempnes als dits acreadors de la pretenció de dit Diego Martines.
Attès y conciderat que la pretenció de dit Martines no està destituhïda de fonament y que podria córrer contingència la causa en dany de dit
procurador fiscal, per quant quidquid de las rahons contengudas en dita relació de priors de
notaris públics de Barcelona des de dit dia XX de
juny proppassat y de la justícia natural en la causa de petitori; lo cert és que los mateixos acreadors en // 827r // sos elets en la referida súplica
superan que dit Diego Martines y de Folcràs en
los anys antecedents ha cobrat los calendaris de
ditas àpochas per quiscun censal, per esta rahó
podria córrer contingència la dita causa de pocessori summaríssim contra dit procurador fiscal, particularment si se concidera que la observança en la present casa és molt poderosa per a
declarar qualsevol dubietat y pretenció, y més
singularment en matèria de satisfació de treballs
com resulta de dit capítol XIIII, Corts
MDXXXXII, a hont per a voler-se obviar una
exacció de salaris de àpochas que cobrava lo
scrivà major de la present casa fou stablert que
en havant no poguesen cobrar-se si ja no fos
que per espais de més de XXX anys lo dit scrivà
major los hagués cobrat. Y encara que se diga
en dita relació de XX de juny proppassat que los
notaris regint los manuals de la taula y banch de
la present ciutat y los notaris en sas particulars
scrivanias no cobran sinó una vegada los tals ca-

lendaris, emperò segons se ha informat se observa lo contrari en lo capbreu dels censals de la
dita casa de la ciutat, sí y de la mateixa manera
que se pretén per dit Diego Martines lo offici
del qual és totalment proporcionat al de regent
lo capbreu de dita casa de la ciutat. Attès que
per part de dit Martines se ha proposat que se
apartaria de dita sa pretenció o causa de pocessori summaríssim // 827v // donant-se-li cent
sinquanta lliuras quiscun any en què se farà pagament de pencions segons lo thenor de dita
concòrdia. Attès que de acceptar-se la proposició sobredita per dit Diego Martines y de
Folcràs feta, no pot seguir-se augment o creximoni de salari, per quant dita quantitat no se
donarà perpètuament sinó durant lo temps de
dita concòrdia y en los anys de sa execució, ans
bé serà solament satisfacció proporcionada al
treball extreordinari de la habilitació dels instruments calendadors en las àpochas. Attès finalment que las ditas cent sinquanta lliuras respecte del que porian importar los chalendaris
pretesos és moderada quantitat y que és més útil
al General de Cathalunya pagar-la en quiscun
any dels sobre expressats, que subir lo perill de
un plet y del que en aquell podria ésser declarat.
Per ço y altrament són de vot y parer que los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
per a donar effectuació a la firma de dita
concòrdia y evitar la contingència del plet introduhit per dit Diego Martines y de Folcràs, poden y deuhen condecendir ab la variació del
pacte, preu posat per dits elets, sí y en la comformitat contenguda ab la dita relació dels
priors y col·legi de notari públics de Barcelona
del dit die // 828r // XX de juny pròximo passat,
la qual hage tanbé de ésser firmada per dit Diego Martines y de Folcràs en dit nom de ajudant
primer de scrivà major, prometents als dits acreadors contentar-se de exhigir los chalendaris de
las àpochas en la conformitat contenguda en
dita relació, en reconpensa del que los dits molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes li hagen de promètrer donar y pagar
ditas cent sinquanta lliuras quiscun any que se
faran los pagaments de pencions en virtut de
dita concòrdia. Y axís ho senten en Barcelona, y
juliol XIIII. Don Pedro de Amigant. Don Christòfor de Potau. Don Francisco de Rius y Bruniquer. Doctor Domingo Aguirre. De Cruÿlles,
assessor subrogatus. De Gallart y Pastor, assessor
subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
Diumenge, a XVII de juliol MDCCI. En aquest dia
los magnífichs advocats y legítim síndich de la
ciutat de Vich en nom de aquella y lo magnífich
doctor Anthon Comerma, quiscú per sa respective pretenció, han informat a la molt il·lustre
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Novena dels senyors inciculadors als nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa y doctors consulents per est effecte anomenats, sobre lo fet de si pot o no ser inciculat // 828v // dit doctor Anthon Comerma
en lo lloch de oÿdor real de la vegueria de Vich,
en lo qual és vingut anomenat per sa magestat,
que Déu guarde.
En aquest mateix dia tots los testimonis que
han rebut los doctors de la molt il·lustre Novena de inciculadors sobre lo fet de la inciculació
del magnífich doctor Anthon Comerma, axí los
que conduhian per la pretenció que té la ciutat
de Vich de què no pot ni deu ser inciculat dit
doctor Comerma un lloch de oÿdor real de la
ciutat de Vich, com també los que conduhian
per la pretenció que té dit Comerma, que pot y
deu ser inciculat en dit lloch. Y se’ls ha pres la
deposició de paraula y no en escrits, y han prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder
de dits senyors inciculadors.
Dilluns, a XVIII de juliol MDCCI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís en
lo present dietari una súplica presentada a sas
senyorias per lo legítim síndich de la ciutat de
Vich, junt ab difarents actes autèntichs que són
sis, los quals són una concòrdia entre dit doctor
Comerma //829r // y la priora y convent de Junqueras de la present ciutat, firmada una procura
ab difarents poders feta per dita priora y convent de Junqueras a favor de dit doctor Comerma, una àpocha y dos certificatòrias de dos altres àpochas firmadas per dit doctor Anton
Comerma, com a procurador de dita priora y
convent de Junqueras; tots dits actes rebuts en
poder del doctor Joseph Güell, notari públich
de Barcelona, sots difarents diadas en aquells
contengudes y dos informacions rebudas a
instància de dita ciutat de Vich en poder de Joseph Llucià, notari públich de Vich, sots difarents diadas, los quals actes ha produhït dit síndich de Vich junt ab dita súplica per justificació
del contengut en aquella. Ab la qual suplica a
sas senyorias que en observansa dels capítols de
Cort sien servits declarar no poder ser dit doctor Anton Comerma inciculat en dit rodolí de
oÿdor real per dita ciutat de Vich, en què és estat anomenat, per no tenir ni concórrer en ell la
qualitat de domiciliat en la mateixa ciutat, ans
bé haver transferit son domicili en la present
ciutat, com més llargament és de vèurer de dita
súplica que junt ab dits actes y decretació, junt
ab un vot dels nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa fet al
peu de dita súplica continuat, tot és assí cusit
signat de número CCCCLXXXXVIII.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

829v

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi dit secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los nobles y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa y tres doctors
consulents aplicats, sobre lo fet de si deu ho no
ser inciculat dit doctor Anton Comerma en dit
lloch vacant de oÿdor real de la ciutat de Vich,
ab lo qual aconcellan a la molt il·lustra Novena
dels senyors inciculadors que lo dit doctor Anton Comerma, com a originari de dita ciutat de
Vich, té la capacitat per ser inciculat en lo dit
lloch de oÿdor real vacant de dita ciutat de Vich,
com més llargament és de vèurer de dit vot lo
que és assí cusit signat de números CCCCXCIX
y és del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesus,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per la molt il·lustre Novena dels
senyors inciculadors per los llochs vacants de
deputats y oÿdors de comptes eclesiàstichs, militars y reals per la extracció fahedora de pròxim
dels molt il·lustres y fidelíssim senyors deputats
y oÿdors de comptes del trienni vinent, sobra la
inciculació del lloch de oÿdor real de la ciutat de
Vich, vacant per mort del doctor en drets Emanuel Mas, per lo qual és estat anomenat per sa
magestat, Déu lo guarde, lo doctor en drets Antonb // 830r // Comerma natural de la dita ciutat de Vich, duptant si per la sola qualitat del
domicili originari natural faltant-li lo accidental
de la habitació se troba capacitat per ésser inciculat en dit lloch com solicita ésser lo dit doctor
Comerma, pretenent lo contrari lo síndich de la
il·lustra ciutat de Vich segons lo disposat en lo
capítol XXXII, Corts MDXXXIII, capítol
XVIII, Corts MDXXXXII y capítol LXII del
Nou Redrés del General fet en las Corts MDXCI, havent per est effecte presentat suplicació
als XVI del corrent al molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors reportada a la dita molt il·lustra Novena. Vistos los
dits capítol XXXII, Corts MDXXXIII, capítol
XVIII, Corts MDXXXXII, y capítol XX y LXII
de dit Nou Redrés, Corts MDLXXXXIX. Vistos
los capítols en la Cort de Santa Anna lo any
MCCCCXCIII continuats en lo llibre de la Ànima,
vista la dita suplicació, vistas las scripturas per
dita il·lustre ciutat de Vich y doctor Anton Comerma entregades, vistos los exemplars concernents a la subjecta matèria, vistas las al·legacions
en dret per una y altra de las parts donadas, vist
los advocats de las ditas respective parts y los
testimonis verbo rebuts per part de la il·lustre
ciutat de Vich ministrat, vist y attès tot lo demés
que podia y devia vèurer y atténdrer. Attès que
a. l’original del vot intercalat entre els folis 829v-830r del
trienni 1698-1701.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàgs.
1868-1879.
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la primera y principal disposició que donà forma
a la inciculació dels llochs de deputats y oÿdors
per lo bras real e o de las ciutat o vilas del present Principat, com y també dels altres brassos,
és de las Corts en lo any MCCCC- // 830v // LXXXXIII celebradas en lo monestir de Santa Anna de
la present ciutat continuadas en lo referit llibre
de la Ànima en estas paraulas: «E si lo tal o tals
morts seran del bras real sien elegits altre de
aquella ciutat o vila de hont és lo tal mort», y axí
bé en esta disposició venen enclosos y conpresos los originaris de las ciutats y vilas de a hont
era lo mort del lloch vacant consta del dit llibre
de la Ànima, y altrament que la observansa subseguida uniforme y fins lo estat present continuada és estada y és de haver-se inciculats y admesos en deputats y oÿdors reals originaris de
las ciutats y vilas ab la sola qualitat de originaris,
y ser la accidental de la habitació etiam respecte
de la mateixa ciutat de Vich del lloch contravertit en lo qual fou inciculat lo dit reverent Emanuel Mas ab la sola qualitat de originari de la
dita il·lustre ciutat de Vich, sens que se hage fet
constat que algun inciculant ab lo sol domicili
originari sia estat admès ni que essent ja inciculat ha estat desenciculat, acceptat de algun lloch
de la ciutat de Gerona per disposició particular
que per havall se expendirà, y esta disposició y
observansa sie conforme al dret comú segons lo
que los originaris són capaces de obtenir los officis de sa pàtria y poden ésser compel·lits
// 831r // tots los càrrechs etiam personals. Y encara que en lo dit capítol XXXII, Corts MDXXXIII, se troba disposata que si algú que fos domiciliat en Lleyda o altra ciutat, vila o lloch del
principat de Cathalunya o comptats de Rosselló
o Cerdanya haurà transferit totalment son domicili en Barcelona o en altra ciutat, vila o lloch
dels dits Principat y ciutats no puga ésser inciculat per aquella ciutat, vila o lloch de a hont se seria transferit, y si després de ésser transferit hage
ésser desinsiculatb per ésser cosa injusta que
aquells qui no supòrtan los càrrechs no senten
los honors e profits, consta haver-se estatuhït en
lo capítol XVIII, Corts MDXXXXII, que vacant
algun lloch de deputat per mort o altrament
dels que són inciculats per lo estament real en
los llochs de la ciutat de Gerona los deputats y
oÿdors de comptes qui per temps seran hagen y
sian tinguts inciculat per lo dit mort o altra vacant dels ciutedans honrrats de la dita ciutat, inciculats y matriculats en la bossa de la mà major
del concell de la dita ciutat o fills o néts de
aquells per línea masculina, hàbils y suficients
qui enperò tingan llur principal habitació en la
dita ciutat de Gerona, batllia o vegueria de
aquella y no altres; ans si altres ne inciculaven
a. disposat que ... Lleyda o, interlineat al marge esquerre.
b. desinsiculat, interlineat al marge esquerre.

per ignorància o altrament sien haguts per no
inciculats, fundant-se ab la dita rahó de ésser
cosa molt justa y rahonable que los qui aportan
los treballs y càrrechs de las uni- // 831v // vercitats en los beneficis y honors sian preferits als altres de ditas universitats, consta haver-se establert en lo capítol LXII, Corts MDXCIX, per
obviar als fraus en las inciculacions que los inciculadors per rahó del domicili de alguna ciutat
vila o lloch de alguna vegueria no pugan ésser
admesos que no hage legítimament provat tenir
propri domicili en la vila o lloch o en la vegueria
per a hont hauria de ésser inciculats, altrament
dita inciculació sie de ninguna eficacia o velor y
lo tal lloch puga ésser donat a altre persona qui
tindrà las qualitats requisidas. Emperò attès
consta que de la lletra de dit capítol XXXII que
no parla dels originaris de las ciutats, vilas o
llochs la qualitats dels quals és inmutable, sinó
que sa disposició únicament recau sobre los domiciliats accidentalment en mà dels quals estava
y està abusar y desfraudar la disposició principal
que ha donat format a la distribució dels llochs
com apare de aquellas paraulas: «De poch ensà
se és fet abús de ensacular per deputats y oÿdors
de comptes algunes persones que han transferit
son domicili de una ciutat o vila en altre», etcètera, et ibidem «haurà transferit son domicili en
Barcelona o en altre ciutat, vila o lloch las quals
són inverificables en los originaris com en effecte, // 832r // havent-se sussitat dupta diffarents
vegades sobre la disinciculació de alguns llochs
de deputat o oÿdor real de las ciutats o vilas del
present Principat y comptats, que no eran dels
de la ciutat de Gerona, se ha resolt y declarat
etiam en judici contradictori absència proferida
als XIII de juliol de MDCLXII en la causa del procurador fiscal contra lo doctor Honofre Monsalvo, no haver de ésser desinciculats per rahó
de faltar-los lo domicili accidental de la ciutat,
vila o lloch per la qual eran inciculats trobant-se
capacitats ab la qualitat de originaris, motivantse dita sentència que de una certificatòria feta
als X de mars mil sis-cents seixanta per Joan Argila, secretari y escrivà mayor del General, constave que antes del any mil sis-cents quaranta de
temps que los molt il·lustres senyors deputats
inciculavan sas personas, tant de deputats com
oïdors de comptes, se trobaven molts inciculats
que no tenien domicili actual en aquella ciutat,
vila o lloch per lo qual eran inciculats sinó tantsolament per tenir lo domicili originis; lo que
també se troba observat després de dit any mil
sis-cents seixanta fins al estat present particularment en lo dupte suscitat sobre la desinciculació
instada per la il·lustre y molt lleal ciutat de Balaguer de la persona del doctor Joseph Arcidet,
inciculat en un lloch de oÿdor real de dita ciutat
com a originari de aquella ab vot dels tunch
magnífichs asessors y advocat fiscal de quatre de
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juliol mil sis-cents noranta-dos; ni als originaris
pot obstar la rahó explicada en dit capítol trenta-dos de ésser cosa injusta que aquells qui no
suportan los càrrechs ne senten los honors e
profits com en via de dret pugan ésser
conpel·lits en haver de suportar-los, majorment
no essent la actual y succesive prestació dels càrrechs conciderada en dit capítol XXXII //832v //
per qualitat precisa per la conservació del lloch
en què un des de principi és estat legítimament
inciculat. Y axí bé de la mateixa manera que lo
inciculat ab lo domicili accidental encara que
després dexe de suportar los càrrechs, transferint son domicili en altre ciutat, vila o lloch, no
pot ésser desinsiculat segons dit capítol, axí mateix trobant-se capacitat lo originari en la primera formació y distribució de las inciculacions
per incicular-se com a tal no és circunstància exclusiva lo no trobar-se en sa actual prestació dels
càrrechs de sa pàtria consta del dit capítol
XVIII, Corts MDXXXXII que disposa sobre los
llochs tantsolament de la il·lustre ciutat de Gerona. Y axí bé no·s deu exténdrer a la inciculació
o disinciculació dels de las altras ciutats, vilas o
llochs del present Principat, y com consta que lo
dit capítol LXII, Corts MDLXXXXIX, no disposa ni parla dels originaris sinó dels que pretenen incicular-se per lo domicili acidental provenint que llegítimament hagen de probar tenir
aquell en la ciutat, vila, lloch o vegueria per a
hont volen ésser inciulats, obviant als fraus que
acerca acquisició per dit domicili se fayan, als
quals fraus no està subjecta lo domicili del origen, y en via de dret la observansa subseguida
que ha donat intel·ligència als dits capítols és lo
que se deu únicament atténdrer quant las disposicions no són claras en contrari. Y attès majorment no consta que lo dit doctor Anton Comerma hage transferit son domicili totalment
de la ciutat de Vich a la present de Barcelona,
no éssent inconpetible tenir una persona lo domicili accidental a un mateix temps en dos poblacions, y per consegüent constaa // 833r // no
quedar elidida la pretenció del dit doctor Anton
Comerma, hans bé trobar-se aquell capacitat
com a originari de la ciutat de Vich per ésser inciculat en lo dit lloch de oÿdor real vacant per la
mort del dit doctor en drets Emanuel Mas. Per
tant y altrament los assessors, advocat fiscal y
doctors consulents infrascrits són de vot y parer
que lo dit doctor Anton Comerma, com a originari de la ciutat de Vich, té la capacitat per a ser
inciculat en lo dit lloch de oÿdor real de altre
dels de la dita il·lustra ciutat de Vich, vacant per
mort de dit doctor Emanuel Mas, y axí ho senten. Barcelona, als XVIII de juliol MDCCI. De
Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y Pasa. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
1880.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

tor, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer,
fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. Valencià, consulens. Doctor Salvador Graell, consulens. Doctor Francisco Toda y Gil, consulens.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi dit secretari y scrivà major del General
y present casa cusís en lo present dietari una súplica presentada al molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per la molt il·lustra
Novena dels senyors inciculadors, ab la qual representan a sas senyorias que en atenció als extreordinaris treballs ha tinguts dita molt il·lustre
Novena, per haver estat junta tres dias y dos nits
enters per rahó de la inciculació, sien servits sas
senyorias atténdrer a dits extraordinaris treballs
en concideració del que se ha stilat en consenblants casos, deliberant-los remuneracions com
més llargament és de vèurer de dita súplica la
qual és assí cusida signada de número D.
En aquest mateix dia per lo magnífich Joseph
de Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, promovedor // 833v // en la molt il·lustre
Novena de inciculadors que de present està junta en la present casa continuant lo acte de la inciculació, ha respost de part de sas senyorias que
sentian lo no poder condecendir ab lo incinuat
en dita súplica, per quant no podia afavorir-los
lo exemplar que al·legaven respecte que los deputats del trienni MDCLXV foren condempnats
en judici de visita a restituhir-o.
En aquest mateix dia, votant la molt il·lustre
Novena de inciculadors sobre lo fet si deu o no
ser inciculat lo magnífich doctor Anton Comerma en lo lloch de oÿdor real de Vich, en lo qual
és vingut nomenat per sa magestat, que Déu
guarde, a les onse horas del matí lo noble don
Pau Ignasi Dalmasas y Ros, altre de dits inciculadors, qui fou de vot particular a part sobre dit
fet, pretengué que per mi jo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General y present casa, fos llevat acte del dit vot
particular. Y havent cridat dita Novena los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y present casa perquè aconsellassen sobra la subjecta matèria de si podia o no dit secretari y scrivà major llevar acte de dit vot particular, aconcellaren de paraula los dits nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal que no podia llevar dit acte perquè lo capítol VIII del
Nou Redrés, que declare que lo scrivà major del
General degue llevar actes ó diu dels inciculadors o major part de aquells. Tot lo què han ordenat sas senyorias ho continuàs en lo present
dietari perquè se sàpia en esdevenidor.
En aquest mateix me han ordenat sas senyorias
a mi dit secretari y scrivà major del General de la
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present casa cusís en lo present dietari sinch decretsa //834r // de sa excel·lència, en deguda forma de cancellaria despedits, enviats a sas senyorias, dels quals apar com lo real ànimo de sa
magestat, que Déu guarde, és estat incicular el
noble don Joan de Olmera y Bianya de present
oÿdor militar per mort de mossèn Salvador
Hornos, y no obstant que sia noble, incicular-lo
com a mossèn; don Joseph de Cancer y de Prat
Senjulià per mort de mossèn Diego Despalau
qui era inciculat en un lloch de deputat militar
de la vegueria de Barcelona, no obstant sia noble, sia inciculat com a mossèn; a don Ignasi de
Gomar y Vilaplana per mort de mossèn Francisco Vila y Cassamitjana, qui era inciculat en la
bolsa de deputat militar de la vegueria de Tàrrega, no obstant que sia noble, com a mossèn; a
don Ramon de Maranyosa y de Granada per
mort de don Joseph de Maranyosa, qui era inciculat en un lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Lleyda, no obstant que sia noble, sia inciculat com a mossèn; a don Benet de Olmera per
munta de don Joan de Olmera a deputat militar
de la vegueria de Urgell, no obstant que sia noble, sia inciculat com a mossèn; com més llargament és de vèurer de dits decrets que són assí
cusits signats de número DI.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari altre decret de sa
excel·lència, també en deguda forma de cancellaria despedit, enviat a sas senyorias, // 834v //
del qual apar com lo real ànimo de sa magestat
és estat incicular a Narcís Vidal en un lloch de
oÿdor real de marcader de la ciutat de Gerona,
no obstant se hagués pres equivocació en lo real
decret de dit Narcís Vidal, com més llargament
és de vèurer de dit decret que és assí cusit, signat de número DII.
En aquest mateix dia los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar de
orde de sas senyorias han anat sens insígnias a
donar gràcias al excel·lentíssim senyor compte
de Palma, virrey y capità general en lo present
Principat, de ser estat lo molt il·lustre y fidelísim
concistori de sas senyorias affavorit de què vingués anomenats per sa magestat, que Déu guarde, tots los primer proposats en la inciculació
últimament feta dels llochs vacants de deputats
y oÿdors de comptes y altres officis del General
y present casa. Y juntament han suplicat a sa excel·lència fos servit authorisar y decretar la nova
concòrdia, últimament ajustada entre sas senyorias y los elets dels acreadors censalistas del General, ab los pactes, modo y forma que sas sea. a continuació cinc decrets transcrits a l’Apèndix 4, pàgs.
1880-1881.

835r

nyorias han ajustat y convingut ab dits elets.
Tornats que són estats en concistori han fet relació a sas senyorias que sa excel·lència havia respost que desitjava conplàurer al concistori en
tot quant pogués y conservar-li al concistori sas
perrogativas y que posaria son decret en dita
concòrdia.a

de Barcelona, don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de Barcelona. Per lo estament militar:
mossèn Ignasi Rius, mossèn Antoni de Potau,
mossèn Francisco de Besteró y Lledó. Per lo estament real: lo doctor misser Francisco Bassols,
mestre Jacintho Blanch, lo doctor misser Jaume
Belart.

Dimars, a XIX de juliol MDCCI. En aquest dia sas
senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major cusís en lo present dietari difarents papers
que se han convingut fer per la efectuació de la
concòrdia abb los acreadors censalistas del General, los quals són assí cusits, signats de lletra A.

En aquest mateix dia a las VI horas de la tarda se
ajuntaren en la present casa de la Deputació los
nou senyor habilitadors // 836r // novament extrets per fer la habilitació dels que poden concórrer en la extracció fahedora lo dia XXII del
mes de juliol en deputats y oÿdors. Y al voler-se
assentar en las cadiras, per los senyors del estament militar y real fonch feta la sòlita y acostumada protesta per no sèurer interpoladament
com se pretén. Prestaren lo sòlit y acostumat jurament a nostre senyor Déu y a sos quatra sants
Evangelis corporalment tocats, posant-se los ecclesiàstichs las mans en los pits en mà y poder
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿren sentència de excomunicació que disposa lo
capítol LXXXV del Nou Redrés que·ls fonch
promulgada del thenor següent:

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís en lo present dietari la concòrdia
firmada lo dia present entre sas senyorias y los
elets dels acreadors censalistas del General, la
qual és assí cusida signadas de lletra B.
En aquest dia a las X horas del matí ý hagué bras
en la present casa per a fer extracció de nou personas per abilitadors, tres de cada estament, ço
és eclesiàstich, militar y real, conforma disposició de capítols de Cort per habilitar las personas
que poden concórrer a deputats y oÿdors de
comptes y serviren de brassos ab los testimonis
avallescrits y següents. Per lo estament ecclesiàstich: don Bonaventura de Lanussa, degà y
canonge de Tarragona, fra don Diego de Olsina
y Vilanova, fra don Emanuel de Vega. Per lo estament militar: mossèn Francisco de Junquer y
Collferrer, // 835v // mossèn Joan Francisco de
Maresch y Huguet, don Francisco Ignasi de
Amigant. Per lo estament real: mossèn Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona,
doctor misser Ignasi Huguet, lo doctor misser
Joan Baptista Dalmau. E seguidament en presència de dits brassos, havent-se sas senyorias assentats en las cadiras de vellut carmesí concistorialment ab sas insígnias de domàs carmesí ab lo
escut de or ab las armas del General, precehint
primerament las sòlitas y acostumadas protestas
per las personas dels estaments ecclesiàstich, militar y real per no sèurer interpoladament com
és pretès. Y fonch feta extracció de nou personas de dits tres estaments ecclesiàstich, militar y
real, ço és tres de quiscú de ells, qui foren los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich: don Anthon Sayol, lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonges

Nos Josephus Romaguer, diritum doctor canonicus sedis Barchinonensis in spiritualibus et temporalibus verbigracia et officialis pro admodum
illustri et reverendissimi domino Barchinonensi
episcopo, monemus vos admodum illustres dominos don Luduvicum de Josa, archiadiaconum et
canonicum sanctae eclesiae Barchinonae, dompnum Anthonium de Sayol et Quarteroni et doctorem Josephum Ramon et Reig, canonicos dictae
sedis Barchinonae, pro estamento eclesiastico;
dompnos Anthonium de Potau, Ignasium de
Rius et Falguera et Franciscum de Bestero et Lledo, pro estamento militari; Jacinthum Blanch,
civem honoratum Barchinonae, Jacobum Balart
et Franciscum Bassols, utriusque iuris doctorem,
pro estamento regali, habilitatores juxta formam
capituli LXXXV Nova Reformationis extractos,
quatenus bene et legaliter vos // 836v // habeatis
in exercitio vestre habilitationis fiendae de his qui
concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum Generalis Cathaloniae in extractione de proximo facienda die vigessima secunda currentis mensis, juxta Deum et
conciencias vestras et pro his auditis, excomunicationis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina
canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.

a. a continuació diversos papers de la concòrdia i una concòrdia transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 1882-1895.
b. ab los acreadors ... lletra A, interlineat al marge esquerre.
A continuació ratllat, firmada lo die present entre sas senyorias y los elets dels acreadors censalistas de dit General la
qual és assí cusida, signada de lletra B.

Dimecres, a XX de juliol MDCCI. En aquest dia se
han ajuntat en la present casa de la Deputació
los senyors de la Novena de abilitació a las nou
horas de la matinada per a continuar lo acte de
la habilitació.
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En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda se an ajuntat en la present casa de la Diputació los senyors de la Novena de la abilitació per
a continuar lo acte de la abilitació.

387v

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor en drets Joseph Llopis, ciutadà
honrrat de Barcelona, deputat real com a obtenint lo ofici de tauler del General de la ciutat de
Balaguer, à renunciat líbere y espontàneament
en mà y poder de sas senyorias lo dit ofici de
tauler del General de la ciutat de Balaguer. E sas
senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor
oïdor militar, an admès dita renunciació si et in
quantum, etcètera, en concideració de què ab
certificatòria del magnífich racional feta, que és
assí cusida signada de número DIII, los à constat no ésser debitor,a // 837r // essent presents
per testimonis Fermí Vehils y Llorens March,
verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia constituït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor Miquel Bacó, en Barcelona residint, com a procurador de Miquel Bacó, mercader de la vila de
Sant Feliu de Guíxols, com a obtenint un dels
oficis de tauler del General de Catalunya de dita
vila, com apar de dita procura que és assí cusida
signada de número DIIII, en dit nom à renunciat en mà y poder de sas senyorias absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oïdor militar lo dit
ofici de altre dels taulers del General de dita renunciació si et in quantum, etcètera, attès los à
constat ab certificatòria feta per lo magnífich racional del General y present casa que és assí cusida signada de número DV, de com dit Miquel
Bacó no és debitor al General, essent presents
per testimonis los dits Llorens March y Fermí
Vehils, subrrogats en verguers de sas senyorias.

En aquest mateix dia entre onse y dotse hora de
la matinada per medi de don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la seu de Barcelona, y lo noble don Anton de Potau, altre dels abilitadors
extrets per la abilitació de las personas inciculadas a deputats y oïdors per la extracció depròxim fahedora, fonch reportat al excel·lentíssim
senyor comte de Palma, lloctinent y capità general de sa magestat en lo present principat de
Catalunya, un memorial de les personas inabilitadas per los molt il·lustres y fidelíssims deputats del General de Catalunya y senyors de la
Novena, lo qual memorial és assí cusit signat de
número DVIII, suplicant a sa excel·lència lo
breu despatx perquè se puga passar a la extracció de deputats y oïdors. E los dits senyors de la
Novena han fet relació que sa excel·lència havia
respost procuraria tant prest com podria despatxar dit memorial.
Divendres, a XXII de juliol MDCCI. En aquest dia
a las nou horas de la matinada se ha ajuntat a la
present casa de la Diputació los senyors de la
Novena per a continuar lo acte de la habilitació.
En aquest mateix die, estant congregats los senyors de la Novena en la present casa de la Diputació a las deu horas de la matinada, havent
rebut sas senyorias per medi de don Joan Baptista Aloy, scribà de manament y secretari de
província, lo decret en orde de las personas inebilitadas que deuhen concórrer en virtut de dit
decret, lo qual és assí cusit signat de número
DIX, és estat llegit dit decret a sas senyorias y
senyors de la Novena de abilitadors per mi don
Ramon de Codina y Farreras, secretari y scrivà
major del General y present casa.a

838r

En aquest mateix dia me an ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís en lo present dietari un acte
del qual apar com Francisco Nuix, doctor en
drets de la vila de Cervera, està privat de poder
llegir y escríurer, y així mateix una certificatòria
feta per lo magnífich racional del General y present casa de la qual consta que Francisco Boer,
mercader de Gerona, no és debitor en quantitat
alguna al General, com més llargament és de
vèurer de dit acte y certificatòria que tot és assí
cusit signat de números DVI y DVII.
Dijous, a XXI de juliol MDCCI. En aquest dia a las
nou horas de la matinada se han ajuntat en la
present casa de la Deputació los senyors de la
Novena per a continuar lo acte de la abilitació.
a. a continuació una procura i tres certificatòries transcrites
a l’Apèndix 4, pàgs. 1895-1896.
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En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, acerca de
què sas senyorias sols poden y deuhen tractar lo
fahedor sobre lo contengut en una suplicació
presentada per part del síndich de la fidelíssima
y exemplar ciutat de Tortosa, com més llargament és de vèurer del dit vot que és assí cusit
signat de número DX y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesus,b Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat y proposat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, estant junts ab la molt il·lustra Novena de
a. a continuació un memorial i un reial despatx transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 1896-1897.
b. l’original del vot intercalat entre els folis 837v-838r del
trienni 1698-1701.

personas dels tres estaments per a fer la habilitació de las personas que han de concórrer a deputats y oÿdors en la extracció depròxim fahedora, en y acerca si dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori deu per si sol conèxer, tractar y resòldrer lo fahedor sobre lo contengut en la supplicació lo dia present donada per lo síndich de la
fidelíssima y exemplar de Tortosa, continuant la
instància feta ab altre supplicació de XV del present de què al doctor misser Joseph Dehona,
que·s troba inciculat en lo lloch de oÿdor real de
dita ciutat de Tortosa per no tenir segons se
pretén las qualitats se requirian al temps que fou
inciculat, sie tret y desinciculat de dit lloch y posat altre subjecte àbil y capàs o si de dita pretenció per part de dita ciutat sucitada se’n deu
conèxer, tractar y resòldrer junt ab dita Novena
dels senyors abilitadors, en atenció que per
aquella se suposa ésser estat dit doctor misser
Joseph Dehona // 838v // habilitat per a concórrer en dita pròxima extracció. Vistas las sobracalendadas supplicacions per síndich presentadas y la relació en escrits al peu de la primera per
los avall firmats doctors consulents aplicats, feta
lo mateix dia XV del corrent; vist lo capítol
LXXXV del Nou Redrés del General fet en las
Corts MDXCIV; vist un vot dels tunch magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors consulents aplicats fet als XX de juliol MDCXCV continuat en lo dietari del trienni MDCXCII; vist lo
demés se devia vèurer. Attès que ditas supplicacions per part de dit síndich presentadas consta
preténdrer dita ciutat de Tortosa haver de ésser
desinciculat del lloch de oÿdor real en què·s troba dit doctor misser Joseph Dehona al motiu
del que fonch mal inciculat en dit lloch, y estar
pendent la conexensa y averiguació de est fet
devant del molt il·lustre y fidelíssim concistori
dit dia XV del corrent, essent la supplicació lo
dia present donada seqüela y continuació d’est
negoci, consta que la habilitació segons la forma de dit capítol LXXXV del Nou Redrés fahedora sols se coneix y pot conèxer de las excepcions y defectes se oposan als inciculats després
de la inciculació inpiditivas del concurs, y en suposició de estar inceculats, y no en manera alguna de aquellas accepcions que tenen respecte a
la valid(it)at o invaliditat de la inseculació,
// 839r // de tal manera que dit lo contrari seria
confóndrer los judicis de inseculació y habilitació sens que lo haver-se habilitat dit doctor misser Joseph Dehona per al concurs pròxim, havent sols rahó de las circunstàncias y excepcions
de què·s pot conèixer en la habilitació, impedesca ni puga ser de embaràs a la prosecució del artigle separat y distinch acerca de la pretesa invaliditat de la inseculació devant dit molt il·lustre
y fidelíssim concistori pendent, del qual artigle
no és conpetent jutge la dita Novena ni lo declarat per esta acerca de la habilitació del subjec1357

te per al concurs fa ni pot fer dret acerca de la
validitat o invaliditat de la inciculació de la qual
no se ha conegut ni pot conèxer. Per tant y altrament los infrascrits són de vot y parer que lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori per si sols,
sens dependència ni interesència de dita molt
il·lustre Novena de las personas dels tres estaments, pot y deu tractar, conèxer y resòldrer lo
fahedor sobre lo contengut en dita supplicació
lo dia present per part de dit síndich de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa, a dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori presentada y altres antecedents sobre dit negoci, y axí ho senten en Barcelona als XXII de juliol MDCCI. De
Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer
fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
En aquest mateix dia, encontinent de llegit lo
sobredit vot per mi don Ramon de Codi//839v // y Ferreras, secretari y scrivà major (del)
General, a sas senyorias y senyors de la Novena
per los senyors de dita Novena és estat fet un
acte de protesta del thenor següent:
«Los senyors de la Novena de la habilitació de
tots los tres estaments dissenteixen expressament a la resposta de la consulta proposada,
tant per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
com y també per la dita Novena als nobles assessors y advocat fiscal de la present casa, declarant expressament que en cas que per los molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes sia posat en execució lo que se aconcellà ab dit vot, no entenen
que dit acte o actes fahedors sia seguit ni puga
seguir-se perjudici algú als drets, preheminèncias ni facultats que tocan y tocar pugan a dit
il·lustre Novena en virtut de capítols de Cort y
assenyaladament lo capítol LXXXV del Nou
Redrés com altrament per qualsevol causa, títol
o raó, ab expressa protesta de poder dir de
nul·litat de tots los altres forsan fahedors en la
matèria de què·s tracta del conexement de las
causas del doctor Joseph Dehona, abilitat ja per
dit molt il·lustre concistori y molt il·lustre Novena. Y ab dita protesta y demés salvetats que
// 840r // aprofitar li puga, fa y explica dit desentiment omni et quocumque meliori modo, demanant que de la dita protesta ne sia llevat acte y
continuat al peu de dit vot incertat en lo dietari
corrent, requerint a mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General, no
done còpia autèntica ni simple de aquell sens incerta de la present protesta essent present per
testimonis Fermís Vehils y Llorens March, verguers de sas senyorias subrrogats.»
En aquest mateix dia a las VII horas de la nit sas
senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà ma-

[ 1701 ]
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principat subjecte idòneo y capàs que tingue las
ditas qualitats y requisits essencials, segons la
observansa que se ha practicat en semblants casos. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Huguet. Don Placidus de Copons. Don Aleix de
Tristany. Don Ignasi de Rius.

jor del General y present casa cusís y continuàs
en lo present dietari una súplica presentada a sas
senyorias per part de la fidelíssima y exemplar
ciutat de Tortosa, y un vot en escrits fets per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y consulents aplicats, en y ab lo qual
són de vot y parer que sas senyorias tenen autoritat y potestat per a conèxer de la dita instada
exbursació o disenciculació del doctor misser
Joseph Dehona, no obstant de ésser estat abilitat en lo judici de habilitació, com més llargament de dita súplica y vot és de vèurer que tot
és assí cusit y signat de número DXI y del thenor següent. // 840v // Segueix-se dita súplica y
vot:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Per quant
en lo suplicat a vostra senyoria ab súplica donada lo dia XV del corrent mes y any sobre la disinciculació del doctor Joseph Dehona del lloch de
oÿdor real de Tortosa y nova inciculació de subjecta idòneo que insta lo síndich de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa, fou vostra senyoria servit de concell de sos nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal y consulents aplicats resòldrer segons se ha entès, que
per no constar alashoras plenament dels deffectes de requisits per los quals se fa la instància ni
del demés narrat en dita supplicació y per a evitar los gastos que podia reportar la casa, suspenent en dit dia la extracció de inciculadors, se
passàs a fer aquella y quedàs salvo e il·lès lo dret
al síndich de dita ciutat. Y com vuy dia per medi
de la informació rebuda per lo deputat local de
dita ciutat de orde y commissió de vostra senyoria y dels baptismas del doctor Joseph Dehona y
de tres germans seus, de tot lo que se fa ocular
ostenció, consta plenament de tot lo narrat en
dita supplicació en la que·s dóna lo dia XVI del
present com y tant consta de la inspecció y conbinació dels anys expressats en dits baptismas de
Francisco Dehona, notari, pare de dit doctor
Dehona, havia // 841r // transferit son domicili
quant aquest nasqué en la vila de Móra, animo
ibi permanendi, puix consta de aquell que hi habita per mes de deu anys, axí bé queda justificada la intenció de dit síndich. Per tant y altrament lo síndich de la fidelíssima y exemplar
ciutat de Tortosa suplica a vostra senyoria que,
en concideració de ésser lo dit doctor Joseph
Dehona mal inciculat en lo lloch de oÿdor real
de dita ciutat, al faltar-li las qualitats y requisits
acencials que demana los capítols de Cort y en
especial los capítols XXXII, Corts MDXXXIII,
y LXII, Corts MDXCIX, se servesca vostra senyoria passar a anomenar y proposar al
excel·lentíssim senyor llochtinent del present

Oblata die XXII mensis julii MDCCI, in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt praedicta nobilis et magnificis acessoribus
Generalis Cathaloniae, qui super suplicatis relationem faciant in scriptis cum intervencione nobilis advocati fiscalis consulendo suis fidelissimis
dominationibus an habeant authoritatem et potestatem cognoscendi de exhursatione seu desinciculatione doctoris Josephi Dehona in dicta suplicatione petita supposita habilitatione dicti
Dehona judicio habilitacionis facte. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.»
841v

a. l’original de la súplica i vot intercalat entre els folis 838v840r del trienni 1698-1701.
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«Jesus,a Maria, Joseph. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes als infrascrits ab la decretació lo dia present feta al peu de
la suplicació presentada per lo síndich de la
il·lustre, fidelíssime y exemplar ciutat de Tortosa, és a·ssaber, si dits molt il·lustres y fidelíssims
senyors tenen autoritat y potestat de conèxer de
la exbursació o desenciculació del doctor Joseph Dehona en la dita suplicació instada per dit
síndich suposada la habilitació. Vista la dita suplicació y en lo en ella contengut; vist lo vot fet
per los infrascrits lo dia XV del corrent sobre altre suplicació per lo mateix síndich presentada,
aserca del referit fet de la instada desinciculació
de dit doctor Dehona; vista la sentència proferida per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
concell dels magnífichs assessors del General als
XXIII de maig MDCLXII en la causa del procurador fiscal a lo magnífich y vuy noble don Joan
de Colomer, que·s trobava inciculat en un lloch
de oÿdor real de la present ciutat del qual se instava haver de ésser desinciculat com axís fonch
declarat ab dita sentència; vist lo decret de execució de la precalendada provehida als IIII de juliol de MDCLXII, vista la còpia del llibre de la
Ànima en fòleo CCCXII a hont se llitg que als
XVI de dit mes y any, per desenciculació de dit
magnífich y noble doctor don Joan de Colomer
per sentència dels magnífichs acessors fonch en
son lloch ensaculat mossèn Joseph Melich; vist
lo real //842r // decret del primer de juliol de dit
any MDCLXII continuat en lo llibre de Decrets
Reals, fòleo CCXCVI, ab lo qual per lo dit lloch
de oÿdor real de Barcelona que vacava per dita
a. l’original del vot intercalat entre els folis 838v-840r del
trienni 1698-1701.

sentència fonch per sa magestat anomenat dit
mossèn Joseph Melich; vista la sentència per dit
molt il·lustre concistori proferida als XIII de juliol de MDCLXII, ab la qual fou declarat, instant
lo procurador fiscal del General, haver de ésser
desinciculat y exbursat Antoni Potau de un
lloch de deputat militar de la vegueria de Montblanch en què se trobava inciculat; vist altre
sentència lo mateix dia y any proferida en la
causa de dit procurador fiscal lo doctor en medicina Honofre Monsalvo en la qual se declarà
aver estat ben ensaculat en lo lloch de oÿor real
de la vila de Perpinyà, inposant silenci a dit procurador fiscal, las quals sentèncias y decret de
execució són continuadas en lo llibre de Conclusions comensant en lo mes de mars
MDCLVIII; vistos altres exemplars, declaracions
més antigas, fets sobre desensaculacions instadas contra difarents personas devant del molt
il·lustre y fidelíssim concistori; vist lo fet lo die
present per los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal infrascrits sobre lo dupte sucitat
entre dit molt il·lustre Novena dels senyors habilitadors, vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès que de las sobrecalendades sentèncias y altrament consta que lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori, oÿdas las parts ab cognició de causa
et per directum, ha observat sempre conèxer de
la validitat o invaliditat de las inciculacions ja fetas quant se pretén haver-se de desincicular algun subjecte per defecte de las qualitats requiridas segons capítols de Cort. Attès que la
habilitació feta en persona de dit doctor Dehona nihil comune habet lo dupte sucitat e indecís
sobre la instada desensaculació per lo dit síndich, del qual dupte no se ha conegut ni pogut
conèxer en dit judici de habilitació. //842v // Per
tot lo sobredit y altrament són de vot y parer los
infrascrits, que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes té autoritat y potestat per a conèxer de la
dita instada exbursació o desenciculació de dit
doctor Joseph Dehona, no obstant de haver estat habilitat en lo judici de habilitació, y axís ó
senten. Barcelona, y juliol XXII de MDCCI. De
Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer,
fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. Valencià, consulens. Toda y Gil, consulens. Doctor Salvador Graell, consulens.»
En aquest mateix dia a las X horas de la nit sas
senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y continuàs
en lo present dietari un vot en escrits fet per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y consulents aplicats, en y ab lo qual
són de vot y parer que poden y deuhen sas senyorias passar al acte de la extracció de deputats
y oÿdors de comptes per lo trienni vinent, sens
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que la declaració fahedora sobre la validitat o
invaliditat de la inciculació de dit Dehona degan y pugan retardar dita extracció referint-se al
vot fet als XV del corrent, com més llargament és
de vèurer de dit vot que·s assí cusit y signat de
número DXII y del thenor següent. Segueix-se
dit vot:
«Jesus,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors diputat y oÿdors de
comptes // 843r // als infrascrits assessors, advocat fiscal del General y doctors consulents aplicats, és a saber lo modo y forma ab què han y
deuhen conèxer de la exbursació o desenciculació del doctor misser Joseph Dehona del lloch
de oÿdor real de la ciutat de Tortosa, que hinsta
lo síndich de dita molt il·lustre y exemplar ciutat
de Tortosa y si ha de ésser per rahó de dita conexensa, retardant-se la extracció depròxim fahedora dels senyors concistorials o no. Vista la
dita súplica per lo dit síndich presentada, vista la
deliberació al peu de aquella feta per lo dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori; vist lo vot per los
infrascrits fet lo dia XV sobra altre supplicació
per dit síndich presentada, vist lo altre vot lo die
present fet per los mateixos infrascrits; vistos los
capítols de las Corts de Santa Anna, los quals
disposan que la extracció de deputats y oÿdors
se hage de fer lo dia present, vist tot lo demés
que·s deu vèurer y aténdrer. Attès que segons lo
aconcellat en dits vots la conexensa de la validitat o invaliditat de dita inciculació del doctor
Joseph Dehona ha de fer-se, oÿdas las parts causa cognita et per directum, y axí bé no sia possible fer-se dita declaració lo dia. Y en lo estat
present que són las nou horas de la nit, per més
sumàriament que·s volgués conèixer y declarar
sobre dit dupta, majorment nececitant-se de
probas extrínsecas acerca de fet y lo dit doctor
Dehona troban-se inciculat, tinga la presumpció de trobar-se capacitat y qualificat segons disposan los capítols de Cort és la extracció precisament fahedora lo dia present segons lo statuhït
en ditas Corts de Santa Anna. Per tant y altrament los infrascrits són de vot y parer que pot y
deu vostra senyoria fidelíssima passar al acte de
deputats y oÿdors de comptes per lo trienni
// 843v // vinent, sens que la conexensa y declaració fahedora sobre la dita validitat o invaliditat
de dita inciculació, degan y pugan retardar la
dita extracció, conformant-se y referint-se los
infrascrits en tot lo demés al que tenen aconcellat a vostra senyoria fidelíssima en lo dit vot de
dit dia XV y axí ho senten. En Barcelona, y juliol
XXII de MDCCI. De Cruÿlles, assessor subrogatus.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Don Joa. l’original del vot intercalat entre els folis 838v-840r del
trienni 1698-1701.
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Diumenge, a XXIIII de juliol MDCCI. En aquest
dia és tornat de Alella a hont era anat lo dia de
ahir Llorens March, subrrogat en altre dels verguers de sas senyorias.

sephus de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae
advocatus. Valencià, consulens. Toda y Gil, consulens. Doctor Salvador Graell, consulens.»
En aquest mateix dia a las X horas de la nit poch
ha tocades, essent junts sas senyorias ab los senyors de la Novena de habilitadors y antes de
clòurer-se lo acte, vingué lo molt reverent vicari
general, y havent donat una Ave Maria de penitència, donà la absolució acostumada y fou
clos lo acte de habilitació.

845r

En aquest mateix dia, molt cerca de las onse horas de la nit en la sala de Sant Jordi de la present
casa, fonch feta extracció de deputats segons
forma del capítol de extraccions per al trienni
que comensarà a córrer al primer de agost propvinent del corrent any MDCCI y serviren de testimonis per la dita extracció, ço és: per lo estament eclesiàstich: don Ventura de Lanuça, degà
y canonge de Tarragona, // 844r // lo doctor
Domingo Fogueras, don Joan Baptista de Olsina y Vilanova, canonges de Barcelona. Per lo estament militar: don Alexandro de Boxadós, don
Ramon de Copons del Nor, mossèn Joan Francisco de Maresch y Huguet. Per lo estament
real: mossèn Anton Grató Perpinyà y de Masferrer, mossèn Agustí Llopis, lo doctor misser
Jacinto Salinas, ciutedans honrrats de Barcelona. Y foren extrets en la forma sòlita y acostumada los següents: deputat eclesiàstich, fra don
Anton de Planella. Deputat militar, mossèn
Pere de Magarola. Deputat real, lo doctor misser Jaume Oliva. E feta la dita extracció consequtivament en la dita mateixa sala de Sant Jordi
per ésser entre dotse y una hora de la nit, se féu
extracció de oÿdors de comptes per al dit trienni
MDCCI, segons sobredita forma de lo capítol de
extraccions, y foren extrets los següents: oÿdor
eclesiàstich, fra Rafel de Padellàs. // 844v // Oÿdor militar, mossèn Jaume Eva. Oÿdor real:
mestre Pere Màrtir Cerdà.
Dissapta, a XXIII de juliol MDCCI. En aquest die
se és partit per Alella Llorens March, subrrogat
en verguer de sas senyorias, per a entregar al
il·lustre y fidelíssim senyor don Pera de Magarola, novament extret en deputat militar, la carta de sas senyorias ab lo qual lo avisan de haver
sortejat en dit càrrech com se estila.
En aquest mateix dia s’és partit per a la vila de
Puigcerdà Jacintho Morató, subrrogat en lo offici de altre dels verguers de sas senyorias, per a
entregar al il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Pera Màrtir Serdà, novament extret en oÿdor
real, la carta de sas senyorias ab lo qual lo havisan de haver sortejat en dit càrrech com se estila.
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Dimecres, a XXVII de juliol MDCCI. En aquest dia
entre las X y onse horas de la matinada se juntaren sas senyorias en la sala dels Reys de la present casa, ab las insígnias de domàs carmesí ab
lo escut de or ab las armas del General, y han
feta extracció segons forma del real decret del
offici de altre dels assessors de la present casa en
lloch y per acabament del doctor Narcís Burguès, canonge de Gerona, y és estat extret a sort
de rodolí:
En assessor: lo doctor Francisco de Balaguer, a
qui per lo procurador fiscal del General és estada posada excepció non potest quia est acessor
Baiuliae Generalis Cathaloniae; y en virtut de
ella és estat extret lo doctor don Christòfol de
Potau, a qui per dit procurador fiscal és estada
posada excepció non potest quia est de regio concilio; y per ocasió de ella se ha passat extràurer al
doctor don Francisco Meca y Vilalba.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una relació en escrits feta, mitgensant jurament per Joan Jolís y Joseph Texidó, estampers de la present // 845v // ciutat, experts anomenats per sas senyorias als XII del
corrent acerca la impressió feta per Rafel Figueró, estamper de la present casa del tercer tomo
de «Decisions» compost per lo noble don Bonaventura de Tristany, doctor de la Real Audiència del present Principat, la qual és assí cusida signada de número DXIII.
Dijous, a XXVIII de juliol MDCCI. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francesch Aromir, ha fet relació, mitgensant jurament com las indisposicions de don
Joseph de Amigant, exactor y doctor Maurici
Rechs y Gallart, assessor, de què ha fet ja relació
continua de forma que·ls han impedit y impedeixen la persona servitut de sos respectius officis.
Divendres, a XXIX de juliol MDCCI. En aquest
dia, obtemparant la noble senyora dona Theresa de Calders Desbosch y Santvicens, viuda dexada del quóndam noble don Carlos de Calders
en Barcelona populat, a una deliberació per sas
senyorias feta als VIII del corrent ab lo qual se

ordenà als officials del General a qui specte despedescan los papers necessaris per ésser feta y
resolta del preu de aquell censal preu sinch-a
// 846r // centas vuytanta-sinch lliuras en què
sortejà dita noble senyora al primer de juliol
MDCLXXXVI, que rebia sobre lo General de Cathalunya per los títols continuats en lo capbreu
de la mesada de juliol en foli CCCCXCIX. No
obstant lo ponderat per lo magnífich racional
del General y present casa de la Deputació, ab la
relació acerca de dit censal expressada en lo vot
en escrits fet per los nobles y magnífich assessors y advocat fiscal que refereix dita deliberació, ab què dit de Calders revolte al General la
quantitat de coranta-sis lliuras sis sous, la qual
servesca en descàrrega, exhoneració y a bon
compte de las tres-centas lliuras que restà devent Joan Vidal, quóndam receptor de la bolla
de Barcelona, qui restà debitor al General en la
quantitat de tres-centas lliuras, donant-se-li’n
crèdit en lo llibre de Vàlues y ab que dita de
Calders ratifica y confirme en la forma stilada las
obligacions fetas per Bernat Joan de Marimon,
fermansa que fou de dit Joan Vidal fins a la restant quantitat de cent sinquanta-tres lliuras catorsa sous. Per ço Joan Xicoy, doctor en philosofia, procurador de dita noble senyora dona
Theresa de Calders (com) consta de sa procura
en poder de Lluís Fontana, notari públic de
Barcelona, als dotse del corrent mes, lab qual
és assí cusida signada de número DXIIII, en dit
nom aprobe, ratifica y confirma la dita fermansa
feta per dit Bernat Joan de Marimon a Joan Vidal, receptor de la bolla, en quant a la dita
quantitat de cent sinquanta-tres lliuras, catorse
sous sens novació ni derogació de ninguna de
las primeras obligacions en lo acte primitiu de
dita fermansa continuadas y altrament, ans bé
acomulant a aquellas y altrament promet als
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats que
vuy són y per temps seran, encara que absent, y
a mi secretari y scrivà major present que
// 846v // sempre y quant tinga execució y lloch
la solució y paga de la dita quantitat deguda per
lo dit Vidal, donarà y pagarà al General las ditas
cent sinquanta-tres lliuras deu sous a cumpliment de ditas tres-centas lliuras en què era debitor dit Vidal, per tot lo que ne obliga la persona
y béns de dit son principal com a deutes fiscals y
reals y ab jurament, essent presents per testimonis don Francisco Ignasi de Amigant y lo doctor
Aleix Fornaguera.
En aquest mateix dia, constituhït personalment
en lo concistori de sas senyorias lo dit doctor
Xicoy com a procurador de dita senyora de Cala. a continuació una relació, una certificatòria i una procura transcrites a l’Apèndix 4, pàgs 1898-1899.
b. la qual ... DXIIII, interlineat al marge esquerre.
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ders, com consta de la procura en poder del mateix Fontana lo mateix dia en dit nom ha jurat
en mà y poder de sas senyorias com havent-se
fetas las possibles y degudes diligèncias en buscar lo acte de la original creació de dit censal,
may se ha trobat aquell.
En aquest dia Bernat Forés, notari públic real
col·legiat de Barcelona, com a procurador de
Felip Molas, major tauler del General de la vila
de Camprrodon, junt ab Ignasi Texidor, burgès
honrrat de Perpinyà y notari públich real col·legiat de dita ciutat, y a·ssolas en dit nom ha renunciat líbera y spontàneament lo offici que dit
son principal té de tauler de dita vila, consta de
dita procura en poder de Joseph Brandia, ciutedà honrrat de Barcelona, notari públich de
dita vila,a //847r // als V de juliol del corrent any
MDCCI, la qual és assí cusida signada de número
DXV en mà y poder de sas senyorias han acceptat la renunciació de dit offici si et in quantum,
etcètera. Y attès ha constat a sas senyorias que
dit Felip Molas, major de dias, no és debitor al
General com apar ab certificatòria feta per lo
magnífich racional del General y present casa
qu·és assí cusida signada de número DXVI, essent presents per testimonis Llorens March,
subrrogat en altre dels verguers de sas senyorias,
y Joan Aldabó, fuster de la present ciutat.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real junt ab mi secretari y escrivà
major y magnífich racional del General y present casa és baxat a la casa del General y bolla de
la present ciutat, y se ha constituhit en lo aposento de dita casa a hont acostuma fer sa residència lo receptor dels fraus a fi de continuarse en inventari tots los fraus que se han apresos
en lo present mes de juliol. Y los trobats són los
infrascrits y següents: als dos aprehenció feta en
casa de Esteva Umbert, celle(re)r al carrer Ampla: primo setanta palins de veta de ceda ab fil
de or y plata de difarents colors ab XV trossos;
ítem vint-i-set dotsenas y mitja de espuelas ordinàrias; ítem una dotsena de escudelletas de
bronso per frans de cavall. Ítem die XII de dit
aprehenció feta en casa de Nicolau Simonart,
francès, en lo carrer dels Flassaders: primo una
vànuva encotonada de telas ordinàrias; ítem coranta-quatra canas, dos palms galó de or fals de
amplària de un través de dit y mitg. Ítem die XXI
de dit aprehenció feta a casa del il·lustre senyor
Gerònim Enveja, canonge de la seu de // 847v //
Barcelona, de dos pessas de tela de dauhets de
matalassos cap y cua. Ítem die XXVIII de dit,
aprehenció feta a Pau Badiellas, sastre, en lo carrer de la Llibretaria de una faldilla y ropilla sena. a continuació una procura i una certificatòria transcrites
a l’Apèndix 4, pàgs. 1899-1900.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

sera. Ítem die XXIX aprehenció feta a Isidro Gassols, valer, en la riera de Sant Joan de una tela de
tafatà negra de amplària de quatra palms de tir
XXIIII canas y se n’i ha trobat de texit catorsa
canas, tres palms y lo demés sens texir. Ítem als
XV aprehenció a un sert cavaller de nació napolità dit don Joseph Real en lo camí real sota lo
lloch de Cornallà, bisbat de Barcelona, dels partits següents del que se ha fet denunciació a sas
senyorias: primo quaranta-quatra parells de
guants de Roma, colors, y vint-y-quatra vanos
de cabritillo y sinch canas, dos palms de tafatà,
de dos caps negra y sinch canas de satí de mostras de difarents colors y dos cobrallits grans de
seda brodats de seda de diffarents colors, y quatra armillas de seda de agulla, dos blaves brodadas de or, una verda y altra encarnada brodadas
de or y plata.
En aquest mateix dia Joseph Bassas, fuster, y
Anton Roig, escultor de la present ciutat, mitgensant jurament han fet relació a sas senyorias
de com havent regonegut la feyna feta y llargament expressada en un comptea // 848r // donat
per Joan Aldabó, fuster de la present casa, lo
qual se troba cusit en la mà corrent de deliberacions lo die present que està ben feta y segons
art, y que lo preu continuat en lo compte de la
dita feyna no és accessiu ans bé molt just y preu
aquivalent.

rat y ministre del General, ha fet relació a sas senyorias que com havent-se subhastat lo dret de
monedes tots los dias de encant des del endamà
de sant Ramon de Penyafort fins lo dia present,
havent-se offert diffarents axaus, no s·i ha trobat
dita alguna. Y que axí mateix, havent subhastat
per moltas diffarents diadas los tomos de la tercera part de «Decisions Civils» composta per lo
noble don Bonaventura de Tristany, doctor de
la Real Audiència, sols s·i ha trobat la dita de
dos-centas lliuras.
En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General y present casa han enviat al
excel·lentísim senyor comta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, la terna tant en la
proprietat del offici com per lo ínterim de albaraner de la bolla de la ciutat de Gerona per ser
altre dels officis compresos en la real reserva,
com de ditas ternas és de vèurer que són assí cusidas signadas de número DXVII.

Dissapta, a XXX de juliol MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias Francisco Valada, corredor de coll ju-

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís en lo present dietari un paper
imprès intitulat «Pública noticia del acierto con
que el muy illustre y fidelíssimo concistorio de la
Deputación del principado de Cathaluña,» etcètera. Dit paper tracta de tot lo obrat per sas senyorias des de què morí lo rey nostre senyor
don Carlos segon, que sia en glòria, fins lo estat
present, lo qual paper és assí cusit signat de número DXVIII.a

a. a continuació dues ternes transcrites a l’Apèndix 4, pàg.
1900.

a. a continuació l’imprès «Pública notícia del acierto con
que el muy illustre y fidelíssimo concistorio de la Deputación
del principado de Cathaluña, siempre atento a la conservación de las generales constituciones, leyes y privilegios de su
patria, utilidad pública y mayor real servicio reguló sus operaciones en los lances de dudas que se han ofrecido después
de la muerte del sereníssimo señor rey don Carlos segundo
nuestro señor, que está en el cielo, hasta la admissión y assitencia al juramento del excelentíssimo señor conde de Palma
para los cargos de lugarteniente general, en dicho principado
de la sacra, católica y real magestad del rey nuestro señor don
Felipe quarto de Aragón, que Dios guarde, y prospere»
(ACA, Dietari, N-95, a partir del foli 848v. 266p.)

848v
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Apèndix 1

13/1r

Número 1
Loa duch de Villarmosa, llochtinent y capità
General. Reverent en Christo, pare egregi, nobles y amats de la real magestat los diputats y
oÿdors de la casa de la Diputació del General de
Cathalunya, en Barcelona residents. Lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despedit en deguda forma de la Real Cancelleria
del Supremo Consell de Aragó, que és del tenor
següent: «Illustre duque de Villahermosa, primo,
gentilhombre de mi cámara, de mi Consejo de Estado y lugartiniente y capitán general. Haviéndose reparado que en el despacho que con fecha de
dos d·este se os remitió para la insiculación de los
lugares vacantes en las bolsas de los officios de la
casa de la Diputatión de esse Principado bolvió
nombrado Pablo Corbera y Palau, para uno de la
de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita del
General, que vacó por muerto de Balthazar Oriol
y Mercer, y porque hallándose este sujeto insiculado por mí en esta bolsa desde el anyo pasado de mil
seiscientos ochentaysiete, fue equivocación nombrarle otra vez en ella y mi real intento ha sido
hazer esta gracia a Joan Ribes, notario público de
Barcelona, assí por sus méritos y servicios como
porque vino propuesto en primer lugar por los diputados para dicha vacante y con aprobación
vuestra; he resuelto avisaros de ello para que en
ejecución d·esta mi real despacho sea insiculado el
dicho Joan Ribes en el lugar de dicha bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita, que
vacó este anyo por muerte de Balthazar Oriol y
Mercer, y se ponga su nombre en lugar del de Pablo Corbera y Palau, que ésta es mi real voluntad.
Dattum en Madrid, a XXXI de julio MDCLXXXIX.
Yo el rey. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit
Calatayud, regens. Vidit don Josephus Pastor, regens. Vidit don Josephus Rull, regens. Don Joseph
de Haro y Lara.» Y perquè és molt just que los

reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte
cumplits y executats. Per ço, vos diem y manam
que encontinent sens mora ni tardansa alguna
poseu en execució lo precalendat orde de sa magestat per ser esta sa real voluntat y nostra. Dattum en lo Camp de Sant Pau, prop Camprodon, als catorse de agost mil sis-cents
vuitanta-y-nou. El duque de Villarmoso. Vidit
don Michael de Cortiada. Don Joannes Baptista
de Aloy, secretarius.
Vuestra excellencia manda a los diputados y oydores de cuentas del General de Chatalunya pongan en execución la orden de su magestad arriba
expresada.

41/3r

a. despaig intercalat entre els folis 12v-13r del trienni 16891692.
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Número 14
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentissimo octuagesimo nono,
die vero decima sexta, mensis septembris ejusdem
anni intitulata, presente et in his vocato, requisito et rogato Paulo Just, scriptore jurato, sub me
Josepho Fores et Cortell, notario publico regio collegiato Barchinone, infrascripto, et presentibus
etiam Laurentio Bellver, civi honorato Barchinone, in villa de Valls, Campi et archidiocesi Tarrachonae populato, Barchinone reperto, et Silvestro Camp, laboratore, Barchinone degente,
pro testibus ad ista vocatis specialter et assumptis,
constitutus personaliter doctor Joannes Quadres,
procurator fiscalis Generalis Cathaloniae, in domibus fra don Francisci Ferrer, prioris Sancti
Cucufati Vallensis, ordinis divi Benedicti, coadjutoris regentis computorum domus Deputationis presentis Cathaloniae principatus, cum acistencia Josephi Pallegri, alteris ex virgariis dictae
domus, requisivit mihi jamdicto Paulo Just,
scriptore praefato quattenus, instrumentum cona. protesta intercalada entre els folis 40v-41r del trienni
1689-1692.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

ficeret de infrascriptis et sequentibus: «Senyor.
Miquel Ferran, subbatlle de la present ciutat, li
insto y requiresch me done la assistència necessària com a official real per negocis del General que ja la·y tinch instada en la devallada de
Santa Eulària, devant la casa del doctor en medecina Jaume Fontana, la qual me ha denegada
llanssant mà al espadí, arrencant d’ell y lo fadrí
ab una pistola en la mà envestint-ma a mi dit
doctor Joan Quadres, procurador fiscal. Al què
jo los girí las espatllas cridant acistència al General en pena de dos mil ducats que vostra
mercè senyor subbatlle me la done y lo dit subbatlle, cridant, me ha alcanssat en casa de dit
don Francisco de Ferrer, denegant semblant assitència y volent-me apèndrer y llavar-me la espasa. En continuació de dita assistència demanada, lo interpel·lo y requiresch que ara,
encontinent, la done y fasse la assistència ja demanada per negocis del General, a pena // 3v //
de dos mil lliuras barcelonesas aplicadoras al
General, en cas de denegació de dita acistència,
junt ab las demés penas que los officials reals
incorren en cas de denegació de semblants
acistèncias.» Et dictus Michael Ferran incontinenti respondendo dixit «se aturà lo temps de la
constitució per a respòndrer.» Et iterum dictus
doctor Quadres requisivit dicto Ferran «que li
fes acistència com dalt tenia dit.» Et dictus Michael Ferran iterum respondendo dixit «que està
ocupat per servey de sa magestat y que si aturem lo temps de dita constitució.» De quibus, et
caetera. Deinde autem adveniente die decima
octava, praedictorum mensis et anni, dictus Michael Ferran, subbajulus praedictus, constitutus
personaliter coram et ante presentiam mei Josephis Fores et Cortell, auctoritate regia notarii
publici regis collegiati Barchinone infrascripti,
intus domus meae propriae habitationis, quas foveo in presenti civitate coram simenterio ecclesiae
parrochialis Beatae Mariae de Pinu, presentis civitatis, et presentibus etiam Joanne Maranes, sutore, et Jacobo Llaurado, cacipone, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis, respondedit supradictae requisitioni
in hunc qui sequitur modum: «Responent Miquel Ferran, sotsbatlle de la present ciutat y alguasil del civil, a un paper rebut segons se diu
per Pau Just, escrivent jurat, com a substitut de
Joseph Forés y Cortell, notari públich y del
col·legi de notaris reals de la present ciutat, y
axí bé per persona privada y que no té auctoritat alguna, fet als setse del corrent, que comensa «Constituhit personalment» y acaba «ne lleve acte», diu y dedueix que tot lo contengut en
dit paper és contra la veritat perquè lo fet de
ella fou que a ell dit Ferran se li donà un cartell
de diada de divut del mes de setembre mil siscents vuytanta-vuyt, despedit en forsa de real
provisió, feta per lo magnífich Miquel Joan de
1364

Taverner y Rubí, doctor de la Real Audiència,
vuy promogut al puesto de reverent canceller
de Cathalunya, a instància de Marianna Pallajà,
viuda de Joseph Pallajà, quòndam, goda-// 4r //
maciller de la present ciutat, per a capturar al
doctor Joan Quadres, per cert deute civil; que
lo die setze del mes corrent anant ell, responent, acompanyat de un fadrí trobà al dit doctor Quadras en lo carrer del Avemaria, que travessa del carrer dels Banys al Fossar del Pi; que
advertint lo dit doctor Quadres se retirà, encaminant-se ab pas apressurat envés dit carrer dels
Banys, prenent envès la devallada de Santa
Eulària; y que ell ab commitiva de dit fadrí,
portant la vara de rey estesa en la mà, anant en
saguiment de dit Quadres li digué ab veu alta
diffarents vegadas que·s tingués al rey, sens que
dit Quadres parlàs paraula, continuant la fuga
fins a poch antes de entrar al carrer de Sant Domingo, a hont se detingué posant mà a la espasa, fent resistència formal a ell responent; y
acercant-se-li lo dit fadrí per executar la captura
li digué ell responent que li tiràs si no se aturaba, a fi tantsolament de posar-lo en temor y
perquè obehís com devia al crit del rey. No
obstant axò, continuà en la fuga per dit carrer
de Sant Domingo avall fins a arribar a una casa,
en què se diu habita don Francisco Ferrer,
monjo y prior del monestir de Sant Cugat del
Vallès, a hont se executà la captura. Y en tot
aquest temps no parlà dit Quadres paraula alguna, si sols ell vociferava que·s tingués al rey.
Y al cap de rato que fou capturat dit Quadres li
digué li fes acistència per cosas del General. Al
què li respongué que ni ell ni dit Quadres lo
podia demanar ni ell responent concedir per tenir de antes capturat al dit Quadres de orde de
superior. Essent axí com és la veritat del fet, se
veu ab evidència lo dol y frau de dit Quadras en
lo paper sobredit, fingint-se haver demanat
acistència per negocis del General ja devant la
casa del doctor en medicina Jaume Fontana, a
més que patentment le manifestà no anar per
negocis del General, perquè anava sol sens acisitir-li altre official ni ensenya, orde ni instrucció, com no la tenia per poder obligar a ell responent lo acistís, que en effecte, a ésser axí, ab
tot cuydado li haguera donat y fet la acistència
deguda ni // 4v // de altre manera podia dexar
de capturar-lo per no ésser dit Quadres exempt
de la jurisdicció ordinària, ans bé subjecte a ella
y al rigor de la escriptura de ters, a la qual no·s
podia prejudicar en dany del acreador. Per ço,
donant la present resposta requireix a vós Jospeh Forés y Cortell, notari, no lliureu acte de
dit paper o protesta sens incerta de la present
resposta.» Requirens, et caetera. De quibus, et
caetera. Quae fuerunt acta diebus antedictis et
presentibus etiam testibus supradictis.

In quorum fidem licet aliena manu scriptorum
ego dictus Josephus Fores et Cortell, auctoritate regia notarius publicus regius collegiatus
Barchinone, hic me subscribo et meam solitum
artis nottariae in publicis claudendis appono
sig+num.

41/5r

cell.» Et dictus nobilis fra don Franciscus de Ferrer iterum requisivit supradictis offitialibus
«que lo aportassen a la presó del senyor bisbe.»
Et iterum respondendo dixerunt «que no tenian
tal orde y que no·u podian fer.» De quibus, et
caetera. Deinde autem adveniente die decima
octava praedictorum mensis et anni constitutus
personaliter Michael Ferran, subbajulus, coram
et ante presentiam mei Josephi Fores et Cortell,
auctoritate regia notarii publici regii collegiati
Barchinone infrascripti, intus domus meae propriae habitationis, quas foveo in presenti civitate
coram simenterio ecclesiae parrochialis Beatae
Mariae de Pinu, presentis civitatis, et presentibus etiam Joanne Maranes, sutore, et Jacobo
Llaurado, cacipone, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis repondedit supradictae requisitioni in hunc qui sequitur modum: «Responent Miquel Ferran,
sotsbatlle de la present ciutat y aguasil del civil,
a un paper o requiriment rebut segons se diu
per Pau Just, escrivent jurat, com a substitut
de Joseph Forés y Cortell, notari públich del
col·legi de notaris reals de la present ciutat, y
axí bé per persona privada, y que no tenia autoritat alguna, fet als setse del corrent, que comensa «Lo senyor don Francisco Ferrer» y acaba «requiriment» diu y dedueix que la casa a
hont fonch capturat lo doctor Joan Quadras,
ciutedà de Barcelona, encara que se suposa fos
habitada per dit don Francisco Ferrer, monjo y
prior del monestir de Sant Cugat del Vallès,
ajudat de regent los comptes del General, no
és lloch immune ni exempt de la jurisdicció ordinària secular, ni lo contrari té fonament algú.
Per tant, donant la present resposta requireix a
vós Joseph Forés y Cortell, notari, no lliureu
acte de dit paper o protesta sens inserta de la
present resposta.» Requirens, et caetera. De
quibus omnibus et singulis. Que // 6r // fuerunt
acta diebus antedictis et presentibus etiam testibus supradictis.

Número 15
Noverinta universis quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentissimo octuagesimo nono,
die vero decima sexta mensis septembris ejusdem
anni intitulata, presente et in his vocato, requisito atque rogato me Joanne Romeu, notario regio collegiato Barchinone, vice et loco me Josephi
Fores et Cortell, notarii regii collegiati Barchinone infrascripti, et presentibus etiam nobili
doctori Dominico de Verdier, utriusque jure
doctori, Barchinone populato, et Josepho Pallegri, passamanerio et virigario domus Deputationis presentis principatus Cathaloniae, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis,
constitutus personaliter nobilis fra don Franciscus de Ferrer, prior regalis monasterii Sancti
Cucuphati Vallensis, ordinis divi Benedicti, coadjutor regentis computorum dictae domus Deputationis, intus domus suae propriae habitationis, quas fovet in presenti civitate Barchinone,
in vico dicto lo carrer de Sant Domingo, requisivit dicto Joanni Romeu, notario, quatenus instrumentum conficeret de infrasciptis et sequentibus: «Senyor. Joseph Gelabert, agusil real,
Francesch Melchior, subveguer, y Miquel Rovira, capdeguayta del senyor veguer, attenent y
conciderant que en ma casa se trobà la persona
del doctor Joan Quadras, procurador fiscal del
General de Cathalunya, lo qual vostras mercès
volen aportar pres y capturat de orde del molt
il·lustre y reverent Miquel Joan de Taverner y
Rubí, canceller del present Principat, y axí protesto a vostres mercès que no·u permeto ni
permètrer vull se’n aporten la persona de dit
doctor Joan Quadras de ma casa, tant per ser
jo ajudant de regent los comptes de dit General y axí ésser una casa y personas en ella trobadas de baix salvaguarda, segons reals privilegis
de dit General y estigan en observanssa la casa
del dit General y altrament ser persona ecclesiàstica y estar subjecta immediadament al senyor abat de Sant Cugat. Y axí ab totas aquellas protestas y salvetat omni modo meliori fas
lo present requiriment.» De quibus, et caetera.
Et dicti magnifici Jospehus Gelabert, // 5v //
Franciscus Melchior et Michael Rovira, respondendo dixerunt «que se’n remetian al real con-

In quorum fidem licet aliena manu scriptorum
ego dictus Josephus Fores et Cortell, auctoritate regia notarius publicus regius collegiatus
Barchinone, hic me subscribo et meam solitum
artis nottariae in publicis claudendis appono
sig+num.

49/1r

a. protesta intercalada entre els folis 40v-41r del trienni
1689-1692.
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Número 22
Ena lo manual corrent de compte nou de la taula de lo cambi o comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona, sots jornada de vint-y-dos
a. partida de taula intercalada entre els folis 48v-49r del
trienni 1689-1702.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

de octubre del any mil sis-cents vuytanta-y-nou
se troba descrita y continuada una partida sens
solta del thenor següent:
Déu. Joseph Palegrí, altre dels verguers dels
molt il·lustres senyors deputats y en dit nom
segrestador dels béns de Francisco Vila y de
Prat, que per ell direm a Joan Vazià, aguazil
real extraordinari, dir són per consemblants
que als 19 del corrent mes ha girades en la present taula per la mitja anyada del lloguer de la
casa que dit Vasià habita en lo carrer de la Bocaria, y per la mitja anyada cayguda y que comensà a córrer al primer de setembre pròximpassat y finirà lo últim de fabrer vinent y del
any 1690 // 1v // inclusive. Y dita revolta fa no
acceptant dita partida, perquè dit Vasià ha
molt temps que de orde del il·lustríssim consistori de buydar dita casa, com en effecte la ha
de buydar, y de no fer-ho encontinent li protestà de tot lo lícit de protestar omni modo meliori cum juria plenitudine. Y la present partida
se fa en virtut de deliberasió presa lo die present en lo il·lustríssim concistori dels senyors
deputats. Vint lliuras. XX lliuras.
De praemissis licet calamo alieno scriptis fidem
facio ego Gaspar Sayol, notarius publicus Barchinone, scriba subrogatus dictae tabulae per indispositionem domni Petri Martyris Llunell, notarii
etiam publici Barchinone et scribae dictae tabulae, haec propria subscribens manu.

49/2r

Número 23
Jesús,a Maria, Joseph. Memorial dels llibres que
se entregan al magnífich racional de la casa del
General de Chatalunya del dret del General del
trienni 1686 a 1689. És com se segueix:
Primo, col·lecta de Barcelona. Mataró, dos llibres receptor y credenser de la tersa de juliol,
agost y setembre 1686; Granollés, un llibre;
Martorell, un llibre; Caldes, un llibre; Sant Seloni, un llibre; Sabadell, un llibre; Tarrasa, un
llibre. Tersa octubre, novembre, desembre
1686: Mataró, dos llibres; Granollés, un llibre;
Martorell, un llibre; Caldes, un llibre; Sant Seloni, un llibre; Sabadell, un llibre; Tarrasa, un
llibre. Tersa janer, fabrer y mars 1687: Mataró,
dos llibres; Granollés, un llibre; Martorell, un
llibre; Caldes, un llibre; Sant Seloni, un llibre;
Sabadell, un llibre; Tarrasa, un llibre. Tersa
abril, maig y juny 1687: Mataró, dos llibres;
Granollés, un llibre; Martorell, un llibre; Cala. memorial intercalat entre els folis 48v-49r del trienni
1689-1702.
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des, un llibre; Sant Seloni, un llibre; Sabadell,
un llibre; Tarrasa, un llibre.
Tersa juliol, agost y setembre 1686: Gerona,
dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, dos llibres;
Bagur, un llibre; Malgrat, un llibre; Pineda, un
llibre; Calella, un llibre; Sant Pol, un llibre; Canet, un llibre; Arenys, un llibre; Escala, un llibre; Cadaqués, un llibre; Rosas, un llibre; Torroella, un llibre; Llanzà, un llibre; Banyolas, un
llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Palafrugell, un llibre; Blanes, un llibre; Lloret, dos llibres; Tossa, un llibre; Palamós, dos llibres; Figueres, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre;
Sant Llorens de la Muga, un llibre; Junquera,
un llibre; Besalú, un llibre; Selva de Rosas, un
llibre; Massanet, un llibre. Col·lecta de Gerona,
tersa de octubre, novembre, desembre 1686:
Gerona, dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, dos
llibres; Palafrugell, un llibre; Palamós, un llibre;
Tossa, un llibre; Lloret, dos llibres; Blanes, un
llibre; Cadaquès, un llibre; Torroella, un llibre;
Junquera, un llibre; Castelló de Empúries, un
llibre; // 2v // Banyolas, un llibre; Selva de Rosas, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre;
Arenys, un llibre; Canet, un llibre; Sant Pol, un
llibre; Calella, un llibre; Pineda, un llibre; Malgrat, un llibre; Bagur, un llibre; Figueres, un llibre; Llanzà, un llibre; Escala, un llibre; Bisbal,
un llibre; Besalú, un llibre; Sant Llorens de la
Muga, un llibre; Massanet, un llibre. Col·lecta
de Gerona, janer, fabrer y mars 1687: Gerona,
dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, dos llibres;
Bagur, un llibre; Malgrat, un llibre; Pineda, un
llibre; Calella, un llibre; Sant Pol, un llibre; Canet, un llibre; Arenys, un llibre; Escala, un llibre; Cadaqués, un llibre; Rosas, un llibre; Torroella, un llibre; Llanzà, un llibre; Banyolas, un
llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Palafrugell, un llibre; Blanes, un llibre; Lloret, dos llibres; Tossa, un llibre; Palamós, dos llibres; Figueres, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre;
Sant Llorens de la Muga, un llibre; Junquera,
un llibre; Besalú, un llibre; Selva de Rosas, un
llibre; Massanet, un llibre.
Col·lecta de Vich, tersa de juliol, agost y setembre 1686: Vich, un llibre; Manrresa, un llibre;
Ripoll, un llibre; Berga, un llibre; Bagà, un llibre; Camprrodon, un llibre; Olot, un llibre;
Sant Joan Sasbadessas, un llibre. // 3r // Colecta
de Vich, tersa octubre, novembre y desembre
1686: Vich, un llibre; Manrresa, un llibre; Ripoll, un llibre; Berga, un llibre; Bagà, un llibre;
Camprrodon, un llibre; Olot, un llibre; Sant
Joan Sasbadessas, un llibre. Col·lecta de Vich,
tersa janer, fabrer y mars 1687: Vich, un llibre;
Manrresa, un llibre; Ripoll, un llibre; Berga, un
llibre; Bagà, un llibre; Camprrodon, un llibre;
Olot, un llibre; Sant Joan Sasbadessas, un llibre.

Col·lecta de Vich, tersa abril, maig y juny 1687:
Vich, un llibre; Manrresa, un llibre; Ripoll, un
llibre; Berga, un llibre; Sant Joan Sasbadessas,
un llibre; Bagà, un llibre; Camprrodon, un llibre; Olot, un llibre.
Col·lecta de Puigcerdà tersa octubre, novembre, desembre 1686: Puigcerdà, dos llibres;
Bellver, un llibre; Ribes, un llibre. Col·lecta de
Puigcerdà tersa janer, febrer y mars 1687: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un llibre; Ribes, un
llibre. Col·lecta de Puigcerdà tersa abril, maig y
juny 1687: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un
llibre; Ribes, un llibre.
Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa juliol, agost
y setembre 1686: dita tersa, dos llibres. Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa octubre, novembre
y desembre 1686: dita tersa, dos llibres.
Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa janer, febrer
y mars 1687: dita tersa, dos llibres. Col·lecta de
la Seu de Urgell, tersa abril, maig y juny 1687:
dita tersa, un llibre.
Col·lecta de Vilafranca, tersa juliol, agost y setembre 1686: Vilafranca, un llibre; Igualada, un
llibre; Sitjes, un llibre; Vilanova, un llibre; Vendrell, un llibre; Torredenbarra, un llibre; Tamarit, un llibre. Col·lecta de Vilafranca, tersa octubre, novembre y desembre 1686: Vilafranca, un
llibre; Igualada, un llibre; Sitjes, un llibre; Vilanova, un llibre; Vendrell, un llibre; Torredenbarra, un llibre; Tamarit, un llibre. Col·lecta de
Vilafranca, tersa janer, febrer y mars 1687: Vilafranca, un llibre; Igualada, un llibre; Sitjes, un
llibre; Vilanova, un llibre; Vendrell, un llibre;
Torredenbarra, un llibre; Tamarit, un llibre.
Col·lecta de Vilafranca, tersa abril, maig y juny
1686: Vilafranca, un llibre; Igualada, un llibre;
Sitjes, un llibre; //3v // Vilanova, un llibre; Vendrell, un llibre; Torredenbarra, un llibre; Tamarit, un llibre.
Col·lecta de Tarragona, tersa juliol, agost y setembre 1686: Tarragona, dos llibres; Vila-seca,
un llibre; Alcover, un llibre; Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Valls, un llibre; Monrroig, un llibre; Riu de Canyas, un llibre; Alforja, un llibre; Riudoms, un llibre; La Selva, un
llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa octubre,
novembre y desembre 1686: Tarragona, dos
llibres; Vila-seca, un llibre; Alcover, un llibre;
Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Valls, un
llibre; Monrroig, un llibre; Riu de Canyas, un
llibre; Alforja, un llibre; Riudoms, un llibre;
Selva, un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa
janer, febrer y mars 1687: Tarragona, dos llibres; Vila-seca, un llibre; Alcover, un llibre;
Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Valls, un
llibre; Monrroig, un llibre; Riu de Canyas, un
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llibre; Alforja, un llibre; Riudoms, un llibre; La
Selva, un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa
abril, maig y juny 1687: Tarragona, dos llibres;
Vila-seca, un llibre; Alcover, un llibre; Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Valls, un llibre;
Monrroig, un llibre; Riu de Canyas, un llibre;
Alforja, un llibre; Riudoms, un llibre; La Selva,
un llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa juliol, agost y setembre 1686: Balaguer, un llibre; Castelló de
Farfanya, un llibre; Pons, un llibre; Agramunt,
un llibre; Cubells, un llibre; Vilanova de Mesa,
un llibre. Col·lecta de Balaguer, tersa octubre,
novembre y desembre 1686: Balaguer, un llibre; Castelló de Farfanya, un llibre; Pons, un
llibre; Agramunt, un llibre; Cubells, un llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa janer, febrer y mars
1687: Balaguer, un llibre; Castelló de Farfanya, un llibre; Vilanova de Mesa, un llibre;
Pons, un llibre; Agramunt, un llibre; Cubells,
un llibre. Col·lecta de Balaguer, tersa abril,
maig y juny 1687: Balaguer, un llibre; Castelló
de Farfanya, un llibre; Pons, un llibre; Agramunt, un llibre; Cubells, un llibre; Vilanova de
Mesa, un llibre.
Col·lecta de Monblanch, tersa juliol, agost y setembre 1686: Monblanch, un llibre; Sarreal, un
llibre; Prades, un llibre; Porrera, un llibre; Ulldemolins, un llibre; Gratallops, un llibre; Cornudella, un llibre; // 4r // Falsset, un llibre.
Col·lecta de Monblanch, tersa octubre, novembre y desembre 1686: Monblanch, un llibre; Sarreal, un llibre; Prades, un llibre; Porrera, un llibre; Ulldemolins, un llibre; Gratallops, un
llibre; Cornudella, un llibre. Col·lecta de Monblanch, tersa janer, febrer y mars 1687: Monblanch, un llibre; Prades, un llibre; Porrera, un
llibre; Ulldemolins, un llibre; Gratallops, un llibre; Cornudella, un llibre; Sarreal, un llibre;
Falsset, un llibre. Col·lecta de Monblanch, tersa
abril, maig y juny 1687: Monblanch, un llibre;
Cornudella, un llibre; Porrera, un llibre; Gratallops, un llibre; Prades, un llibre; Ulldemolins,
un llibre; Sarreal, un llibre; Falsset, un llibre.
Col·lecta de Tàrrega, tersa juliol, agost y setembre 1686: Tàrrega, un llibre; Verdú, un llibre;
Bellpuig, un llibre. Col·lecta de Tàrrega, tersa
octubre, novembre y desembre 1686: Tàrrega,
un llibre; Verdú, un llibre; Bellpuig, un llibre.
Col·lecta de Tàrrega, tersa janer, febrer y mars
1687: Tàrrega, un llibre; Verdú, un llibre; Bellpuig, un llibre. Col·lecta de Tàrrega, tersa abril,
maig y juny 1687: Tàrrega, un llibre; Verdú, un
llibre; Bellpuig, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa de juliol, agost y setembre 1686: Tortosa, dos llibres; Alcanar, un

[ 1689 ]

[ 1689 ]

llibre; Arnes, un llibre; Paüls, un llibre; Corbera, un llibre; Vinebre, un llibre; Bot, un llibre;
Xerta, un llibre; Vilalba, un llibre; Fatarella, un
llibre; Flix, un llibre; Gandeza, un llibre; Pinell,
un llibre; La Cènia, un llibre; Móra, un llibre;
Garçia, un llibre; Benifallet, un llibre; Orta, un
llibre; Amposta, un llibre; Tivissa, un llibre; Pobla, un llibre; Miravet, un llibre; Ribarroja, un
llibre; Ginestar, un llibre; Ulldecona, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa de octubre, novembre, desembre 1686: Tortosa, dos llibres; Amposta, un llibre; Ulldecona, dos llibres; Cènia,
un llibre; Tivissa, un llibre; Bot, un llibre; Ribaroja, un llibre; Orta, un llibre; Xerta, un llibre;
Miravet, un llibre; // 4v // Garçia, un llibre;
Móra, un llibre; Alcanar, un llibre; Arnes, un llibre; Corbera, un llibre; Fatarella, un llibre; Benifallet, un llibre; Pinell, un llibre; Venebre, un
llibre; La Pobla, un llibre; Paüls, un llibre; Gandeza, un llibre; Flix, un llibre; Vilalba, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa janer, fabrer y mars
1687: Tortosa, dos llibres; Amposta, un llibre;
Paüls, un llibre; Tivissa, un llibre; Escó, un llibre; Vilalba, un llibre; Vinebre, un llibre; Fatarella, un llibre; Xerta, un llibre; La Cènia, un llibre; Miravet, un llibre; Alcanar, un llibre;
Garcia, un llibre; Móra, un llibre; Orta, un llibre; Pinell, un llibre; Corbera, un llibre; Benifallet, un llibre; La Pobla, un llibre; Flix, un llibre;
Ulldecona, un llibre; Bot, un llibre; Riba-roja,
un llibre; Gandeza, un llibre; Ginestar, un llibre; Arnes, un llibre. Col·lecta de Tortosa, abril,
maig y juny 1687: Tortosa, dos llibres; Ulldecona, dos llibres; Gandesa, un llibre; Xerta, un
llibre; Amposta, un llibre; Vilalba, un llibre; Pobla, un llibre; Benifallet, un llibre; Paüls, un llibre; Corbera, un llibre; Vinebre, un llibre; Escó,
un llibre; Arnes, un llibre; Móra, un llibre; Flix,
un llibre; Orta, un llibre; Basea, un llibre; Pinell,
un llibre; Garçia, un llibre; Alcanar, un llibre; La
Cènia, un llibre; Miravet, un llibre; Ribarroja,
un llibre; Fatarella, un llibre; Tivissa, un llibre;
Ginestar, un llibre.
Col·lecta de Cervera, tersa juliol, agost y setembre 1686: Cervera, un llibre; Guissona, un llibre; Cardona, un llibre; Torà, un llibre; Solsona, un llibre; Santa Coloma, una fe del tauler.
Col·lecta de Cervera, tersa octubre, novembre y
desembre 1686: Cervera, un llibre; Guissona,
un llibre; Cardona, un llibre; Solsona, un llibre;
Santa Coloma, una fe del tauler; Torà, un llibre.
Col·lecta de Cervera, tersa janer, febrer y mars
1687: Cervera, un llibre; Guissona, un llibre;
Torà, un llibre; Santa Coloma, una fe del tauler;
Cardona, un llibre; Solsona, un llibre. // 5r //
Col·lecta de Cervera, tersa abril, maig y juny
1687: Cardona, un llibre; Torà, un llibre; Santa
Coloma, una fe del tauler; Guissona, un llibre;
Solsona, un llibre.
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Col·lecta de Tremp y Pallàs, tersa juliol, agost y
setembre 1686: Tremp, un llibre; Pont de
Suert, un llibre; Vilallar, un llibre; Escaló, un llibre; Esterri D’Ani, un llibre; Tírvia, un llibre;
Viella, dos llibres; Bossost, un llibre. Col·lecta
de Tremp y Pallàs, tersa octubre, novembre y
desembre 1686: Tremp, un llibre; Pont de
Suert, un llibre; Vilallar, un llibre; Escaló, un llibre; Esterri D’Ani, un llibre; Tírvia, un llibre;
Viella, un llibre; Bossost, un llibre; Salardú, un
llibre. Col·lecta de Tremp y Pallàs, tersa janer,
febrer y mars 1687: Tremp, un llibre; Vilallar,
un llibre; Esterri D’Ani, un llibre; Tírvia, un llibre; Viella, un llibre; Salardú, un llibre; Bossost,
un llibre Pont de Suert, un llibre; Escaló, un llibre. Col·lecta de Tremp, tersa abril, maig, juny
1687: Tremp, un llibre; Vilallar, un llibre; Salardú, un llibre; Viella, un llibre; Bossost, un llibre;
Pont de Suert, un llibre; Escaló, un llibre; Tírvia, un llibre; Esterri d’Ani, un llibre; Sort, un
llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa juliol, agost y setembre 1686: Lleyda, dos llibres; Ayguayre, un llibre; Alfarràs, un llibre; Torras de Segre, un llibre; Seròs, un llibre; Arbeca, un llibre; Aytona,
un llibre; Borjas, un llibre; Granja, un llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa octubre, novembre y
desembre 1686: Lleyda, dos llibres; Ayguayre,
un llibre; Alfarràs, un llibre; Torras de Segre, un
llibre; Seròs, un llibre; Arbeca, un llibre; Aytona, un llibre; Borjas, un llibre; Granja, un llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa janer, febrer y mars
1687: Lleyda, dos llibres; Granja, un llibre; Alfarràs, un llibre; Torras de Segre, un llibre;
Seròs, un llibre; Arbeca, un llibre; Aytona, un
llibre; Borjas, un llibre; Ayguayre, un llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa abril, maig, juny
1687: Lleyda, dos llibres; Granja, un llibre; Alfarràs, un llibre; Torras de Segre, un llibre;
Seròs, un llibre; Aytona, un llibre; Borjas, un llibre; // 5v // Ayguayre, un llibre; Arbeca, un llibre.
Llibres del segon any de dos del primer de juliol
1687 al últim de juny 1688 per terças:
Primo, col·lecta de Barcelona, tersa juliol, agost
y setembre 1687: Mataró, dos llibres receptor y
credenser; Granollés, un llibre; Tarraça, un llibre; Martorell, un llibre; Caldes, un llibre; Sabadell, un llibre; Sant Seloni, un llibre. Col·lecta
de Barcelona, tersa, octubre, novembre y desembre 1687: Mataró, dos llibres; Granollés, un
llibre; Tarraça, un llibre; Martorell, un llibre;
Caldes, un llibre; Sabadell, un llibre; Sant Seloni, un llibre. Col·lecta de Barcelona, tersa, janer, febrer y mars 1688: Mataró, dos llibres;
Granollés, un llibre; Tarraça, un llibre; Martorell, un llibre; Caldes, un llibre; Sabadell, un lli-

bre; Sant Seloni, un llibre. Col·lecta de Barcelona, tersa, abril, maig y juny 1688: Mataró, dos
llibres; Granollés, un llibre; Tarraça, un llibre;
Martorell, un llibre; Caldes, un llibre; Sabadell,
un llibre; Sant Seloni, un llibre.

Pol, un llibre; Malgrat, un llibre; Palafrugell,
un llibre; Escala, un llibre; Torroella, un llibre;
Selva de Roses, un llibre; Llansà, un llibre; Roses, un llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre.

Col·lecta de Gerona, tersa juliol, agost y setembre 1687: Gerona, dos llibres; Pineda, un
llibre; Calella, un llibre; Tossa, un llibre; Blanes, un llibre; Sant Pol, un llibre; Malgrat, un
llibre; Palafrugell, un llibre; Llansà, un llibre;
Bagur, un llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre; Besalú, un
llibre; Torroella, un llibre; Banyoles, un llibre;
Bisbal, un llibre; Canet, un llibre. Col·lecta de
Gerona, se segueix: Arenys, un llibre; Palamós,
un llibre; Lloret, dos llibres; Figueres, un llibre; Massanet, un llibre; Escala, un llibre; Sant
Llorens de la Muga, un llibre; Cadaquès, un
llibre; Junquera, un llibre; Selva de Rosas, un
llibre; Sant Feliu de Guíxols, un llibre. Col·lecta de Gerona, tersa de octubre, novembre y
desembre 1687: Gerona, dos llibres; Sant Feliu
de Guíxols, un llibre; Pineda, un llibre; Calella,
un llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Tossa, un llibre; Blanes, un llibre; Sant Pol, un llibre; Malgrat, un llibre; Palafrugell, un llibre;
Figueres, un llibre; Besalú, un llibre; La Junquera, un llibre; // 6r // Roses, un llibre; La
Selva de Rosas, un llibre; Torroella, un llibre;
Sant Pere Pescador, un llibre; Bagur, un llibre;
Canet, un llibre; Arenys, un llibre; Palamós, un
llibre; Lloret, dos llibres; Cadaquès, un llibre;
Banyoles, un llibre; Escala, un llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre; Bisbal, un llibre;
Llansà, un llibre; Massanet, un llibre. Col·lecta
de Gerona, tersa janer, febrer y mars 1688:
Gerona, dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, un
llibre; Pineda, un llibre; Calella, un llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Tossa, un llibre;
Blanes, un llibre; Sant Pol, un llibre; Malgrat,
un llibre; Palafrugell, un llibre; Figueres, un llibre; Besalú, un llibre; La Junquera, un llibre;
Roses, un llibre; La Selva de Rosas, un llibre;
Torroella, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre; Bagur, un llibre; Canet, un llibre; Arenys,
un llibre; Palamós, un llibre; Lloret, dos llibres;
Cadaquès, un llibre; Banyoles, un llibre; Escala, un llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre; Bisbal, un llibre; Llansà, un llibre; Massanet, un llibre. Col·lecta de Gerona, tersa abril,
maig y juny 1688: Gerona, dos llibres; Sant
Feliu de Guíxols, un llibre; Bagur, un llibre;
Canet, un llibre; Arenys, un llibre; Palamós, un
llibre; Lloret, dos llibres; Figueres, un llibre;
Junquera, un llibre; Cadaqués, un llibre; Banyoles, un llibre; Bisbal, un llibre; Castelló de
Empúries, un llibre; Massanet, un llibre; Besalú, un llibre; Pineda, un llibre; Calella, un llibre; Tossa, un llibre; Blanes, un llibre; Sant

Col·lecta de Vich, tersa juliol, agost y setembre
1687: Vich, un llibre; Camprrodon, un llibre;
Ripoll, un llibre; Sant Joan Sasbadessas, un llibre; Manrresa, un llibre; Olot, un llibre; Berga,
un llibre. Col·lecta de Vich, tersa octubre, novembre y desembre 1687: Vich, un llibre;
Camprrodon, un llibre; Ripoll, un llibre; Sant
Joan Sasbadessas, un llibre; //6v // Manrresa, un
llibre; Olot, un llibre; Berga, un llibre. Col·lecta
de Vich, tersa janer, fabrer y mars 1688: Vich,
un llibre; Camprrodon, un llibre; Ripoll, un llibre; Sant Joan Sasbadessas, un llibre; Manrresa,
un llibre; Olot, un llibre. Col·lecta de Vich, tersa abril, maig y juny 1688: Vich, un llibre;
Camprrodon, un llibre; Ripoll, un llibre; Sant
Joan Sasbadessas, un llibre; Manrresa, un llibre;
Olot, un llibre.
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Col·lecta de Puigcerdà, tersa juliol, agost y setembre 1687: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un
llibre; Ribes, un llibre. Col·lecta de Puigcerdà,
tersa octubre, novembre y desembre 1687:
Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un llibre; Ribes,
un llibre. Col·lecta de Puigcerdà, tersa janer, febrer y mars 1688: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un llibre; Ribes, un llibre. Col·lecta de
Puigcerdà, tersa abril, maig y juny 1688: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un llibre; Ribes, un
llibre.
Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa juliol, agost
y setembre 1687: dita tersa, dos llibres. Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa octubre, novembre
y desembre 1687: dita tersa, dos llibres.
Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa janer, febrer
y mars 1688: dita tersa, dos llibres. Col·lecta de
la Seu de Urgell, tersa abril, maig y juny 1688:
dita tersa, dos llibres.
Col·lecta de Vilafranca, tersa juliol, agost y setembre 1687: Vilafranca, un llibre; Igualada, un
llibre; Torredenbarra, un llibre; Vendrell, un llibre; Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Vilanova, un llibre. Col·lecta de Vilafranca, tersa octubre, novembre y desembre 1687: Vilafranca, un
llibre; Igualada, un llibre; Torredenbarra, un llibre; Vendrell, un llibre; Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Vilanova, un llibre. Col·lecta de
Vilafranca, tersa janer, febrer y mars 1688: Vilafranca, un llibre; Igualada, un llibre; Torredenbarra, un llibre; Vendrell, un llibre; Tamarit, un
llibre; Sitjes, un llibre. Col·lecta de Vilafranca,
tersa abril, maig y juny 1688: Vilafranca, un llibre; Igualada, un llibre; Torredenbarra, un lli-
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bre; Vendrell, un llibre; Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Vilanova, un llibre.
Col·lecta de Tarragona, tersa juliol, agost y setembre 1687: Tarragona, dos llibres; Vila-seca,
un llibre; Riudoms, un llibre; Valls, un llibre;
Cambrils, un llibre; // 7r // Monrroig, un llibre;
Alcover, un llibre; Riudecanyes, un llibre; La
Selva, un llibre; Alforja, un llibre. Col·lecta de
Tarragona, tersa octubre, novembre y desembre 1687: Tarragona, dos llibres; Riudoms, un
llibre; Vila-seca, un llibre; Valls, un llibre; Alcover, un llibre; Alforja, un llibre; Cambrils, un llibre; Monrroig, un llibre; Riudecanyes, un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa janer, fabrer y
mars 1688: Tarragona, dos llibres; Valls, un llibre; Alcover, un llibre; Alforja, un llibre; Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Riudoms, un llibre; Monrroig, un llibre; Vila-seca, un llibre; La
Selva, un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa
abril, maig y juny 1688: Tarragona, dos llibres;
Cambrils, un llibre; Reus, un llibre; Vila-seca,
un llibre; Alforja, un llibre; Riudoms, un llibre;
Valls, un llibre; Riudecanyes, un llibre; Monrroig, un llibre; Alcover, un llibre; La Selva, un
llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa juliol, agost y setembre 1687: Balaguer, un llibre; Agramunt,
un llibre; Castell de Farfanya, un llibre; Pons,
un llibre; Àger, un llibre; Vilanova de Meyà,
un llibre. Col·lecta de Balaguer, tersa octubre,
novembre y desembre 1687: Balaguer, un llibre; Cubells, un llibre; Àger, un llibre; Vilanova de Meyà, un llibre; Pons, un llibre; Agramunt, un llibre; Castelló de Farfanya, un llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa janer, febrer y mars
1688: Balaguer, un llibre; Àger, un llibre;
Agramunt, un llibre; Castelló de Farfanya, un
llibre; Pons, un llibre; Vilanova de Meyà, un
llibre; Cubells, un llibre. Col·lecta de Balaguer, tersa abril, maig y juny 1688: Balaguer,
un llibre; Vilanova de Meyà, un llibre; Castelló de Farfanya, un llibre; Pons, un llibre; Cubells, un llibre; Agramunt, un llibre; Àger, un
llibre.
Col·lecta de Monblanch, tersa juliol, agost y setembre 1687: Monblanch, un llibre; Prades, un
llibre; Ulldemolins, un llibre; Cornudella, un
llibre; Porrera, un llibre; Falsset, un llibre; Gratallops, un llibre. Col·lecta de Monblanch, tersa
octubre, novembre y desembre 1687: Monblanch, un llibre; // 7v // Gratallops, un llibre;
Porrera, un llibre; Cornudella, un llibre; Prades,
un llibre; Ulldemolins, un llibre. Col·lecta de
Monblanch, tersa janer, febrer y mars 1688:
Monblanch, un llibre; Porrera, un llibre; Falsset, un llibre; Cornudella, un llibre; Gratallops,
un llibre. Col·lecta de Monblanch, tersa abril,
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maig y juny 1688: Falsset, un llibre; Porrera, un
llibre; Cornudella, un llibre; Gratallops, un llibre.
Col·lecta de Tàrrega, tersa juliol, agost y setembre 1687: Tàrrega, un llibre. Col·lecta de Tàrrega, tersa octubre, novembre y desembre 1687:
Tàrrega, un llibre; Bellpuig, un llibre. Col·lecta
de Tàrrega, tersa janer, febrer y mars 1688: Tàrrega, un llibre; Bellpuig, un llibre. Col·lecta de
Tàrrega, tersa abril, maig y juny 1688: Tàrrega,
un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa juliol, agost y setembre 1687: Tortosa, dos llibres; Amposta,
un llibre; Arnes, un llibre; Ulldecona, un llibre;
Tivissa, un llibre; Orta, un llibre; Vilalba, un llibre; Corbera, un llibre; Vienbre, un llibre; Benifallet, un llibre; Alcanar, un llibre; Pinell, un
llibre; Garcia, un llibre; La Sènya, un llibre; Miravet, un llibre; Xerta, un llibre; Escó, un llibre;
Gandeza, un llibre; La Pobla, un llibre; Flix, un
llibre; Ribarroja, un llibre; Bot, un llibre; Paüls,
un llibre; La Fatarella, un llibre; Ginestar, un
llibre; Móra, un llibre. Col·lecta de Tortosa,
tersa octubre, novembre y desembre 1687:
Tortosa, dos llibres; Alcanar, un llibre; Xerta,
un llibre; La Fatarella, un llibre; Cinell, un llibre; Tivisa, un llibre; Paüls, un llibre; La Sènia,
un llibre; Miravet, un llibre; Gandeza, un llibre;
Garcia, un llibre; Ginestar, un llibre; Ulldecona, un llibre; Móra, un llibre; Pobla, un llibre;
Corbera, un llibre; Benifallet, un llibre; Vinebra, un llibre; Vilalba, un llibre; Amposta, un
llibre; Orta, un llibre; Ribarroja, un llibre; Bot,
un llibre; Flix, un llibre; Escó, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa janer, febrer y mars
1688: Tortosa, dos llibres; Garcia, un llibre;
Ulldecona, dos llibres; Alcanar, un llibre; Bateya, un llibre; Móra, un llibre; Amposta, un llibre; Orta, un llibre; Miravet, un llibre; // 8r //
La Sènya, un llibre; Bot, un llibre; Vilalba, un
llibre; Gandeza, un llibre; Paüls, un llibre; Fatarella, un llibre; Ginestar, un llibre; Benifallet,
un llibre; Corbera, un llibre; La Pobla, un llibre; Vinebre, un llibre; Ribarroja, un llibre;
Escó, un llibre; Flix, un llibre; Tivissa, un llibre;
Pinell, un llibre. Col·lecta de Tortosa, tersa
abril, maig y juny 1688: Tortosa, dos llibres;
Bateya, un llibre; Gandeza, un llibre; Fatarella,
un llibre; Ulldecona, un llibre; Móra, un llibre;
Amposta, un llibre; Orta, un llibre; Miravet, un
llibre; La Sènya, un llibre; Alcanar, un llibre;
Garcia, un llibre; Flix, un llibre; Paüls, un llibre;
Bot, un llibre; Pinell, un llibre; Vilalba, un llibre; Ribarroja, un llibre; Escó, un llibre; Tivissa, un llibre; Ginestar, un llibre.
Col·lecta de Cervera, tersa juliol, agost y setembre 1687: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre;

Guisona, un llibre; Santa Coloma, un llibre;
Torà, un llibre; Cardona, un llibre. Col·lecta de
Cervera, tersa octubre, novembre y desembre
1687: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre;
Guisona, un llibre; Santa Coloma, un llibre;
Torà, un llibre; Cardona, un llibre. Col·lecta de
Cervera, tersa janer, febrer y mars 1688: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre; Guisona, un llibre; Santa Coloma, un llibre; Torà, un llibre;
Cardona, un llibre. Col·lecta de Cervera, tersa
abril, maig y juny 1688: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre; Guisona, un llibre; Santa Coloma, un llibre; Torà, un llibre; Cardona, un llibre.
Col·lecta de Tremp y Pallàs, tersa juliol, agost y
setembre 1687: Tremp, un llibre; Salardú, un
llibre; Bossost, un llibre; Viella, dos llibres; Pont
de Suert, un llibre; Vilallar, un llibre; Escaló, un
llibre; Esterre d’Ani, un llibre; Tírbia, un llibre;
Sort, un llibre. Col·lecta de Tremp y Pallàs, tersa octubre, novembre y desembre 1687:
Tremp, un llibre; Pont de Suert, un llibre; Escaló, un llibre; Tírvia, un llibre; Esterri d’Ani, un
llibre; Vilallar, un llibre; Viella, dos llibres; Bossost, un llibre; Salardú, un llibre. Col·lecta de
Tremp y Pallàs, tersa janer, febrer y mars 1688:
// 8v // Tremp, un llibre; Vilallar, un llibre; Pont
de Suert, un llibre; Escaló, un llibre; Tírvia, un
llibre; Viella, dos llibres; Esterri d’Ani, un llibre;
Salardú, un llibre; Bossost, un llibre. Col·lecta
de Tremp y Pallàs, tersa abril, maig y juny 1688:
Tremp, un llibre; Viella, dos llibres; Pont de
Suert, un llibre; Vilallar, un llibre; Salardú, un
llibre; Bossost, un llibre; Esterri d’Ani, un llibre;
Tírbia, un llibre; Escaló, un llibre.
Col·lecta de Lleya, tersa juliol, agost y setembre
1687: Lleyda, dos llibres; Ayguayre, un llibre;
Torres de Segre, un llibre; Benavent, un llibre;
Alferràs, un llibre; Serós, un llibre; Arbeca, un
llibre; La Granja, un llibre; Aytona, un llibre;
Borjas, un llibre. Col·lecta de Lleyda, tersa octubre, novembre y desembre 1687: Lleyda, dos
llibres; Ayguayre, un llibre; Arbeca, un llibre;
Sarós, un llibre; La Granja, un llibre; Las Borjas,
un llibre; Aytona, un llibre; Benavent, un llibre;
Alferràs, un llibre. Col·lecta de Lleyda, tersa janer, febrer y mars 1688: Lleyda, dos llibres; Alferràs, un llibre; Las Borjas, un llibre; Arbeca,
un llibre; Torres de Segre, un llibre; Ayguayre,
un llibre; Benavent, un llibre; Aytona, un llibre;
Sarós, un llibre; La Granja, un llibre. Col·lecta
de Lleyda, tersa abril, maig y juny 1688: Lleyda,
dos llibres; Ayguayre, un llibre; Benavent, un
llibre; Alferràs, un llibre; Arbeca, un llibre; Aytona, un llibre; Las Borjas, un llibre; Torres de
Segre, un llibre; La Granja, un llibre; Serós, un
llibre.
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Llibres del tercer any des del primer de juliol
1688 al últim de juny 1689:
Primo, col·lecta de Barcelona, tersa juliol, agost
y setembre 1688: Mataró, dos llibres; Tarrassa,
un llibre; Caldes, un llibre; Sant Saloni, un llibre; Martorell, un llibre; Granollés, un llibre;
Sabadell, un llibre. Col·lecta de Barcelona, tersa
octubre, novembre y desembre 1688: Mataró,
dos llibres; Tarrassa, un llibre; Caldes, un llibre;
Sant Saloni, un llibre; Martorell, un llibre; Granollés, un llibre; Sabadell, un llibre. Col·lecta de
Barcelona, tersa janer, febrer y mars 1689: Mataró, dos llibres; Tarrassa, un llibre; Caldes, un
llibre; Sant Saloni, un llibre; Martorell, un llibre; Granollés, un llibre; // 9r // Sabadell, un llibre. Col·lecta de Barcelona, tersa abril, maig y
juny 1689: Mataró, dos llibres; Tarrassa, un llibre; Caldes, un llibre; Sant Saloni, un llibre;
Martorell, un llibre; Granollés, un llibre; Sabadell, un llibre.
Col·lecta de Gerona, tersa juliol, agost y setembre 1688: Gerona, dos llibres; Sant Feliu
de Guíxols, dos llibres; Palamós, un llibre; Palafrugell, un llibre; Lloret, dos llibres; Canet,
un llibre; Arenys, un llibre; Tossa, un llibre;
Sant Pere Pescador, un llibre; Torroella, un llibre; Bisbal, un llibre; Cadaqués, un llibre; Junquera, un llibre; Llansà, un llibre; Castelló de
Empúries, un llibre; Bagur, un llibre; Calella,
un llibre; Sant Pol, un llibre; Malgrat, un llibre; Pineda, un llibre; Blanes, un llibre; Figueres, un llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre; Roses, un llibre; Selva de Roses, un llibre;
Besalú, un llibre; Massanet, un llibre; Banyoles, un llibre; La Escala, un llibre. Col·lecta de
Gerona, tersa octubre, novembre y desembre
1688: Gerona, dos llibres; // 9v // Sant Feliu de
Guíxols, dos llibres; Tossa, un llibre; Bagur, un
llibre; Calella, un llibre; Sant Pol, un llibre;
Malgrat, una fe del tauler; Pineda, un llibre;
Blanes, un llibre; Figueres, un llibre; Cadaqués, un llibre; Roses, un llibre; Sant Pere Pescador, un llibre; La Escala, un llibre; Bisbal, un
llibre; Torroella, un llibre; Arenys, un llibre;
Palamós, un llibre; Palafurgell, un llibre; Lloret, dos llibres; Canet, un llibre; Junquera, un
llibre; Llansà, un llibre; Castelló de Empúries,
un llibre; Besalú, un llibre; Banyoles, un llibre;
Massanet, un llibre; Selva, un llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre. Col·lecta de Gerona, tersa janer, febrer y mars 1689: Gerona,
dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, dos llibres;
Palamós, un llibre; Palafurgell, un llibre; Lloret, dos llibres; Canet, un llibre; Besalú, un llibre; Bisbal, un llibre; Banyoles, un llibre; Cadaqués, un llibre; La Junquera, un llibre;
Escala, un llibre; Massanet, un llibre; Selva de
Roses, un llibre; Arenys, un llibre; Tossa, un
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llibre; Bagur, un llibre; Calella, un llibre; Sant
Pol, un llibre; Malgrat, un llibre; Pineda, un
llibre; Figueres, un llibre; Llansà, un llibre;
Sant Pere Pescador, un llibre; Castelló de Empúries, un llibre; Torroella, un llibre; Roses, un
llibre; Sant Llorens de la Muga, un llibre.
Col·lecta de Gerona, tersa abril, maig y juny
1689: Gerona, dos llibres; Sant Feliu de Guíxols, dos llibres; Tossa, un llibre; Palamós, un
llibre; Palafurgell, un llibre; Lloret, dos llibres;
Canet, un llibre; Arenys, un llibre; Figueres, un
llibre; Besalú, un llibre; Massanet, un llibre;
Castelló de Empúries, un llibre; Bisbal, un llibre; Bagur, un llibre; Calella, un llibre; Sant
Pol, un llibre; Malgrat, un llibre; Pineda, un
llibre; Blanes, un llibre; Banyoles, un llibre;
Sant Llorens de la Muga, un llibre; Roses, un
llibre; Cadaqués, un llibre; Torroella, un llibre.
Col·lecta de Vich, tersa juliol, agost y setembre
1688: Vich, un llibre; Olot, un llibre; Camprrodon, un llibre; Sant Joan Sasbadessas, un llibre;
Ripoll, un llibre; Manrresa, un llibre. Col·lecta
de Vich, tersa octubre, novembre y desembre
1688: Vich, un llibre; Olot, un llibre; Camprrodon, un llibre; Manrresa, un llibre. Col·lecta de
Vich, tersa janer, febrer y mars 1689: Vich, un
llibre; // 10r // Camprrodon, un llibre; Manrresa, un llibre. Col·lecta de Vich, tersa abril, maig
y juny 1689: Vich, un llibre; Manrresa, un llibre.
Col·lecta de Puigcerdà, tersa juliol, agost y setembre 1688: Puigcerdà, dos llibres; Bellver, un
llibre. Col·lecta de Puigcerdà, tersa octubre,
novembre y desembre 1688: Puigcerdà, dos llibres. Col·lecta de Puigcerdà, tersa janer, febrer
y mars 1689: Puigcerdà, dos llibres. Col·lecta
de Puigcerdà, tersa abril, maig y juny 1689:
Puigcerdà, dos llibres.
Col·lecta de la Seu de Urgell, tersa juliol, agost
y setembre 1688: dita tersa, un llibre. Col·lecta
de la Seu de Urgell, tersa octubre, novembre y
desembre 1688: dita tersa, un llibre. Col·lecta
de la Seu de Urgell, tersa janer, febrer y mars
1689: dita tersa, un llibre.
Col·lecta de Vilafranca, tersa juliol, agost y setembre 1688: Vilafranca, un llibre; Vilanova, un
llibre; Vendrell, un llibre; Tamarit, un llibre;
Sitjes, un llibre; Igualada, un llibre; Torrendenbarra, un llibre. Col·lecta de Vilafranca, tersa
octubre, novembre y desembre 1688: Vilafranca, un llibre; Vilanova, un llibre; Vendrell, un
llibre; Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Igualada, un llibre; Torrendenbarra, un llibre.
Col·lecta de Vilafranca, tersa janer, febrer y
mars 1689: Vilafranca, un llibre; Vendrell, un
llibre; Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Igua1372

lada, un llibre; Torrendenbarra, un llibre.
Col·lecta de Vilafranca, tersa abril, maig y juny
1689: Vilafranca, un llibre; Vendrell, un llibre;
Tamarit, un llibre; Sitjes, un llibre; Igualada, un
llibre; Torrendenbarra, un llibre.
Col·lecta de Tarragona, tersa juliol, agost y setembre 1688: Tarragona, dos llibres; Reus, un
llibre; Cambrils, un llibre; Riu de Oms, un llibre; Vila-seca, un llibre; Alcover, un llibre; La
Selva, un llibre; Valls, un llibre; Riudecanyes,
un llibre; Monrroig, un llibre; Alforja, un llibre.
Col·lecta de Tarragona, tersa octubre, novembre y desembre 1688: Tarragona, dos llibres;
Alforja, un llibre; Alcover, un llibre; La Selva,
un llibre; Monrroig, un llibre; Valls, un llibre;
Riudecanyes, un llibre; Reus, un llibre; Riu de
Oms, un llibre; Cambrils, un llibre; Vila-seca,
un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa janer, febrer y mars 1689: Tarragona, dos llibres;
// 10v // Riudecanyes, un llibre; Valls, un llibre;
Alcover, un llibre; Cambrils, un llibre; La Selva,
un llibre; Alforja, un llibre; Monrroig, un llibre;
Riu de Oms, un llibre; Reus, un llibre; Vilaseca, un llibre. Col·lecta de Tarragona, tersa
abril, maig y juny 1689: Tarragona, dos llibres;
Monrroig, un llibre; Alcover, un llibre; Alforja,
un llibre; La Selva, un llibre; Cambrils, un llibre; Riu de Oms, un llibre; Riudecanyes, un llibre; Valls, un llibre; Reus, un llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa juliol, agost y setembre 1688: Castelló de Farfanya, un llibre.
Col·lecta de Balaguer, tersa octubre, novembre
y desembre 1688: Castelló de Farfanya, un llibre.
Col·lecta de Monblanch, tersa juliol, agost y setembre 1688: Falsset, un llibre; Cornudella, un
llibre. Col·lecta de Monblanch, tersa octubre,
novembre y desembre 1688: Falsset, un llibre;
Cornudella, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa juliol, agost y setembre 1688: Tortosa, dos llibres; Alcanar, un
llibre; Bot, un llibre; Xerta, un llibre; Gandesa,
un llibre; Garsia, un llibre; Ginestar, un llibre;
Tivissa, un llibre; La Sènya, un llibre; Vilalba,
un llibre; Bateya, un llibre; Pinell, un llibre;
Paüls, un llibre; Arnes, un llibre; Ribarroja, un
llibre; Ulldecona, un llibre; Orta, un llibre; Miravet, un llibre; Amposta, un llibre; Escó, un
llibre; Fatarella, un llibre; Móra, un llibre; Flix,
un llibre. Col·lecta de Tortosa, tersa octubre,
novembre y desembre 1688: Tortosa, dos llibres; Ulldecona, un llibre; La Sènya, un llibre;
Amposta, un llibre; Paüls, un llibre; Móra, un
llibre; Bateya, un llibre; Miravet, un llibre; Xerta, un llibre; Escó, un llibre; Bot, un llibre;
Gandeza, un llibre; Ginestar, un llibre; Orta,

un llibre; La Fatarella, un llibre; Vilalba, un llibre; Garcia, un llibre; Tivissa, un llibre; Alcanar, un llibre; Flix, un llibre; Pinells, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa janer, febrer y mars
1689: Tortosa, dos llibres; Flix, un llibre;
Garçia, un llibre; Alcanar, un llibre; Ginestar,
un llibre; Móra, un llibre; Gandes, un llibre; Pinell, un llibre; Orta, un llibre; La Sènya, un llibre; Bot, un llibre; Tivissa, un llibre; Escó, un
llibre; Paüls, un llibre; Bateya, un llibre; Xerta,
un llibre; // 11r // Miravet, un llibre; Arnes, un
llibre; Vilalba, un llibre; Fatarella, un llibre;
Amposta, un llibre; Ulldecona, un llibre.
Col·lecta de Tortosa, tersa abril, maig y juny
1689: Tortosa, dos llibres; Orta, un llibre;
Móra, un llibre; La Sènya, un llibre; Alcanar,
un llibre; Xerta, un llibre; Flix, un llibre; Ginestar, un llibre; Escó, un llibre; Garcia, un llibre;
Bot, un llibre; Paüls, un llibre; Gandesa, un llibre; Vilalba, un llibre; Bateya, un llibre; Arnes,
un llibre; Pinell, un llibre; Amposta, un llibre;
Miravet, un llibre; Ulldecona, un llibre.
Col·lecta de Cervera, tersa juliol, agost y setembre 1688: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre;
Cardona, un llibre; Santa Coloma, un llibre;
Guisona, un llibre; Torà, un llibre. Col·lecta de
Cervera, tersa octubre, novembre y desembre
1688: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre;
Cardona, un llibre; Santa Coloma, un llibre;
Guisona, un llibre; Torà, un llibre. Col·lecta de
Cervera, tersa janer, febrer y mars 1689: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre; Cardona, un llibre; Santa Coloma, un llibre; Guisona, un llibre; Torà, un llibre. Col·lecta de Cervera, tersa
abril, maig y juny 1689: Cervera, un llibre; Solsona, un llibre; Cardona, un llibre; Santa Coloma, un llibre; Guisona, un llibre; Torà, un llibre.

un llibre; Salardú, un llibre; Pont de Suert, un
llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa juliol, agost y setembre 1688: Lleyda, dos llibres; Sarós, un llibre;
Torres de Segre, un llibre; Benavent, un llibre;
Ayguayre, un llibre; Borjas, un llibre; Arbeca,
un llibre; Alferràs, un llibre; Aytona, un llibre.
Col·lecta de Lleyda, tersa octubre, novembre y
desembre 1688: Lleyda, dos llibres; Torres de
Segre, un llibre; Granja, un llibre; Aytona, un
llibre; Sarós, un llibre; Benavent, un llibre; Borjas, un llibre; Ayguayre, un llibre; Alferràs, un
llibre; Arbeca, un llibre. Col·lecta de Lleyda,
tersa janer, febrer y mars 1689: Lleyda, dos llibres; Serós, un llibre; Torres de Segre, un llibre;
Benavent, un llibre; Ayguayre, un llibre; Borjas,
un llibre; Arbeca, un llibre; Alferràs, un llibre;
Aytona, un llibre; La Granja, un llibre. Col·lecta
de Lleyda, tersa abril, maig y juny 1689: Lleida,
dos llibres; Torres de Segre, un llibre; Borjas,
un llibre; Arbeca, un llibre; Granja, un llibre;
Alferràs, un llibre; Ayguayre, un llibre; Aytona,
un llibre; Benavent, un llibre; Serós, un llibre.
12r

Col·lecta de Tremps y Pallàs, tersa juliol, agost
y setembre 1688: Tremp, un llibre; Pont de
Suert, un llibre; Vilallar, un llibre; Bossost, un
llibre; Viella, un llibre; Salardú, un llibre; Tírbia, un llibre; Escaló, un llibre; Esterri d’Ani,
un llibre. Col·lecta de Tremps y Pallàs, tersa
octubre, novembre y desembre 1688: Tremp,
un llibre; Bossost, un llibre; Viella, un llibre;
Salardú, un llibre; Esterri d’Ani, un llibre; Escaló, un llibre; Tírbia, un llibre; Pont de Suert,
un llibre; Vilallar, un llibre. Col·lecta de
Tremps y Pallàs, tersa janer, febrer y mars
1689: Tremp, un llibre; Bossost, un llibre; Salardú, un llibre; Esterri d’Ani, un llibre; Escaló,
un llibre; Viella, un llibre; Tírbia, un llibre; Vilallar, un llibre; // 11v // Pont de Suert, un llibre. Col·lecta de Tremps y Pallàs, tersa abril,
maig y juny 1689: Tremp, un llibre; Bossost,
un llibre; Viella, un llibre; Esterri d’Ani, un llibre; Tírbia, un llibre; Escaló, un llibre; Vilallar,
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La taula de Barcelona, 36 llibres de llarch de
credensa de veles, 36 llibres de llarch de credensa mersès.
Nota 4. Un llibre de la taula de Mataró de Albarans de guia, del primer de juliol 1688 al últim
de juny 1689. Un llibre de la Seu de Urgell de
Albarans de guia, de des del primer de juliol
1686 al últim de juny 1687. Un llibre de Puigcerdà de Albarans de guia, de des del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre de
Puigcerdà de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688. Un
llibre de Albarans de guia de Puigcerdà, de des
del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689.
Un llibre de Lleyda de Albarans de guia, de des
del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689.
Un llibre de Lleyda de Manifests, de des del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Dos
llibres de Benavent, un de Albarans de guia y altre de Manifests, de juliol 88 al juny 1689. Dos
llibres de La Granja, de Guia y Manifests, del
sobredits anys. Dos llibres de Alfarràs, de Albarans de guia y Manifests, de juliol 88 al juny
1689. Dos llibres de Torres de Segre, de Albarans de guia y Manifests, de juliol 1688 al juny
1689. Dos llibres de Aytona, de Albarans de
guia y Manifests, de juliol 1688 al juny 1689.
Dos llibres de Serós, de Albarans de guia y Manifests, del primer de juliol 1688 al juny 1689.
Dos llibres de Arbeca, de Albarans de guia y
Manifests, del primer de juliol 1688 al juny
1689. Dos llibres de Ayguayre, de Albarans de
guia y Manifests, del primer juliol 1688 al juny
1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

Nota 5. Un llibre de La Escala de Manifests del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Castelló de Empúries de Manifests del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Palamós de Albarans de guia del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Manifests de Palamós, del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre de
La Selva de Roses de Albarans de guia del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Massanet de Cabrenys de Manifests del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Roses de Manifests del primer de juliol
1686 al últim de juny 1687. Un llibre de La
Bisbal de Manifests del primer de juliol 1686 al
últim de juny 1687. Un llibre de La Junquera
de Manifests del primer de juliol 1686 al últim
de juny 1687. Dos llibres de Besalú, un de Manifests y altre de Albarans de guia, del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. // 12v // Un
llibre de Albarans de guia de Santa Coloma, de
des del primer de juliol 1687 al últim de juny
1688. Un llibre de Albarans de guia de Torà, de
des del primer de juliol 1687 al últim de juny
1688. Un llibre de Cardona de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1687 al últim
de juny 1688. Un llibre de Arenys de Albarans
de guia, de des del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un llibre de Arenys de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1687 al
últim de juny 1688. Un llibre de Arenys de Manifests, de des del primer de juliol 1687 al últim
de juny 1688. Un llibre de Arenys de Manifests,
de des del primer de juliol 1689 al últim de juny
1689. Un llibre de Albarans de guia de Guissona, de des del primer de juliol 1687 al últim de
juny 1688. Un llibre de Cervera de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1687 al últim
de juny 1688. Dos llibres de Canet, un Albarans
de guia y altre de Manifests, del primer de juliol
1687 al últim de juny 1688. Un llibre de Sabadell de Albarans de guia, de des del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687; altre del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688; altre
del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689.
Un llibre de Albarans de guia de Granollés, del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Canet de Albarans de guia, del primer
de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre
de Malgrat de Albarans de guia, del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre de
Calella de Albarans de guia, del primer de juliol
1686. Un llibre de Arenys de Albarans de guia,
del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687.
Un llibre de Sant Pol de Albarans de guia, del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687.
Dos llibres de Sitjes, de Albarans de guia, del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687, lo
altre de Manifest de dit any.
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Nota 6. Dos llibres de Sant Pol de Albarans de
guia, lo un de des del primer de juliol 1687 al
últim de juny 1688, y lo altre del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Dos llibres de
Sant Pol un de Manifest de des del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688, lo altre del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Dos
llibres de Vendrell de Albarans de guia, lo un de
des del primer de juliol 1686 al últim de juny
1687, y lo altre del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688. Un llibre de Pineda de Manifest, del primer de juliol 1687 al últim de juny
1688. Un llibre de Pineda de Albarans de guia,
de des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Guissona de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1688 al últim
de juny 1689. Un llibre de Pineda de Manifest,
de des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Pineda de Albarans de guia,
de des del primer de juliol 1687 al últim de juny
1688. Un llibre de La Selva de Roses de Manifest, de des del primer de juliol 1686 al últim de
juny 1687. // 13r // Un llibre de Albarans de
guia de Sant Saloni, de des del primer de juliol
1687 al últim de juny 1688. Un llibre de Albarans de guia de Cervera, de des del primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un llibre de La
Selva de Albarans de guia, de des del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre de
Caldes de Albarans de guia, de des del primer
de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre
de Caldes de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688. Un
llibre de Guissona de Albarans de guia, de des
del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687.
Un llibre de Santa Coloma de Albarans de guia,
de des del primer de juliol 1686 al últim de juny
1687. Un llibre de Solsona de Albarans de guia,
de des del primer de juliol 1686 al últim de juny
1687. Un llibre de Torà de Albarans de guia, de
des del primer de juliol 1686 al últim de juny
1687. Un llibre de Cardona de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1686 al últim
de juny 1687. Un llibre de Sant Seloni de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1688 al
últim de juny 1689. Dos llibres de Tarrassa de
Albarans de guia, lo un de des del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687 y lo altre de des
del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688.
Un llibre de Albarans de guia de Martorell, de
des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Tarrassa de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1688 al últim
de juny 1689. Dos llibres de Igualada de Albarans de guia, lo un de des del primer de juliol
1687 al juny 1688, lo altre de des del primer de
juliol 1688 al últim de juny 1689. Un llibre de
Santa Coloma de Albarans de guia, de des del
primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un
llibre de Solsona de Albarans de guia, de des del

primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un
llibre de Torà de Albarans de guia, de des del
primer de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un
llibre de Granollés de Albarans de guia, de des
del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688.
Un llibre de Malgrat de Manifest, de des del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Lloret de Manifests de des del primer
de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre
de Arenys de Manifest, de des del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un llibre de
Calella de Manifest, de des del primer de juliol
1686 al últim de juny 1687. Un llibre de Pineda
de Manifest, de des del primer de juliol 1686 al
últim de juny 1687. Un llibre de Canet de Manifest, de des del primer de juliol 1686 al últim
de juny 1687. Un llibre de Sant Pol de Manifest, de des del primer de juliol 1686 al últim de
juny 1687. Un llibre de Olot de Manifest, de
des del primer de juliol 1686 al últim de juny
1687. Un llibre de Ripoll de Manifest, de des
del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687.
Un llibre de Sant Seloni de Manifest, de des del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1687.
// 13v // Dos llibres de Manrresa, lo un de Albarans de guia de des del primer de juliol 1687 al
últim de juny 1688, y lo altre de des del primer
de juliol 1688 al últim de juny 1689. Un llibre
de Martorell de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1686 al últim de juny 1687. Un
llibre de Albarans de guia de Martorell, de des
del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688.
Un llibre de Albarans de guia de Cardona, de
des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Vilafranca de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1688 al últim
de juny 1689. Un llibre de Vilafranca de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1686 al
últim de juny 1687. Un llibre de Vilafranca de
Albarans de guia, de des del primer de juliol
1687 al últim de juny 1688. Un llibre de Manrresa de Albarans de guia, de des del primer de
juliol 1686 al últim de juny 1687. Tres llibres
de malgrat, ço és, un de Albarans de guia de des
del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688,
lo altre de Albarans de guia de des del primer de
juliol 1688 al últim de juny 1689, lo altre de
Manifest des del primer de juliol 1688 al últim
de juny 1689. Un llibre de Calella de Albarans
de guia, de des del primer de juliol 1687 al últim de juny 1688. Un llibre de Calella de Albarans de guia, de des del primer de juliol 1688 al
últim de juny 1689. Un llibre de Calella de Manifest, de des del primer de juliol 1687 al últim
de juny 1688. Un llibre de Manifest de Calella,
de des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Caldes de Albarans de guia,
de des del primer de juliol 1688 al últim de juny
1689. Un llibre de Solssona de Albarans de
guia, de des del primer de juliol 1687 al últim
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de juny 1688. Un plech de Albarans de guia de
difarents taules.
Nota 8. Un llibre de Tàrrega, tersa octubre, novembre y desembre 1688; un llibre tersa janer,
febrer y mars 1689; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689. Bellpuig: un llibre, tersa octubre,
novembre y desembre 1688; un llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689. Monblanch: un llibre tersa
abril, maig y juny 1688; un llibre tersa juliol,
agost y setembre 1688; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689; un llibre tersa octubre, novembre y desembre 1689; un llibre tersa janer,
febrer y mars 1689. Falsset: un llibre tersa janer,
febrer y mars 1689; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689. Castelló de Farfanya: un llibre tersa
janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689. // 14r // Gratallops: un llibre
tersa juliol, agost y setembre 1688; un llibre,
tersa octubre, novembre y desembre 1688; un
llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre
tersa abril, maig y juny 1689. Cornudella: un
llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre
tersa abril, maig y juny 1689. Agramunt: un llibre tersa juliol, agost y setembre 1688; un llibre
tersa abril, maig y juny 1687; un llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689. Cubells: un llibre tersa juliol,
agost y setembre 1688; un llibre, tersa octubre,
novembre y desembre 1688; un llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689. Prades: un llibre, tersa octubre, novembre y desembre 1688; un llibre tersa
janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril,
maig y juny 1689; un llibre tersa juliol, agost y
setembre 1688. Ulldemolins: un llibre tersa janer, febrer y mars 1688; un llibre tersa abril,
maig y juny 1688; un llibre tersa juliol, agost y
setembre 1688; un llibre, tersa octubre, novembre y desembre 1688; un llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689. Balaguer: un llibre tersa juliol, agost
y setembre 1688; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689; un llibre, tersa octubre, novembre y
desembre 1688; un llibre tersa janer, febrer y
mars 1689; un llibre, tersa octubre, novembre y
desembre 1688; una fe del tauler tersa juliol,
agost y setembre 1688; un llibre tersa janer, febrer y mars 1689; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689. Vilanova de Cubells: un llibre tersa
janer, febrer y mars 1688; un llibre tersa janer,
febrer y mars 1689; un llibre tersa abril, maig y
juny 1689.
Los 36 llibres de la taula del General de Barcelona que són un per quiscun mes, ço és, des del
primer de juliol 1686 al últim de juny 1689.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

49/1r

Número 24

71/1r

Diea decima septima mensis octobris anno a Nativitate Domini Millessimo sexcentesimo octuagesimo non, Tarraconae. Ego doctor Bruno Marti,
presbiterus et beneficiatus almae Sedis Tarraconae, super exactor sive sobrecullidor Generalis tabularum foranas civitatis Tarraconae, electus et
nominatus per admodum illustres dominos deputatos Generalis Cathaloniae cum litteris patentibus cum sigillo mayori sui offitii at ergo sigillatis,
dattum Barcinoae decima nona die mensis martii
anni Millessimi sexcentessimi septuagessimi primi
cum signo de registrata aliisque solempniatibus
expeditis dicto nomine grattis, et caetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et caetera, ita quod, et caetera, dictum Sebastianum
Gelambi, notarium Tarraconae, his presentem,
ad videlicet pro me dicto nomine dictum offitium
de sobrecullidor de las taulas foranas de Tarragona, cum omnibus juribus et pertinentiis illius universis, in manibus et posse admodum illustrium
dominorum deputatorum Generalis Cathaloniae
resignandum, renuntiandum et cedendum, et
dictas resignationem, renuntiationem et cessionem recipi et admitti petendum, supplicandum et
obtinendum. Et pro inde quascumque supplicationes dandum et praesentandum seu instrumenta
quaecumque faciendum et firmandum seu fieri
faciendum, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter, et caetera, promitto habere
rattum, et caetera, et non revocare, et caetera. Actum, et caetera. Testes sun Josephus Bavot, dolearius, Tarraconae civis, et Raphael Lluch, scriptor,
dictae civitatis. In quorum licet aliena manu
scriptorum fidem //1v // ego Thomas Riber, regia
auctoritate notarius publicus Tarraconae, hic me
subscribo et manu solitum appono sig+num.

49/1r

Número 39.a
Originale processus informationis recepta ad instantiam procuratoris fiscalis Generalis principatus Cathaloniae super contentis in supplicationem. Oblata die decima septima presentis et
currentis mensis dezembris MDCLXXXIX.

71/1r

Número 25
Certifichb y fas fe lo baixfirmat com he mirats
los llibres de Vàlues y Conserts de la present
casa de la Deputació del General del present
principat de Cathalunya y en tots ells no consta
que lo reverent doctor Bruno Martí, prevere,
dega quantitat alguna al dit General. En fe del
qual fas la present certificatòria escrita y firmada
de mà pròpria. En Barcelona, als XXIIII octubre
MDCLXXXVIIII. Joseph Catà y Bertran, subrogat
en lo offici de racional.

a. procura intercalada entre els folis 48v-49r del trienni
1689-1692.
b. certificatòria intercalada entre els folis 48v-49r del trienni
1689-1692.
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Il·lustríssim senyor. A notícia del procurador
fiscal del General à pervingut que, avent-se per
misericòrdia divina y vigilància del excel·lentíssim senyor duch de Villahermosa, virrey y capità
general de aquest Principat, y per la gran aplicació y cuidado de vostra senyoria il·lustríssima,
dissipat y desvanescut la sedició que·s començà
a 22 del mes passat ab gran glòria de vostra senyoria il·lustríssima, pues ab son zel y activitat à
tornat per la honrra y reputació de tota Cathalunya, mostrant que en dita sedició eran solament còmplices pochs particulars y de ínfima y
baixa condició. Ab tot ara, per a conseguir una
perpètua y segura quietut y tranquilitat aurie sa
excel·lència discorreguts diversos medis y lo
més plausible, fàcil y convenient lo de què servís
Cathalunya a sa magestat, Déu lo guarde, ab un
donatiu voluntari per a què de son provehit se
puguessen sustentar las tropas de cavalleria que
defensan a aquest Principat dins dels presidis o
quartels destinadors, deslliurant a la província
de la càrrega de aver de suportar quartels, y escusant tota ocasió de encontre y pendència entre paisans y soldats, lo qual medi, essent no sols
lo millor sinó també necesari y únic en la cojuntura present, à aparegut generalment bé a totom y à tingut aplauso universal. Y com per a alcançar dit donatiu voluntari haje instat sa
excel·lència a vostra senyoria il·lustríssima, que
isquessen los molt il·lustres consistorials a diferents parts de Cathalunya per a demanar-lo als
pobles y poblats, solicitar-lo y fer tot lo demés
que convinga, no sols per a assegurar la matèria
ab la autoritat de dits molts il·lustres consistorials sinó també perquè ab lo amor y respecte
que tots los naturals de aquest Principat deuen
tenir a vostra senyoria il·lustríssima, se té per
cert que·s conseguirà, y que los pobles se persuadiran de la veritat qual és ser aqueix lo únic
medi, y també perquè, avent-se volgut lo donatiu voluntari conseguir per altres medis, se és
frustrada la pretensió de forma que vostra senyoria il·lustríssima és únicament qui pot y deu
demanar-lo y alcançar-lo, com consta del billet
de sa excel·lència que se exhibeix, inceratur. Per
tant lo procurador fiscal, en consideració del referit y de què aqueix és lo major servey que·s
pot fer a Déu nostre senyor, a sa magestad y a

a. procés intercalat entre els folis 70v-71r del trienni 16891692.

Cathalunya, y que tenint tants inconvenients lo
repartir la cavalleria per las vilas y llochs és precís
que·s mantinga en los presidis, y que de la conservació de dita cavalleria dependeix totalment
la defensa de Cathalunya y, per consegüent, la
defensa dels drets de la Generalitat, pues estant
com estan ab guerra uberta ab los francesos, són
aqueixas tropas las que·ns asseguran y defensan
de sas invasions y contribucions, de calitat que
novament an demanat contribució a una gran
part del Ampurdà y las que fan tenir y valer los
drets de la Generalitat, com se deixa considerar,
suplica a vostra senyoria il·lustríssima sie de son
servey condescendir ab ditas instàn- // 1v // cias,
fent las diligèncias oportunas per a conseguir dit
donatiu en la millor y més deguda forma, y ofereix informació de què en la cojuntura present
lo únic medi per la quietut universal de Cathalunya és dit donatiu, y que per a conseguir-lo és
també únic medi que corre per la solicitut, demanda y cuidado de vostra senyoria il·lustríssima. Y que avent de córrer per medi y solicitut és
molt millor que iscan consistorials per Cathalunya que ajuntar los sýndichs en la present ciutat,
pues de ajuntar-los se’n podrian seguir molts
disturbis, y constant com constarà de la referida
informació sie vostra senyoria il·lustríssima servit manar que·s gaste de pecúnias del General
tot lo que sie necessari y de estil, offerint semblantment informació que de no fer-se lo sobredit està exposada la cavalleria a total perdició y
lo Principat a total ruina, y los drets de la Generalitat al últim extrem, y que per consegüent
està vostra senyoria il·lustríssima en lo cas del
capítol 2 del nou redrés, suplicant així mateix
que la present sie comesa als magnífichs assessors, que dita informació reben y segons estil y
justícia provehescan, ministrant compliment
d’ella. Omni modo meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Don Pedro de Potau, advocat
fiscal del General de Cathalunya.

veniuntur tum ad regium servicium quam ad
quietem et tranquilitatem principatus, aliquod
voluntarium donativum a provincialibus elargiri ad illorum sustentationem declarari, que pecunias Generalitatis Cathaloniae expendi posse
iuxta dispositionem capituli 2, Curtis anni
1599, pro ut hec et alia in dicta suplicatione sequntur. Visa comissione in calce dictae suplicationis infrascriptis assessoribus facta die 17 praedictorum mensis et anni et provisione inde
sequta, quod inseratur, et ministratis testibus parati sunt illos recipere et viso providebitur. Visa
epistola dimissa admodum illustribus dominis
deputatis per excellentissimum locumtenentem
generalem praesentis principatus. Visa etiam informatione recepta super contentis in praecalendata suplicatione aliisque videndis visis. Attento
quia ea informatione recepta et in dicta epistola
constat, quod equitum copiae qua actu reperiuntur in hoc principatu mitende sunt in arcibus seu
presidiis destinandis per dictum excellentissimum locumtenentem generalem et aliter consequi, non possit nisi eis subministrando alimenta
ad quod est praecissum et oportunum provinciales aliquod donativum voluntarium ad dictum
effectum tribuere, nedum ad defensionem principatus ad quem effectum misse sunt a domino nostro rege, quem Deus incolumen servet, tum et
etiam ad conservanda jura Generalitatis, quae
ob bellum publicatum contra gallos remenent in
inminenti periculo erigendi, premaxime invadendi opida praesentis principatus, ut cotidie experimur, quod dicta jura deperduntur. Et attento etiam constat, quod cum magna cura et
vigilantia dicti excellentissimis locumtenentis generalis adhibita dictum donativum voluntarium consequi hac usque non fuisse possibile et
aliter provideri ad predicta impossibile sit, quam
per medium illustrorum dominorum deputatorum videlicet cum magna eorum apud provinciales auctoritate ea reverentia petendo opidis
dictum // 2v // voluntarium donativum, pro ut
ita omnino necessarium esse fatetur sua excellentia in dicta epistola et alias ex informatione resultati, ideo et alios admondum illustres domini
deputati facto verbo in concistorio per assessores
infrascriptos et conclusione inde sequta. Provident et declarant quod dipositio dicti capituli 2,
Curiorum anni 1599, locum havet inpetitis et
pretensis per dictum procuratorem fiscalem et
quod ad effectum in suplicatione expressum expendi possunt pecuniae Generalitatis. Joffreu, assessor. Rechs y Gallart, assessor.

Oblata XVII decembris MDCLXXXIX in concistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum comisserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis debitum provideant et justitiam ministrent. Josephus Sauleda,
scriba major Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Registrata dicto die et anno ministratis testibus
peractiis sumtis illos recipere et viso providentibus
et inserantur exhibita. Joffreu, assessor. Rechs y
Gallart, assessor.
3r
71/2r

Die 18 octobris 1689. Visa suplicatione oblata per
procuratorem fiscalem Generalis Cathaloniae
die 17 eiusdem mensis et anni, in et cum qua suplicat in statu occurrenti esse necessarium providere chartas equitum, quae in hoc principatu in1377

Haviendo discurrido diferentes medios para que
no se pierda esta causa, ha parecido único y preziso el de ponerla en los presidios y no dejarla en los
lugares para lo que no puede Cathalunya hazer
otro servicio que el de donativo voluntario. Y haviéndose diversas vezes propuesto esa especie, sa-

[ 1689 ]

[ 1689 ]

bona exacció dels drets de la Generalitat. Y axí
matex ho diu saber per haver estat y habitat
sempre en Cathalunya y ser estat protector del
bras militar lo bienni passat, y haver-se discorregut difarens medis per dit effecte y ser estat
sempre de sentir que lo únich y necessari medi
per poder-se asegurar la quietut del Principat
era de què aquell servís voluntàriament y fes
donatiu voluntari a sa magestat per un temps
determinat, a effecte de què ab aquell se poguessen conservar las tropas per defensa del
Principat y seguretat y conveniència de las
isiendas dels provincials, y esta és la veritat per
lo jurament té prestat. Yo, lo comta de Centellas fyrmo la mya present deposysyó. Fuit sibi
lectum et preseveravit coram magnifico Mauricio Rechs et Gallart, accessore.

liendo cavalleros particulares a pedirle, se a desvanezido siempre con que ha parezido ser nezesario que salgan consistoriales para que con su authoridad, aceptazión, celo y fineza al servicio de su
magestad se consiga mayormente, no siendo practicable juntar en Barzelona a los síndicos // 3v //
de los lugares de que se podrían seguir mayores incombenientes, y así lo dispondrá vuestra senyoría
como lo fio de su afecto. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos y felizes anyos. Barcelona, a 15 de
diziembre de 1689. Duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago.
4r

Die decima octava mensis dezembris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo nono. Egregius dominus dompnus Franciscus Blanes et Sentelles, comes de Sentelles,
cubicularius suae magestatis Barchinonae populatus, etatis ut dixit triginta trium annorum
parum plus vel minus cognitus, et notario infrascripto testes citatus et juratus qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera. Et primo fuit interrogatus super contentis in suplicatione die
presenti oblata pro parte procuratorem fiscalis
Generalis Cathaloniae, et dixit, que és veritat lo
contengut y narrat en la suplicació que de present li és estada llegida, la qual té ell testis per
ben entesa. Y attès lo expressat en aquella, diu
és de la major conveniència per servey de las
dos magestats divina y humana y del present
Principat per la conservació de aquell y en la
occasió present, de què los molt il·lustres senyors deputats apliquen ab tot enelo y cuydado
y posen en execució lo nom en dita suplicació,
per dependir de dita operació la total quietut
del dit present Principat; y que de exir los dits
molt il·lustres senyors deputats a procurar de
què se conseguesca lo donatiu voluntari, és lo
total y únich remey per la conservació y quietut
de dit Principat, y que no fent-se ab lo modo
sobredit té per cert ell, testis, que seria la total
ruÿna de aquell y descrèdit de la nació cathalana, y en gran detriment y total perdició de poder-se exhigir los drets de la Generalitat, tot lo
que diu saber per la experiència té y haver vist
en los disturbis proppassats ocasionats de no
estar la província ab la // 4v // quietut deguda,
que entre altres comuns dels de la plana de
Vich y sercania de aquella, y en particular la vila
de Sentelles, públicament y a cara ser anada, no
vol pagar los drets de bolla de la roba fabricada,
que si lo tauler anavan a pasar-los seria a ditas
robas ells li posarian plom a la sua, de tal forma
que lo tauler ni arrendataris no·s gosavan atrevir en anar a regonèxer ditas robas per témer de
què no·ls matassan, tot lo que naxia del poch
respecte y veneració que·s tenia a la justícia, y lo
matex farian ara si no se assegurava en ab lo
medi sobredit per ser aquell lo únich remey
tant per la quietut de la província com per la
1378

5r

Dicto die, Barchinonae. Nobilis dominus dompnus Josephus Amigant, Barchinonae populatus,
etatis ut dixit quadraginta novem annorum parum plus vel minus, testis citatus et juratus qui
juravit dicere veritatem que quidem testis et cognitus a notario infrascripto. Et interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit, que
té ben entesa la suplicació se li és de present llegida, y diu ésser veritat lo contengut y narrat en
aquella, y que per a conseguir-se la total quietut de aquest Principat y assegurar-se los drets
del General és precís y eficàs de què los molt
il·lustres senyors deputats procuren ab tot cuydado que la província fassa un donatiu voluntari per un termini a dits senyors ben vist, per a
poder ab aquell sustentar las tropas que la magestat, Déu lo guarde, té en lo present Principat per la custòdia y defensa de aquell. Y per a
què ab major facilitat se puga conseguir dit donatiu té per precís y necessari de què los molt
il·lustres senyors deputats iscan fora la present
ciutat, a effecte de fer esta representació als pobles y fer-los compèndrer ésser aquex lo únich
medi, lo que diu saber ell, testimoni, per haverse trobat concistorial en lo trienni de 1674 y en
jornada de 27 de juny 1675, lo procurador fiscal de la present casa donà súplica en la qual
representà lo quant era de conveniència per la
seguretat de la exacció dels drets de la Generalitat, que isquessen los senyors concistorials a fi y
efecte de què los pobles del present Principat
fessen major número de llevas de las que tenian
en campanya, y se posà en execució lo exir per
occasió que lo enemich tenia invadidas algunas
vilas del Empurdà y ell, testis, com a altre dels
concistorials // 5v // isqué a dita funcció y experimentà de quanta importància era lo exir los
concistorials per lo molt amor los tenen los
provincials, com en effecte ab la representació
de ell, testis, alcança lo fer-se ditas llevas ab major número del que·s judicava. Y diu també, senyor, que si alashoras isqueran per tenir lo ene-

ut dixit quadraginta septem annorum parum
plus vel minus, testis citatus et juratus qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera. Et fuit
interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit, que té ben vista y entesa la suplicació se li és estada llegida, y diu que aquella conté tota veritat, y que lo únich medi per la
conservació, quietut y bé públich tant del present Principat com per la exacció dels drets de la
Generalitat a vista dels frangens proppassats
//6v // y de tenir guerra viva ab lo Francès, és de
què lo present Principat fassa un donatiu voluntari per sert temps a sa magestat, Déu lo guarde,
per a què ab aquell se pugan sustentar las tropas
que sa magestat té en Cathalunya per la defensa
de dit Principat, que a no ser aquellas, té ell, testis, per cert, estaria indefens dit Principat, y que
los drets de la Generalitat se vindrian a pèrdrer,
lo que redundaria en grave dany tant de sa magestat com de la província. Y que per a poder-se
conseguir dit servey té per orgent y necessari ésser de molta conveniència exir de la present ciutat los molt il·lustres senyors concistorials, a effecte de representar als pobles fassen dit servey
per ser de tant gran conveniència per la conservació de aquells, tot lo que diu saber per la experiència té y saber en ésser aquex lo medi més
únich y necessari en lo present estat, y exa és la
veritat per lo jurament té prestat. Francisco de
Prats y Codina. Fuit sibi lectum et perseveravit
coram magnifico Mauricio Rechs et Gallart,
acessore.

mich ocupadas algunas vilas del Empurdà, major necessitat considera ell, testis, en la occasió
present per haver succehit tants frangents y ab
grans perills de pèrdrer-se esta província com
ell, testis, ho ha experimentat en la cedissió en
dita suplicació expressada, per haver-se a ell,
testimoni, detingut y pres fins que los cedissiosos se apartaren de la sercania d’esta ciutat, y li
donaren llicència per a tornar-se’n en sa casa,
que la té en la present ciutat. Y té per cert ell,
testis, que si dit donatiu no·s conseguia, no·s
porian col·lectar los drets de la Generalitat, perquè altrament no·s porian sustentar las tropas
de sa magestat que servexen per la defensa de
aquell, y exa és la veritat per lo jurament té
prestat. Don Joseph de Amigant. Fuit sibi lectum et perseveravit coram magnifico Mauricio
Rechs et Gallart, assessore.
Dicto die, Barchinonae. Nobilis dominus dompnus Hieronymus de Rocaberti, Barchinonae populatus, etatis ut dixit triginta unius annorum
parum plus vel minus, cognitus a notario infrascripto, testis citatus et juratus qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera. Et fuit interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit,
que lo contengut en la suplicació que de present li és estada llegida és molta veritat, y que
per a poder-se conseguir la quietut y seguretat
del present Principat, del que tant se necessita y
no menos que lo dret de la Generalitat se pugan
col·lectar lo únich medi y més adequat té per
cert ell, testis, de què // 6r // lo present Principat
fassa servey voluntari a sa magestat, Déu lo
guarde, per sert temps, a effecte de què ab
aquell se pugan socórrer las tropas que el rey
nostre senyor té en lo present Principat per la
conservació de aquell, majorment trobant-se dit
Principat ab guerra viva contra lo Francès. Y que
per a poder-se conseguir lo medi més efficàs té
per cert és lo servir los molt il·lustres senyors
concistorials fora la present ciutat a instar y representar als pobles la conveniència tant gran
que és fer-se dit servey, lo que diu saber per haver vist y experimentat de quant important és la
conservació de la cavalleria que sa magestat en
dit present Principat, assegurant-se ab ella la
quietut pública y la exacció dels drets de la Generalitat, y que a vista dels frangens possats en la
occasió present és més orgent y necessari lo exir
dits senyors concistorials, que en altras occasions per lo effecte en dita suplicació expressat,
y exa és la veritat per lo jurament té prestat.
Don Geroni de Rocabertí. Fuit sibi lectum et
perseveravit coram magnifico Mauricio Rechs et
Gallart, acessore.

76/1r

Dicto die, Barchinone. Magnificus Franciscus de
Prats y Codina, domicellus in civitate Gerundae
populatus, cognitus a notario infrascripto etatis
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Número 42.a
Senyor.
Lo deputat ecclesiàstich y oÿdors de comptas
ecclesiàstich y militar del General del present
principat de Cathalunya, fent concistori en virtut de vot de dos doctors de la Real Audiència,
ab intervenció dels assessors y advocat fiscal del
General y present casa de la Deputació, per a la
provisió del offici de receptor del General de la
ciutat de Tarragona, altre dels officis del General compresos en la real reserva, vacant per mort
de Joseph Thomàs, últim possessor de dit offici,
proposan a vostra magestat los subjectas infrascrits y següents: primo, lo doctor Pere Joan Llorens; ítem, Joseph Llorens y Murgades; ítem, lo
doctor Francisco Martí.
Dada en Barcelona, als XIIII de janer MDCLXXXX.

a. proposició intercalada entre els folis 75v-76r del trienni
1689-1692.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

76/2r

Número 43.a

aliis quibusviis instrumentis factis et firmatis,
tam in favorem dictorum admodum illustrium
dominorum deputatorum et computorum auditorum, quam aliarum personarum per quascumque personas, et pro inde quaecumque instrumenta ratificationum, laudationum et
confirmationum et alia necessaria et opportuna
cum illis scilicet pactis, pactionibus, stipulationibus, bonorum omnium tamquam debitis fiscalibus et regalibus, obligationibus jurium, renuntiationibus juramentis quod in animam meam
dicto tenutario et usufructuario nomine prestare possitis et valeatis, et aliis clausulis et cauthelis
solitis, necessariis et opportunis ac vobis dicto procuratori meo constituto benevisis faciendum et
firmandum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum. Item etiam personaliter comparendum et interveniendum coram dictis admodum illustribus dominis deputatis et computorum auditoribus dicti Generalis Cathaloniae et
coram aliis dominis officialibus et personis eiusdem Generalis quibus opus sit ad effectum in
quorum posse prestandi quaecumque juramenta
me dicto nomine non habere nec hinch neque invenisse factis jam diligentiis nulla instrumenta
tam originalium creationum censualium, quam
alia ex eis de dependentia faciens pro quibuscumque censualibus, quae ego dicto nomine pro
quibuscumque causis et rationibus recipio et recipere debeo super dicto Generali Cathaloniae
promitendumque, quod si infuturum aparuerint illa extrahere et tradere et pro inde quaecumque instrumenta necessaria cum illis scilicet
pactis, pactionibus, oblationibus, stipulationibus,
bonorum obligationibus tamquam debitis fiscalibus et regalibus jurium, renuntiantibus juramentis et cum aliis clausulis et cauthelis vobis
dicto procuratori meo benevisis, faciendum et
firmandum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum. Et demum, et cetera, promito dicto nomine praedicta habere rattum, et cetera, et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Senyor.
Lo deputat ecclesiàstich y oÿdors de comptas
ecclesiàstich y militar del General del present
principat de Cathalunya, fent concistori en virtut de vot de dos doctors de la Real Audiència,
ab intervenció dels assessors y advocat fiscal del
General y present casa de la Deputació, per a la
provisió del offici de receptor del General de la
ciutat de Tarragona, altre dels officis del General compresos en la real reserva, vacant per mort
de Joseph Thomàs, últim possessor de dit offici,
en lo ínterim que sa magestat, Déu lo guarde,
en resolució en la provisió de aquell, proposan a
vostra excel·lència los subjectes infrascrits y següents: primo, lo doctor Pere Joan Llorens;
ítem, Joseph Llorens y Murgades; ítem, lo doctor Francisco Martí.
Dada en Barcelona, als XIIII de janer MDCLXXXX.

s.n.r

Número 44.b
Die decima septima mensis januarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagesimo, Barchinonae.
Ego dompna Maria de Corbera et Blanes, vidua
relicta magnifici domni Josephi de Corbera et
Sancliment, quondam baroni de Llinas, domicelli Barchinonae domiciliati, uti tenutaria et
usufructuaria de universa hereditate et bonis,
quae fuerunt dicti domini viri mei pro dote,
sponsalitio et aliis juribus et creditis meis vigore
constitutionis, hac nostra dicto nomine gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos magnificum Josephum Moix, utriusque iuris doctorem,
civem Barchinonae licet absentem, et cetera, ad
videlicet pro me et nomine meo dicto tenutario
et usufructuario nomine personaliter comparendum et interveniendum coram admodum illustribus dominis deputatis et computorum auditoribus domus Generalis presentis Cathaloniae
principatus, et coram aliis quibusvis dominis officialibus eiusdem Generalis, quibus opus sit ad
effectum laudandi, ratificandi et confirmandi
modo et forma vobis dicto procuratori meo constituto benevisis, quascumque obligationes et promissiones factas et firmatas positasque descriptas
et continuatas, tam // snv // in quibuscumque
instrumentis creationum censualium quam in

Testes sunt magnifici Josephus Orlau et Petrus Joannes Finestras, utriusque iuris doctor, cives Barchinonae. De praemissis manu aliena scriptis fidem facio ego Joannes Romeu, auctoritatibus
apostolica et regia notarius publicus et de collectio
nottariorum regiorum Barchinonae, haec propria scribens manu.

79/1r

a. proposició intercalada entre els folis 75v-76r del trienni
1689-1692.
b. procura intercalada entre els folis 75v-76r del trienni
1689-1992.
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Número 46.a
Hallándose el tercio de vuestra senyoría con nezesidad de recruta para tener el número de gente
a. bitllet intercalat entre els folis 78v-79r del trienni 16891692.

oficials de dit General, y sens prejudici de las
primeras obligacions per dits possessors de dit
censal fetas convenir y promètrer a dits molt
il·lustres senyors deputats y altres a qui specte,
que sempre y quant vingués lo cas y lloch de la
solució de dits fermansas, feta primer execució
dels béns dels principals, ells dits senyors marmessors en dit nom pagaran a dit General las
quantitats que ditas fermansas hauran de pagar
per rahó de ditas obligacions fins a la quantitat
de sinch-centas quaranta-set lliuras, sis sous y
vuyt diners a dita marmessoria competents en
lo preu de dit censal, y per lo sobredit obligar
los béns y drets de dita marmessoria tantsolament com per deutes fiscals y reals. Y no-resmenys fer, y firmar qualsevols actes de ratificacions y obligacions ab aquellas clàusulas y
cautelas y renunciacions en semblans posar
acostumadas, y altres a dit senyor procurador
benvistas y ab jurament roboradas, com estas y
altres cosas en dit acte són més llargament de
vèurer. Del que fas la present certificatòria en
Barcelona, die y any sobredits.

que deve, y estando el tiempo tan adelantado como
vuestra senyoría reconoce, lo pongo uno y otro en la
considerazión de vuestra senyoría a fin de que disponga con la mayor brebedad posible el que se recrute en la forma que se acostumbra y me asegura
su celo. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos
anyos.
Barcelona, a 30 de henero 1690. El duque de Villahermoza, conde de Luna y Sástago. Senyores
diputados del General deste Principado.

82/1r

Número 47.a
Certifich y fas fe jo Lluís Fontana, notari públich de Barcelona avallescrit, com ab acte rebut en mon poder als set del mes de febrer del
corrent any mil sis-cents noranta los reverents
Ignasi Croci, en sacra theologia doctor prevere
y vicari perpètuo de la iglésia parroquial de
Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat de
Barcelona, Fèlix Nadal, prevere en Barcelona
residint, dona Emerentiana de Cortiada, muller del noble don Miquel de Cortiada del concell de sa magestat y son regent la Real Cancellaria en lo present principat de Cathalunya, los
magnífichs Joseph Catà y Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, y lo doctor misser Joseph
Areny y Garriga, en Barcelona populat, com a
marmessors y executors junt ab lo infrascrit
don Gerònim de Novell y Bartrola del testament y última voluntat de la noble dona Teresa de Omdedéu y Amigó, viuda dexada en últimas núpcias del noble don Joan de Omdedéu,
en Barcelona populat, la qual en primeras núpcias fou muller del magnífich Emanuel Guiamet y Lledó, quóndam ciutedà honrat de Barcelona, en dit nom ha fet procura al dit noble
don Gerònim de Novell y Bartrola, en Barcelona populat, conmarmessor llur, per a què en
llur nom, inseguint la deliberació feta per los
molt // 1v // il·lustres senyors deputats del General de dit principat de Cathalunya, alsb ... del
dit mes de febrer del dit corrent any, puga calificar qualsevols obligacions per los pocessors
de aquell censal de penció vint-y-set lliuras, set
sous y quatre diners, que ests anys als vint-y-sis
de setembre dita dona Teresa de Omdedéu rebria sobre dit General de Cathalunya, lo qual
fonch lluït a dita dona Tereza per dits molt
il·lustres senyors deputats per medi de la taula
de la present ciutat fetas, per rahó de qualsevols fermansas que dits acessors hagen fet a
qualsevol deputats, ohidors de comptes y altres

De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Ludovicus Fontana, notarius publicus Barchinonae praedictus, hac propria scribens manu.

85/1r

a. certificatòria intercalada entre els folis 81v-82r del trienni
1689-1692.
b. a continuació un espai en blanc.
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Número 49.a
Die undecima mensis augusti anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
septimo, Barchinonae.
Ego Paulus Pallisse, in ecclesia parrochiali Beatae Mariae de Mari presentis civitatis Barchinonae beneficiatus, tamquam obtinens officium
credencerii Generalis Cathaloniae tabulae presentis civitatis Barchinonae et eius collectae dicto
nomine gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et
cetera, vos Josephum Rafart, natu majorem, Josephum Rafart, natu minorem, patrem et filium
tinctorerii pannorum cives Barchinonae, et
Franciscum Sanctacruz, lignarii fabrum et
sculptorem civem dictae presentis civitatis, et alterum vestrum insolidum ita quod, et cetera, numerum vos dictum Josephum Rafart natu majorem, his presente ceteros vero absentes, et cetera,
ad videlicet pro medio nomine et nomine meo
jamdictum credencerii offitium cum omnibus
juribus et pertinentiis suis vestris in manibus et
posse admodum illustrium dominorum deputatorum // 1v // eiusdem Generalis, ad favorem
personae vobis dictis procuratoribus meis et vesa. procura intercalada entre els folis 84v-85r del trienni
1689-1692.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

trique vestrum benevissae, pure et libere simpliciter et absque ullo conditione resignandum, renuntiandum et cedendum et dictas resignationem, renuntiationem et cessionem recipi et
admiti petendum et suplicandum ac obtinendum, ita et taliter quod ille in cuius favorem
dictum officium resignatum, renuntiatum et
cessum fuerit de eodem officio juribus et pertinentiis illius valde provideatur et provideri
mandetis cum omni juris plenitudine et effectu
et inde instrumenta quaecumque vobis benevisae
faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera, promitto habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.

93/2r

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per a la
provisió del offici de escrivent ordinari de la escrivania major de la casa de la Deputació de dit
General, vacant per mort de Joseph Ferrer, notari últim possessor de dit offici, proposan a
vostra excel·lència per lo ínterim que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la nominació de persona per lo dit offici los subjectes
contenguts en lo infrascrit memorial: primo,
don Salvador Golorons, notari real col·legiat;
ítem, Ramon Godolà, notari públich de Barcelona; ítem, don Francisco Busquets, notari
real.

Testes sunt magnificus Anthonius Morell, medicinae doctor, Barchinonae populatus, et Joannes
Alabau, scriptor Barchinonae degens. De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio ego Isidorus Famades, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Barchinonae, haec propria
scribens manu.
Certifich y fas fe lo baixfirmat, com he mirat los
llibres de vàlues y conserts de la present casa y
en ells no consta que lo atràs dit reverent Pau
Pellisser dega quantitat alguna al General, en fe
del qual fas la present certificatòria en Barcelona
al primer mars de MDCLXXXX. Joseph Catà y Borau, subrogat en lo offici de racional.

93/1r

Número 55.a

Dat en Barcelona, als
MDCLXXXX.

93/3r

XXV

de mars de

Número 56.b

MDCLXXXX.

Encantau y al qui menos preu ý donarà lliurau
cent y vint vestits que se han de fer per la nova
lleva que lo il·lustríssim y fehdelíssim concistori
dels senyors deputats han deliberat llevantar,
per lo compte del tèrcio de quatre-cents hòmens que la present casa y està servit a sa magestat, que Déu guarde, com és baló, gambeto y
camisola; lo qual gambeto y baló y camisola ha
de ser segons la mostra aporta lo corredor, advertint que la dita mostra se ha de compèndrer
ab lo dit número de 120 vestits y lo vestit de lo
mestre. Y sàpia lo qui empendrà fer dits vestits
que aquells ha de entregar bons y acabats ab tot
lo compliment segons dita mostra al pagador de
dit tèrcio, y que dit pagador tinga facultat de reproxar-li aquell que no estan ab la deguda forma y lo drap no serà bo abedor de bon color. E
sàpia lo qui empendrà fer dits bestits, que lo
il·lustre y fidelíssim concistori se reserva dret y
facultat de poder fer visurar aquells després de
fets per un o dos officials a dit il·lustre y fidelíssim concistori ben vist, y aquell o aquells que no
seran abtes per a rèbrer-los los aja de admètrer
lo qui empendrà fer aquells y fer-ne de altres,
fins y a tant ne aja fets de aptes, y que en cas se
hajen de visurar, haje lo tal empendrà fer dits
vestits de pagar lo cost de la visura. E sàpia lo
qui empendrà fer dita obra que los panyos los
aje de fer abajar al official creat per dits senyors

a. memorial intercalat entre els folis 92v-93r del trienni
1689-1692.

a. memorial intercalat entre els folis 92v-93r del trienni
1689-1692.
b. tabba intercalada entre els folis 92v-93r del trienni 16891692.

Número 54.a
Senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per a la
provisió del offici de escrivent ordinari de la escrivania major de la casa de la Deputació de dit
General, vacant per mort de Joseph Ferrer, notari últim possessor de dit offici, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial: primo, don Joan Vivet lo
trienni corrent ohidor militar del present principat de Cathalunya; ítem, fra don Francisco de
Ferrer y Desgüell, prior y sagristà major del imperial monestir de Sant Cugat del Vellès; ítem,
don Bernat Vivas y de Ferrer, en Barcelona populat.
Dat en Barcelona, als

XXV

de mars de
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tar de la vegaria de Barcelona que vaca per
munta de mossèn Joan Vivet, se proposan:
mossèn Geroni Ferrer de Savasona y Vila;
mossèn Geroni Malla. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de Gerona y sotsvegaria de
Besalú que vaca per haver mudat de estat
mossèn Pere Dimas de Potau de militar //2v // a
ecclesiàstich, se proposan: lo doctor misser Antonino de Puig; lo doctor misser Gaspar Rovira
y de Berart. Per lo lloch de oÿdor militar de la
vegaria de Barcelona que vaca per munta de
mossèn Joseph Grató de Raset y Trullàs ja enseculat en oÿdor se proposan: mossèn Anthoni de
Potau; mossèn Joan de Potau.

deputats al preu que altri ó offerà. E sàpia que lo
preu ý offerirà donar se li pagarà acabada dita
obra. E sàpia que lo qui empendrà fer dita obra
los ha de donar acabats del die se’l lliureran a un
mes. E sàpia que, ultra del preu y offerirà donar,
ha de pagar lo selari al official encanterà lo sobredit y al escrivà major son selari diga y que dir
ý voldrà, que qui a qui menos ý dirà se lliurarà lo
dia y quant.

98/1r

Número 59.a
Senyor.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort del doctor misser Joseph Pont y Llombart, se proposan: lo doctor
misser Salvador Baró; lo doctor misser Domingo Aguirre. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort del doctor misser
Francisco Alòs y Arnandes, se proposan: lo doctor misser Jacinto Dou; Francesch Llauder, ciutedà honrrat de Barcelona. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort de
Gaspar Garcia, mercader, se proposan: Francisco Vidal, mercader; Anthoni Bonanat, mercader.

Los deputats y oÿdos de comptas del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vacans fins lo die present de deputats y oÿdors
de comptas dels tres estaments, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de Balaguer que vaca per mort
de mossèn Miquel Torres, se proposan: mossèn
Joan Vivet, de present oÿdor militar; mossèn
Pere Llobet, donsell. // 1v // Per lo lloch de deputat militar de la vegaria de Gerona y sotsvegaria de Besalú que vaca per mort de mossèn
Francisco de Montaner y Perellós, se proposan:
mossèn Joseph Grató de Raset y Trullàs, ja ensiculat en oÿdor militar; mossèn de Ros.

Dat en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXX.
98/3r

Número 60.a
Senyor.

Oÿdors ecclesiàstichs religiosos. Per lo lloch de
oÿdor de comptas ecclesiàstich religiós que
vaca per mort del doctor Serapi Berart y de Vasia, se proposan: doctor Onofre Delfau, ardiaca
major de la santa iglésia de Barcelona y prior
comendatari de Sant Pere de Casserras; doctor
Joseph Delfau, degà de la santa iglésia de Gerona, prior comendatari de Sant Pere de Baganells.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegaria de Barcelona que vaca per mort de
mossèn Plàcido Montoliu, se proposan: mossèn
Francisco Copons y Grimau; don Joan Copons
y Grimau. // 2r // Per lo lloch de oÿdor militar
per la vegaria de Vilafranca del Panadès que
vaca per mort de mossèn Joseph Pallarès de Illa,
se proposan: mossèn Pau Feu, cavaller; mossèn
Llorens Lladó, cavaller. Per lo lloch de oÿdor
militar per la vegaria de Cervera, que vaca per
mort de mossèn Christòfol de Morer y Pasqual,
se proposan: mossèn Anton de Lanuça; mossèn
Jaume de Cordellas. Per lo lloch de oÿdor milia. memorial intercalat entre els folis 97v-98r del trienni
1689-1692.
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Los deputats y oÿdors de comptas del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vuy
vacans fins lo die present en las bolsas dels officis de la casa de la Deputació de dit General,
proposan a vostra magestat los subjectas contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa per los officis dels dos assessors y advocat
fiscal. Per lo lloch de assessor y advocat fiscal ecclesiàstich que vaca per mort del doctor don Serapi Berart y de Vasia, se proposan: lo doctor
Miquel Joan Bosch, canonge de la santa iglésia
de Vich de present oÿdor ecclesiàstich; lo doctor Pere Cornet, atxer, canonge de la santa iglésia de Barcelona; lo doctor Andreu Arbell, canonge de dita santa iglésia de Vich. Per lo lloch
de assessor y advocat fiscal real que vaca per
mort del doctor misser Onofre Cartas, se proposan: lo doctor Anton Berenguer, de present
oÿdor real; lo doctor Epifànio Berenguer; lo
doctor Ildefonso Alsina.

a. memorial intercalat entre els folis 97v-98r del trienni 16891692.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

3v

Bolsa de assessor, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita. Per lo lloch de assessor, advocat fiscal y sos ajudants de dita visita que vaca per
mort del doctor misser Onofre Cartas, se proposan: lo doctor misser Isidoro Pi; lo doctor
misser Joseph Comerma; lo doctor misser Domingo Aguirre.

Bolsa de regent los comptas. Per lo lloch real de
la bolsa de regent los comptas que vaca per
mort del doctor misser Onofre Cartas, se proposan: lo doctor Anton Berenguer, de present
oÿdor real; lo doctor Epifànio Berenguer; lo
doctor Illdefonso Alsina.
Bolsa del offici de donador de ploms. Per lo
lloch real de dita bolsa de donador dels ploms
que vaca per mort del doctor misser Onofre
Cartas, se proposan: Domingo Soler Moner,
misser y notari de la ciutat de Vich; misser Macià Oms; Gabriel Ponsich, mercader, de dita
ciutat de Vich.

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Per lo
lloch de procurador fiscal de la visita que vaca
per mort de don Francisco de Orís, se proposan: lo doctor Joseph Modolell de Costa, Baltazar Ferrer, Joseph Rocafort y Portell, tots ciutadans honrrats de Barcelona.

Bolsa del offici de exactor. Per lo lloch real de
dita bolsa de exactor que vaca per mort del doctor misser Onofre Cartas, se pro- // 4r // posan:
mestre Pere Joan Soler; mestre Jacintho Gibert;
mestre Joseph Casalins.
Bolsa del offici de receptor de la bolla. Per lo
lloch real de la bolsa de receptor de la bolla que
vaca per mort del doctor misser Onofre Cartas,
se proposan: Gaspar Gatillepa, mercader; Joseph Anthoni Roig, mercader; Francisco Picart,
mercader. Per altre lloch militar de dita bolsa de
receptor de la bolla que vaca per mort de don
Francisco de Orís, se proposan: don Joan Vivet,
de present oÿdor militar; don Bernat Vives y de
Ferrer; Pere Llobet, donsell.

5v

Bolsa de escrivà major y sos ajudants de la visita.
Per lo lloch de escrivà major y sos ajudants de la
visita que vaca per mort de Joseph Ferrer, notari real col·legiat, se proposan: Vicens Gavarró y
Serra, notari públich de Barcelona; Agustí Vilades, notari públich de la ciutat de Manresa;
Joan Servitjà, notari de la dita ciutat de Manresa.
Dat en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXX.

100
/1r

Bolsa del offici de escrivent ordinari de regent
los comptes. Per lo lloch real de dita bolsa de
escrivent // 4v // ordinari de regent los comptas
que vaca per mort del doctor misser Onofre
Cartas, se proposan: mestre Jacinto Blanch;
mestre Josep Sala; mestre Jacinto Coscullana.
Bolsa de ajudant segon de la escrivania major.
Per lo lloch de dita bolsa de ajudant segon de la
escrivania major que vaca per mort de Francisco
Llantiscla, notari, se proposan: Domingo Soler
Moner, notari de la ciutat de Vich; Joan Serrahima, notari de dita ciutat; Joseph Llucià,
notari de dita ciutat de Vich. Per altre lloch de
dita bolsa de ajudant segon la escrivania que
vaca per mort de Joseph Ferrer, notari real
col·legiat, se proposan: Geroni Guiu, notari públich de Barcelona; Jacinto Borràs, notari públich de Barcelona; Jaume Fàbrega, notari real
col·legiat.
Bolsa de escrivent ordinari del Racional. Per lo
lloch de dita bolsa de escrivania // 5r // ordinari
del racional que vaca per mort de Joseph Ferrer,
notari real col·legiat se proposan: Joan Ribes,
notari públich de Barcelona; Francisco Torras,
notari públich de Barcelona; Thomàs Simon,
notari públich de Barcelona.
1384

A.a
En lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
als acessors y advocat fiscal infrascrits acerca del
que poden obrar en orde als esclaus que sos antecessors represelariaren de las galeras de Cerdenya, per a conseguir la llibertat de alguns forsats o remers de ditas galeras, majorment en
ocasió que ditas galeras de Cerdenya se troban
en lo moll o port de la present ciutat de Barcelona y dits esclaus ha ja tants mesos que·s troban
en las presons de la present casa de la Deputació, ocasionant-li un gasto considerable per a
son sustento. Vista la constitució final, títol »De
penas corporals», qu·és la única y magistral en
esta matèria. Vista la carta real de la magestat
del senyor rey don Felip ters de Aragó escrita a
sa altesa del senyor don Joan de Àustria a 18 de
agost 1653 que és en dietari trienni 1668, entre
fòleo 20 y 21. Vista altre carta real escrita al
marquès del Viso y Bayona a 12 de maig 1663,
que és en dit dietari en lo mateix fòleo. Vista altra carta de 12 de setembre 1659 que és en dietari trienni 1659, entre fòleo 22 y 23. Vista la
carta escrita de orde del rey nostre senyor, que
Déu guarde, per lo secretari del Consell Supremo de Aragó al excel·lentíssim senyor duch de
Villahermosa, vuy lloctinent y capità general a
a. vot intercalat entre els folis 99v-100r del trienni 16891692.

18 de febrer del corrent any 1690, còpia del
qual ha enviat sa excel·lència al il·lustrísim y fidelíssim consistori. Vistos diffarents exemplars a
la matèria concernents y vist tot lo que se havia
de vèurer, y attès tot lo que se havia de atténdrer. Atès que las qüestions sobre matèria de
forsats detinguts en las galeras són ordinàriament sinch, és a saber: primerament dels que
han acabat lo temps de sa condempna // 1v // y
los generals recusan posar-los en llibertat per
trobar-se en principis de campanya, dient tenir
ordes reals de no posar en llibertat forsat algun
en los principis de campanya, sinó que fins al
hyvern que las galeras se retiran als ports hajen
de servir com a bonaboyas; 2, dels que han acabat lo temps de sa condempna emperò se tarda
en entregar-los a galera y los generals volen
contar lo temps des del dia que foren entregats
y no des del dia que foren condempnats; 3, dels
forsats que no són naturals ni condempnats en
lo present principat de Cathalunya, sinó a la dels
regnes de hont són naturals; 4, dels forsats que
han acabat lo temps de la condempna per la
qual foren posats en galera, però en ella han fet
nous delictes per los quals ab sentència del auditor de las galeras han estat recondempnats a major temps; 5, dels condempnats per vida los
quals pretenen los generals que no acaban ab
deu anys, sinó que tota la vida han de consumir
remant en galera. Per ço se anirà ab distincció
discorrent y aconsellant sobre estos punts per a
poder, ab major sciència, resòldrer lo cas present y tenir llum per a los casos per venir.
En quant al primer punt, atès que la constitució
final, títol «De penas corporals», no fa distincció alguna de temps si és al principi o a la fi de
campanya quant las galeras se retiran als ports,
sinó que als que han acabat lo temps de sa condempna indistinctament los competeix lo benefici de dita constitució y als deputats lo poder de
dita instància, per los medis que aquella disposa,
ni sa magestat, salva sa real clemència, per lo
leve interès de pochs forsats que pot esdevenir
acabar son temps als principis de campanya,
voldrà que no se observe lo disposat en dita
constitució, així que és més crehible ser aqueixa
escusa que // 2r // donan generals persones, són
de parer que en semblants casos deuhen los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
ohydors proseguir sas instàncias segons la forma
de dita constitució final, y segons la forma que
deuhen observar per lo cumpliment y reparo de
las constitucions de Cathalunya, majorment si
dits forçats fan instància y és contra sa voluntat
lo permanèixer com a bonaboyas en las galeras
fins al retirar de la campanya.
En quant al segon punt, attès que la dita constitució se refereix y parla del temps de la con1385

dempna com consta de aquellas paraulas, ibi:
«Aprés de ser passat lo contengut en la sentència contra ells promulgada», et ibi: «ý havia
cumplit lo temps de la condempnació cotengut
en la sentència contra ell promulgada», et ibi:
«encontinent, que dits temps serà passat», totas
las quals paraulas apar que sols contemplan y
miran a la sentència, y com després de promulgada aquella no estiga per lo forsat ni sia culpa
sua que no·s pose luego en execució, y entretant no aparega just que sia agraviat en majors
temps de pena, puix encara que no estàs en galera més del temps que és condempnat, emperò
ve a estar pres tot aquell temps que passa des de
què se promulga la sentència fins que se executa, y lo fi de la constitució fou que ningú fos
agraviat en majors penas que aquellas que en las
sentèncias se contenen, y aquella mora y dilació
no és expressada en la sentència ni lo reo és condempnat a patir a son compte aquell temps en la
presó. Per totas las quals rahons fou expressament disposat en la constitució perquè no és
rahó, etcètera, del mateix títol «De penas corporals» que als dits condempnats a galera se’ls
conte lo temps aprés de 15 dias de la sentència,
y de dret se haje de contar lo temps de las
sentèncias des de sa promulgació, y així se és
observat, puix a 1 de setembre 1668 sobre la llibertat de Joan March y Miquel Bayer, forçats en
las galeras de Cerdenya, que governava talis de
Custodi, capità comendant, se mogué qüestió
sobre no haver acabat lo temps comptant-lo des
del dia que foren entregats en galera, y no obstant això a 18 de dit mes y any després de vàrias
disputas se conseguí dita llibertat com à de vèurer en dietari trienni 1668, a foli 14 ad 18; y a 3
de nohembre // 2v // 1633 se conseguí la llibertat de Maurici Vall, ballester de Manrresa, condempnat a 27 de octubre 1623 per deu anys y
entregat a galera a 9 de abril 1624, de forma
que a haver-se hagut de contar los deu anys des
del dia que fou entregat, encara li faltavan sinch
mesos y sis dias, com és de vèurer en dietari
trienni 1632, foli 134; y a 27 de nohembre
1634 se conseguí la de Sebastià Malla, contantli lo temps des del dia de la publicació de la
sentència del qual se parlarà més avall y consta
en dit dietari trienni 1632, foli 272, y així mateix ha succehit en altres casos, així que és constant ser lo sobredit cas comprès en la constitució 8 y en la constitució final sobreditas. Y per
consegüent són de vot y parer que en ell poden
y deuhen fer los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohydors fer las diligèncias
acostumadas.
En orde al tercer punt, atès y considerat que la
constitució solament parla dels naturals y condempnats en lo present Principat y comptats,
com consta de aquellas paraulas, ibi: «que qual-

[ 1689 ]

[ 1689 ]

sevol que sia estat condempnat en los presents
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya», se segueix que per a conseguir la
llibertat dels estrangers y condempnats en altres
províncias, ha de fundar la Deputació sa instància o en la costum o en altres disposicions y actes, que encara que és veritat que diffarents vegadas se ha conseguit la llibertat de dits
estrangers y condempnats fora del present Principat a instància del síndich de la Deputació, y
en eixa conformitat a 8 de febrer 1636 se conseguí la de Antoni Portal, natural de València y
condempnat en ella, com és de vèurer en dietari
trienni 1637, foli 79, y a 16 de abril de dit any
1636 se conseguí la de Gabriel Guàrdia, natural
y condempnat també en València, no obstant
que lo general de las galeras que era aleshores lo
marquès de Vilafranca se resistia en donar-li llibertat, com és de vèurer en dietari 1635, foli
84, y alguns fòleos antes y sobre que dit Guàrdia no havia acabat lo temps, sinó que donant
una suma de diner havia obtingut remissió del
jutge de València, tantmateix conseguí la llibertat; y a 5 de nohembre 1634 se conseguí la de
Joseph Pérez, Francisco Lorenço y Francesch
Miralles, també valencians // 3r // y condempnats en València, per haver obtingut remissió
del temps que·ls faltava com consta en dietari
1632, fòleo 267, y no obstant que lo general de
las galeras féu molta resistència en entregar-los,
com resulta de la súplica donada per la Deputació a 6 de octubre 1633 en dit dietari, fòleo
125, y de la relació feta per lo síndich a 7 de nohembre 1634, fòleo 264 et 265, tantmateix se
conseguí la llibertat; y a 27 de nohembre 1634
se conseguí la de Sebastià Malla, aragonès y
condempnat en Taraçona, per la qual se hagueren de fer vàrias diligèncias perquè lo general se
resistia molt, com és de vèurer en dit dietari
1632, fòleo 264 et 265 et 267 et 272; y finalment en altres casos se ha conseguit la llibertat
de estrangers y condempnats fora del present
Principat, precehint repugnància dels generals,
la qual se és vençuda per las instàncias del síndich de la Deputació. Ab tot en ningun dels
exemplars referits se troba que lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori haje usat lo medi de las represàlias. Per lo que són de vot y parer que, en
semblants casos, deuhen los senyors deputats
procehir ab molta cordura y ab especial atenció
y cuydado per no excedir los límits de la jurisdicció, perquè com las represàlias sian cosa
exorbitant del dret, no·s pot fàcilment fer extensió de ellas, y derivant-se lo poder-las usar
del que disposa la constitució, y no parlant la
constitució sinó dels naturals o condempnats en
lo present Principat, apar que sols per a recobrar
la llibertat dits naturals o condempnats se podran usar las represàlias, majorment quant en
casos consemblants no se són usadas, com és de
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vèurer en los dietaris y fòleos citats, y així en tals
casos podran valer-se de súplicas, representacions y altre gènero de instàncias als llochtinents generals, y últimament a sa magestat, esperant de sa real justificació que, en vista dels
exemplars refferits, manarà donar la providència
convenient molta satisfacció de aquest il·lustríssim y fidelíssim consistori.
Respecte del quart punt són més freqüents las
diffarèncias, perquè dita constitució final en
aquellas paraulas, aprés de ésser passat lo temps
contengut en la sentència contra ell promulgada y en aquellas altres ý haurà cumplit lo temps
de la condempnació contengut en la sentència
contra ell promulgada, encontinent que dit
temps serà passat, apar que sols tenen atenció y
mira a las sentèncias y con- // 3v // dempnacions principals, y que passat lo temps contengut en ellas lloch lo disposat en dita constitució, y a no ser així estaria en mà del general de
las galeras eternisar a dits forsats en ellas, recondempnant-los a major temps, frustrant dita disposició que vindria a ser superior. Y com sinó
fos majorment, que per a castigar los delictes
que com los forsats en galeras se troban y practican o se poden pensar en practicar a altres càstichs que no la recondempnació, per la qual se
fa frau a la constitució. Emperò, attès que las
constitucions de Cathalunya se interpretan y
deuhen interpretar en aquell sentit per lo qual
són més conformes al dret comú, y en via de
dret no té dubte que lo general de las galeras,
que en llatí se anomena prefectus classis, té jurisdicció en tots los clàssichs ab tot imperi de forma que lo forsat, quant és entregat a galera, se
suposa y entra en la jurisdicció del dit general,
que la té privativa ad quoscumque alios per detenir y castigar tots los delictes comesos in classe o en galera, y per lo exercici de dita jurisdicció de son tribunal ab son auditor y demés
officials, y així bé en tot cas lo forsat no·s pot
queixar de què se administre en ell jurisdicció,
perquè esta és indubitada, no de què se li fassa
injustícia, lo que en cas de dubte no se ha de
crèurer, perquè de jure la presumpció és en favor del tribunal de jutge, a més que en galera hi
ha de temps antiquíssim certas universals y comunas que casi poden dir-se usureceptas apud
omnes gentes, y de dret com són entre altres la
de la fuga del forsat, lo qual per rahó d’ella cau
en pena de altre tant temps, com así ho ensenyan los doctors, y sens esta y altres penas no podria governar-se una galera ni manejar-se tanta
multitut de forsas y esclaus que continuament
estan anhelant per la amada llibertat. Y lo voler
que no tingan penas condignas a la atrocidat
dels delictes que novament allí cometen, vendria a ser una pietat iníqua, y la dita constitució
final, títol «De penas corporals», apar que ex-

pressament los ne accepta, pues lo fi d’ella, com
consta del preàmbol, és sols que los forsats no
sian agraviats en majors o altres penas contra
ells no proferidas, y en dits casos ni poden dirse agraviats, pues pagan la pena que segons
lleys de galera mereixen ni pot dir-se que paguen pe- // 4r // nas contra ells no proferidas,
perquè com se suposa que·u són per sentència
de son auditor y jutge competent y a la manera
que una persona desterrada en una isla, si en
ella comet nou delicte pot ser condempnada a
major desterro per lo jutge de aquella isla, així
també apar que lo forsat condempnat a galera si
en ella fa nou delicte pot ser condempnat a major temps per lo jutge de galera. Y havent-se regonegut ab cuydado los dietaris, no·s troba
exemplar de què a instància del síndich de la
Deputació haje conseguit llibertat forsat algun,
recondempnant antes de cumplir lo temps de la
recondempna, y sols se troba que a 3 de janer
1634 se conseguí la llibertat condempnant per
7 anys, no obstant que en los llibres de galera
estava assentat per deu anys, emperò no consta
si dits 3 anys més eran per recondempna de
nous delictes o si eran per error del assiento,
com és de vèurer en dietari trienni 1632, foli
149; antes bé se troba la carta real de 12 de setembre 1649 en dietari 1659, entre foli 22 y
23, y la de 12 de maig 1663 escrita al marquès
de Bayona en dietari 1668, entre foli 20 y 21,
en las quals clarament insinua sa magestat que
en los recondempnats se observe la recondempna menos que en ella se’ls haje fet als forsats injustícia, a las quals cartas reals podia la
Deputació replicar ab las decents representacions que deu en semblants casos, y no consta
de representació alguna. Y últimament en la
carta escrita al excel·lentíssim senyor duch de
Villahermosa, lloctinent y capità general per lo
secretari del Consell Supremo de Aragó, a 18
de febrer del corrent any 1690, clarament significa lo mateix, pues diu haver sa magestat ordenat que·s remeten a Madrit los processos dels
recondempnats, y que en vista de ells se pendrà
la resolució que sia de justícia, de forma que si
són justament recondempnats, apar ser lo real
ànimo de què cumplen lo temps de la recondempna, y també apar que tot aquest punt se
ve a reduhir, no a la recondempnació sinó a la
justícia o injustícia d’ella, ya si és justa o fingida
o en emulació de la constitució. Per tant y altrament són de vot y parer que, en quant en
aquest 4 punt se deu mirar ab molta atenció lo
poder que tinga la instància de la Deputació
conforme a dita constitució y cas que resolga
tenir-lo, // 4v // no obstant qualsevols recondempnacions fetas en galera, que·s representen
a sa magestat las rahons que assistescan al consistori ab tota vivesa, puix tenint dits reals orde
y cartas, no essent la matèria clara, no és just ni
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decent que lo consistori se empenye sens precehir dita representació.
En orde al 5 y últim punt, attès y considerat que
est cas no sols no és comprès sinó expressament
exeptuat de la constitució en aquellas paraulas
«y los per tota sa vida», ab las quals quedan exclosas del benefici de la constitució los que són
per tota sa vida condempnats, y a més que la
carta real de 18 de agost 1653 en dietari trienni
1668, entre fòleo 20 y 21, en la qual, així com
sa magestat havia disposat que en los regnes de
Castella las condempnacions de per vida se entenguessen per deu anys, se servís exténdrer dita
disposició als regnes de la Corona de Aragó per
ser una mateixa en tots la rahó de pietat, és una
carta escrita a sa altesa lo senyor don Joan de
Àustria y no és despatx per Cancelleria, y en la
forma que poden y deuhen admètrer-se y tenir
valor en lo present principat de Cathalunya; y
etiam suposat que dit real decret pogués tenir
forsa y valor, deuria lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori en semblants casos procehir en virtut
de dit decret, y no en virtut de la constitució, la
qual literalment excepta y no comprèn aqueix
cas, y per consegüent no podria valer-se del remey de las represàlias, tant per ser remey exorbitant de dret com també per ser remey que·l
concedeix la constitució, y així bé no poder-se
exténdrer sinó als casos en la constitució compresos. Per tant són de vot y parer que en los
condempnats a galera per tota la vida, que pretenen haver de ser reposats en la prístina llibertat després de deu anys que roman en ella o que
són condempnats, no pot pro nunch practicar-se
lo remey de las represàlias, sinó que per altres
remeys y medis se pot y deu conseguir que dit
real decret se concedesca en la forma que·s deu
concedir, per a què puga admètrer-se y tenir
forsa y valor en Cathalunya; y conseguit que sia,
se deuhen usar y practicar aquells remeys y medis que lo mateix decret concedirà per sa observansa y execució.
Ab la resolució dels sobredits 5 punts se pot ab
major claredat y sciència baixar a la del cas present, perquè com los forsats per los quals se feren las represàlias a la fi del trienni passat, sian
del // 5r // tercer y del quart punt, és a saber, estrangers y no condempats en lo present Principat y comptats, y recondempnats per nous delictes comesos en galera, en los quals procehian
totas las difficultats y consideracions que sobre
se han vist en la resolució de dits punts, y la casa
haje suportat un gasto considerable en lo sustento dels esclaus represaliats detinguts des del
últim del trienni passat fins ara en las presons de
la present casa y sustentats per ella y a sos gastos
y despesas, las quals serian encara majors, y vuy
en dia lo general de las galeras de Cerdenya,
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que·s troba en la present ciutat, offereix posar
en llibertat quatre forsats que són los que·s troban haver acabat lo temps de sa condempna,
que no·l havian acabat quant se feren las represàlias sinó que·l han acabat després a dos que
n’i ha de recondempnats, ha donat paraula de
posar-los en llibertat en arribar a Cerdenya a
hont van de present las galeras dret camí. Per
tant y altrament, dits acessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer que vostra il·lustríssima pot y deu sens prejudici de sos drets y dels
gastos fets per dits moros en las presons de la
present casa, imo potius reservant-s’o tot ab plenitut de drets, manar relaxar y entregar dits esclaus o moros als officials de ditas galeras, posant primer en llibertat dits quatre forsats; y per
evitar en avant disturbis y tota ocasió de difarèncias, tant per part de vostra senyoria il·lustríssima com per part dels generals y officials de
las galeras, pot vostra senyoria il·lustríssima escríurer a sa magestat, representant la rahó que li
assisteix en tots los sobredits sinch punts, per a
què en vista de ella se servesca sa magestat manar: en quant al primer punt que·s restituescan
los forsats que hauran acabat encara que sia a
principis de campanya, sinó que de sa voluntat
vullan permanèixer en galera fins al cumpliment
d’ella. En quant al segon punt, que se observe
lo disposat en la constitució 8 y penúltima títol
«De penas corporals», comptant lo temps dels
condempnats 15 dias després de la publicació
de la sentència. En quant al tercer punt, que·s
restituescan a instància del síndich de vostra senyoria il·lustríssima quant vinga lo cas qualsevols forsats, encara que no sian naturals o condempnats en lo // 5v // present Principat y
comptats sinó estrangers, y en particular de la
Corona de Aragó, segons los refferits exemplars
dels quals y altres que se’n troban se pot fer llarga numeració, y si apareixerà a vostra senyoria
il·lustríssima escríurer també als dits regnes de
la Corona per a què si voldran acompanyen dita
representació y instància. En quant al quart,
que no obstant qualsevols recondempnacions
de major temps fetas per nous delictes fets en
galera se restituescan los forsats en haver acabat
lo temps de sa condempna, y que per los delictes comesos en galera se usen altre gènero de
càstichs, que no sian en emulació de la dita
constitució final y que·s done en eix punt la
providència convenient per a què no pugan los
generals fer supèrfluo lo benefici de dita constitució, agraviant als forsats y perpetuant-los en
galeras. En quant al quint y últim, que se servesca sa magestat confirmar dit real decret de què
los condempnats de per vida se entengan haver
cumplit ab deu anys, y que se servesca en dir dit
real decret en forma de Cancelleria, de manera
que tinga forsa y valor y que la tingan los deputats y ohidors per a conseguir la llibertat de dits

forsats de la manera que la tenen per a conseguir la dels demés que han acabat lo temps segons la forma de dita constitució final, títol «De
penas corporals», y així ho senten.
Joffreu, assessor. Don Pedro de Potau, advocatus fisci Generalis Cathaloniae. Rovira, assessor
subrogatus.

102
/1r

Número 61.a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Segons lo disposat en los capítols de Cort és de
molta obligasió del procurador fiscal de vostra
senyoria il·lustríssima instar-li de què solicite ab
sa magestat, que Déu guarde, y a son llochtinent general y virrey de Cathalunya, de què declare haver de posar-se a nova extracsió de acessor y fiscal ocupa lo noble don Pedro de Potau,
de present advocat fiscal de la present casa, per
haver aquell pasat del estament secular al de ecclesiàstich ab la coadjectoria y pocessió apressa
de la dignitat de la camararia de la santa iglésia
de Tortosa, y axí representa y insta a vostra senyoria il·lustríssima solicite lo despaig sobredit y
fasse totas las diligèncias posibles per dit effecte
y la present posada en dietari. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. De Farnes, advocatus fisci
Generalis Cathaloniae.

102
/2r
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Número 62.b
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Per ocasió de estar pendent la consultasió al rey
nostre senyor, que Déu guarde, si per la probasió y haver passat de estament secular al de ecclesiàstich don Pedro de Potau, advocat fiscal
de present en la present casa, no·s pot passar a
extracsió de difarent advocat fiscal com disposan los capítols de Cort. Per ço, lo procurador
fiscal de vostra senyoria il·lustríssima suplica
que vostra senyoria il·lustríssima aplique tots los
medis y diligènsias per a què sa magestat despadesca dita consultasió ab tot effecte y la present
ésser cusida en dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Farnes, advocatus fisci Generalis Cathaloniae.

a. súplica intercalada entre els folis 100v-101r del trienni
1689-1692.
b. súplica intercalada entre els folis 100v-101r del trienni
1689-1692.

102
/3r

Número 63.a

nova lleva que lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats han deliberat levantar,
per lo compliment del tèrcio de 400 hòmens
que la present casa està servint a sa magestat,
Déu lo guarde, las quals mitjas han de ser segons
la mostra aporta lo corredor. E sàpia lo qui empendrà fer ditas mitjas ha de entregar bonas segons dita mostra al pagador de dit tèrcio, y que
dit pagador tinga facultat de reproxar aquellas
que no estaran ab la deguda forma conforma la
mostra. E sàpia lo qui empendrà fer ditas mitjas
que lo il·lustre y fidelíssim consistori se reserva
dret y facultat de poder fer visurar aquellas després de fetas per un o dos officials a dit il·lustre y
fidelíssims consistori ben vist, y aquellas que no
seran aptas per a rèbrer-las las haja de admètrer
lo qui empendrà fer aquellas y fer-ne de altres
fins a tant ne haja fet de aptas, y que en cas se hajan de visurar haja lo tal empendrà fer ditas mitjas pagar lo gasto de la visura. E sàpia que lo preu
per lo qual offerirà fer dita feyna se li pagarà acabada dita feyna. E sàpia que ultra del preu offerirà fer dita feyna ha de pagar lo salari al official
encantarà las sobraditas mitjas y al escrivà major
son salari, diga y qui dir // 1v // hi voldrà qui al
qui menos hi dirà se lliurarà, qui hi diu y quant.

Die trigessima mensis aprilis anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
nono, Barchinonae.
Insignis comunitas presbiterorum, beneficiatorum
et capellanorum parrochialis ecclesiae Beatissimae
semperque laudandae Virginis Mariae de Mari
presentis civitatis Barchinonae, convocata et congregata in choro ejusdem ecclesiae, ubi aliter pro similibus actibus et negociis ipsius dicta insignis comunitas solita est convocari et congregari, in quaquidem
convocatione et congregatione intervenerunt et presentes fuerunt reverendum doctor Joannes Vilardaga, vicarius perpetuus, et complurimi presbiteri beneficiati et capellani ejusdem ecclesiae consilium
generale ibidem tenentes, facientes et comunitatem
prefatam representantes, tanquam mayor et sanior
pars, et cetera, sine revocatione aliorum procuratorum per ipsum reverendum viccarium perpetuum
et comunitatem huiusque factarum, gratis, et cetera, fecerunt, constituerunt, crearunt et solempniter
ordinarunt procuratores, // 3v // sindicos et actores
suos seu verius dicte jusione comunitatis certos, et cetera, ita quod, reverendos doctores Michaelem Comes et Salvatorem Rovira, presbiteros, procuratores
generales herentiam dictae insignis comunitatis et
alterum eorum insolidum ad videlicet pro dicta insigni comunitate et eius nomine agendum, ducendum, et cetera, et pro his, et cetera, fiat ad omnes lites
sive causas activas et passivas principales et apellatorias tam motas quam movendas large cum amplissimo solito et assueto litium et causarum cum facultatibusque expressis emparam faciendi et ipsas
justificandi, et cetera, et postea cansellandi, et cetera, de calumpnia juranti, et cetera, cautiones quacumque tam juratorias quam fideiussorias prestandi, et cetera, clama et retroclama quevis exponendi,
et cetera, exequtiones quascumque instandi, et cetera, et cum posse substituendi, et cetera. Et demum, et
cetera, promisserunt judicio sisti, et cetera, habere
rattum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum,
et cetera.

Josephus Sauleda, scriva major Generalis Cathaloniae subrogatus.

105
/1r

Encantau y al qui menos preu ý donarà lliurau
cent y vint parells de mitjas se han de fer per la

Certifich y fas fe yo lo notari avallescrit, com ab
acte rebut en mon poder lo dia present y avallescrit lo reverent Gaspar Roig, prevere beneficiat en la parrochial iglésia de Nostra Senyora
del Pi de la present ciutat, com a tenint lo offici
de credenser dels draps del General de Cathalunya en la taula de la present ciutat, ha fet procura a Bernat Texidor, paller ciutedà de Barcelona, a dit acte present, per poder renunciar lo dit
offici de credenser dels draps de dit General en
mà y poder dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya y de
altras qualsevols personas a qui convinga en favor de la persona a dit procurador ben vista. Y
per dit effecte puga fer y firmar qualsevols actes
de renunciacions y tot lo demés que per dita renunciació sie menester y necesari, lo qual acte
està dictat segons styl ab promesa de ratto habendo, // 1v // com las ditas y altras causas en
aquell estan contingudas, al qual se ha relació.
La qual certificatòria fas en Barcelona, als dos
de maig mil sis-cents noranta.

a. procura intercalada entre els folis 100v-101r del trienni
1689-1692.
b. tabba intercalada entre els folis 102v-103r del trienni
1689-1692.

a. certificatòria intercalada entre els folis 104v-105r del
trienni 1689-1692.

Testes sunt Joannes Botey, sartor civis, et Felix
Cussana, scriptor Barchinonae. De praemissis fidem facio ego Raphael Albia, notarius publicus
Barchinonae, hic propria me subscribens manu.

103
/1r

Número 65.a

Número 64.b
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magestate scriba petitionarius in praesenti Cathaloniae principatu ejusque regia auctoritate
notarius publicus Barchinonae populatus, hic
meum appono + signum.

De praemissis proprio calamo scriptis fidem facio
ego Gaspar Sayos, notarius publicus Barchinonae, cum et propria subscribendi manu.

111
/1r

Número 67.a
Die sexta mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo, Barchinonae.
Ego Joannes Quadres, artium doctor, civis Barchinonae, obtinens officium procuratoris fiscalis
domus Deputationis presentis Cathaloniae principatus, ad presens in carceribus regiis presentis
civitatis Barchinonae detentus ad relationem
magnifici Antonii de Vilaplana, utriusque iuris
et de Regio Concilio Criminalis presentis Cathaloniae principatus doctoris, agens haec de licencia
dicti magnifici relatoris notario infracripto verbo datta dicto nomine grattis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, vos dictum Ludovicum Fontana, notarium publicum Barchinonae, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo coram illustrissimis et fidelissimis dominis
deputatis auditoribus computorum Generalis
Cathaloniae comparendum, et dictum meum officium procuratoris fiscalis praedicti Generalis
coram et seu in manu et posse dictorum illustrissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum // 1v // in favorem magnifici Honorati Palleja y Riera,
utriusque iuris doctori, renuntiandum dictum
doctorem Honoratum Palleja y Riera de dicto officio, provideri iuxta formam capitulorum curiarum et utrumque practicam, stillum et observantiam dicti Generalis et domus Deputationis
praedicti Cathaloniae principatus, et huiusmodi
renuntiationem admitti petendum, instandum,
supplicandum et requirendum et inde quascumque supplicationis tam verbo quam in scriptis
dandum, offerendum, porrigendum et presentandum, et pro praedictis et cuncta occasione
quaecumque intrumenta ad praedicta necessaria et opportuna ac vobis dicto procuratori meo,
constituo benevisa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et
cetera, promitto predicta habere ratta, et cetera,
et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

115
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Número 70.a
Paso a manos de vuestra senyoría la carta inclusa
de su magestad, Dios le guarde, que por guerra he
tenido con expresso en respuesta de lo que por
aquella vía representó vuestra senyoría, y con esta
ocasión repito a vuestra senyoría, el afecto y veras
con que me tiene para atender a quanto fuere de
su mayor satisfacción. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos anyos. Barzelona, a 21 de junio
del 690.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago.

117
/1r

Testes sunt Franciscus Sala, commentariensis, et
Paulus Gros, custos regiorum carcerum Barchinonae. In fidem et testimonium praemissorum
calamo proprio exaratorum ego Jacobum Vilarriquer et Quadres, pro sacra, catholica et regia
a. procura intercalada entre els folis 110v-111r del trienni
1689-1692.
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Número 73.b
Lo duch de Villahermosa, llochtinent y capità
general, etcètera.
Reverent en Christo pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya en Barcelona residens, lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde fermat de sa real mà,
despachat en deguda forma de la Real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, que és del
thenor següent:
«El rey. Illustre duque de Villahermosa, primo,
gentilhombre de mi cámara, de mi consejo de estado, mi lugarteniente y capitán general, con
vuestra carta de veinte y dos del pasado se recibió
la proposición que los deputados y oydores de qüentas del General de esse Principado y condados hos
dieron para los lugares vacantes en las bolsas de
deputados y oydores de los tres estamentos asta el
día treinta y uno de março deste corriente año. Y
aviendo discurrido por los méritos de cada uno de
los que proponen, y considerado lo que de ellos se
hos offrece y lo demás que proponéis, y otros de
quien tengo satisfación para concorrir a estos officios, usando de la facultad que el rey, mi senyor y
padre, que haya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones, y en la insiculación general que hizo en comformidad de dicha reserva en treinta y uno de
a. bitllet intercalat entre els folis 114v-115r del trienni 16891692.
b. memorial intercalat entre els folis 116v-117r del trienni
1689-1692.

de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta comformidad libraréis este nombramiento a los diputados y oydores de cuentas para
que // 2r // insiculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las personas arriba nombradas,
guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos.

enero del año pasado de mil seiscientos sinqüenta
y quatro, de poder nombrar las personas que le pareciesse assí de las propuestas por los diputados y
oydores como de qualesquier otras que bien visto le
fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes asta el día referido a los que se siguen:
Oydores eclesiásticos religiosos. Para un lugar de
oydor de qüentas eclesiástico religioso, que vaca en
esta bolsa, a fra don Gerónimo de Ribas, comendador de Vallfogona en la orde de Sen Juan.

Dado en Buenretiro a XX de mayo de MDCLXXXX.
Yo, el rey. Vidit Calatayud, regens. Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit don Josephus
Rull, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit
Comes et Torro. Vidit marchio de Tamarit. Don
Joseph de Haro et Lara, secretarius. Insiculación
para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de qüentas del General de la Diputación de Cathalunya asta treinta y uno de mayo
deste anyo de mil seiscientos y noventa. Va con
consulta.»

Diputados militares. Para un lugar de diputado
militar de la veguería de Balaguer, que vaca en
esta bolsa, a mossén Juan Vivet, de presente oÿdor
militar. Para otro lugar de diputado militar de
la veguería de Gerona y sotsveguería de Basalú,
que vaca en esta bolsa, a mossén Joseph Grató de
Razet y Trullás, ya insiculado en oydor militar.
1v

Oydores militares. Para un lugar de oydor militar de la veguería de Barçelona, que vaca en esta
bolsa, a mossén Francisco Copons y Grimau. Para
otro lugar de oydor militar de la veguería de Barcelona, que vaca en esta misma bolsa, a mossén
Gerónimo Ferrer de Sabassona y Vila. Para otro
lugar de oydor militar de la veguería de Barcelona, que vaca en dicha bolsa, a mossén Anthonio
de Potau. Para el lugar de oydor militar de la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, que
vaca en esta bolsa, al doctor misser Anthonino de
Puig. Para otro lugar de oydor militar de la veguería de Villafranca del Panadés, que vaca en
esta bolsa, a mossén Pau Feu, cavaller. Para el lugar de oydor militar de la veguería de Cervera,
que vaca en esta bolsa, a mossén Anthon de Lanuza.
Oydores reales. Para el lugar de oydor real de
Barçelona, que vaca en esta bolsa, al doctor misser
Salvador Baró. Para otro lugar de oydor real de
Barcelona, que vaca en esta bolsa, al doctor misser
Jacinto Dou. Para otro lugar de oydor real de
Barcelona, que vaca en esta bolsa, a Francisco Vidal, mercader.

Y perquè és molt just que los reals órdens de sa
magestat tinguen prompta y cumplida execució, vos diem y manam que, encontinent vos
serà entregat lo present, sens mora ni dilació alguna obtempereu y poseu en execusió lo precalendat real orde de sa magestat per ser esta sa
real boluntat y nostre.
Dat en Barcelona, als XIX de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curiae locumtenentiae XIIII, foleo CXXX.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

117
/3r

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurren y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas bolsas,
en la comformidad que lo están los demás insiculados en ellas, pero que solo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
aora insiculados puedan allegar ni pretender
drecho de pocessión ni otro alguno para estar en
dichas bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome como me reservo la facultad de excluirlos u desensicularlos con causa o sin ella como me pareciere, por ser comforme a la reserva que el rey mi
senyor y padre, que haya gloria, se hizo de lo tocante a estas insiculaciones en la concessión que hizo
1391

Número 74.a
Lo duch de Villahermosa, llochtinent y capità
general, etcètera.
Reverent en Christo pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya en Barcelona residents, lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde fermat de sa real mà,
despachat en deguda forma de la Real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, que és del
thenor següent:
«El rey. Illustre duque de Villahermosa, primo,
gentilhombre de mi cámara, de mi consejo de esa. memorial intercalat entre els folis 116v-117r del trienni
1689-1692.

[ 1689 ]

[ 1689 ]

tado, mi lugarteniente y capitán general, haviendo visto la proposición que han echo los diputados y oydores de qüentas del General de esse
Principado y condados, la qual me remitió en
carta de veinte y dos del pasado para los lugares
vacantes en las bolsas de los officios del General y
casa de la Deputación que corren por insiculación asta el día treinta y uno de março deste corriente año. Y discurrido por los méritos de cada
uno de los que proponen y lo que de ellos se hos offrece y tambien de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey mi senyor y padre, que haya gloria, se reservó en la concessión
que les hizo de sus privilegios y constituciones, y de
la forma en que han de correr estas insiculaciones
y lo dispuesto en veinte y tres de enero de mil seiscientos sinqüenta y quatro, y veinte y siete de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco, de poder
nombrar las personas que le pareciere para estar
insiculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas
por dichos diputados y oydores de qüentas como de
otras, las que pareciere convenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de dichos officios a las personas que se siguen:
Bolsa para los officios de dos accessores y abogado
fiscal. Para un lugar de acessor y abogado fiscal,
que vaca en esta bolsa, al doctor Miguel Juan
Bosch, canónigo de la santa iglesia de Vique, de
presente oydor eclesiástico. Para el lugar de acessor y abogado fiscal real, que vaca en esta bolsa, al
doctor misser Anton Berenguer, de presente oydor
real.
Bolsa de regente la cuentas. Para el lugar real de
regente las cuentas, que vaca en esta bolsa, al doctor misser Anthon Berenguer, de presente oydor
real.
3v

Bolsa del officio de donador de los plomos. Para
un lugar real de donador de los plomos, que vaca
en esta bolsa, a Domingo Soler Moner, mercader y
notario de la ciudad de Vique.
Bolsa de officio de exactor. Para el lugar real de
exactor, que vaca en esta bolsa, a maestre Pere
Joan Soler.
Bolsa del officio de receptor de la bolla. Para un
lugar militar de receptor de la bolla, que vaca en
esta bolsa, a don Juan Vivet, de presente oydor
militar. Para otro lugar real de receptor de la bolla, que vaca en esta bolsa, a Gaspar Gatillepa,
mercader.
Bolsa de escrivente ordinario de regente las cuentas. Para un lugar real de escriviente ordinario
de regente las cuentas, que vaca en esta bolsa, a
maestre Jacinto Blanch.

1392

Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor. Para un lugar de ayudante segundo de la escrivanía mayor, que vaca en esta bolsa, a Domingo Soler Moner, notario de la ciudad de Vique.
Para otro lugar de esta misma bolsa de ayudante
segundo de la escrivanía mayor a Gerónimo
Guiu, notario público de Barçelona.
Bolsa de acessor, abogado fiscal y sus ayudantes de
la visita. Para el lugar de asessor, abogado fiscal y
sus ayudantes de la visita, que vaca en esta bolsa,
al doctor misser Isidro Pi. Para otro lugar de procurador fiscal de la visita que vaca en dicha bolsa
al doctor misser Joseph Modolell de Costa.
Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita. Para un lugar de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita, que vaca en esta bolsa, a Anthonio Riera, notario real.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas
bolsas, en que van nombrados // 4r // en la forma
y manera que lo están los demás insiculados, y
como está declarado por el rey mi senyor y padre,
que haya gloria, en la insiculación que hizo de estos officios y otros de esta calidad en veinte y siete
de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco, y solo
tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviere, sin que por
quedar aora insiculados en ellas puedan allegar
ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno
para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos u
desinsicularlos con causa o sin ella como me pareciere, por ser comforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la concessión de dichos privilegios y constituciones a esse
Principado y condados. En cuya comformidad libraréis este nombramiento y insiculación a los diputados y oydores de qüentas, y tendréis la mano
en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que
al rey nuestro senyor y padre, que haya gloria, ordenó en la insiculación que hizo para estos officios
en veinte y siete de agosto de mil seiscientos sinqüenta y sinco.
Dado en Buenretiro, a XX de mayo de
MDCLXXXX. Yo, el rey. Vidit Calatayud, regens.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit Comes et Torro. Vidit marchio de
Tamarit. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius. Insiculación de los lugares vacantes asta
treinta y uno de março de este anyo en las bolsas
de los officios de la casa de la Deputación y Generalidad de Chatalunya que aquí se expresan. Va
con consulta.»

Y perquè és molt just que los reals ordes tinguen prompta y cumplida execució, vos diem y
manam que, encontinent vos serà entregat
aquest nostre orde, sens mora ni dilació alguna
obtempereu y poseu en execusió lo precalendat
orde de sa magestat per ser esta sa real voluntat
y nostre.
Dat en Barcelona, als XIX de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curia locumtenentiae XIIII, foleo CXXXIII.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

117
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Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

117
/6r

Lo duch de Villarmosa, llochtinent y capità general, etcètera.
Reverent en Christo pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya, en
Barçelona residints y insiculadors, que·us trobau junts en dita casa per la insiculació depròxim fahedora. Per part de don Anthon de Potau
nos és estat representat que, en la insiculació
que sa magestat és estat servit fer, ve anomenat
lo dit don Anthon de Potau com a «mosèn» en
un lloch de oÿdor militar vacant en la veguera
de Barcelona, y que essent «noble», y essent
així, declarant-vos la real intenció de sa magestat, vos diem y manam que insiculeu e o habiliteu al sobredit don Anthon de Potau en lo dit
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barçelona com a «mossèn» en la forma ve anomenat
per sa magestat, no obstant que sia «noble», en
lo que per esta vegada dispensam y derogam en
quant menester sia aquest impediment. Y en lo
demés observareu lo ús y costum que se ha tingut en semblans ocasions y insiculacions, que
així proseheix de la real voluntat de sa magestat
y nostra.

Número 75.a
Lo duch de Villarmosa, llochtinent y capità general, etcètera.
Reverent en Christo pare, egregi, nobles,
amats y fahels de la real magestat los il·lustres
y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes de
la casa de la Diputació del General de Cathalunya, en Barçelona residins y insiculadors,
que·us trobau junts en dita casa per la insiculació depròxim fahedora. Per part de don Anthon de Lanuça y Oms nos és estat representat
que, en la insiculació de les persones que sa
magestat és estat servit fer y disposar, se ha
dignat de anomenar-lo com a «mossèn» en un
lloch de oÿdor militar vacant en la vegueria de
Cervera, y que no podent ser insiculat sinó
com a «noble», reparau en habilitar-lo com a
«mossèn». Y essent així, declarant-vos la real
intenció de sa magestat, vos diem y manam
que insiculeu e o habiliteu al sobredit don Anthon de Lanuça y Oms en lo dit lloch de oydor
militar de la vegueria de Cervera com a
«mossèn» en la forma ve anomenat per sa magestat, no obstant que sia «noble», en lo que
per esta vegada dispensam y derogam en quant
menester sia aquest impediment. Y en lo demés observareu lo ús y costum que se ha tingut
en semblans insiculacions, que així proseheix
de la real voluntat de sa magestat y nostra.

Número 76.a

Dat en Barcelona, als XXV de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curia locumtenentiae XIIII, foleo CXXXVII.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

117
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Dat en Barcelona, als XXVI de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curia locumtenentiae XIIII, foleo CXXXVIII.
a. decret intercalat entre els folis 116v-117r del trienni 16891692.
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Número 77.b
Lo duch de Villarmosa, llochtinent y capità general, etcètera.
Reverent en Christo pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelísa. decret intercalat entre els folis 116v-117r del trienni 16891692.
b. decret intercalat entre els folis 116v-117r del trienni 16891692.

[ 1691 ]

[ 1691 ]

sims diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Cathalunya, en
Barçelona residints y insiculadors, que·us trobau junts en dita casa per la insiculació depròxim fahedora. Per part de don Geroni Ferrer y
de Llupià nos és estat representat que, en la insiculació que sa magestat és estat servit fer y disposar, ve anomenat lo dit don Geroni Ferrer y
de Llupià en un lloch vacant en la veguería de
Barcelona, y que essent «noble» reparau habilitar-lo com a «mossèn» devent ésser insaculat
com a «noble». Y sent així, declarant-vos la real
intenció de sa magestat, vos diem y manam que
insiculeu e o habiliteu al sobredit don Geroni
Ferrer y de Llupià en lo dit lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barçelona com a «mossèn»
en la forma ve anomenat per sa magestat, no
obstant que sia «noble», en lo que per esta vegada dispensam y derogam en quant menester
sia aquest impediment. Y en lo demés observareu lo ús y costum que se ha tingut en semblans
insiculacions, que així proseheix de la real voluntat de sa magestat y nostra.

diputat militar de la vegueria de Balaguer com a
«mossèn» en la forma ve anomenat per sa magestat, no obstant que sia noble en lo que per
esta vegada disposam y en quant menester sia
derogam aquest impediment. Y en lo demés observareu lo ús y costum que se ha tingut en semblans insiculacions, que així proseheix de la real
voluntat de sa magestat y nostra.
Dat en Barcelona, als XXVI de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curiae locumtenentiae XIIII, foleo CXXXVIII.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

131
/1r

Dat en Barcelona, als XXV de juny MDCLXXXX.
Duque de Villahermosa, conde de Luna y Sástago. Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy, secretarius. Registrata in
curiae locumtenentiae XIIII, foleo CXXXVIII.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General
de Chatalunya pongan en execusión la orden de
su magestad arriba expressada.

117
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Número 85.
Diea undecima mensi augusti anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagesimo vici.

Reverent en Christo pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes de la casa de
la Diputació del General de Catha-lunya, en
Barçelona residints y insiculadors, que·us trobau junts en dita casa per la insiculació depròxim fahedora. Per part de don Juan Vivet nos ha
representat que sa magestat, en la insiculació
que és estat servit fer y disposar, se ha dignat
anomenar-lo com a «mossèn» en un lloch de diputat militar vacant en la veguería de Balaguer,
y que devent ésser insiculat com a «noble» reparau en habilitar-lo com a «mossèn». Y essent
així, declarant-vos la real intenció de sa magestat, vos diem y manam que insiculeu e o habiliteu al sobredit don Juan Vivet en lo dit lloch de

Nos Franciscus Puig de Salit et de Malla, domicellus in civitate Vici et in villa Sancti Foelicis de Torello, diocesis Vicensis, domiciliatus; et Catharina
Puig de Salit et Sayz, conjuges, quia in extractione
luisionum censualium facta per admodum illustrisum dominos deputatos et auditores compotorum Generalis presentis Cathaloniae Principatus
die prima mensis decembris anni millessimo sexcentessimo octagessimo quinto in sortem extrastorum fuit quoddam censuale pretii sive proprietatis centum et octuaginta librarum quod anno
quolibet die decima tercia mensis augusti nos recipiebamus super dicto Generali quod quidem centrum octuaginta libras pro luitione dicti consuales per dictos admodum illustrissimis dominis
deputatis nostris dictis, et scripas fuerunt in tabula cambii sive comunium depositorum dictae civitatis Barchinone ad solutio scribae majoris de Generalis Cathaloniae euis solutio fienda de dicta
quantitate impedimentum oppositum fuit per rationale de Generalis Cathaloniae praetendendo
pretium dicti censualis obligatum esse dicti generalitati per satisfastione quantiatis nongentum
rationale falta continuata in dietario dicti Generalis Cathaloniae trienni millesimo sexcentessimo
octuagesimo sexto in mensi maii anno millesimo
sexcentessimo octuagessimo septimo, et licet pro
parte nostra satisfactum fuerit rationibus pro
parte dicti rationalis ponderatis hoc non obstante
per dictos admodum illustres deputatos et auditores computorum in mense julii proxime dimissi de-

a. decret intercalat entre els folis 116v-117r del trienni 16891692.

a. procura intercalada entre els folis 130v i 131r del trienni
1689-1692.

Número 78.a
Lo duch de Villarmosa, llochtinent y capità general, etcètera.
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liberati fuit quod solta pretii dicti nostri censualis
sublata esset praedicta, tamen prius per nos idonea cautione et guia ad effectum consequendi dictam solutio praefacta quantitat; et dictam cautionem praetandi nos personaliter adese non
possumus. Ideo gratis, et cetera. Citra revocationem, et cetera. Constituimus et ordinamus procuratorem nostrum, et altreus nostrum insolidum
certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos magnificus dominum Paulum Roma utriusque juris doctor Barchinone populatum licit absentum, et cetera. Ad videlicet pro nobis // 131/1v // et nomine
nostro comparendum coram dictis admodum
illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae, sivi aliis
ubi expediat; eisdem que conveniendum et promistendum quod easu quo in futuro ullo usquam tempore constret subrogare posit quod pretii dicti censualis nobis luiti aliquo modo obligatum sit [...]
aut aliter pecuniae quantitati [...] Generalitatis
debitae tali in casu nos et nostri debimus daemus
et restituimus dictis admodum illustribus dominis
deputatis et auditoribus computorum prefatas
centum et octuaginta librarum et proinde personas et omnia et singula bona et jura nostra et alterius nostrum insolidum, tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et pro niset e
eorum occasione quecumque instrumenta cumquibusius pactus pactiombus stipulacionibus promissionibus personarum et bonorum ac jurium
nostrum, et alterius nostrum insolidum, tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus obligacionibus jurium renunciationibus juramentis que in
animas nostras praetare possitis et aliis clausulis et
cautelis necessariis et opportuniis et vobis domino
procuratori nostro constituto bene visis faciendum
et firmandum susfiri faciendum instandum et requirendum. Item etiam pretendum; levandum,
extractiendum et habendum tama tabula cambii
sive comunicum depositorum dicti civitatis Barchinone et a banchis ejusdem civitatis quam ab
aliis quibusvis campiorum tabulis sisive banchis
presentis Cathaloniae Principatus omnes et singulas ac quascumque pecuniae quantitatis sive pecuniarum summas nobis et alteri nostruma tam solis
[...] una vobiscumb et sus una cum aliis et insolidum et tam conjuntim quam divissim nominibus
exprassis vel non expraessis in dictis tabulis sive
banchis et eorum sus eorum quolibet dictas depositas et scriptas seu in posterum dicendas deponendas et scribendas per quasvis universitates comunitates corporac collegia et singularis personas
quibusvis rationibus nominibus juribus titubis
sive causis et ipsas pecunias quantitates intatum
super partis vobis met domino procuratori nostro
constituto aliisive aliis personae suspersonis vobis

bene visis dicendum; mutandum, girandum et
transcribendum sive dicis mutari girari et transcribi; faciendum et concentiendum et inde partitas quascumquem ac debitas et dictas mentiones
in libris seu codicibus rationum dictarum; tabularum et banchorum, // 131/2r // et cujuslibet earum seu eorum, faciendum; diffiniendum et remittendum quodcumque censuale seu censualia
mortua luita et redumpta seua inpostorum luenda et redimenda per quasuis universitates comunitates corpora collegia et singulares personas tam
scilicet in pretiis, quam in eorum annuis pensionibus et ratis; debendi et aliis eorundum assessoriis
dictumque pretium seu pretia ac pentiones et rattas illorum petendum et recipiendum habiserum
et recipisse conpitendum Et inde instrumenta [...]
dictorum censualiumb ac alia instrumenta pro titulis et spectantiis eorundem faciencia restituendum instrumentum et instrumenta dictibis censualis seu censualium scripturas cariis aliasque
vires et obligaciones proinde factas cancellandum
et annullandum. Et proinde quascumque apochas
fines absolutines; diffinitiones et remissiones; et jurium actiones etiam ad tendum et deffendendum
quascumque et alaes adopponendum in omnis
cuistionis casu sive et cetera, cum pacto etiam de
alterius aliqui de nom petendo aliisque clausulis et
cautelis et inde necessariis et opportunis vobisque
bene vicis ac corporali juramento sio ppus sit roborandum faciendum et firmandum, et cetera. Et
et cetera, et cetera. Promitimus habere rattum et
cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt domino Bernardus Fomador; notarius
causidicus civis Barchinone et Franciscus Coromina [...] civis Vich. Ita approbo ego notarius insfrascriptus manus propria. In quorum fidem et
testimonium pramissorum ego Josephus Lucia regia ac reverendissimi domini Vich episcopalis auctoritatibus notarius publicus; vicensis hic me subscribo et quo utor appono sig+num.

151
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Lletra A.
Muyc illustres señores diputados de Cataluña.
Muy illustres señores.
Desde el Consejo de Aragón donde me tenía vuestra señoría, a resuelto su majestad pase al empleo
del govierno de esse Principado y aun que procure
suplicar a su majestad le confiriese en quien tubiese el lleno de prendas que requiere no a venido
en servirse demás que de mi rendida resignazión
a su servicio. Espero que con el aiuda de vuestra
a. a continuació una paraula ratllada.
b. a continuació ratllat et alia instrumenta creationum.
c. carta intercalada entre els folis 158v i 159r del trienni
1689-1692.

a. nostrum anotació escrita al marge inferior.
b. vobiscum et sus una anotació escrita al marge inferior.
c . corpora collegia anotació escrita al marge inferior.
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señoría e de lograr los buenos subçesos que deseo y
he de tener muchas ocasiones en que manifestar
mi afecto a vuestra señoría y en que repetir gracias de su fineza. Nuestro señor conserve a vuestra
señoría en su maior lustre. Madrid y septiembre
23 de 1690. Medina Sidonia.

220
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habeant, renunciandum et cedendum in favorem persone vobis, dictis procuratoribus meis, et
cuilibet vestrum benevise dictaque renunciacionem admiti petendum et requirendum, et pro
inde quascumque supplicaciones dictis admodum
illustribus dominis deputatis et aliis quibusvis
personis dandum, offerendum et presentandum,
et pro presentis et eorum occasione et alii quecumque instrumenta, tam de dicta renunciacio// 250/1v // ne quam presentacione seu presentacionibus dictarum suplicacionum utlilia et necessaria vobisque, dictis procuratoribus meis constitutis, seu altero vestrum benevissa fieri
faciendum, petendum, instandum et monendum, et potestatis, requisitis et monitis ex adverso
respondendum, replicandum, triplicandum et
ultra, et inde quecumque instrumenta fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter et cetera, ego enim et cetera,
promitto habere ratum et cetera, et revocare et cetera, sub bonorum meorum omnium obligatione
et cetera. Actum et cetera. Testes sunt honorabilis
Philippus Fabregues, negociator, et Hieronimus
Gali, notarius, cives Barcinone, in quorum fidem
et testimonium premissorum manu aliena scripta, ego, Michael Marques, auctoritate regia notarius civis Barcinone, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig+num. Sig+num Joannis Ribes, notarii publici, testis. Sig+num Petri Llosas,
notarii publici Barcinone, testis. Sig+num Hieronimi Brotons, notarii publici Barcinone, qui presentem exemplavit scribere fecit et rogatus in fidem clausit die XXII januarii anno a Nativitate
Domini MDCLXXXXI.

B.
Teniendoa resuelto el executar mi jornada el día
4 de esse mes a ese Principado a exercer los cargos
de lugarteniente y capitán general de que su magestad, Dios le guarde, se ha servido hazerme
merced, como tengo participado a vuestra señoría, (h)a parezido muy de mi obligazión no dilatarle esta notizia, quedando yo con impaziencia
hasta llegar a lograr de más cerca los fabores que
me prometo de su generosidad y poderle manifestar los efectos de mi reconozimiento, como lo experimentará en quantas ocasiones se ofrecieren.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años como
deseo. Madrid, a 2 de diciembre 1690. Ilustre de
Medina Sidonia.
Ilustres y fidelíssimos señores diputados del principado de Cathaluña.

250
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Hocb est exemplum bene et fideliter sumptum a
quodam publico et auctentico procurationis instrumento in papiro scripto thenoris sequentis. Die
duodecima mensis augusti anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo quadragessimo
septimo, Barcinone. Ego, Josephus Roca, mercator, civis Barcinone, obtinens officium credenserii
sericorum bulle Generalis in tabula presentis civitatis Barcinone, gratis et cetera, constituo et ordino procuratores meos et cetera, ita quod et cetera, dominam Mariam Roca, uxorem meam,
dominam Mariam Canyet, viduam relictam
Jacobi Canyet, quondam mercatoris, Joannem
Bruguera, mercatorem, et Jacobum Nogues, assahonatorem, cives Barcinone, licet absentes et cetera, et quemlibet eorum in solidum, ad videlicet,
pro me et nomine meo, dictum meum officium
credenserii sericorum Bulle Generalis presentis civitatis Barcinone, quod ego habeo et possideo cum
omnibus juribus et pertinenciis illius universis, in
manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Cathalonie vel alterius cujusvis
persone seu personarum cui se quibus provissio
dicti mei offici pertineat et seu de his potestatem

254
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a. carta intercalada entre els folis 219v i 220r del trienni
1689-1692.
b. procura intercalada entre els folis 249v i 250r del trienni
1689-1692.
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Número 153
Diea trigesima prima mesis januarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, Barcinone. Nos, don Josephus de
Bru, Barcinone populatus, dompna Theressia de
Bru et Conta, conjuges, dompna Hieronyma Duzay et Aregall, vidua illustris Galcerandi Duzay,
quodam domicelli, et dompna Maria Duzay et
Bru, vidua illustris Raymundi Duzay et de Aregall, etiam domicelli, Barcinone populatorum,
tutores et curatores personarum et bonorum pupillorum filiorum et heredum dicti illustris Raymundi Duzay et de Aregall, per ipsum electi et
nominati in et cum suo ultimo et valido testamento Barcinone, penes notarium infrascriptum, die decima quarta mensis septembris anni
millessimi sexcentessimi octuagessimi secundi
condito, dicto nomine, gratis et cetera, constituimus et ordinamus procuratorem // 254/1v // nosa. procura i fe intercalades entre els folis 253v i 254r del trienni 1689-1692.

trum seu verius dicte tutele et cure certum, ita
quod et cetera, vos, Raimundum Petrum Raurell, prebiterum, in ecclesia parrochiali Beate
Marie de Mari beneficiatum, licet absentem et
cetera, ad videlicet pro nobis, dicto nomine, seu
verius pro dicta tutela et cura comparendum et
interessandum coram admodum illustris et fidelissimo concistorio deputatorum et auditorum
computorum Generalis Catalonie ibidemque in
manu et posse dicti concistorii, in animas nostras,
dicto nomine, more solito, jurandum quatenus
instrumentum originalis creacionis illius censualis pretii sive propietatis quatuorcentum quinquaginta libras et pensionis annua quatuorcentum novem solidorum, quod annis singulis nos,
dicto nomine seu verius dicta tutela et cura, die
decimaoctava mensis maii recipiebant super dicto Generali pro titulis continuatis in capibrevio
maii dicti Generalis, folio quaranta-set, minime
invenire potuimus licet pro eo inveniendo fecimus
seu fieri fecimus diligentias nessessarias et sich,
illius reperitto est nobis totaliter impossibilis,
quod siquidem censuale fuit extractum cum extraccione censualium dicti Generalis facta prima die mensis dezembris anno millessimi sexcentessimi octuagessimi quinti et de omnibus et
singulis supradictis instrumenta oportuna et necessaria fieri et confici, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter promitimus habere ratum et non revocare et cetera. Actum et
cetera. Testes firmarum dictorum domini Josephi
de Bru et dompna Theresia de Bru et Canta, conjugem, qui dicto nomine dicti die Barcinone firmarunt, sunt Franciscus Carbo et Michael Cunill, negociatores, cives, ac Franciscus Minguella,
scriptor Barcinone. Testes vero firmarum dictarum dompna Hieronymma Dusay // 254/1r //a et
dompna Maria (Dusay) et Bru, que dicto die
Barcinone firmarunt, sunt Dominicus Vila et
Josephus Calvaro, negociatores, cives, ac dictus
Minguella, scriptor<e> Barcinone. Ita apponebat
notarius infrascriptus manu propria signum. De
premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Raimundus Vilana Perlas, civis honoratus et notarius publicus Barcinone, hac propria scribens
manu, signum.
254
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nyora del Pi de la present ciutat fundada, en dit
nom, ha fet procura al doctor en drets Esteva
Aurés, en Barcelona habitant, per a comparèxer
devant dels molts il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya y en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de aquells y jurar en llur poder com dit
Bossach, en dit nom, ha fetas las degudas diligèncias en sercar lo acte de la original creació
de aquell censal de preu sinch-centas sinquanta
lliures y pen- //254/2v // ció quatre-cents coranta sous que tots anys, a trenta-y-hu de juliol,
dita capellania rebia de dit General, continuada
en lo capbreu de juliol, foli 1228, lo qual fonch
extret en la extracció de censals de dit General
feta a onze de setembre mil sis-cents vuytantaset, y que no ha pogut trobar dit acte, y per ço
puga presentar súplicas en cas convinga y fer tot
lo demés que per prestar dit jurament sie necessari, conforme estas y altres cosas en dit acte són
més llargament de vèurer. De premisis alieno calamo escriptis fidem facio ego, dictus Ludovicus
Fontana, notarius predictus, haec propria scribens manu.

269
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Número 154.
Certifich y fas fe yo, Lluís Fontana, notari públic de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut
en mon poder als vint-y-sis del corrent mes de
janer mil sis-cents noranta-y-hu, lo reverent
Joan Bossach, prevera, doctor en santa theologia, rector de la iglésia parrochial de Sant Barthomeu de Albinyana, bisbat de Barcelona, com
a obtenint la capellania de Sant Anton y Sant
Andreu en la iglésia parroquial de Nostra Se-

Al magnífich senyor Pons, deputat local de Vilafranca de Panadès, Déu guarde.
Deputata local.
Jo bé tinch per cert que vostra mercè, ab son
bon zel, no vole[nt] la mia destrucció ni pèrdua, y axí dich a vostra mercè que, així com vostres mercès foren servits manar-me que fes
portà lo oli y blat al Vendrell, no trobí ningú
que volgués venir ab mi a sercar blat, perquè he
vingut a entendre que an fet entendre per la vila
que vostres mercès no pagarian ni a traginers ne
a guardes. Jo me’n aní sol a mar, com vostres
mercès me avian manat, y, arribat allí, lo patró y
mareners y altres que diuen que són parents
seus se’m comensaren de alborortar en tant que
algunes persones d’esta vila vingueren y ells se
asosegaren, y aní al corral y, aprés de moltes disputes, los fiu posar lo blat que avia restat a la era
dins lo corral // 269/3v // avian robat mentre ells
dormien. En aquest temps arribà lo carro a mar
y lo Melchior Escofet me envià lo moso seu al
corral dient que ell no tenia gent per carregar la
bota y que lo patró no volia que la gent dels que
treballavan allí que li ajudessen, ab què, aprés
que tinguí lo blat dins del corral, jo torní al carro, que devia fer un poch més de un quart de
sol, y lo Melsior me digué que era tart per aver
de carregar y anar al Vendrell, y axí no·s féu res.
a. cartes intercalades entre els folis 269v i 270r del trienni
1689-1692.

a. el final del document es troba al recte del foli.
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Després cerquí dos guardes y finalment trobí
dos jòvens que anaren a fer guarda y vuy avian
de ajudar a carregar lo carro, lo qual és anat
avuy de matí. Y, a la que devian ser cerca les deu
oras, me és vingut un de ditas guardas dient-me
que no·ls volien dexar carregar, y lo Melchior à
enviat lo moso y cavalcadura a casa y jo encontinent he enviat a sercar lo balle major, lo qual és
vingut de prompte y lo he requerit a la plasa, ab
pena de 500 florins de or, que fes assistència, lo
qual encontinent à fet tocar la campana y ab lo
somatent som anats a la barca per averiguar qui
hera lo que avia impedit de carregar lo carro y
tots diuen que Lleyda era estat allí y lo avia demanat al dit Melchior que no carregués, però lo
tal Lleida no·l avem trobat, que diuen hera anat
a la torra. Y per asosegar la matèria lo dit Melcior y Rafel Escofet an asegurat lo oli fins demà
dos oras lo sol alt. Dono est avís a vostra mercè
perquè se servesca de donar lo remey, que jo de
allò que no tinc lo profit no·n tinga dany, que
així ó espero de vostra mercè y de exos senyors.
Vuy ja trauren blat y sorra de la barca, però jo
no·m sento sens lo balle ab coratge de fer res.
Déu lo guarde. Vendrell a 6 de mars 1692. Que
ses mans besa, Francesc Nin.
269
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Al magnífich senyor deputat local de Vilafrancha de Panadès Déu guarde. Per propi. Vilafranca.
Magnífich senyor deputat local de Vilafrancha de
Panadès. Ahir, a las 7 oras de la tarda, me avisaren
que una barca que, per rahó de un vaxell de moros, anà al travès prop del Francàs dilluns proppasat y que desembarcava blat y oli, y axí com desembarcavan se’l n’aportavan a una(s) parts y
altres, ab què he enviat a sercar al senyor balle major d’esta baronia y, a nou horas tocadas, som
anats ab dotze òmens a la barca y avem trobat vuit
pipas de oli y un poch de blat estès a una hera, lo
qual he segresta(t) per lo General conforme lo capítol nou de las ordinacions del corrent trie// 269/4v // ni, per no aver lo patró donat manifest ni aver demanada llicència per a descarregar.
Y azí ó manifesto a vostra mercè perquè sie servit
manar-me lo que dech fer, y he dexats allí sis hòmens de guarda esta nit y, en aver ohida missa,
n’i enviaré altras sis per mudar las guardas, y a la
barca se diu que ya encara 200 quarteres de blat.
En lo de son servey me mane, a 4 de mars, a 3
oras de matina del any 1691. Que ses mans besa,
Francesch Nin, tauler del Vendrell.

280
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Sepana quantos esta carta de poder vieren y leyeren como yo, el doctor en ambos derechos Narcisso
a. procura intercalada entre els folis els folis 279v i 280r del
trienni 1689-1692.
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Camps, ciudadano honrado de Barcelona y Gerona, el presente y corriente triennio deputado real
del presente principado de Cathalunya, de mi
grado y cierta sciencia, con aquel major modo y
forma que de derecho se requiere y es necessario,
hago, constituyo y ordeno procurador mío cierto y
especial y para las cosas abajo escritas general, de
tal manera que la specialidad a la Generalidad
no derogue ni por el contrario, a saber es a Juan
Martorell, en la villa de Madrid, corte del rey
nuestro señor, que Dios guarde, residente, ausente, como si fuere presente, para que por mi y en mi
nombre y representando mi propria persona pueda comparecer y comparesca ante la sacra, cathólica y real magestad del rey, nuestro señor, y delante sus reales consejos, presidentes, protonotarios
y otros qualesquier ministros y officiales de dichos
reales consejos y ante otras qualesquier personas
que convenga y menester fuera, a efeto de renunciar no sólo los rodolines y lugares de regente las
cuentas de síndico y donador de plomos que de
presente me hallo insiculado en lugar de real en
las bolsas de la Diputación de dicho presente
Principado, pero también otros qualesquier rodolines y lugares de real, que assimismo, de presente,
me hallo insiculado en otras qualesquier bolsas de
dicha Diputación a dicho mi procurador bien
vistos y que le pareciere renunciar.
Y, para dicho efeto, que pueda hazer, dar y presentar qualesquier suplicaciones con todas aquellas protestaciones y declaraciones que convengan
y menester fueren, y a dicho mi procurador bien
vistas. Y, finalmente, pueda dicho mi procurador
hazer todo aquello que para lo susodicho sea menester y se requiere, ahunque para dichas cosas y
qualquier dellas fuesse necessaria mi personal
presencia. E ge- // 280/5v // neralmente prometo
haver por firme todo lo que por dicho mi procurador acerca de lo arriba dicho fuere hecho, dicho y
tratado, y que no aré ni vendré contra ello en
tiempo alguno por alguna causa ni razón, en firmesa de lo qual atorgo la presente carta de poder
en la ciudad de Gerona, a los siete días del mes de
febrero año del nacimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seyscientos noventa uno, siendo
presentes por testigos los ilustres Mariano de Sala
y Amat, donzell, y Ignacio de Sala y Alemany,
professor en sacras letras, en dicha ciudad de Gerona domiciliados, a dichas cosas llamados y rogados. Sig(+)no de mi, Pedro Roselló, notario público de la ciudad de Gerona del principado de
Cathalunya, por autoridad real sustituido del
heredero de don Juan Çarriera y de Gurb en el
tiempo que vivió notario público de la ciudad de
Gerona, Baylía y vegaría y sus pertinencias, el
qual el susdicho instrumento en mi poder recivido
hize escrivir, signé y cerré de mi mano en testimonio de verdad.

Nosotros los notarios públicos del número y collegio de la ciudad de Gerona, que abajo signamos y
firmamos, certificamos y damos fe que el dicho Pedro Rosselló, de cuya mano y signo el poder de
arriba va signado y firmado, es notario público
de dicha ciudad, fiel y de confiansa y que a los
auctos y escrituras en su poder recibidos siempre se
les ha dado y da entera fee y crédito en juysio y
fuera dél, en testimonio de lo qual dimos la presente en dicha ciudad de Gerona a los siete días
del mes de febrero de mil seyscientos noventa y uno
años. Sig(+)no de mi Joseph Nató, por las mismas
auctoridad y // 280/6r // y sostitución arriba dichas notario público de dicha ciudad de Gerona,
attestante suzodicho. Sig(+)no de mi, Narcís
Martorell, por las mismas aucthoridad y sostitución notario público de dicha ciudad de Gerona,
attestante lo arriba dicho.

tum cum extraccione dicti Generalis facta die vigesima tercia mensis februarii millessimo sexcentessimo octuagessimo sexto, et de omnibus et singulis supradictis instrumenta oportuna et
necessaria fieri et confici, instandum requirendum. Et demum et cetera, promittimus dicto nomine predicta habere rata et cetera, et non revocare et cetera, sub bonorum et jurium dicte cause
pie omnium [...] et cetera. Testes sunt don Marianus de Anglasell, legum professor, Barcinone
populatus, et Jacobus Font, sculptor, civis Barcinone.
Premissis calamo alieno scriptis fidem pre[...] Joannes Naves, notarius publicus Barcinone, hec
propria scribens manu.

s.n.r
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Núm. 177.
Diea martis decimatercia mensis februarii anno
a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo
nonagessimo primo, Barcinone, Nos, Michael
Serdanya et Agustinus Bodoll, blanquerii, cives
Barcinone, anno presenti et currenti consules
confratrie blanqueriorum presentis civitatis
Barcinone et eo nomine administratores cause pie
institute et fundate per Antonium Sala, carnisserium, civem Barcinone, dicto nomine, citra revocacionis et cetera, gratis et cetera, constituimus et
ordinamus procuratorem nostrum seu verius dicte cause pro certum et cetera, ita quod et cetera,
vos, [...] presentatum fratrem Joannem Domenech, ordinis eremitarum, conventualem in monasterio Sancti Augustini presentis civitatis Barcinone, presentem, ad videlicet pro nobis, dicto
nomine, inter alia comparendum et interessendum coram admodum illustri et fidelissimo concistorio dominorum deputatorum et auditorum
computorum Generalis Catalonie ibidemque in
manu et posse dicti admodum illustris et fidelissimi concistorii in animas nostras, dicto nomine,
more solito, jurandum quatenus instrumentum
originalis // 294/1v // creationis illius censualis
pencionis annue terdecim librarum, quatuor solidorum et decem denariorum, quod annis singulis, die vigesima tercia mensis novembris, nos, dicto nomine, recipimus seu dicta causa pia recepit
super dicto Generali pro titulis continuatis in capibrevio dicti mensis novembris dicti Generalis,
folio 777, minime invenire potuimus licet pro eo
inveniendo fecimus seu fieri fecimus diligencias
necessarias et sic illius repertitio est nobis totaliter
imposibilis, quodquidem censuale fuit sorte sortia. procura intercalada entre els folis 293v i 294r del trienni
1689-1692.
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Vistaa la tras escrita suplicació, la comissió al
peu de aquella feta; vistos los capítols de Cort
de què·s fa menció en dita suplicació y tots los
demés que concernexen a la subjecta matèria;
attenent y conciderant que (en) aquells està disposat que los carreters e traginers que traginaran unas mercaderias sens llicència del tauler de
la taula a hont se trobaran aquellas incidescan
en la pena de 200 sous y sian privats de llurs officis, y altrament se disposa ab lo capítol 11 del
llibre dels Quatre Senyals, pàgina 149, que
quant se dubtarà si un à ben denunciat las mercaderias que aporta pot ser compel·lit a jurar,
axí que se deu entèndrer estar disposat quant se
dubtarà si un carreter à denunciat lo que à traginat o no, puix té mira a un mateix fi, que és a
que no·s fassan fraus als drets de la Generalitat,
fent traginar las mercaderias subjectas a dits
drets de nits y a oras cautas, puix, no sent-hi lo
remey del jurament, fóra molt dificultós averiguar aquest medi de fraudar dits drets, per so,
los assessors y advocat fiscal infraescrits són de
vot y parer que à y deu vostra senyoria manar e
o dar commissió al diputatb local de dita col·lecta y en sa absència al tauler de la vila de Pelafurgell o a aquell a qui convinga, però que requerit
que sia per legítima persona o en lo cas que a ell
li aparega ser convenient per la exacció de las
generalitats, per a què puga pèndrer tant traginers com carraters, com altres qualsevols personas de què dúbtia aver traginadas algunas cosas
sens sa llicència y sens pagar lo dret, dant-los en
la mateixa comissió facultat de poder imposar
penas, axí pecuniàrias com personals, fins a presó, a aquellas personas que seran renitents. Y
així ó sentan. En Barcelona, als 12 de juny
1691. Joffreu, assessor. Bofarull, fisci advocatus
a. vot intercalat entre els folis 312v i 313r del trienni 16891692.
b. al diputat ... absència interliniat al marge esquerre.
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Generalis Cataloniae subrogatus. Rechs y Gallart, assessor.
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Certifich y fas fe lo baix firmat com he mirat los
llibres de vàlues y conserts de la present casa de
la Deputació del General del present principat
de Catalunya y en ells no consta que lo doctor
en medicina Anton Serra, burgès de Vilafrancha
de Panadès, dega quantitat alguna al dit General, en fe del qual fas la present certificatòria en
Barcelona, al primer de agost MDCLXXXXI. Joseph Catà y Bertran, subrrogat en lo offici de racional.

Número 210
Diea martis trigessima prima et ultima mensis
julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, Vilafranca Penitensis, barcinonense diocesis. Ego, Anthonius Serra, burgensis, medicine doctor, Villafrancha
Penitensis barcinonense diocesis populatus, tabularius, collector, receptor et custos jurium Generalis Catalonie necnon collector jurium dicti Generalis prefate Villefranche Penitensis et eius
collecte illasque respective nominibus, gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera, vos, magnificum
Josephum Becardit, medicine doctorem, dicte ville populatum, his presentem, ad videlicet, pro me
et nomine meo, comparendum et interessendum
in illustrisimo concistorio illustrissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum predicti Generalis presentis
Catalonie principatus ibique in manu et posse ipsorum illustrissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum, aut alterius
cuiusvis persone de his potestatem habentis seu habiture, dictos tabularii, collectoris, receptoris et
custodis officia renunciandum cum omnibus
oneribus, lucris, commodis, salariis et aliis juribus et emolumentis ad dictos officios pertinentibus et spectantibus, et pro inde dictam renunciacionem admiti petendum et suplicandum et pro
hiis quascumque suplicaciones dandum et oferendum et instandum et eorum ocasione quecumque
instrumenta tam de dita renunciacione quam de
// 339/1v // presentacione seu presentacionibus
dictarum suplicacionum ac alia utilia et necessaria et vobis, dicto procuratori meo, bene visa faciendo seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter promitto
predicta habere ratta et cetera, et non revocare
sub bonorum meorum obligacione. Testes sunt reverendus Josephus Serra, prebiter, in ecclesia parochiali Beate Marie Villefranche Penitensis barcinonense diocesis beneficiatus, et Ildefonsus
Becardit, chirurgicus dicte ville. In premissorum
proprio callamo scripto fidem ego, Jacobus Tort,
auctoritatibus regia et reverendi domini archidiaconi Penitensis notarius publicus Villefranche
Penitensis, barcinonense diocesis, et per totam terram et diccionem serenissimi domini nostri regis, hic me subscribo et meum quo utor appono
sig(+)num.

Núm. 211

340
/1r

a. procura i certificatòria intercalades entre els folis 338v i
339r del trienni 1689-1692.
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Lo ducha de Medinasidònia, lloctinent y capità general.
Reverent en Christo pare egregi, nobles, magnífichs, amats y fahels de la real magestat los
il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residents. Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà, despatxat en deguda forma de la
Real Cancellaria del Supremo de Aragó, que és
del thenor següent:
El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Con vuestra de diesinueve de
mayo de este anyo se recibió la proposición que los
diputados y oidores de qüentas de essos Principado
y condados os dieron para los lugares vacantes en
las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta el día trenta y uno de mayo de este
presente anyo. Y, haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen y conciderado lo que de ellos se os offreze y los demás que proponéis y otros de quien tengo satisfacción para
concurrir a estos officios, usando de la facultad
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó quando concedió a la Deputación sus privilejios y constituciones y en la insiculación general
que hizo, en conformidad de dicha reserva, en
treynta y uno de henero del año passado mil seyscientos sinqüenta y quatro, de poder nombrar las
personas que le pareciere, assí de las propuestas
por los diputados y oidores como de qualesquier
otras que bien visto le fuesse, he resuelto nombrar
para dichos lugares vacantes hasta el día referido
a los que se siguen:
Diputados militares. Para el lugar de diputado
militar de la veguería de Barcelona, que vaca por
muerte de mossén Gerónimo de Vallgornera y
Cardona, a mossén Francisco Miquel y Descallar.
a. reials decrets i decrets intercalats entre els folis 339v i 340r
del trienni 1689-1692.

Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Manrresa, que vaca por muerte de Mauricio
de Lloreda, a mosén Jacintho Sagrera y Massana.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Puigcerdá, que vaca por muerte de mosén Jacintho Descalar y Fivaller, a mosén Francisco Taverner. //340/1v // Para el lugar de diputado militar de la veguería de Camprredón, que vaca
por muerte de mossén Francisco Puig de Salit y
Pasqual, a mosén Francisco de Junquer. Diputados reales. Para el lugar de diputado real de la
veguería de Barcelona, que vaca por haver mudado de estado mosén Francisco Rius y Bruniquer
de real a militar, al doctor micer Pau Romá.
Para el lugar de deputado real de la veguería de
Lleyda, que vaca por muerte de mosén Felix Sanou, al doctor micer Ildefonso Alsina.
Oydores militares. Para el lugar de oidor militar
de la veguería de Barcelona, que vaca por haver
passado mosén Francisco Miquel y Descallar de
oidor a diputado, a mosén Mariano de Sala y
Amat. Para el lugar de oidor militar de la veguería de Barcelona, que vaca por haver passado
mosén Francisco Tavarner de oydor a diputado, a
mosén Joseph de Sala. Para el lugar de oydor militar de la veguería de Tarragona, que vaca por
haver passado mosén Jacintho Sagrera y Massana
de oydor a diputado, a mosén Nicolás de Portolá y
Bellver. Para el lugar de oydor militar de la veguería de Cervera, que vaca por haver passado
mosén Francisco Junquer de oydor a diputado, a
mosén Raphael de Nabona Seguí y Capellá. Para
el lugar de oydor militar de la veguería de Cervera, que vaca por renuncia de mosén Francisco
Valls y Frexe, a mosén Bruno Valls y Frexe. Para
el lugar de oydor militar de la vegueria de Cervera, que vaca por muerte de mosén Bernat Vives y
Ferrer, a mosén Antón de Solá Montaner y Parallós. //s. n. r // Para el lugar de oydor militar de la
veguería de Villafranca de Panadés, que vaca
por haver mudado de estado mosén Bernat Tristany y Vives de militar a eclesiastico, a mosén
Narcís de Burgués. Para el lugar de oydor militar de la veguería de Vique, que vaca por muerte
de mosén Joseph Sauleda, a mosén Francisco de
Maresch. Oydores reales. Para el lugar de oydor
real de la veguería de Barcelona, que vaca por
haver passado el doctor micer Pablo Romá de oydor a diputado, a mosén Mauricio March. Para
el lugar de oydor real de dicha veguería de Barcelona, que vaca por muerte de mosén Pedro Trelles,
al doctor micer Jayme Ballart. Para el lugar de
oydor real de la veguería de Barcelona, que vaca
por haver mudado de estado micer Gabriel Boria
y Gualba de real a militar, al doctor micer Joseph
Copons. Para el lugar de oydor real de la veguería de Barcelona, que vaca por renuncia del doctor micer Francisco Vertamon, a mestre Joseph
Vaquer.

Todos los quales arriva nombrados es mi voluntad
que concurran y sean insiculados respectivamente
en los lugares vacantes de dichas bolsas en la conformidad que lo estan los demás insiculados en
ellas, pero que sólo tengan derecho a estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar aora
insiculados puedan allegar ni pretender derecho
de pocesión ni otro alguno para estar en dichas
bolsas no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos con causa o sin ella, como me pareciere,
por ser conforme a la reserva que el rey, mi señor y
padre, que haya gloria, se hizo de lo // s.n.v // tocante a estas insiculaciones en la concessión que
hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y, en esta conformidad, libraréis este
nombramiento a los diputados y oydores de qüentas para que insiculen y pongan en las bolsas de
dichos officios a las personas arriva nombradas,
guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Datado en Madrid a XI de julio
MDCXCI. Yo, el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit Comes et Torro, Don Joseph de Haro
et Lara, secretarius.
Insiculación para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de qüentas del General
de la Diputación de Cataluña hasta 31 de mayo
de este año 1691. Va con consulta.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte obehits, vos diem y
manam que, en observança y cumpliment del
sobre chalendat, poseu en execució son contingut, sí y conforme se ordene y mana, per ser esta
la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat
en Barcelona als XXII de juliol de MDCXCI. Ilustre de Medina Sidonia.
[Tave]rner y Rubí, cancellarius.
In curia locumtenentie XIIII, folio CLXXXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cataluña pongan
en execución la orden de su magestad arriba expressada.
340
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Lo duch de Medina Sidonia, lloctinent y capità
general.
Reverent en Christo pare egregi, nobles, magnífichs, amats y fahels de la real magestat los
il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residents. Lo rey nostre senyor, que Déu guar-

[ 1691 ]
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de, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà despatxat en deguda forma de la
real Cancellaria del Supremo de Aragó, que és
del thenor següent:
El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Haviéndose visto la proposición
que han echo los diputados y oidores de qüentas de
essos Principado y condados, la qual me remitís en
carta de diesynueve de mayo próximo passado,
para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios
del General y casa de la Diputación que corren
por insiculación hasta el día trenta y uno de mayo
de este presente anyo, y discurrido por los méritos
de cada uno de los que proponen y lo que de ellos se
os offreze y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó en la concesión que les
hizo de sus privilejios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insiculaciones y lo
dispuesto en veynteytres de henero de mil seyscientos sinqüenta y quatro, y veynteysiete de agosto de
mil seyscientos sinqüenta y sinco de poder nombrar las personas que le pareciere, assí de las propuestas por los diputados y oidores de qüentas
como de otras las que pareciere convenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las
bolsas de dichos oficios a las personas que se siguen:
Bolsa de acessor. Para un lugar que vaca en esta
bolsa de cessor y abogado fiscal militar, por haver
mudado de estado don Pedro Dimas Potau de
militar // 340/2v // a eclesiastico, al doctor don
Anton Potau.
Bolsa de donador de los plomos. Para un lugar
que vaca en esta bolsa por renuncia de Narcís
Camps, de presente oydor real, y por igualar el
número de los eclesiasticos al de los demás estamentos, al doctor Miquel Juan Bosch, canónico de
Vique y de presente oydor eclesiastico.
Bolsa de regente las qüentas. Para un lugar que
vaca en esta bolsa por renuncia de Narcís Camps,
de presente diputado real, a Jospeh Picó, mercader de Barcelona.
Bolsa de exactor. Para un lugar que vaca en esta
bolsa por renuncia del doctor Narcís Camps, de
presente diputado real, a Narcís Bufill, mercader
de Gerona.
Bolsa de receptor de la bolla. Para un lugar de receptor de la bolla, que vaca en esta bolsa por renuncia del doctor Narcís Camps, de presente diputado
real, al doctor micer Onorat Rius Navarro. Para
otro lugar, que vaca en esta bolsa por muerte de
mosén Felix Sanou, al doctor Mauricio Rechs y
Gallart, ciudedano honrrado de Barcelona.
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Bolsa de síndico. Para un lugar que vaca en esta
bolsa, por haver mudado de estado micer Gabriel
Boria y Gualba de real a militar, al doctor micer
Pedro Serra. Para otro lugar que vaca en esta
misma bolsa por renuncia de micer Narcís
Camps, de presente diputado real, a Joseph Picó,
mercader de Barcelona. // s. n. r // Para un lugar
que vaca en esta bolsa por muerte de Pedro Treller, ciudadano de Barcelona y notario real collejado de ella, a Vicente Gavarró, notario público
de Barcelona.
Bolsa de escrivano mayor y su ayudantes de la visita. Para un lugar que vaca en esta bolsa por
muerte de Pedro Trelles, ciudadano honrrado de
Barcelona y notario real collejado de ella, a Francisco Topí, notario real y collejado.
Todos los quales arriva nombrados es mi voluntad
que concurran y sean insiculados respectivamente
en los lugares vacantes de dichas bolsas en que van
nombrados, en la forma y manera que lo estan los
demás insiculados y como está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya gloria, en
la insaculación que hizo de estos oficios y otros de
esta calidad en 21 de agosto de 1655, y sólo tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
aora insiculados en ellas puedan allegar ni pretender derecho de pocesión ni otro alguno para estarlo no siendo mi voluntad, reservándome, como
me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos con causa o sin ella, como me pareciere, por
ser conforme a la reserva que su magestad se hizo
de lo tocante a estos oficios en la concessión de dichos privilegios y constituciones a esse Principado y
condados. Y en esta conformidad libraréis este
nombramiento y insiculación a los diputados y oydores de qüentas y tendréis la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, que aya gloria, ordenó en la
insiculación que hizo para estos oficios en 27 de
agosto // s.n.v // 1655. Datado en Madrid a XI de
julio MDCXCI. Yo, el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Canales. Vidit Comes et Torro, Don Joseph de Haro
et Lara, secretarius.
Insiculación de los lugares vacantes hasta 31 de
mayo de este año en las bolsas de los oficios de la
casa de la Diputación de la Generalidad de Cataluña que aquí se expressan. Va con consulta.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte obehits, vos diem y
manam que, inseguint lo sobre calendat, poseu
en execució son contingut, sí y conforme se us
ordene y mana, per ser esta la real voluntat de sa

magestat y nostra. Datat en Barcelona als XXII
de juliol de MDCXCI. Ilustre de Medina Sidonia.

Massana a altre de diputat militar de la vegueria
de Manrresa, y que, essent noble, repareu a insicular-lo e o habilitar-lo en dit lloch com a
mossèn. Per lo que, declarant la real intenció de
sa magestat, vos diem y manam que insiculeu e
o habiliteu el sobredit don Nicolau de Portolà y
Bellver en lo lloch mencionat de oÿdor militar
de la vegueria de Tarragona com a mosèn, en la
forma ve anomenat per sa magestat, no obstant
sia noble, al qual per esta vegada dispensam y
derogam en quant menester sia aquest impediment, y en lo demés observareu lo ús y costum
que se ha tingut en semblants insiculacions, que
així proseheix de la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en Ripoll als XXX de juliol de
MDCXCI. Il·lustre de Medina Sidonia.

Taverner y Rubí, cancellarius.
In curia locumtenentie XIIII, folio CCI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Cataluña pongan
en execución la orden de su magestad arriba expressada.
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Lo duch de Medina Sidonia, lloctinent y capità
general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los insiculadors novament extrets per la insiculació
pròxim fahedora de diputats y oÿdors y demés
oficis vacants en la casa de la Diputació del General de Catalunya. Per part de don Jacinto de
Sagrera y Massana nos és estat representat que
en la insiculació de les personas per sa magestat
anomenades ve lo dit don Jacinto de Sagrera y
Massana anomenat com a mossèn en un lloch
de diputat militar de la vegueria de Manressa,
que vaca per mort de Maurici de Lloreda, y que,
essent noble, reparau en insicular-lo e o habilitar-lo en dit lloch com a mossèn. Per lo que, declarant la real intenció de sa magestat, vos diem
y manam que insiculeu e o habiliteu al sobredit
don Jacintho de Sagrera y Massana en lo mencionat lloch de diputat militar de la vegueria de
Manresa com a mossèn, en la forma ve anomenat per sa magestat, no obstant sia noble, al
qual per esta vegada dispensam y derogam en
quant menester sia aquest impediment, y en lo
demés observareu lo ús y costum que se ha tingut en semblants insiculacions, que així preseheix de la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datat en la vila de Ripoll, als XXX de juliol
MDCXCI. Il·lustre de Medina Sidonia.

Vidit de Caldero, regens. Don Joan Baptista de
Aloy, secretarius. Recondita in curie locumetenentie II, folio 79.
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Vidit de Caldero, regens. Don Joanes Baptista de
Aloy, secretarius. Registrata in curia locumtenentie, II, folio 79.
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Lo duch de Medina Sidonia, lloctinent y capità
general.
Nobles, amats y fahels de la real magestat los insiculadors novament extrets per la insiculació de
pròxim fahedora de diputats, oÿdors y demés
officis vacants en la csas de la Diputació del General de Cathalunya. Per part de don Nicolau
de Portolà y Bellver nos és estat representat que
en la insiculació de les persones per sa magestat
anomenades ve lo dit don Nicolau de Portolà y
Bellver anomenat com a mossèn en un lloch de
oÿdor militar de la vegueria de Tarragona, que
vaca per munta de don Jacinto de Sagrera y
1403

Número 228
Hoca est translatum sumptum fideliter a quadam litera papirea sigillata in dorso sigillo illustrissimi domini regis, cuius thenor talis est:
«Jacobus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie,
Sardinie et Corsice, comes Barcinone et sancte romane eclesie vexillarius, amirantus et capitaneus
generalis. Fideli suo bajulo Barcinone vel eius locumtenenti: sallutem et graciam. Pro parte venerabilis episcopi Barchinone fuit propositum coram nobis quod ipse et sui predecessores, cum aliis
partiariis sunt et fuerunt tempore domini regis
Petri, patris nostri, felicis recordacionis, et tempore nostro in pocessione recipiendi mesuraticum de
blado nostro quod vendi fecimus Barchinone, excepto blado quod habemus de nostra laboracione,
nunc vero illi qui vendunt bladum nostrum Barchinone contra dictum eisdem solvere et dare
mensuraticum supradictum ut eisdem deberemus de juris remedio providere, nos igitur eius suplicacione admissa certificati de predictis, dicimus et mandamus vobis quatenus mensuraticum
dicti bladi nostri retentum per ipsos venditores
eiusdem episcopo et partiariis exsolvi faciatis, salvo tamen jure nostro [quo] ad proprietatem in
mensuratico supradicto. Datum in Monte Albo,
decimosexto kalendas madii anno Domini millessimo tercentessimo septimo. Sig(+)num Bernardi
de Lauro, vicarii Barchinone, cavallerii, qui
huic translatio sumpto fideliter ab originali suo
et cum eodem legitimo comprobato ex parte domia. trasllats d’una reial ordre, d’una sentència i d’una cèdula
i certificatòries, intercalades entre els folis 350v i 351r del
trienni 1689-1692.
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ni regis et auctoritate officii quo fungimur auctoritatem impendimus et decretum ut ei tanquam originali suo fides plenaria ab omnibus
impendatur appositum per manum mei, Bernardi de Rubi, notarii publici, in cuius manu et posse dictus vicarius hanc firmam fecit die et anno
subscritis, presentibus testibus Petro Bajuli, Guillelmo Fusterii, his presentis, et Bernardo Durfortis. Sig(+)num Bernardi de Rubis, notarii publici Barcinone // 351/2v // regentisque scribaniam
curie vicarii eiusdem civitatis, qui hoc translatum sumptum fideliter ab originali suo et cum
eodem legitime conprovatum scribi fecit et clausit
ac firmam et decretum dicti vicarii de mandato
eiusdem supra manu propria scripsit undecimo
junii anno Domini millessimo tercentessimo septimo.»
Copia huiusmodi in presenti papiri foleo scriptu
et continuata sumpta [...] ab originali processu
causa olim vertentis in regio consilio [...] supra
jure [...] civitatis Barcinone agentem [...] et fisci
procuratorem Bajulie Generalis Catalonie defendentem partibus ex altera, in archivio Bajulie
Generalis Catalonie existenti recondito et custodito, et cum eius originali veridice correcta et
comprobata per me, Joannes Cabanas, regia
auctoritate notarium publicum civem Barcinone ac alterum ex scribis majoribus Bajulie Generalis Catalonie pro excelentissimo domino marchione de los Veles, domino utili scribaniam dicte
Bajulie Generalis Catalonie, et ut eidem copie
manu mea scripte in judicio et extra ac ab omnibus ibique fides plena adhibeatur, ego, idem Joannes Cabanas, notarius et scriba major supradictus, hic me subscribo et meum appono
sig(+)num.
351
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Número 229
In Christi nomine, ego, G. de Alda, judex predictus, visa querimonia proposita per Petrum
[S]erranum, expensorem inclite comitisse de
Luna, consortis incliti ac magnifici domini infantis Martini, Dei gratia comitis de Sperita, in
qua continebatur quod ille qui colligit jure
quarterie civitatis Barcinone contra jura patrie
colligebat jura quarterie a dicto expensore, qui
frumentum vendebat dicte domine comitise de
eius redditibus sive de quolibet extraneo, visa opposicione facta ex adverso, visis testium deposicionibus huic inde pro dictis, visis videndis, atentis
atendendis sacrosantis Evangeliis coram me positis ut de vultu Dei procedat presens judicium
cum michi, dicto judici, constet quod prelibati
urbis, homines et milites, bladis quos vendunt in
civitate Barchinone vel vendi faciunt non habita
diferencia [aut] sit de eorum collectores vel de reditibus solvent in quarterie teneri solvere, non
obstante quod dicta inclita domina comitissa
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ante dicta habebat de hiis propris redditibus cum
illo jure sive constitucione non inveniatur fuisse
visam contra jus quarterie, ideo, nomine dicte
comitisse, dictum expensorem, cum debita reverencia, ad solvendum dictum quarterie condempno et dicto collectori dicte quarterie adjudico late fuit huiusmodi sentensia et lecta in
scriptis per venerabilem Franciscum de Alda, judicem antedictum, sedentem more judicis judicantis intus curiam bajulie Barchinone, die sabati predicta, post pulsionem vesperarum,
intitulata decima die julii predicti anno a Nativitate Domini millessimo tercentessimo septuagessimo octavo, presentibus dicto Petro Serra, expensore, ex una parte, et Andrea Merasi, ex
altera, et presentibus etiam venerabili Guillermo
de Belvis, domicello, discreto Petro de Alda, presbitero, Jacobo de Boscho, // 351/3v // candelario
cere, et Galcerando de Turri, sagione, civibus
Barcinone, ad hec vocatis pro testibus periter et
rogatis et presente etiam me, Galcerando Taraffa, scriptore jurato sub me, Guillermo Oliverii de
Quintana, notario et scriba curie bajuli supradicti, ego, Franciscus de Alda, judex, qui supra
pro majori firmitate qua predictam tuli sentenciam manu mea scribo.
De premisis manu aliena scriptis, extractis a libro quodam pergameneo cohoperto intitullato
Diversarum Rerum, 135, in archivo oficii Bajulie querelis [...] recondito et archivato, fidem facio ego, Michael Camarasa, auctoritate regia notarius publicus Barchinone, alterius ex scribis
dicti offici, pro sequestro per regiam curiam posito in bonis que fuerunt excelentissime quandam
comitisse de Benavent, domine utilis scribanie
dicti offici, hec autem manu propria scribens,
procuro, pronuncio et declaro dictum expensorem
jus quarterie ita approbat notarius et scriba infrascriptus manu propria et cetera.
Copia huiusmodi in presenti papiri foleo scripta
et continuata sumpta fuit ab originali processu
cause olim vertentis in regio consilio Bajulie Generalis super jure cuper[...] inter sindicum civitatis Barcinone agentem, ex una, et fisci procurator Bajulie Generalis Catalonie defendendum
partibus, ex altera, in archivo Bajulie Generalis
Catalonie existenti, recondito et custodito, et cum
eius originali dice correcta et comprobata per me,
Joannem Cabanas, regia auctoritate notarium
publicum, civem Barcinone, alterum ex scribis
majoribus Bajulie Generalis Catalonie pro excelentissimo domino marchione de los Veles, domino
utili scribaniam Bajulie Generalis Catalonie, et
ut eadem copie manu mea propria scripte in judicio et extra ac ab omnibus ubique fides plena
adhibeatur, ego, idem Joannes Cabanas, notarius, hic meum appono sig(+)num.

351
/4r

Núm. 230

eran de dit offici, y en dit temps me han vingut
molts propis usos despatxats per los molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del
present principat de Catalunya de diferents
mercaderies, monedas, grans y provisions per lo
real exércit de sa magestat, que Déu guarde, y
sas galeras. Y en virtut de dits propris usos, yo,
dit Mitjà, en dit nom de albaraner, he entregat
a las personas a qui anaven dirigits dits propris
usos lo albarà de exida del regne de les mercaderies, grans y altres coses en aquells contengudes franch de drets del General, ço és, que
quant no·s gasta de una vegada tot lo contengut en lo propri ús sols fas lo albarà de allò que
vol tràurer de present, y després consecutivament del demés, y, acabat de gastar, noto al
dors del propri ús, que està tot consumit, posant en aquell cada vegada la diada, mes y any,
restant sempre dits propris usos en mon poder,
com axí se és acostumat, tant del temps que
servesch lo dit ofici de albaraner com, axí mateix, per haver·o ohit a dir ha mos passats que
sempre se havia fet y observat ab dita conformitat. Y perquè de tot lo sobredit se sia donat crèdit en judici y fora de ell fas la present certificatòria, a instància del procurador fiscal de la
cassa del General de Catalunya, feta de mà agena y firmada de la mia pròpria, sellada ab lo sello del General, feta en Barcelona a 28 de maig
1691. Joan Pau Mitjà, mercader y albaraner de
la taula del General de Barcelona.

Nobles, magníficos y amados consejeros.
Haviendo visto lo que me representáis en carta de
veintedos de julio passado cerca de la orden que en
seis del mismo mandé daros sobre el desembargo
del biscocho que, por qüenta de Juan Francisco
Fiesco, factor general de las galeras de España, se
fabricó en essa ciudad para ellas y se le detenía
por el derecho de cops que se pretendía dever, ha
percido approbaros el haverlo assí dispuesto, sin
perjuizio de parte. Assimismo, me conformo en
que no siendo de dicha fábrica los doscientos
ochenta y seis quintales de biscocho que Joseph Maris, su procurador, vendió a las galeras de Sicilia
no puede, a título della, perjudicar estos derechos
de cops, y que assí deviera declararse el pleito que
sobre ello pende en esse tribunal, haziéndose en él
justicia. Y respecto de la pocessión antiquíssima
en que dezís está el obispo de Barcelona y otros interessados de cobrar este derecho de cops de los factores y condutores de mi real hazienda, mi voluntad es les quede salvo su drecho y he mandado que
en lo assientos de provissiones y factorías no se
comprehenda, en las exempciones que se les dieren,
la franquesa de los drechos de particulares que
huviere interessados, para que no se dé en el reparo de agora, de que he querido advertiros para
que lo ten- // 351/4v // gáis entendido. Datado en
Madrid, a dos de setiembre mil seiscientos sesenta
dos. Yo el rey.
Vidit don Christoforus Crespi, vicecancellarius.
Don Didacus de Sada, secretarius. Vidit comes
de Albateta. Vidit don Georgius de Castellvi. Vidit Exea, regens. Vidit don Josephus Romeu, regens. Vidit don Joseph de Pueyo, regens. Vidit don
Michael de Çalba.
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In fidem predictorum, calamo alieno scripto, extractum a libro Regestri Primo Epistolarum Regiarum, recondito in arxivo Bajulie Generalis
Catalonie, et continuato in folio LXXIIII eiusdem libri, ego, Gabriel Mora, auctoritatibus
apostolica et regia notarius publicus Barcinone,
alter ex [...] majoribus Bajulie Generalis Catalonie, pro excelentissimo domino marchione
de los Veles, domino utili eiusdem, hic me subscribo et meum quo utor artis notarie appono
sig(+)num.
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Número 231
Certifich y fas fe yo, Joan Pau Mitja, mercader
y únic albaraner de la taula del General de Barcelona y present principat de Catalunya, com
ha trenta-sis anys que servesch lo dit offici de
albaraner com a propietari y sis anys atras per
Jaume Pi y Francesch Roca, propietaris que
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Número 232
Certifich y fas fe yo, Joseph Raffart, menor,
credenser de la taula del General de Barcelona,
com tot gènero de barcas y vaxells que venen
de fora regne en la present ciutat de Barcelona,
las quals aporten grans, mercaderias o altres
provissions per lo real exèrcit de sa magestat,
que Déu guarde, y per las galeras y sos assentistes, dintra lo temps de vint-y-quatre horas
després de ésser arribada, manifestan al dit credenser del General tots los grans, mercaderias
y demés provissions que aporten y de ahont
venen, com axí se és acostumat, tant del temps
que servesch lo dit ofici de credenser com de
antes, per trobar-se axí en las enfiladas dels manifests que·s troban en mon poder, los quals he
regonegut. Y, perquè tot lo sobredit se sia donat en crèdit en judici y fora de ell, fas la present certificatòria ha instànsia del procurador
fiscal de la casa del General de Catalunya y sellada ab lo sello del dit General, fet en Barcelona als 28 de maig de 1691. Joseph Raffart menor, credenser de la taula del General de
Barcelona.

[ 1691 ]

[ 1691 ]

s.n.r

Número 233

359r

Diea vigessima quarta mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo tercio, Barcinone.
Honorabilis Joannes Paulus Mitja, mercator et
antea droguerius, civis Barcinone et albaranerius Generalis Catalonie, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratores suos certos et cetera, ita quod et cetera, reverendum Jacobum
Castanyer, prebiterum, Barcinone residentem,
Theresiam Mitja, uxorem suam, Franciscum
Cata, utriusque juris doctorem, civem Barcinone, Jannem Trulles et Franciscum Bosch et Roca,
mercatores, etiam cives Barcinone, Franciscum
Cortes, notarium publicum Barcinone infrascriptum, et Franciscum Bajies, esparterium civemque Barcinone, et quemlibet eorum in solidum, absentes et cetera, ad videlicet pro dicto
constituenti et eius nomine dictum suum oficium albaranerii dicti Generalis Catalonie in
manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum dicti Generalis Catalonie seu
alterius cuiusvis persone de hiis potestatem habentem vel habiture in favorem persone dictis
// s. n. v // procuratoribus constitutis et alteriorum in solidum benevise tocies quociens dictis
procuratoribus constitutis et alteri eorum modicum aparuerit cedendum et renunciandum eosdemque dominos deputatos suplicandum mandari dictam renunciacionem ad dictum
officium admiti et provideri et pocecionem dicti
offici dicte persone tradi faciendum eisdemque
dominis deputatis et aliis persone seu personis
quibus expectet circa predicta omnia et singula
quarumque suplicaciones et alias quasvis escripturas, tam publicas quan privatas, dandum, oferendum et presentandum easque provideri, decretari et expediri, petendum et suplicandum
deliberaciones et provisiones instrumenta omniaque alia et singula ad premissa necessaria, cum
protestacionibus, requisicionibus, replicacionibus
et aliis opportunis dictosque procuratoribus constitutis et cuilibet eorum in solidum bene visis,
quibus predicta adimpleri requirent, faciendum
et firmandum, seu fieri faciendum, instandum
et requirendum. Et demum et cetera, promissit
habere ratum et non revocare et cetera. Testes
sunt Joanes Baptista Funer, curritor auris civi
Barcinone, et Pauli Farrer, esparterii Barcinone. Premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barcinone, hec propria manu scribens.

a. procura intercalada entre els folis 353v-354r del trienni
1689-1692.
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Número 336
Diea sabbati decimatercia octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, Barcinone. Nos, Gerardus Peix, hebdomedarius major, et doctor Franciscus Melchior
Monclar, hebdomedarius minor ecclesie parrochialis Sancti Petri Puellarum Barcinone, Josephus Domingo, Josephus Gregori, Michael Trepat,
Paulus Gelabert et Rabassa, Hiacynthus Quintana, Joannes Massana, Agidius Paschasius Gibert, Gabriel Gras, doctor Josephus Catus, Melchior Taraval, doctor Vincentius Cortes, doctor
Raumundus Rosell, doctor Josephus Gali, Michael Casanovas, doctor Josephus Ros, doctor Jacobus
Joannes Nat, Petrus Borjas, doctor Sebastianus
Maranges et Antonius Monrros, omnes presbiteri
in eadem parrochiali eclesia Sancti Petri beneficiati, convocati et more solito congregati in choro
superiori eiusdem parrochialis ecclesie Sancti PetriPuellarum pro similibus et aliis actis et negociis reverende comunitatis eiusdem ecclesie pertractandis soliti sumus convocari et congregari
ibique capitulum et concilium tenentes, facientes,
celebrantes ac totam reverendam comunitatem
presbiteros et beneficiatorum dicte ecclesie representantes, tamquam major et senior, par et plus
quam due partes presbiterorum et beneficiatorum in dicta eclesia residentium, habita racione
absentium infirmorum et alii legitime impedimentorum, dicto nomine, quia in extraccione lucionis censualium facta per admodum illustres et
fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis presentis Catalonie principatus die trigessima prima mensis julii anni millessimi sexcentessimi octuagessimi sexti fuit in
sortem extractum // 359v // censuale et seu verius
quadam pars censualis mortui pretii centum
quadraginta septem libras et sexdecim solidorum
et pencionis annue quadraginta septem solidorum et quatuor denariorum, quod seu quam annis singulis, die vigesima octava mensis junii, recipiebamus et seu dicti hebdomedarii et
comunitate recipiebant super dicto Generali Catalonie, titulis continuatis in capibrevio mensis
junii, folio 640, et postea, die vigesima sexta mensis februarii anni milesimi sexcentessimi octuagessimi septimi, per dictos admodum illustres et
fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum fuerunt dicta et scripta in tabula cambii sive comunium depositorum presentis civitatis
dictis reverendis hebdomedariis et comunitati
centum quadraginta septem libras et sexdecim solidos pro luicione dicte partis censualis ad soltam
scribe majoris dicti Generalis Catalonie, cui solte
dicte quantitatis fuit oppositum impedimentum
per officialem regentem racionale dicti Generaa. procura intercalada entre els folis 358v i 359r del trienni
1689-1692.

lis, pretendentem precium dicte partis censualis
esse obligatum dicte Generalitati racione fidejussionis facte per Julian de Naves, fidejussorem don
Bernardi de Cardona et Pauli Pla, deputati et
auditoris ecclesiasticos trienni 1602, in subsidium don Ugonis de Tamarit, deputati militaris
qui fuit in dicto triennio, possessor qui fuit dictus
de Navel supradicta partis censualis, causis et racionibus contentis et expressis in relacione facta
per dictum racionale super dicta solta qua reperitur continuata in dietario triennii 1686, die vigesima prima mensis augusti anni millessimi sexcentessimi octuagesimi septimi.
Et licet pro parte nostra fuerit satisfactum racionibus ponderatis per dictum racionalem, dicta
sua relacione hoc non obstante, per dictos admodum illustres et fidelissimos dominos deputatos et
auditores computorum deliberacione facta die octava presentis et currentis mensis octobris, ordinatum et deliberatum fuit quod // s.n.r // solta
precii supradicta partis censualis sublata esset
prestita tamen prius per nos idonea caucione et
ratificacione obligacionum dicte fidejussionis,
ideo, obtemperando supradicta deliberacione et
prosequendo dictam soltam et alias circa tamen
revocacionem et cetera, gratis et cetera, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et dicte
reverende comunitatis caertum et cetera, ita
quod et cetera, vos, supradictum reverendum
Agidium Paschasium Gibert, presbiterum, in
dicta convocacione presentem, ad videlicet pro
nobis et pro dicta comunitate nostro et illius nomine comparendum coram dictis admodum
illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Catalonie
et eorum concistorio aut alibi ubi expediat et opus
sit et sine prejudicio novacione seu derogacione
jurium et accionum dicto Generali competentium pertinentiumque et spectantium racione
dicte fidejussionis facte per supradictum Julianum de Navel, imo illis salvis et ilesis remanentibus conveniendum et bona fide ac solempni stipulacione promitendum eisdem admodum
illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum quod, casu ullo inquam
tempore constiterit seu probari poterit precium
dicte partis censualis nobis luici et quitati obligatum esse dicto Generali et eiusdem Generalitati
racione supradicte fidejussionis, tali casu nos et
nostri in dicta comunitate successores dabimus,
solvemus et restituemus dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum supradictas centum quadraginta septem libras et sexdecim solidos, et pro inde
predictis complendis omnia et singula bona, res,
jura et emolumenta reverende comunitatis dicte
ecclesie tan quam pro debitis fiscalibus et regalibus obligandum et hypothecandum et inde quacumque volueritis caucionum et alia quavis ins-

trumenta, cum quibusvis pactis, pactionibus, stipulacionibus, premissionibus, bonorum, rerum,
jurium et emolumentorum eiusdem comunitatis
mobilium et immobilium habitorum ubique et
ha- // s.n.v // bendorum, quovis modo et jure privilegiatorum tamquam pro debitis fiscalibus et
regalibus obligacionibus non autem bonorum
nostrorum propiorum, que pro presentis minime
obligare intendimus nec obligamus, jurium renunciacionibus ac aliis clausulis et cauthelis necessariis et oportunis vobisque, dicto domino procuratori nostro constituto, bene visis etiam
juramento, quod in animas nostras semel et pluries prestare possitis, faciendum et firmandum.
Et demum et cetera, promitimus dicto nomine
habere ratum et cetera, et non revocare et cetera.
Actum et cetera. Testes sunt Enamuel Camps,
parator pannorum lane, civis, et Josephus Espinal, diaconus escolanus dicte ecclesie Barcinone
dege[...], ac Marianus Rufasta, scriptor Barcinone, qui in his et cetera.
De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego, Franciscus Cotxet et Soler, notarius publicus
Barcinone, manu propria hoc scribens.

363
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Núm. 338.

Procura de Prim Pujol a favor de Pere
Joan Arbossa
Universisa facio fidem ego, Michael Subiras,
aucthoritatibus regia illustrisque et admodum
reverendi domini abbatis monasterii Sancti Petri
ville Bisulduni ordinis divi Benedicti, docesis gerundensis, notarius publicus, regens notariam
publicam dictorum monasterii et ville bajulieque
et vicarie Bissulduni pro eodem domino abbate,
quod penes me fuit receptum infrascriptum instrumentum in eius aprisia thenoris sequentis:
«Ego, Primus Pujol, negociator ville Bisulduni
diocesis gerundensis, tabularius Generalis dicte
ville Bisulduni, collector et receptor ingressorum
et agressorum jurium et emolumentorum officii
tabule Generalis eiusdem ville, gratis et cetera,
citra revocacionem et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum, dicto nomine, certum et cetera, ita quod et cetera, vos, Petrum Joannem Arbosa, mulionem et agricolam parrochie loci de Serinya vicarie Bisulduni diocesis gerundensis, licet
// 363/1v // absentem et cetera, ad videlicet pro
me et nomine meo, dicto nomine, in manibus et
a. procura i certificatòria intercalades entre els folis 362v i
363r del trienni 1689-1692.

[ 1691 ]

[ 1691 ]

posse admodum illustrium dominorum deputatorum principatus Cathalonie et seu cuilibet alie
persone de hiis potestatem habenti, renunciandum et cedendum dictum officium tabule Generalis ville predicte Bisulduni mihi concessum per
dictos admodum illustres dominos deputatos eiusdem presentis principatus Cathalonie et inde de
predictis publicum seu publica instrumenta faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum necnon etiam, si opus fuerit, supliaciones quascumque verbo vel in scriptis dandum,
offerendum et presentandum easque admitti, decretari et provideri, petendum et suplicandum
privilegium que dicti oficii tabule et alia michi,
ut predicitur, concessum et respective liberata restituendum et tornandum seu restituere et tornare promitendum, et pro hiis et cetera, bona mea
obligandum et cetera, compotumque et racionem
de per me racione dicti offici actis difinicionem
eorundem obtinendum et cetera, item, ad omnes
et singulas lites sive causas activas et passivas,
principales et appellatorias et tam motas quan
movendas latissime cum solito, amplissimo et assueto litium et causarum cursu facultatibus et
potestatibus expressis jurandi de calumpnia et cetera, cauciones quascunque tam juratorias quan
fidejussorias prestandi et cetera, clama et retroclama quecunque exponendi et cetera, emparas
faciendi et cetera, et exequutiones quasvis instandi et cetera, et cum posse substituendi ad omnia et
cetera. Et demum et cetera, promito habere rattum et cetera, quicquid et cetera, et non revocare
et cetera, obligo bona et cetera. Actum Bisulduni
die vigesima octava octobris millesimo sexcentessimo nonagessimo primo. Testes Franciscus Sabadi,
parator, et Petrus Joannes Tornibell, sartor ville
Bisulduni. Aprobo hanc remissam ego, notarius
infrascriptus, quorum fidem et testimonium premissorum ego, Michael Subiras, notarius supramemoratus, hic me subscribo et meum solitum rogatus appono sig(+)num.
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Diea jovis, decimatercia mesis dezembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nona-

gesimo primo, Barcinone. Nos, doctor Franciscus
Melchior, ebdomedarius minor ecclesie parroquialis Sancti Petri Puellarum Barcinone, Josephus Domingo, Josephus Gregori, Michael Trepat,
Paulus Gelabert et Rabassa, Hiacynthus Quintana, Joannes Massana, Agidius Paschasius Gibert, Gabriel Gras, doctor Josephus Catus, Melchior Taraval, doctor Vincentius Cortes, doctor
Raymundus Rosell, doctor Josephus Gali, Michael Casanovas, doctor Josephus Ros, doctor Jacobus
Joannes Nat, Petrus Borjas, doctor Sebastianus
Maranges et Antonius Monrros, omnes presbiteri
in eadem parrochiali eclesia Sancti Petri beneficiati, convocati et more solito congregati in sacristia dicte ecclesie ibi alis pro similibus et aliis
actis et negociis reverende comunitatis eiusdem
ecclesie pertractandis soliti sumus convocari et
congregari ibique capitulum et concilium tenentes, facientes, celebrantes ac totam reverendam
comunitatem presbiteros et beneficiatorum dicte
ecclesie representantes, tamquam major et senior,
par et plus quam due partes presbiterorum et benficiatorum in dicta eclesia residentium, habita
racione absentium infirmorum et alii legitime
impedimentorum, dicto nomine, citra tamen revocacionem et cetera, gratis et cetera, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et dicte
reverende comunitatis certum et cetera, vos, supradictum reverendum doctorem Josephum Catus et cetera, presbiterum in dicta comunitate,
presentem ad videlicet pro nobis et pro dicta comunitate nostro et illius nomine comparendum
et interssendum coram admodum illustribus et
fidelissimis dominis deputatis et auditoribus
computorum Gene- // 367v // ralis Cathalonie et
eorum concistorio aut alibi ubi expediat et opus
sit ibidem in manu et posse eorundem admodum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis
in animas nostras, more solito, jurandum quatenus instrumentum vendiccionis et originalis creacionis illius censuale mortui, preciisa ... et pencionisb ..., quod annis singulis, die vigesima
octava mensis junii, recipiebat super Generali
Catalonie et juribus Generalitatis, eiusdem titulis continuatis in capibrevio mensis junii, folio
640, ex quoquidem censuale nos recipiebamus et
seu verius dicta reverenda comunitas recipiebat
centum quadraginta septem libras et sexdecim solidos in precio et quadraginta septem solidos et
quatuor denarios pencione minime invenire potuimus licet pro eo inveniendo fecerimus seu fieri
fecimus diligencias necessarias et quod illius repertitio est nobis totaliter impossibilis, quod siquidem censualis seu verius pars censualis fuit in sortem extracta cum estraccione censualium dicti
Generalis facta per supradictos admodum illus-

a. procura intercalada entre els folis 366v i 367r del trienni
1689-1692.

a. a continuació un espai en blanc de vuit centímetres.
b. a continuació un espai en blanc de vuit centímetres.

Certifich y fas fe, lo baix firmat, com tinch vistos
y mirats los llibres de Vàlues de la present casa
de la Deputació y en tots no consta que Prim
Pujol, tauler del General, dega quantitat alguna
al General, en fe del qual fas la present certificatòria en Barcelona, als XVI noembre de
MDCLXXXXI. Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional.

Número 341

1408

tres et fidelissimos dominos deputatos et auditores
computorum Generalis predicti die trigesima
prima mensis julii anni millesimi sexcentesimi
octuagesimi sexti, et pro inde instrumenta quacumque necessaria et oportuna faciendum seu
fieri faciendum, instandum et requirendum. Et
demum et cetera, promittimus dicto nomine habere rattum et cetera, et non revocare et cetera.
Actum et cetera. Ita approbo ego, notarius infrascriptus, manu propria et cetera. Testes sunt
Josephus Espinas, diaconus scolanus supradicte
parrochialis ecclesie Sancti Petri, et Petrus Roca,
// s.n.r // agricola, civis Barcinone, ac Marianus
Rufasta, scriptor Barcinone, qui in his et cetera.
De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego, Franciscus Cotxet et Soler Ferran, apostolica
regiaque auctoritatibus notarius publicus Barcinone, manu propria et cetera.

372r

Núm. 351
Ena un despacho que he rezivido de su magestad,
con fecha de 8 del corriente, se sirve mandarme
que para la mejor forma y disposición en que pueden servir los somatenes, siempre que llegare el
caso de levantarse, oiga a vuestra señoría. Y, deseando yo dar luego cumplimiento a la orden de su
magestad, me avisará vuestra señoría si le pareziere nombrar diputados o si quiere venir junto el
// 372v // consistorio para señalar día y ora, porque no se pierda tiempo en materia que tanto importa. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, a 24 de febrero de 1692. Ilustre
de Medina Sidonia.

384
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rum et auditorum compotorum // 384/1v // presentis Generalis presentis Catalonie principatus
ibique in manu et posse ipsorum illustrium dominorum deputatorum et auditorum compotorum
aut alterius cuiusvis personis de his potestatem
habentis seu habiture dictum tabularii officium
in favorem persone vobis seu vestrum cuilibet bene vise renunciandum, cum omnibus honoribus
et oneribus, lucribus, commodis, salariis et aliis
juribus et emolumentis ad dictum officium pertinentibus et spectantibus, et pro inde dictam renunciacionem admiti petendum et suplicandum,
dandum, oferendum et putandum, et eorum occasione quecumque instrumenta tam de dicta renunciacione quan de presentacione seu presentacionibus dictarum suplicacionem et alia utilia et
necessaria et vobis, dictis dominis procuratoribus
meis et vestrum cuilibet benevisa faciendum seu
fieri faciendum, instandum et requirendum et
cum posse substituendi et cetera. Et demum ac generaliter et cetera, promito habere ratta et cetera,
et non revocare sub bonorum meorum obligacione et cetera. Testes sunt magnificus Franciscus
Alos et Arnandes, utriusque juris doctor, Barcinone populatus, et Raphael Figuero, stamperius,
civis Barcinone. Dicto nomine ita approbat infrascriptus notarius manu propria et cetera. In
quorum fidem, licet calamo alieno scriptorum,
ego, Salvator Golorons, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus regius collegiatus Barcinone, hic meum quo utor appono
sig(+)num.
384
/2r

Certifich e fas fe, lo baix firmat, com Marcià Benet, segons lo llibre de Vàlues trienni corrent de
MDCLXXXVIII, foli CCCCLX, a[...]una deliberació per sa senyoria molt il·lustre feta sots jornada de VIIII juliol MDCLXXXX, no deu quantitat alguna al General, en fe del qual fas la present
certificatòria del racional. Barcelona, al primer
febrer MDCLXXXXII. Joseph Catà y Bertran, subrogat en lo offici de racional.

Núm. 340
Dieb vigesima septima mensis januarii anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, Barcinone. Ego, Marcianus
Banet, civis honoratus Barcinone ac civitate Vici,
alter ex tabulariis Generalis Catalonie ville Granullariorium diocesis Barcinone, gratis et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos et cetera, ita quod et cetera vos, nobilem dominum
Michaelem de Clariana et Ceva, Barcinone populatum, et Franciscum Custo, pharmacopolam,
civem Barcinone, et utriumque vestrum in solidum, licet absentes, ad videlicet pro me et nomine
meo comparendum et interessendum coram admodum illustri concistorio dominorum deputato-

Número 348

393
/2r

a. bitllet intercalat entre els folis 371v i 372r del trienni
1689-1692.
b. procura i fe intercalades entre els folis 383v i 384r del trienni 1689-1692.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Los deputatsa y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, a vista dels grans fraus que·s fan
als drets de la Generalitat introduhint en la present ciutat moltas y diferents robas sens pagar
los drets de General y bolla y que los majors són
ocasionats per los cotxes de las personas militars
y del gremi de vostra senyoria, los quals, per uns
y altres, no escussan entrar robas de concideraa. súplica intercalada entre els folis 392v i 393r del trienni
1689-1692.

[ 1692 ]

[ 1692 ]

ble valor, segons notícias donadas per los arrendataris, instant se done per tots camins lo més
eficàs y prompte remey. Y, sent de la obligació
de sos oficis lo evitar semblants excessos, desitjant conservar tota bona unió y correspondència ab vostra senyoria, suplican a vostra senyoria
sia servit manar juntar lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar y proposar-li lo gran menoscabo dels drets del General y bolla per introduirse ab los cotxes robas sens manifestar, esperant
serà bastant medi per a conseguir lo remey
que·s solicita y los arrendataris instan, prometent donar propri ús y franch de tots drets per
tot lo que sia del servey dels individuos del gremi de vostra senyoria, per lo que té respecte al
dret del General, y, per lo de la bolla, fer la cortesia que serà de la satisfacció de cada hu de vostra senyoria, a fi de que queda vostra senyoria y
sos individuos servits y gustosos, que és lo que
desitja, quedant sempre prompte a cohoperar a
tot lo que sia de son major agrado y servey de
vostra senyoria.

394
/2r

Número 356
Remitoa a vuestra señoría la inclusa real carta
en que su magestad se sirve responder a la de vuestra señoría del 16 del pasado y de dar gracias a
vuestra señoría por la fineza con que ha ofrezido
augmentar su tercio al mayor número que pudiere vuestra señoría. Y con este motivo repito las veras de mi afecto, con que siempre me hallará.
Vuestra señoría guarde Dios muchos años. Barcelona, a 10 de marzo 1692. Ilustre de Medina Sidonia.

405
/1r

ries, comparendum et interessendum et dictum
meum officium tabularii dicti Generalis in
manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum compotorum in favorem Geraldi Monfages, etiam candelarii cere civis Barcinone, filii mei, et seu alterius cuiuscumque
persone vobis bene vise et non alias nec alio modo
adendum, renunciandum, resignandum et deponendum dictumque officium tabularii, cum
salariis, // 405/1v // emolumentis, juribus, perrogativiis, preheminenciis ad illud pertinentibus et
spectantibus juxta formam capitulorum et actuum Curiarum, practicam, stilum et observanciam iamdicte Generalitatis et domus Deputationis illius eisdem dominis deputatis,
auditoribus computorum dicto Geraldo Monfages et seu alie quicumque persone vobis bene vise
transferri seu concedi ac provideri supplicandum
et dictam provisionem seu renunciacionem dicti
officii admitti et fieri humiliter petendum, supplicandum et obtinendum, et de premissis quicumque instrumenta utilia et necessaria et seu
quomodolibet opportuna fieri atque confici faciendum, instandum et requirendum, et cum
posse ad omnia et singula supradicta substituendi et cetera. Et demum ac generaliter et cetera,
promitens dicto nomine habere rattum et non revocare et cetera. Actum et cetera. Testes sunt
Franciscus Bellveny, juvenis candelarius cere, et
Michael Melcior, juvenis tintorerius pannorum,
ambo Barcinone commorantes. De premissis licet
alieno calamo scriptis fidem facio ego, Carolus
Garau, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barcinone, hec propria scribens
manu.
405
/2r

Certifich e fas fe, lo baix firmat, com he mirat
los llibres de Vàlues y de Conserts y en ells no
consta que Jaume Monfages, candaler de cera,
dega quantitat alguna al General, en fe del qual
fas la present certificatòria en Barcelona, als XXVIII abril MDCLXXXXII. Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de racional.

Número 361
Dieb decima octava mensis novembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo primo, Barcinone. Ego Jacobus Monfages, candelarius cere, civis Barcinone, uti alter
ex tabulariis sive receptoribus Generalis civitatis
Ilerde, dicto nomine, gratis et cetera, constituo et
ordino procuratorem meum certum et cetera, ita
quod et cetera, vos, magnificum Petrum Serra,
utriusque juris doctorem, Barcinone populatum,
his presentem, ad videlicet pro me, dicto nomine
et nomine meo, coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti
Generalis presentis principatus Catalonie qui
nunch sunt et pro tempore fuerint, semel et plu-

Número 362

414
/1r

a. bitllet intercalat entre els folis 393v i 394r del trienni
1689-1692.
b. procura i certificatòria intercalades entre els folis 404v i
405r del trienni 1689-1692.
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Número 367
Senyor.
Los deputatsa y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy vacants fins lo die present y avall escrit, per trobarse lo llochtinent de vostra magestat en campanya, de deputats y oÿdors de comptes dels tres
a. memorials i reials decrets intercalats entre els folis 413v i
414r del trienni 1689-1692.

estaments, proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputat eclesiàstich: per lo lloch de deputat
eclesiàstich capitular de Gerona, que vaca per
haver-se desfet del canonicat don Domingo
Batlle, se proposan lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de Gerona, lo ardiaca y canonge Joseph Camps. Deputats militars: per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn Ramon Castelló, se proposan mossèn Miquel Clariana,
mossèn Francisco PuigdeSalit. //414/1v // Per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Tarragona, que vaca per mort de don Lluýs de Cartellà y Descallar, se proposan son Anthon de
Lanuza y de Oms, don Lluýs de Foxà. Per lo
lloch de deputat militar de la vegueria de Cervera, que vaca per mort de mossèn Francisco de
Vilallonga, se proposan mossèn Emanuel Desvall, mossèn Gerònym de Ferrer. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Vich, que vaca
per mort de mossèn Francisco PuigdeSalit y
Malla, se proposan mossèn Joan de Copons y
Falcó, mossèn Carlos Fivaller.
Oÿdor militar: per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Fèlix de Semmanat y de Toralla, se proposan mossèn Joseph Manuel de Terré y Paguera, mossèn Anthon de Granollachs. Per lo lloch
de oÿdor militar de dita vegueria de Barcelona,
que vaca per renúncia de mossèn Anthon de Vilaplana, se proposan mossèn Emanuel de Vilaplana, mossèn Joachim de Fortuny. // 414/2r //
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per mort de mossèn Joan
Francisco Sabater, se proposan mossèn Francisco Calderó y Resplans, mossèn Jaume Copons
de la Manressana. Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Cervera, que vaca per
munta de don Joan de Copons y Falcó de oÿdor
a deputat, se proposan mossèn Carlos de Puigjaner y de Orís, mossèn Onofre Copons. Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria de
Cervera, que vaca per munta de don Anthon de
Lanuça y de Oms de oÿdor a deputat, se proposan mossèn Joseph de Marlès y Massana,
mossèn Francisco de Marlès y Massana. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Urgell, que vaca per mort de mossèn Gerònym de
Olsina y Riusech, se proposan mossèn Domingo Móra, mossèn Nicolau de Sant Joan y Llobregat. // 414/2v // Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Puigcerdà, que vacca per
mort de mossèn Salvador Tamarit, se proposan
mossèn Joan de Morató, mossèn Joseph de Solà
y Guardiola. Per altra lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Gerona, que vaca per munta de
mossèn Miquel de Clariana de oÿdor a deputat,
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se proposan mossèn Joseph de Magarola,
mossèn Joseph Francolí. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Girona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per munta de
mossèn Manuel Desvall de oÿdor a deputat, se
proposan mossèn Francesc Vivet, mossèn Pere
Llobet.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de la
vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mestre Pallarí Juncar, se proposan lo doctor
misser Joseph Güell, lo doctor misser Balthazar
Prous. Per altre lloch de deputat real de la dita
vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mestre Joseph Bar, se proposan lo doctor misser
Joseph Costa, ciutedà honrat de Barcelona, lo
doctor misser Salvador Massanès, ciutadà honrat. // s.n.r // Per altre lloch de deputat real de la
dita vegueria de Barcelona, que vaca per renuncia feta per mestre Jaume Riu, se proposan lo
doctor misser Salvador Móra y Bosser, ciutadà
honrat de Barcelona, lo doctor misser Joan Mariner.
Oÿdors reals: per lo lloch de oÿdor real de la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de misser Francisco Escorcell, se proposan lo doctor
misser Francisco Gallart y Pastor, ciutadà honrat de Barcelona, mossèn Gerònym Mascaró y
Llussàs, ciutadà honrat de Barcelona. Per altre
lloch de oÿdor real de dita vegueria de Barcelona, que vaca per mort de misser Joseph Dalta, se
proposan lo doctor misser Pere Serra, lo doctor
misser Joan Pallós. Per altre lloch de oÿdor real
de la vegueria de Barcelona, que vaca per munta
del doctor misser Salvador Móra y Bosser de
oÿdor a deputat, se proposan lo doctor misser
Joseph Comellas, lo doctor misser Salvador
Graells. //s.n.v // Per altre lloch de oÿdor real de
dita vegueria de Barcelona, que vaca per munta
del doctor misser Joseph Costa de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor misser Ignasi Costa y Vinyola, mossèn Joan Martí y Montaner,
ciutadà honrat. Per altre lloch de oÿdor real de
dita vegueria de Barcelona, que vaca per munta
del doctor misser Joseph Güell de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor misser Joan Baptista Delmau, lo doctor misser Francesc Salamanca. Per altre lloch de oÿdor real de la vegueria
de Lleyda, que vaca per mort de mossèn Francesc Aguiló y Milans, se proposan mossèn
Thomàs Capdevila, ciutadà honrat de Lleyda, lo
doctor misser Ramon Gayà. Datat en Barcelona
als 27 de maig 1692. Don Joan de Lanuça y de
Om, comte de Plasència. Don Joan Vivet.
Obispo de Barcelona. Doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de la sancta Iglésia de Vich.
Doctor Narcís Camps. Doctor Anthon Berenguer. Hieronymus Brotons, secretarius et scriba
maior Generalis Catalonie subrogatus.

[ 1692 ]

[ 1692 ]

414
/3r

don Esteve Bellet y de Sampsó, don Lluýs
València menor, don Fèlix Vadell.

Senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vacants fins al die present y avall escrit, per trobarse lo llochtinent de vostra magestat en campanya, en las bolsas dels officis de la casa de la
Deputasió del dit General, proposan a vostra
magestat los subjectes continguts en lo infrascrit memorial.

s.n.r

Bolsa dels assessors y advocat fiscal: per lo lloch
del offici dels dos assessors y advocat fiscal, que
vaca per renunciació feta per lo doctor misser
Anthon de Vilaplana, se proposan lo doctor
don Francisco de Balaguer, lo doctor don Bernat Corts, lo doctor Ignasi Gomar.

Bolsa de assessor y advocat fiscal de la visita: per
lo lloch de assessor y advocat fiscal de la visita,
que vaca per mort del doctor Francisco Escorell, se proposan lo doctor misser Pau Romà, lo
doctor misser Joseph Minguella, lo doctor misser Joseph Vidal.

Bolsa per lo ofici de donador dels ploms: per lo
lloch del ofici de donador dels ploms, que vaca
per mort de mossèn Francisco Vilallonga, se
proposan don Francisco de Calderó y Desplans,
doctor Joseph de Casanoves, doctor Fortunat
de Parrellas. Per altre lloch del ofici de donador
dels ploms, que vaca per mort de mossèn Francisco PuigdeSalit, se proposan don Guillem Ramon de Ivorra, don Lluýs Sayol, don Francisco
Sayol.

Bolsa del scrivà mayor y sos ajudants de la visita:
per lo lloch de escrivà major y sos ajudants de la
visita, que vaca per renunciació de Francisco
Torres mayor, notari públich de Barcelona, se
proposan Francisco Torres menor, notari públich de Barcelona, Joseph Miquel Serra, notari
públich de Barcelona, Fèlix Cussana, notari públich de Barcelona.
Bolsa de procurador fiscal de la visita: per lo
lloch de procurador fiscal de la visita, que vaca
per mort de Matheu Sentís, se proposan mestre
Pere Joan Soler, mestre Jacintho Gibert, lo doctor Jaume Soler. // s.n.v // Per altre lloch de procurador fiscal de la visita, que vaca per mort de
mossèn Francisco PuigdeSalit y Malla, se proposan lo doctor misser Joseph Llauder, ciutadà
honrat de Barcelona, lo doctor misser Joan
Gossanes, lo doctor misser Salvador Vilar. Data
en Barcelona als XXVII de maig MDCLXXXXII.
Don Joan de Lanuça y de Oms, comte de
Plasència. Don Joan Vivet. Fra Benito Ignasio,
obispo de Barcelona. Doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de la santa Iglésia de Vich.
Doctor Anthoni Berenguer. Hieronymus Brotons, secretarius et scriba maior Generalis Catalonie subrogatus.

Bolsa de regent los comptes: per lo lloch del ofici de regent los comptes, que vaca per mort de
mossèn Francisco PuigdeSalit y Malla, se proposan mossèn Miquel Ciurana, mossèn Joseph
de Sala, mossèn Pere Llobet. // 414/3v // Per altre lloch de regent los comptes, que vaca per renunciació feta per lo doctor Anthon Berenguer,
de present oÿdor real, se proposan lo doctor
Epifànio Berenguer, lo doctor Ildefonso Alsina,
mossèn Thomàs Capdevila, ciutadà honrat de
Barcelona.
Bolsa de exactor: per lo lloch del ofici de exactor, que vaca per mort de mossèn Francisco Vilallonga y Xammar, se proposan mossèn Francisco de Prats y Codina, mossèn Gabriel
Masdéu, mossèn Mariano de Sala y Amat.
Bolsa de escrivent de regent los comptes: per lo
lloch del ofici de escrivent de regent los comptes, que vaca per mort de mossèn Francisco
PuigdeSalit y Malla, se proposan don Joan Reixach, mossèn Joan Ponsich y Monjo, mossèn
Pere Màrtyr Callar.

Bolsa de ajudant tercer de la escrivania mayor:
per lo lloch del ofici de ajudant tercer de la escrivania mayor, que vaca per renunciació feta
per Francisco Torres mayor, notari públich de
Barcelona, se proposan Francisco Torres menor, notari públic de Barcelona, Joseph Miquel
Serra, notari públich de Barcelona, Fèlix Ciurana, notari públic de Barcelona.

414
/4r

Bolsa de síndich: per lo lloch del ofici de síndich, que vaca per mort de don Lluýs de Cartellà y Descallar, se proposan don Francisco Vivet, mossèn Joseph de Sala, mossèn Pere
Llobet. Per altre lloch del ofici de síndich, que
vaca per mort de Ramon Castellà, se proposan
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Número 369
Lo duch de MedinaSidònia, llochtinent y capità
general.
Reverent en Christo Pare, egregi, nobles y amats
de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey nostre senyor,
que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real
orde firmat de sa real mà y despedit en deguda
forma de Cancellaria del Consell Supremo de
Aragó que és del thenor següent:

atendiendo a sus muchas enfermedades y ocupaciones, fuesse servido hazerle merced de darle licencia para renunciar al lugar de la bolsa de diputado real de la veguería de Barcelona en que
está insiculado. Y porque lo he tenido por bien y
en su ejecución ha hecho su procurador en esta
corte la renunciación en la forma acostumbrada,
ha parecido avisaros de ello y encargaros y mandaros, como lo hago, ordenéis a los diputados de
esse General que respecto de estar dicho lugar vacante me propongan sujetos para él, para que de
ellos u otros elija yo el que más convenga a mi servicio. Dado en Aranjuez, a IX de mayo MDCXCII.
Yo el rey.

«El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Por parte del doctor Antonio de
Vilaplana, juez de corte de esse Principado, se me
ha representado que, por ser ministro, le són inútiles los dos lugares en que se halla insiculado en la
Diputación, el uno en la bolsa de oÿdor militar y
el otro en la de assessor. Y, haviéndome suplicado
le concediesse licencia para poderlos renunciar, he
venido en ello y en su ejecución ha renunciado
ambos lugares en la forma acostumbrada su procurador en esta corte. Y assí lo participaréis a los
deputados de essa Generalidad para que propongan sujetos para dichas dos vacantes, a fin de que
de ellos y otros insacule yo los que fuera servido.
Dado en Aranjuez, a IX de mayo MDCXCII. Yo el
rey.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix
de Marimon. Vidit marchio de Tamarit. Vidit
Clemente, regens. Don Joseph de Haro et Lara,
secretarius.»

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix
de Marimon. Vidit Marchio de Tamarit. Vidit
Clemente, regens. Don Joseph de Haro et Lara,
secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni tardansa
alguna, poseu en execució lo contengut en lo
sobre calendat, per ser esta la real voluntat y
nostra. Data en Gerona als XX de maig MDCXCII.
Ilustre de MedinaSidònia.

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni tardansa
alguna, poseu en execució lo contengut en lo
sobre calendat, per ser esta la real voluntat y
nostra. Data en Gerona als XX de maig MDCXCII.
Ilustre de MedinaSidònia.

Don Michael de Caldero, regens. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
In curia locumtenenetie, II, folio XCVII.

Don Miquel de Caldero, regens. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.

In curia locumtenenetie, II, folio XCVI.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.
414
/5r

414
/6r

371
Lo duch de MedinaSidònia, llochtinent y capità
general.

Número 370
Lo duch de Medina Sidonia, llochtinent y capità general.
Reverent en Christo Pare, egregi, nobles y
amats de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despedit en deguda forma de Cancellaria del
Consell Supremo de Aragó que és del thenor
següent:
«El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. El doctor en medicina Jayme
Elías, vezino de essa ciudad, me ha suplicado que,
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Reverent en Christo Pare, egregi, nobles y
amats de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, nos ha enviat
un orde firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancellaria del Consell Supremo
de Aragó que és del thenor següent:
«El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Por parte del doctor en ambos
drechos Anton Francisco Berenguer y Novell, oydor real de la Diputación de esse Principado, se
me ha suplicado que, en consideración de sus servicios, fuesse servido permitirle el renunciar un
lugar en que está insiculado en la bolsa de regente

[ 1692 ]

[ 1692 ]

sesenta años de edad y ser actualmente oficial de
la casa de la Diputación, en un oficio que goza de
por vida, no pueden serle de útil los dichos dos lugares, en cuya consideración me ha suplicado
fuesse servido hazerle gracia de que los pudiesse renunciar. Y, haviendo venido en concederle esta
licencia y echo la renunciación en la forma acostumbrada en manos del presidente duque de Ossuna, ha parecido avisaros de ello y encargar y
mandaros, como lo hago, lo participéis a los diputados, dándoles orden propongan sujetos para dichos // 414/7v // dos lugares vacantes, para que de
ellos o otros incicule a quien fuere servido. Dado
en Madrid, a XX de abril MDCXCII. Yo el rey.

las qüentas de essa Generalidad. Y haviendo venido en ello y echo su procurador la renunciación
en la forma acostumbrada en esta corte, ha parecido avisaros de ello y encargar y mandaros, como
lo hago, lo participéis a los diputados dándoles orden me propongan sujetos para dicho lugar vacante, para que de ellos u otros insacule yo el que
fuere servido. Dado en Aranjuez, a IX de mayo
MDCXCII. Yo el rey.
Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
Borgia, regens. Vidit don Josephus Rull, regens.
Vidit don Felix de Marimon. Vidit marchio de
Tamarit. Don Joseph de Haro et Lara, secretarius.»

Vidit don Joannes Baptista Pastor, regens. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Ariza. Vidit Marchio de Tamarit. Don Joseph de
Haro et Lara, secretarius.»

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni tardansa
alguna, poseu en execució lo contengut en lo
sobre calendat, per ser esta la real voluntat y
nostra. Data en lo camp dea ... als XXVI de maig
MDCXCII. Ilustre de MedinaSidònia.

Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que encontinent, sens mora ni tardansa
alguna, poseu en execució lo contengut en
aquell, per ser esta la real voluntat y nostra.
Data en [...] als XIII de maig MDCXCII. Ilustre de
MedinaSidònia.

Don Michael de Caldero, regens. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
In curia locumtenenetie, II, folio XCVII.

Don Michael de Caldero, regens. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.
414
/7r

In curia locumtenenetie, II, folio XCVII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.

372
Lo duch de MedinaSidònia, llochtinent y capità
general.
Reverent en Christo Pare, egregi, nobles, amats
y fahels de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despedit en deguda forma de Cancellaria del
Consell Supremo de Aragó que és del thenor
següent:

424
/1r

«El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Por parte de Francisco Torres,
notario público de essa ciudad de Barcelona, se
me ha representado que se halla insiculado en la
bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor
de la casa de la Diputación de esse Principado y
también en la de escrivano mayor y sus ayudantes
de la visita de essa Generalidad, y que, por tener

Número 378

Procura
Diea tercia mensis decembris, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
tercio, Barcinone. Ego, don Hieronimus de Miquel, Barcinone et in Vilafrancha Penitensis,
diocesis Barcinone, populatus, confidens ad plenum de fide, legalitate animique probitate et in
agendis pericia vestri, infrascriptis nobilis don
Francisci de Miquel et Descallar, filis mei primogeniti, gratis et cetera, ex mea certa sciencia,
constituo et ordino procuratorem meum generalem etiam cum libera et generali administratione vos, dictum don Franciscum de Miquel et Desa. procura intercalada entre els folis 423v i 424r del trienni
1689-1692.

a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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callar, filium meum primogenitum, licet absentem et cetera, de et super omnibus et singulis rebus
et negociis meis ubique regendis, procurandis et
administrandis licitusque causis agendis, ducendis, tractandis, procurandis fineque debito terminandis verum quia in mandatis magis teneri
solent expressa quam tacita et in expressis nulla
solet dubitacionis questio exoriri, idcirco, sine tamen prejudicio novacione et derogacione ac dicti
generalis mandati ac facultatum que sub eodem
de jure veniunt comprehense ar[..]atione dono et
confero vobis, dicto filio et procuratori meo generali, constituo plenum et liberum pose inter alia
vendendi aut aliter alienandi in encantu publico vel sine, semel et pluries, illis videlicet persone
seu personis ac pro illis precio seu preciis et pecunie
quantitatibus vobis bene visis quibus cum emptor
seu emptoribus convenire et concordare poteritis
omnes et quascumque domos, terras, honores, proprietates et possessiones, census, censualia, decimas
[.]aicas, agraria et demum alia quelibet emolumenta, bona, res et jura que ego habeo et possideo
mihique // 424/1v // pertinent et spectant in qualiter mundi parte quibusvis nominibus, juribus,
titulis sive causis emptoremque seu emptori in posesionem realem et actualem seu quasi per vos, nomine meo, vendendum, ponendi et inducendi juraque es actiones meas quascunque adendi et
mandandi de luiccione cavendi et in super ea pacissendi et pro ipsa eviccione et alia litis et extra
omnia et singula bona et jura mea obligandi de
preconisationes triginta dierum et fidejussores
idoneos inde dandi et preconisationes ipsas et in
eis se oponentes graduari faciendi et per fidejusores ipsos indempnes super bonis meis securari, promitendi preciumque seu precia et alias pecunie
quantitates provenientes et provenientia petendi,
recipiendi et habendi habuisseque et recepisse confitendi dandique et remitendi donacione scilicet
irrevocabilique ut dicitur inter vivos totum id
quidquid et quantum predicta per vos inde vendenda plus modo valent aut modo valebunt preciis et pecunie quantitatibus per vos inde habendis et de receptis et cetera, apocham et apochas
necnon quecumque vendicionum instrumenta
sub et cum illis videlicet pactis, pactionibus et stipulacionibus juriumque meorum renunciacionibus bonorumque obligacionibus et juramentis
que in animam meam prestare possitis et aliis
etiam clausulis et cauthelis vobis bene visi et in
contractibus empti et venditi fieri et poni solitis et
assuetis faciendi et firmandi, item etiam possessionem corporalem realem et actualem [...]
quamcumque villarum, castrorum, opidorum,
locorum et terminorum illorum que jurisdiccionem civilium et criminalem aliaque decimarum, censum, censualium juriumque et juris accionum pertinentiaque omnium eorundem
necnon domorum, terrarum, honorum, propietatum et possessionum ubilibet et in quolibet mundi
1415

parte existentitum et que mihi pertinent et spectant et in futurum pertinebunt et spectabunt
quovis titulo, causa seu etiam // 424/2r // racione
aprehendendi, nanciscendi et habendi juramentaque fidelitatis sacramenta et omagia et alia
quicumque fieri et prestari solita et consueta servicia et jura ab eisdem sub vassallure subditits et
reddituariis meis extingendi, recipiendi et afectandi dictamque posesionem manutenendi et
utilitatem defendendi et quecumque signa et actus adepcionem et aprehencionem dictaque posessionis seu posessionum denotantes et denotantia
faciendis et exercendi bajulos et judices, notarios,
sagiones, alios justicie ministros dictarum villarum, castrorum, locorum et terminorum qui
nunch sunt si vobis videntur confirmandi et juramenta quecumque et omagia ab ipsis exigendi,
recipiendi et habendi tutores quoque et curatores
tam personis quam bonis quorumcumque constituendi et assignandi et testamentarios et legitimos confirmandi et in quibuscumque contractibus et scripturis quibus expediat et opus sit si vobis
videbitur auctoritatem meam pariter et decretum interponendi et inde racione predictorum
instrumenta quecumque, cum protestacionibus et
aliis clausulis et cautelis vobis benevisis et in similibus fieri et poni solitis et assuetis faciendi et firmandi seu fieri faciendi, instandi et requirendi.
Item etiam de et super quibuscumque pecunie
quantitatibus mihi debitis per quasvis personas et
de et super quibusvis pretencionibus meis ac super
quibuscumque li[ttibus] sive causis presentibus et
futuris, motis et movendis et seu que mauri possent in futurum quacunque racione sive causa in
terme dictum constituentem ex una et alii quasvis personas partibus ex altera componendi, transigendi, paciscendi, capitulandi et concordandi
sub illis modo et forma vobis bene visi et in arbitram vel arbitros, arbitratores, laudatores et
amicables compositores, // 424/2v // tam per viam
juris quan amicabilis composicionis, semel et pluries, compromitendi et penam quantunque stipulandi et promitendi sentencias lauda et amicabiles composiciones ferri et promulgari petendi
easque et contenta in eisdem pure vel sub condiciones laudandi et aprobandi et ex causa predicta totum debitum vel partem illius donandi, absolvendi, difinendi et remitendi, et pro inde
quecunque apocharum et difinicionum, tam specialium quam generalium [transac]cionum,
concordiarum et compromisorum ac alia necessaria et oportuna instrumenta sub et cum illis videlicet pactis, pactionibus, stipulacionibus, promissionibus, bonorum obligacionibus, jurium
renunciacionibus, juramentis et aliis clausulis
faciendi et firmandi et cum posse ad omnia substituendi. Et demum ac generaliter et cetera, promitto judicio sisti habere rattum et cetera, et non
revocare et cetera. Actum et cetera. Addatur
huic generalis mandato tot facultates et potestates

[ 1692 ]

[ 1692 ]

serva en lo ínterim que sa magestat, Déu lo
guarde, pren resolució en la provisió de dits officis per al trienni que comensarà lo primer del
mes de agost pròxim vinent, proposan a vostra
excel·lència los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial. Per la Deputació local de Lleyda: lo doctor y canonge Joan Berenguer, canonge de Lleyda; lo doctor misser Ildefonso Alsina,
mossèn Thomàs Capdevila, ciutadà honrat de
Barcelona. Per la Deputació local de Gerona:
Mariano de Sala y Amat, donzell; lo reverent
Francesc Riurans, prevere, mossèn Pere Roselló,
ciutadà honrat de Barcelona. Per la Deputació
local de Tortosa: lo doctor misser Lluýs Bertran,
mossèn Carlos de Torras, lo reverent doctor Joseph Salvany, prevere. Per la Deputació local de
Tarragona: Sebastià Rovira major, doctor Domingo Vernis, Pere Joan Manresa. // 432/2v //
Per la Deputació local de Puigcerdà: don Jacintho Callar y Fivaller, Joseph Canal, donzell, lo
doctor misser Jaume Sobirana. Datat en Barcelona als VIII de juliol MDCLXXXXII. Don Joan de
Lanusa y de Oms, comte de Plasència. Doctor
Narcís Camps. Don Joan Vivet. Doctor Miquel
Joan Bosch, canonge de la santa Iglésia de Vich.
Doctor Anthoni Berenguer. Hieronimus Brotons, notarius publicus [et] scriba major Generalis Catalonie subrrogatus.

quot per dictum nobilem filium et procuratorem
meum generalium petite fuerint etiam illa que
sunt jure prohibita et de qualibet illarum fiat
instrumentum partem per notarium infrascriptum. Testes sunt nobilis Philipus Ferran, Barcinone populatus, Joannes Baptista Pujol et Joannes Franciscus Verneda, scriptores Barcinone. Ita
approbat notarius infrascriptus manu propria
scribens. In premissorum aliena manu scriptorum fidem ego, Raimundus Vilana Perlas, civis
honoratus et notarius publicus Barcinone, hic me
subscribo et meum solitum appono sig(+)num.

432
/1r

B
Senyor.
Los deputatsa y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per a la provisió dels
officis de deputats locals compresos en la real
reserva per al trienni que comensarà lo primer
die del mes de agost pròxim vinent, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.
Per la deputació local de Lleida: lo doctor y canonge Joan Berenguer, canonge de Lleyda; lo
doctor misser Ildefonso Alsina, mossèn Thomàs
Capdevila, ciutedà honrat de Barcelona. Per la
Deputació local de Gerona: Mariano de Sala y
Amat, donzell; lo reverent Francesc Riurans,
prevere; mossèn Pere Roselló, ciutadà honrat de
Barcelona. Per la deputació local de Tortosa: lo
doctor misser Lluýs Bertran, mossèn Carlos de
Torres, lo reverent doctor Joseph Salvany, prevere. Per la Deputació local de Tarragona, Sebastià Rovira mayor, doctor Domingo Vernis,
Pere Joan Manresa. //432/1v // Per la Deputació
local de Puigcerdà: don Jacintho Callar y Fivaller, Joseph Canal, donsell, lo doctor misser Jaume Sobirana. Datat en Barcelona als 8 de juliol
1692. Don Joan de Lanusa y de Oms, comte de
Plasencia. Doctor Narcís Copons. Don Joan Vivet. Doctor Miquel Joan Bosch, canonge de la
santa Iglésia de Vich. Doctor Anthoni Berenguer. Hieronimus (Brotons, notarius publicus et
scriba major Generalis Catalonie subrrogatus).

432
/2r

433
/1r

C
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per la provissió dels
oficis de deputats locals compresos en la real rea. memorials intercalats entre els folis 431v-432r del trienni
1689-1692.
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Número 382
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Per a cumplir y donar individual relació y notícia a vostra senyoria il·lustre de tot lo que lo
marquès de Rupit ha obrat y executat en cumpliment dels ordes de vostra senyoria y en la embaxada que a sa magestat, Déu lo guarde, ha
donat, havent-se vostra senyoria il·lustre servit
elegir-lo per a que, com a son embaxador, executàs esta funció y a fi que quede en eterna
memòria y en lo arxiu de vostra senyoria, passa a
posar en mà de vostra senyoria il·lustre y en sa
intel·ligència tot lo que se ha ofert en lo temps
ha tintgut a son càrrech la comissió y podrà
sempre servir, per a que esmenant lo que ha pogut omitir lo marquès, y, quedant en la
intel·ligència al esdevenidor, obrar qui tindrà
semblant funció, enterat de tot ab més llibertat
y adelantar lo que puga conduir a mayor lustre
del Principat, a què a procurat lo marquès ab
totas veras no faltar. Y, com se veurà del que se
anirà referint, que ab la mayor individuació se
explicarà des del dia partí lo marquès de Barcea. relació del marquès de Rupit, ambaixador dels diputats a
la cort reial, i papers annexes, intercalats entre els folis 432v i
433r del trienni 1689-1692.

lona fins a sa restitució, pregant a vostra senyoria il·lustre se servirà disposar quede en lo arxiu
est paper se entrega, que servirà per lo menos en
alguna ocasió de exemplar.
Partí lo marquès de Barcelona, havent passat a
fer lo acostumat jurament y serimònia lo dia 9
desembre 1691. Arribà a Çaragosa lo dia 16 de
dit mes y any, ha on la Diputació y Ciutat de
Çaragosa li feren singulars agasajos y grans demostracions de finessa y estimació del Principat.
Los primers volgueren disposar ospedatge, però
com lo marquès tenia en Çaragosa son conyat,
lo compta de Sobradiel, se suspengué y anà lo
marquès en sa cassa. Luego demanaren los diputats ora per la visita y, senyalada, venint en
// 433/1v // forma acostumada y ab ostentació
de cotxes, ab los veguers, cumplimentaren al
marquès en nom del regne dos consistorials, lo
un del bras de nobles y lo altre del bras de idalgos, donant-li lo tractament de senyoria il·lustre, fent grans demostracions de estimació del
Principat y ofertas ab la mayor atenció se puga
immaginar. A què, precisat lo marquès desempenar-se en iguals demostracions de son agraiment, aixís en la visita se li féu per part del regne
com en no faltar al instant en solicitar ora per
anar a cumplimentar-los, y, senyalada, anà, rebent-lo ab tota ostentació. Entrà al concistori y
se acentà entre los dos diputats nobles, y, passant los cumpliments, no faltant lo marquès en
donar-los lo tractament igual de senyoria il·lustre, lo acompanyaren fins a fora, y los oficials a
baix. Acreditaren més sa galanteria los diputats
enviant al marquès un gran regalo de dulces, xacolate, candelas de sera y sucra, que, ya que no
lo havian ospedat, volgueren fer eixa demostració. Entregaren la carta per sa magestat en recomendació de la embaxada y fent sas instàncias y
representació per la mayor conservació del Principat, com apar de la còpia, la qual queda en poder de vostra senyoria il·lustre ya.
La Ciutat també anà a cumplimentar lo marquès
per medi de un jurat y dos companys, sent igual
la demostració de son affecte. Y lo marquès los
tornà la visita, y lo reberen ab acompanyament
de molts ciutadans, y lo feren assentar entre lo
jurat ters y quart, y, ab igual acompanyament, lo
acompanyaren fins a la porta. Y entregaren també carta per sa magestat en recomendació de la
embaxada per las acistèncias del Principat.
Als 27 de desembre, entrà lo marquès a Madrit y
féu [...] un testimoni autèntic per a que constàs
del dia, a fi del que [...] en avant se dirà. Consta
de dit testimoni en poder // s.n.r // de Francisco
Lorensana y Mirán, escrivano del rey nuestro señor, lo qual se entregà a vostra senyoria il·lustre
nombrat de lletra A. Com lo primer cas havia de
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donar lo marquès era en lo de posar las armas y,
quedant tant poch assentada com vostra senyoria il·lustre sabia la matèria, fou en lo que primer
procurà discórrer lo medi més proporcionat,
axís per no faltar a la atenció deguda al rey ni exposar-se a desayre algú, ans procurar en quant se
pugués deixar esta matèria assentada, com apar
ho quedà del que se dirà . Y encara que lo senyor
compte de Plasència, en lo any 1678, tingué decret de sa magestat sent embaxador del Principat y ciutat de Barcelona, diu tantsolament lo
rey, per lo avís lo donà don Francisco Isquierdo
de Berbegal, secretari del Supremo de Aragó, lo
qual decret està en poder de vostra senyoria
il·lustre, són las formals paraulas: «que su magestad, haviendo en ello, por aora y con gracia especial», del que no quedava què poder adlegar
dret. Y, no obstant la informació ne féu rèbrer
de haver posat las armas lo senyor compta de
Plasència, pus, segons era lo decret, podia suscitar-se algun embaràs, procurà lo marquès fer
compèndrer eran més las formas del que en la realitat podia ensenyar instruments per exclòurer
qualsevol dupte se oferís, y més faltant-li, com
vostra senyoria il·lustre sap, lo privilegi y primer
funament en la confesió del rey don Fernando lo
cathòlicho, fet en Ocanya en lo any 14[98], per
lo que may duptà lo marquès en manifestar tenia
acentat lo Principat lo posar las armas devant la
porta de la casa de son embaxador, y esperà lo
marquès que en est particular hauria escrit al
Principat y que esta perrogativa quedaria ben
acentada. Y, per a que ab més individuació queda en la intel·ligència de vostra senyoria il·lustre
y servesca per lo esdevenidor, se individualisarà
tot lo que passà en est particular, // s.n.v // servint-se ponderar que ho mirarà, totas las circunstàncias hi concorregueren, que se nececita
per fer-ne més exacta comprehenció.
A dos dias de arribat, lo marquès sol·licità lo
vèurer-se ab lo fiscal del Supremo de Aragó,
don Francisco Comas y Turró, persona de tota
satisfacció y recta intenció, y, desitjós del mayor
lustre del Principat, procurant saber si, ab la notícia de venir lo marquès embaxador del Principat, se havia en lo Concell parlat cosa tocant a
las armas o no. Y, segons las notícias alcansa, no
se havia platicat esta matèria en lo Concell y fou
també a fi que se comprencua la resolució en
què estava lo marquès, donant-li per acentat el
que executa[..] lo posar las armas devant la porta, en forsa de las prerrogativas del Principat y
sos privilegis. Executà altra diligència per a que
se pugués lograr lo si aportava lo marquès y no
faltar en cosa a la atenció deguda ni exposar-se a
desayre, havent-li de servir de padrí en la funció
de sa embaxada lo senyor marquès de los Vélez,
conceller de estat. Passà lo marquès de Rupit a
besar la mà a sa excel·lència y, després de agrair-
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ben enterat, féu ho repetísa, com ho féu, a fi
no·s trocasen las intel·ligèncias.

li lo que admetés afavorir-lo en la funció servint-li de padrí, posà en sa notícia com, en forsa
dels privilegis, prerrogativas y gràcias dels senyors reys, estava en ressolució ferma y fiessa de
executar posar las armas del Principat, com havian observat altres, devant la porta de sa cassa
sent embaxadors. Discurr[...] lo marquès de
Rupit havia de ser tal lo real gust, puis, al temps
veian honrrava sa magestat al Principat, així ab
los decrets y reals cartas en què tant se manifestava lo real agrado, com en las novas gràcias a
què se confesava regonegut lo Principat, no sols
esperava lo marquès merèxer la continuació del
que ya tenia lo Principat, sinó que esperava mayors favors en la real benignitat.
s.n.r

Respongué el dels Veles ab estimació del Principat y digués havia vist altres embaxadors de la
corona tenir armas y que no duptava en la perrogativa del Principat, però que podia lo marquès
de Rupit parlar a alguns ministres del Consell de
Aragó, a què féu la resposta que sent sens dupta
la matèria no necessitava parlar a ningú, sols desitjava lo marquès de Rupit el que no disgustàs
sa magestat. Y, quedant enterat sa magestat dels
motius y rahons li acistian per tenir las armas lo
embaxador, aparexia no quedava més que agenciar y a qui satisfer, digué Veles que suspengués
dos dias la execució, que li tornaria resposta. Estas precaucions discorregué fer-las lo marquès
de Rupit per a que no se exposàs a mayor empenyo després y portant sempre la mira a fer
compèndrer a tots y publicar, com ho féu, el que
passaria a posar las armas, fent-las posar en lo
march, y altres demostracions ho acreditassen y
se verificàs la resolució sens manifestar cosa puguàs donar que rezelar en la execució ni motiu
suspengués son dictàmen.

Lo mateix dia demanà ora a don Alonso y li
asenyalà a las tres dadas, y, després de cumpliments, li digué: «Vengo a dar qüenta a vuestra
excelencia que, en virtud de las perrogativas del
Principado, passo a poner las armas de él delante
la puerta de mi casa, y esto es a fin de que no falte
mi atención en que vuestra excelencia no esté sin
noticia quando las vea puestas». Y sempre parlà
lo marquès ab la disposició no demanava permís, sinó sols quedàs en sa notícia la execució.
Respongué don Alonso: «Soy poco plático en estas
cossas. Daré qüenta al rey de lo que vuestra señoría me dice». A què respongué lo marquès: «Señor. Vuestra exclencia sírvase desirle a su magestad que se lo participo a vuestra excelencia a fin
que no estranye ver las armas puestas, y no para
más.» Y, per a que no·y agués trueque en las paraulas, se repetiren tres o quatra voltas. Y, al despedir-se, lo mateix. La mateixa tarde féu lo marquès posar las armas, com se executà y, per lo
que en lo següent capítol se dirà y per a que
constàs sempre que sens decret ni contradicció
(se) havian posadas, féu-ne rèbrer un testimonial, com de ell consta en poder deb ...., del rey, a
7 de janer 1692, lo qual legalisat y signat, entregà a vostra senyoria il·lustre y va de lletra B.
s.n.r

El dia 4 de janer 1692 torna-li resposta el de los
Veles dient havia parlat ab sa magestat, Déu lo
guarde, y que li havia dit lo de las armas, a què
respongué lo rey: «no quería perjudicar en manera alguna las perrogativas del Principado y
que, haviéndolas tenido otros y últimamente los
de Aragón y Valencia, no havía embarazo». Però
digué el marquès de los Veles al de Rupit devia
pasar a vèurer don Alonso de Gusman, governador de la presidència de Aragó, <que> com a tenint las ausèncias del duch de Medina Sidonia,
son germà y tesorer general // s.n.v // de la corona, a qui pertany presidir en falta de son president, com ho feia, y que al dit don Alonso
donàs part, no duptant ab la matèria de poder
tenir armas, sinó sols per posar en sa notícia, per
la atenció, el que pasava a executar-ho, y que,
vent-las posadas, no·u estranyàs. Y, cas que don
Alonso volgués, la·i digués en escrits no tingués
reparo en fer·o. Y, per no errar lo marquès de
Rupit en matèria tant grave y per a què quedàs
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Pensà lo marquès no quedava cosa tocant a las
armas y, desitjant quant antes de executar sa
embaxada y posar la representació en mans de
sa magestat, passà a solicitar ab Veles demanàs
se asenyalàs dia per lo de la audiència y fer la
funcció. Y, segons la resposta de Veles, aparagué se havia posat algun dupte en matèria a las
armas, a què responguè lo marquès repetint las
formals paraulas quedan atras notadas. Y que, al
vèurer don Alonso no era més que a fi de donarli part de la execució, y no en manera alguna demanar permís, (digué): «<y> en fin, esto está
echo, servesca’s vostra excel·lència demanar ora
per la embaxada». Y, tornat a segona instància
per la audiència, repetí se havia ofert embaràs
per lo de las armas y tal volta seria precís vèurer
alguns ministres de Estat. Respongué lo marquès: «Señor. Sabe vuestra excelencia la atención
con que he obrado y que el haver puesto las armas
ha sido en la inteligencia en que vuestra excelencia me ha puesto de que su magestad no quería
perjudicar el privilegio del Principado, y que, haviéndolo echo los de Valencia y Aragón con los
exemplares de Cataluña, no merecíamos menos
haora.» Quedà la matèria en est estat, sens que
Veles may se apartàs del que digué.

a. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
b. a continuació un espai en blanc d’uns tres centímetres.

Estant en est estat la matèria, era ya nomenat
president del Supremo de Aragó lo senyor duch
de Ossuna, encara que no havia jurat, y, de parer
del de los Veles, lo viu lo marquès de Rupit. Y, al
mateix temps, arribà a la notícia se tenia concell
de Estat y sols se parlava de lo de las estimas,
motivat tot lo [...] de la consulta havia fet a sa
magestat don Alonso de Gusman, sobre què se
alsaren varias consideracions, y, sens faltar lo voler culpar al de Rupit, dien devia aguardar la
orde //s.n.r // del rey y decret,. Y, arribant a notícia del marquès est càrrech li feian, pogué donar
cabal satisfacció, pus lo haver parlat a don Alonso no fou per donar-li part de si o executaria o
no, si sols per a que quedàs en intel·ligència de
que ho executava, ni tampoch la resposta de don
Alonso suspenia la execució, puis fou sols diria al
rey lo que lo marquès li havia dit, que de la contextura de las paraulas, com queda atras dit, se
veu clara la intel·ligència de ellas consultàs en estat la matèria y ab diferents intel·ligèncias.
Procurà lo marquès informar bé de tot lo passat
al duch de Ossuna y aquest ho possà tot en la
notícia de sa magestat, y pensí quedà lo marquès ab la cabal satisfacció de son obrar y executat, puis, sens decret ni altre reparo y demostració de desagrado del rey, sens vèurer-se
contradicció, quedà la matèria aprobada, senyalant sa magestat lo dia 14 de janer per la audiència pública, com consta del avís li donà lo marquès de los Veles ab bitllet del thenor següent:
«Señor mío. Su magestad, Dios le guarde, se ha
servido senyalar el lunes 14 deste mes, a las 11 la
manyana, para que vuestra senyoría y jo vamos a
la audiencia que se ha sollicitado. Y assí lo participo a vuestra señoría para que lo tenga entendido y me emplee a su servicio continuamente.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años como
deseo. A 11 de henero 1692. Besa la mano de su señoría su mayor servidor, el marqués de los Veles.
Marqués de Rupit»
s.n.r

Lo original se entrega a vostra senyoria il·lustre
nombrat de lletra Ca.
A fi que constàs ab mayor claredat y individuació lo de las armas ser-se posadas sens decret ni
contradicció, ne féu rèbrer lo marquès una informació, la qual, legalisada y sellada, y per a
que en tot temps y qualsevol part fasa fe, se entrega a vostra senyoria senyalada de lletra D.
Fora ya lo embaràs de las armas y senyalat lo dia
14 per la Audiència, en què apar que lo Princia. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat en el foli
433/7r.
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pat y lo marquès quedaren garbosos y ab estimació, procurà lo marquès se fes la funció ab tot
lluïment y mayor crèdit de la nació. Serví de padrí lo senyor marquès de los Veles y convidà los
grandes títols y demás noblesa de la cort per a
que, en el palàcio de sa magestat, acistissen a
acompanyar al marquès a la embaxada, qui procurà també, per a que lo acistissen en sa casa,
convidar a tots los títols, cavallers y altres personas conegudas de tota la corona se trobavan en
la cort, tant catalans, valencians, aragonesos, de
Serdenya y Mallorca, com també convidà als
oficials militars se trobaven en la cort del exèrcit
de Catalunya, acudisen ab puntualitat per a que
fos lluït lo acompanyament fins al palàcio, ha
ont estavan los demés convidats del marquès de
los Veles, que acudiren lo grande y més noble
de Madrit, sens faltar casi ningú.
El de los Veles, acompanyat del duch de Veragua y conde de Montarrey, anaren a sercar lo
marquès en casa y se apearen y passaren al quarto del marquès, ha ont estavan tots los convidats
del de Rupit. Tragueren-se los dulces, ayguas,
bescuits y xacolata, procurant fos tot corresponent al mayor crèdit, lustre y estimació de la funció. Acercàs la ora de la audiència y, acompanyat
lo marquès de Rupit dels tres // s.n.v // grandes,
entraren los quatre al cotxe del de los Veles, prenent lo millor lloch el marquès de Rupit, y a son
costat el de los Veles y a la proa lo duch de Veragua y Montarrey. Seguia inmediatament lo cotxe del marquès de Rupit, respecte y inmediatament, lo demés acompanyament de cotxes dels
convidats, que passaven de quaranta. Caminàs
assí a palàcio, ha ont lo demés convit aguardava
als patis y escala. Y ab grandíssim concurs, sens
omitir lo del poble y concurrència, puyàs la escala, anant tot lo noble y numerós convit devant y
seguia lo últim lo marquès de Rupìt, a la dreta
del de los Veles. Anà lo acompanyament fins a
entrar en la pessa ha ont dóna sa magestat las audièncias, que en ella sols entraren los grandes, y,
arrimant-se a la paret y en son lloch, entrà lo
marquès de Rupit ab lo de los Veles, y, a sa mà
dreta y posant-se el de los Veles a son lloch, anà
fent las cortesias lo marquès de Rupit.
Arribat als peus del rey, segons lo estil, donà la
embaxada en llengua catalana, procurant midir
las veus al més intel·ligible. Y, en substància, li
digué lo marquès de Rupit al rey, lo que escultà
ab atenció sa magestat, lo contingut en la representació que, de orde de vostra senyoria il·lustre,
posà en la real mà, junt ab las cartas de chreença
y demés la acompanyavan dels comuns de Catalunya y regne de Aragó, ciutat de Çaragosa, que
la de València, per no tenir-las lo marquès, las
entregà després, còpias de totas las cartas las té
vostra senyoria il·lustre y la representació va sig-
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nada de lletra E. Se adverteixa que per lo senyor
marquès no se entregà còpia de la representació,
per trobar-se ya en lo present dietari en jornada
de 29 de janer 1692. Y lo rey, ab agrado, y la resposta «que lo vería con gusto», y quedà satisfet de
sa funció sa magestat //s.n.r // y donà a compèndrer, com ho digueren alguns grandes, que, no
obstant se havia parlat en català, ne havia entès
alguna cosa.
Féu lo marquès sas tres cortesias y aguardà a la
porta fins fou fora sa magestat de la pessa.
Passàs luego al quarto de la reyna reynant, ab
tot aquell acompanyament que, asseguran, era
tan gran, noble y lícit com may en semblant
funcció se haya vist. Besà la mà lo marquès a la
reyna y, ab breus paraulas, implorà son patrocini per lo Principat ab lo rey nostre senyor, y la
reyna lo rebé ab tot agrado. Entrà lo marquès al
mitx del de los Veles y del mayordom estava de
senmana. Passà’s luego a pèndrer los cotxes y,
ab tot lo acompanyament, en la mateixa forma,
anar al palàcio de la reyna mare, y era tant lo
concurs de la gent acudí que no·s lograva los
passos sens haver-se de detenir. Rebe’l la reyna
ab igual agrado y lo marquès també implorà la
protecció de sa magestat ab lo rey son fill, y lo
entrar a la audiència fou anant també al mitx del
de los Veles y del mayordom de guarda. Nota`s
que, per quant lo marquès no tenia carta del
concistori per la reyna reynant, escussà lo entregar-la a la reyna mare, y, axís com li remeteren
la de la reynant, demanà audiència y entregà las
dos. Finidas estas funccions, tornaren a la casa
del marquès de Rupit, anant com antes també al
cotxe del de los Veles, y seguint lo acompanyament dels convidats del marquès de Rupit, que
los demés acabaren sa funcció en los palàcios.
Passàs per algun dels principals carrers de la cort
// s.n.v // y és cert quedàva-li al marquès que
agrair al cel, fent-se las demostracions en lo general aplauso tenia la funció y ambaxada, com la
estimació se deu al Principat. Y pot vostra senyoria estar consolat que fou la funcció més celebrada y aplaudida la embaxada en quant se
pogué desitjar per lo mayor crèdit del Principat.
Y per a que se logràs lo mayor cumpliment de la
festa, pregà lo marquès de Rupit al de los Veles,
compte de Monterrey y duch de Veraguas, lo
honrràs en dinar ab ell, admeteren-ho, y també
lo duch de Montalto, el de Juvenaso y marquès
de Santillana. El de los Veles y Monterrey són
concellers de Estat. També convidà lo marquès
de Rupit alguns dels principals de la corona en
lo convit que·s procurà, encara que no ab la prevenció de crèurer quedassen aquells senyors,
per no ser costum. Fou esplendido y dinaren tots
de gran gust y ab singulars agasayos, assí mara. se adverteix ... 1692 interliniat al marge esquerre.
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quès y grans demostracions de honrra y estimació del Principat, y ab això se conclugué aquella
funcció, de què quedarà vostra senyoria il·lustre
ab la individual intel·ligència.
Lo dia 15, sent de etiqueta inmediatament anar
a vèuer lo president de Aragó, ho executà lo
marquès, anant a visitar lo duch de Ossuna, que
ya havia jurat. Y anà ab cotche de càmara y lo
duch lo rebé fora de la pessa, però no donà lo
president porta ni silla en la visita, per no donarla a ningú. Lo informà lo marquès del contengut en la repressentació se havia posat en la real
mà y passà més avant lo marquès a informar-lo
de tot, y, pus aquí parlam del president, per no
multiplicar las vàrias conferèncias ha procurat
tenir lo marquès ab lo senyor duch, dirà que no
à faltat ab lo espay //s.n.r // de serca de sis mesos
ha estat en la cort el que quedàs sa excel·lència
en la més verdadera intel·ligència de tot, axís en
lo present y passat, procurant cumplir a tot los
caps de la instrucció, y escrit queda. Lo marquès, ab la satisfacció de que lo duch, fent gran
estimació del Principat, com ho crech, se pot
fiar de ell, aparegué que se ajustava als dictams
del marquès y que desitjava la mayor quietut y
bé del Principat, y algunes altres particularitats
ya se notaran a son lloch del que se ha ofert, y
per eix medi podrà quedar ben informat lo real
ànimo què és lo més proporcionat y convenient,
y esperar la mayor quietut.
Luego immediatament, passà lo marquès a visitar lo president de Castilla, que tampoch dóna
porta ni silla a grande ni a ningú, y, com sia persona arrimada a sa magestat y que per rahó de
son ofici ha de tenir y té llargas conferèncias ab sa
magestat, procurà lo marquès el que quedàs ben
interat de tot, no sols en la primera conferència,
que fou de serca tres quarts, sinó en altres ha procurat vèurer-lo, y sempre se ha interesat en mirar
per lo mayor bé del Principat y discorra aplicà per
sa part, ya per lo Sel li acisteix com per trobar-se
ara bisba de Çaragosa, quan pot.
No perdent lo marquès temps, sol·licità audiència secreta de sa magestat, lo qual se li senyalà
per lo dia 16 de janer del dit any 1692, y, procurant mirar las instruccions y punts del memorial, acudí a la ora y sol ab sa magestat, ab las
portas tancadas. Procurà, en quan conegué ser
de sa obligació, parlar ab tota claredat y més vivament que sabé, ya del estat, perills eminents
en què estava lo Principat. Lo Sel li acistia a son
mayor servey y la confiansa, carregant la mà sobre la // s.n.v // calúmpnia de voler echacar desconfiansa ha ont la fidelitat estava en son sentro,
evidència de que més naxia de malicia que de altre suspita pugués donar lo mínim fonament,
que en això, en substància, se reduí la audiència,

sens oblidar-se dels serveis feia y havia fet Catalunya. Durà cerca passats tres quarts y lo rey estigué ab gran atenció, y conegué lo marquès
feia apreenció de la matèria. Y respongué sols:
«Así lo creo. Lo mandaré». Suplica-li lo marquès
a sa magestat fos servit senyalar-li ministre ab
qui tractar y conferir las matèrias de sa comissió
y embaxada, puis no era just haver sempre de
cansar a sa magestat.
Procurà lo marquès adelantar esta gràcia, per ser
cosa se deu estimar, no haven-hi exemplar se
senyalàs a altre y ser perrogativa la tenen los embaxadors de testes coronadas, y, per eixa rahó,
dèurer-se estimar. No perdé punt lo marquès en
esforsar esta matèria y passà a fer instàncias al secretari del despatx universal per a que recordàs
al rey esta petició, que lo marquès no la volgué
ab memorial, sinó a boca, pus fent-la ab memorial era més dificil remetent-la a algun concell,
que sempre troban dificultats, y, conseguint-la
a la petició a la petició sola de boca, se feia de
mayor aprecio. Digué Angula que sa magestat li
havia manat que miràs los exemplars y lo marquès li respongué que no creia ne trobàs, pus al
haver-i primer ministre ab qui tractar no demanaria lo marquès altre. Y com en altres ocasions
havian vingut embaxadors de Catalunya hi havia primers ministres, no havian passat a esta súplica, però que vuy, que no n’i ha, per no cansar
a sa magestat ab tot y poder-se platicar los
punts, aparexia justa la súplica. Y luego, lo secretari don Juan de Angulo ho possà en notícia
de sa magestat y elegí al duch de Ossuna, com
consta del bitllet // s.n.r // envià a sa excel·lència
al marquès, que és del tehenor següent:
«Su magestad se ha servido nombrarme para que
oiga a vuestra señoría en los negocios y dependencias a que ha venido. Particípolo a vuestra señoría
de orden de su magestad para que se alle con esta
noticia. Dios guarde a vuestra señoría muchos años
como deseo. Madrid, 29 de henero 1692. Besa la
mano de vuestra señoría el duque conde marqués.
Señor marqués de Rupit.»
Per a què en tot temps constàs del dit bitllet y se
puga justificar per a que en altra ocasió se asegure lo asenyalar ministre, se ha rebut una fe de ser
la firma del senyor duch, la qual és en poder de
Juan de Reales, secretario de sa magestat, als 7 de
juny any 1692, que junt ab lo original bitllet se
entrega a vostra senyoria, signat tot de lletra Fa.
Se nota que, feta la funció de la embaxada, se va
a visitar los concellers de Estat y als de Aragó. A
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat en el foli
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estos los veu lo marquès y, per un decret baxà
de sa magestat, no van a visitar a los embaxadors
fins han conclosas las dependèncias, y així ho
observan vuy ab tots los de la corona e los ministres, y lo decret isqué a temps. Hi hagué un
embaxador de València, que no se notà lo any
per no saber·o fixament ni importar.
Tingué notícia lo marquès de que los de Estat
reparavan en donar-li porta y silla, dient dits senyors que no li devian donar més del que li donavan a un enviat dels (d)el senyor emperador.
Tenint lo marquès esta intel·ligència, procurà
en fer-ne exacta averiguació antes de passar a visitar-los y ne parlà ab lo marquès de los Veles,
que li havia donat sempre porta y silla. // s.n.v //
Y, averiguada la resolució en què estavan los de
Estat, procurà per medi del senyor duch de Ossuna y cardenal Portocarrero, que aquest a
grande ni a ningú la dóna , però passà a anar a
vèurer al marquès en sa cassa, que fou ben singular finesa el que entengués en lo poch aparexia era fundada sa pretenció y que esperava lo
marquès y lo Principat los havia de dèurer tot
agasayo, quant no·u desmerexia ni lo marquès
de per si tampoch, y que axís sentiria lo marquès
no poder-los vèurer y asegurar-los de sa obediència y informar-los del estat de la província.
Passà’s a platicar la matèria y digueren que per
marquès de Rupit no·y havia reparo, però, en lo
caràcter tenia, no podian donar més que a un
embiat del emperador. A això se’ls respongué
que lo marquès de Rupit, com a qui era, se preciava de servidor de tots y estimava la honrra li
feian y que, en igual galanteria se preciava de
criat de tots. Però que en lo caràcter ocupava no
cabia dispensa ni havia de malograr-se cosa per
ell en lo empleo, que aparexia se podian mirar
los exemplars, y que poch temps havia que dos
diputats, en nom y representant lo regne de Aragó havian vingut, que lo que se havia fet ab ells o
per sa representació aparexia devia observar-se
ab lo marquès, per lo que tenia que si al de Aragó, per ser bisbe, se li donà la porta y silla, que és
rahó se adlegava que al marquès, per qui era, no
la negavan, y que en la representació no suposava menos lo regne de Aragó que lo principat de
Catalunya. Y, vent que la matèria no podia pèndrer temperament y no se trobava lo modo ocurregués decorós al Principat, y havent tingut la
notícia de vostra senyoria il·lustre que en temps
del senyor compte de Plasència se li donà, feu
//s.n.r // pèndrer lo marquès, el que, a no donarli porta y silla, escusaria, encara que ho sentia, el
visitar-los, com ho observà y executà. Y alguns
los envià recado per atenció, vent si se podia
compòndrer. Y, responent era resolució pressa
en lo Concell, quedà lo marquès en la sua, y al
despedir-se no·n veu ningun dels que recusaren
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la porta y silla. Y, com vostra senyoria il·lustre se
serví escríurer al marquès, meresqué la aprobació en no visitar-los, que no era bé se introduís
est exemplar quant se deu adelantar en lo empleo de la mayor estimació. Se notaa que lo senyormarqès de los Veles, conceller de Estat, en
diferents ocasions lo anà a visitar lo marquès, antes de fer la funcció de la embaxada a sa magestad, sempre donà porta y silla y acompanyà, com
tanbé anà a visitar en sa casa el de los Veles al
marquès de Rupit, y també lo visità lo cardenal
Portocarrero, y, en las ocasions lo anà a vèurer lo
marquès, [...] lo acompanyà fins a la escala. se
nota també que després de la<resolució se prengué en Estat en lo de no donar porta y silla quant
se anà a despedir lo de Rupit del de los Veles y
[...] en lo dia<19 ho 20 de janer també lo rebé
donant-li porta y silla y acompanyà.
Tornant al punt principal de la comisió, sa magestat remeté la representació possà en las reals
mans lo marquès a la junta està formada per las
cosas y disposicions de las acistèncias de Catalunya, y luego passà al concell de Estat y al de
Aragó, y en totas parts meresqués la mayor aprobació y la bateyaren ab los noms de «discreta, reverente, muy digna de lo que se pide y velava».
Tots consultaren en los concells sens anyadir ni
llevar del que estava consebut y representat, sols
se esforsavan los punts.
Sa magestat permeté que don Juan de Angulo,
secretari, la·i llegís tota y oí lo rey ab gust y la
aprobà y li aparegué bé, y li digué al marquès don
Juan de Angulo que li havia dit al rey: «Señor,
diré a vuestra magestad lo que se devía hazer», y
que lo rey gustà no menos. En tot lo demés de
Madrit tingué aplauso y aprobació, que·u acreditava las contínuas còpias se sol·licitavan, encara
que lo marquès escusà lo donar-ne. Fou servit sa
magestat manar respòndrer al marquès per lo
duch de Ossuna, aixís com a president com a comisari, lo que se segueix y lo original se entrega a
vostra senyoria nombrat de Gb, que és axís:
s.n.v

«En vista de lo que vuestra señoría representó a su
magestad en el memorial y cartas que pusso en sus
reales manos, se ha servido de mandarme responda a vuestra señoría ha ordenado, por la parte
donde toca se agan al duque de Medina Sidonia
las advertencias necessarias para que dé a entender a los oficiales del exército y, por medio de estos,
a los soldados quan del desagrado de su magestad
es se dé motivo a los paisanos para la más leve desconfiansa, y que, conviniendo se stablesca la buena correspondencia que deve haver entre unos y
a. Se nota ... lo de Rupit interliniat al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat en els folis
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otros, les advierta escussen todo género de vocez
ofensivas, previniéndoles que, de incurrir directa
o indirectamente en ellas, se passarà al más riguroso castigo sin reservar el último, y encargándole
lo execute indispensablemente, dando así, en general como en particular, todas las providencias
puedan conducir al remedio de este abuso. Y, assimismo, que prevenga también a los paysanos no
maltraten de palabras a los soldados y que oyga a
la Diputación sobre la forma en que dize serán
más útiles y menos costosos a las universidades los
servicios de los somatenes, y que dé qüenta para
que su magestad tome resolución.
En esta conformidad, me manda su magestad responda a vuestra señoría al contenido del memorial de la Deputación que vuestra señoría puso e
sus reales manos, y que tiene su magestad dada
providencia a fuerzas de mar y tierra competentes
a quellas importancias, y porque toca a su sollicitud de que su magestad passe a aquel Principado,
que ha sido muy agradable a su magestad el zelo y
lealtad que en esta manifiesta, pero que las provissiones, ocurrencias y ocupaciones de su magestad le
privan del gusto de ir a ver y consolar a vasallos de
quienes tiene tanta satisfacción y tan presente
// s.n.r // en su paternal amor, como si estubiesse
allí la persona de su magestad, no perdiendo la esperança de afectuar su dezeo y condecender al que
muestran en esto, de que aviso a vuestra señoría
para que se alle en intelligencia de la deliberación
de su magestad, la qual se participará al concistorio con real despacho y vuestra señoría podrà noticiarme lo demás que tuviere que representar tocante a su comisión, para que yo lo passe en la
noticia de su magestad. Dios guarde a vuestra señoría muy dilatados años como puede. Madrid, 3
de febrero 1692. El duque conde marqués.
El marqués de Rupit.»
En lo dia 5 de janer tingué llarga conferència lo
marquès ab lo senyor duch, discorrent sobre
tots los punts de sa comissió, y quedà’s de acort
que s’i oferís se parlàs per escrit a fi que passàs a
posar·o a la real notícia, però li digué lo marquès
hi havia algunas cosas no era tan fàcil y que permetès sa excel·lència quedàs a boca informat,
com ho procurà lo marquès <y> en lo temps estigué en Madrid, y posà en lo endemà, als 6, en
mans de sa excel·lència los dos papers següents:
«Excelentísimo señor. El marqués de Rupit dice a
vuestra excelencia que, con vista del papel que
vuestra excelencia se ha dignado mandar entregarle con la noticia de la resolución de su magestad, Dios le guarde, sobre la representación pusso
en la real mano, que, siendo de tan grande aprecio
el paternal amor y benigno y reall agrado con que
se ve favorecido de su magestad el principado de

Cataluña, que desea en todo // s.n.v // manifestar
su zelo en el mayor servicio de su magestad, discurriendo serlo el que las acistencias que su magestad
quissiere remitirle, así de mar como de tierra, sean
muy con tiempo para que, haziendo guerra ofensiva, se defienda, que es el medio más eficaz para librarse de las enemigas ostilidades el Principado.
Y, no obstante se digna prevenir su magestad en su
resolución que tiene dada providencia a fuerzas de
mar y tierra competentes a aquella importancia,
siendo tanto y tan grande el que no se malogren los
instantes, haviéndose experimentado en los años
anteriores quan temprano passa a obrar el enmigo, precissa la obligación de su encargo el marquès
a suplicar a vuestra excelencia, a quien deve acudir para las instancias y representaciones, el que se
sirva vuestra excelencia poner en la concideración
de su magestad el quanto interesa su real servicio y
importa el que sean las órdenes tan eficasses que no
falte prevención a tiempo para la guerra ofensiva
esta campaña, manifestándose ya en la representación la utilidad se le sigue al real servicio, pues
en las ofencivas operaciones no sólo se ven reguardados los dominios de su magestad, pero haún quedan las esperanzas de adquirir nuevos y poder restituir a lo que tanto anelan, los más en Rosellón,
que es al centro, que ausentes lloran, siguiese también, como se dignarà conciderar vuestra excelencia y representarlo a su magestad el consuelo grande que ha de tener todo el Principado de ver que se
allan defendidos y libres de las enemigas ostilidades, que en tantos y tantos años las exeperimentan,
hallándose tanta porción de paýs, por no dezir la
mayor parte expuesta a esse riesgo, sin haver podido
tener alivio, antes bien, reconocer mejor el peligroya por //s.n.r // las demoliciones de plaças, conquistas con facilidad del enemigo y nueva plaça que
fabrica, como se ha representado, como el ver que
en la oposición de las armas de su magestad no se
ha podido lograr la necessaria defensa, sircunstancias ponderables, como más largamente lo ha
representado a vuestra excelencia el marqués a
boca y discurrido y platicado con vuestra excelencia, fiando que su magestad pondrá con el medio
de vuestra excelencia el remedio a estos daños y con
esto quedará el paýs aliviado del pezo de dos exércitos, medio para que quede más en estado y con más
fuerzas de poder servir a su magestad.
Assimismo, quedando vuestra excelencia enterado de lo que se obró en Barcelona en tiempo que el
enemigo la aflijo con las bombas, de lo que a boca
a representado a vuestra excelencia el marqués,
suplica a vuestra excelencia se sirva poner en la
concideración de su magestad lo que se ofrece sobre este punto, como lo que por parte de la noblesa,
concistorio y demás se obró en aquel caso, dezeando para el mayor logro del servicio de su magestad
se prevenga lo que importare y pueda faltar entonces, en casso que pudiera suceder bolviesse el
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bombardeo, para la mayor quietud y seguridad
de la ciudad, siendo el único blanco el atender al
mayor agrado del rey, como en diferentes ocasiones y operaciones lo han acreditado, como de todo
queda vuestra excelencia en inteligencia y lo demás se ofreciere lo participará a vuesta excelencia
el marqués, dedicando una ciega obediencia a las
órdenes de vuestra excelencia.»
«Excelentísimo señor. El marqués de Rupit dize a
vuestra excelencia, en continuación de la representación de los puntos tocantes a su // s.n.v // comisión, a fin que se digne vuestra exclencia ponerlo en la consideraciòn y intelligencia de su
magestad, que Dios guarde, como por parte de
los deputados, el año passado, haviéndose embiado
el duque de Medina Sidonia un billete con la noticia de que el enemigo prevenía grandes tropas
para hazer la guerra a aquel Principado, y, siendo de tanta importancia la oposición a la invasión, pedía al concistorio el que se aumentasse el
tercio con que sirve a su magestad, lo que se resolvió luego en continuación del selo aciste a todos
mayor servicio del rey. Asimesmo prevenía el virrey que discurriesse la Deputación otros medios
en que pudiesse contribuir y, discurriendo el que
se podían hazer unas levas en el paýs para que
contribuiessen todos a los dezeos acisten a sus naturales en sacrificar sus vidas al real servicio de su
magestad, y, no obstante algunas instancias se
han echo sobre este punto, no se ha tomado nunca
en esso resolución. Y en carta de 26 de mayo 1691,
de que se dió copia a vuestra excelencia, escriven a
su magestad los deputados la resolución de augmentar el tercio, como en contribuir en quanto se
les ordenasse. Y, pareciendo al concistorio que
gastando, como se pondera en la representación
pusse en las reales manos, los pueblos de Cataluña
en los somateles sin librarse de las vozes de que no
son de provecho, como queda largamente ponderado en la representación, suplicavan a su magestad que, si fuera de su real agrado, se atendiera a
que esta gente en otra disciplina podía servir a su
magestad y contribuir en un buen día y aorrar
algun gasto al paýs, a que se ha dignado decretar
a su magestad, como se sirbe vuestra excelencia
participármelo, el que el duque de Medina Sidonia oiga a los // s.n.r // diputados sobre este punto
para que su magestad, dándole qüenta, resuelva.
Y, como queda ya ponderado en representación que
ya los diputados han echo, pone el marqués de Rupit todo esso en la inteligencia de vuestra excelencia
para lo que fuere del mayor agrado de su magestad, como el que en parte concidera el concistorio de
los diputados, que, siendo los somateles una multitud de gente que, haunque briosa, como van sin
caudillo ni disciplina, la mesma confussión los priva de acreditar su valor y zelo. Y, reducidos en
unas milicias, según lo que pudiera contribuir las
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fuerzas del paýs, sirviéndose vuestra excelencia conicderar que oy ya, por la esterilidad de los tiempos,
como por lo mucho que ha padecido el pay´s en las
guerras y alojamientos, plaga de langosta y faltarle gran porción, que ya o bien a la obediencia o ya a
las invasiones del enemigo queda expuesta, como en
diferentes representaciones se ha puesto en la real
noticia, no puede ser en la forma que en otros tiempos ha echo Cataluña, ni según el zelo aciste, pero,
midiéndolo con la posibilidad y haziendo estas milicias reducidas con sus oficiales y agregadas a los
tercios con que sirve a su magestad la Diputación y
ciudad de Barcelona para el tiempo de la campanya, podrían ser de grande provecho, y si este mérito
de servir podrían contribuir los lugares más remotos y ciudades, siendo de ponderación que con los someteles gastan más los lugares son más fronterizos,
además de que padecen estos ya por las invasiones y
el sustentar los dos exércitos, y lo restante de Cataluña que no es frontera no lo siente tanto, y estos
//s.n.v // podrían servir en lo las levas, y los expuestos a la frontera quedasen por si convenía en haver
de menester más número de gente sirviessen en la
casión se ofreciere, conciderando alguna conveniencia en que fuesse número reducido y gente alistada, que para la de urgente nececidad podría estar prevenida, siendo ponderables los gastos se
hazen en el paýs por los somateles. Y algunos abusos
que se cometen, como en este año, se ha podido reconocer por los que quedan en el encargo de levantarlos, y, quedando vuestra excelencia enterado sobre
este punto y como también lo he representado a
boca a vuestra exclencia, se sirva, con su magestad
informada, suplicarle resuelva lo que fuera de su
mayor servicio por lo más gustare conveniente y
alívio del paýs, como se reconoce el que lo dezea la
real clemencia, con menos número de gente podrá
acreditar más su zelo el Principado. Y para que se
pueda hazer con tiempo y más espacio, será bien
prevenir las órdenes fueran más del real agrado.
A vista de lo que representa a vuestra excelencia
sobre el punto dicho, es precisso quede vuestra excelencia enterado en lo que toca al donativo que, en
el año de 1689, pidió al paýs, como vuestra excelencia se servirá ver en la en la copia de la última
representación que se pusso en manos de su magestad, (copia) de la qual se entrega a vuestra excelencia, y, no obstante la resolución que, por parte
del duque de Medina Sidonia, se participó a los
deputados havía tomado su magestad sobre este
punto que se continuasse y pagasse de ello la paga,
queda la materia en el //433/2r // mismo estado se
representó entonces y se ve en dicha copia, los diputados no tienen, ni fuera combeniente al servicio
de su magestad tuvieran, autoritat para executar
a los que o bien faltan a la paga o bien no se convienen al ajuste. Y, siendo así que no convieniendo todos los pueblos en una cosa es diíficil su permanencia, como lo es poderlo conseguir el que se
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convenga sin el medio de las Cortes, que tan a essencial sería el tenerlas en Cataluña, pero haviendo de ser éstas con la intervención del rey y por lo
que su magestad se sirve dezir que las gravíssimas
ocupaciones le privan del gusto de ir a ver y consolar a vassallos de quienes tiene tanta satisfacción,
y, siendo el mayor interés del Principado el gusto
de su magestad haunque de su vista esperan la
mayor felicidad, queda el consuelo de la esperansa
que el paternal amor del rey no pierde la de efectuar su dezeo y condecender al que muestran en
esto y decididamente suplican. Y, faltando aora
esto, falta el de poderse juntar a una resolución todos los miembros del Principado, pues en las Cortes
no hablará la multitud, sino una vos en nombre
de todos, y podríase con mayor facilidad componer
y ajustarse, pero aora tiene de difícil lo que entonces tuvieron más de facil, pues, haviéndose de sollicitar el donativo por cada pueblo en particular,
unos convienen por la perssuasión, otros les obliga
el temor, a muchos y a los más les pre[...] la miseria a no codecender y parte no con[.]ieren en él
tanta, con que, imposibilitada la igualdad, se
hará insubsistente sin que se dexe de ponderar que
no menos sirve a esto el no tener lugar // 433/2v //
a poder en muchas ocasiones mantenerse lo combenido con los pueblos, pues o ya se ofrecen los bagajes,
ya la urgencia y necesidad piden los someteles, ya se
sollicita algún servicio para fortificasiones, ya se
ha de contribuir con lenya para algunas guarniciones, ya precissa el alojar y poner en cubierto algunas tropas, como oy sucede en la Plana d’en Bas
y Cabrerés y otras partes el estar alguna cavallería
alojada y darles de comer los paysanos a los soldados. Y es de notar que aunque la paja se paga por
los deputados de lo que se cobra del donativo, y, haviendo de transportar de lejos a los poarajes y
guarniciones donde está la cavallería, no llega el
precio al gasto hazen los lugares para el trasnporte, y es a vezes conciderable, con que se sigue de esta
variedad y ponderado el que ni se luze el donativo
ni se cobra y sirve de confussión en que más se dezea la mayor quietut. Y, siendo el fin del concistorio y el zelo del marqués, que lo representa en todo,
la mayor quietud y servicio de su magestad en [...]
Principado, suplica a vuestra ecelencia que, a vista de esto y ponderándolo todo en la inteligencia
de su magestad, reuelva lo que fuera de su mayor
agrado para afiansar en todo el mayor azierto y
la conservación del Principado, que tanto importa, y queda el marqués muy dedicado y rendido a
las órdenes de vuestra excelencia.»
Responguí lo duch, de orde de sa magestat, a
las dos representacions lo que se segueix ab las
dos còpias y los originals se entregan a vostra senyoria no(m)brat(s) de letra Ha.
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat en els folis
433/20r-v.

«Enterado su magestad del contenido del papel
que vuestra vuestra señoría le entregó y puse luego
en sus reales manos tocante a lo que conviene que
las guarniciones de mar y tierra para Cataluña
sean promptas, se ha servido de mandarme
// s.n.r // responda a vuestra señoría no se pierda
instante de tiempo en adelantar las disposiciones
tomadas para la campaña, assí por mar como tierra. Particípolo a vuestra señoría para que se alle
con esta noticia. Dios guarde a vuestra señoría
muy dilatados años. Madrid 18 de febrero 1692.»

nombrando oficiales, a cuya proposición respondieron los deputados que, atendiendo al real decreto, en quanto cupiere de su parte contribuirían al logro del mayor servicio, pero que en la
propuesta no veían arbitrio ni poder tener manejo el concistorio. Y, premeditada la materia, el
día 26, haviendo reconocido los exemplares que se
ofrecían sobre este particular, entregaron a su excelencia el papel, copia del qual se pone en manos
de vuestra excelencia, que es lo que se les ocurrió a
los deputados practicable. Y no faltando yo en ponerlo todo en la intelligencia de vuestra excelencia, por cuyo medio, según vuestra excelencia discurriere más combeniente, podrá servirse
disponer quede de todo enterado el rey, con la siguridad de que el mayor interés de el concistorio y
de quien en su nombre lo representa [...] a vuestra excelencia el logro del mayor servicio de su
magestad, quedando siempre mi [...] rendimiento a las órdenes de vuestra excelencia, cuya excelentísima perçona guarde el Cielo dilatados años
como deseo. Madrid y mayo 12 de 1691.

«Haviendoa puesto en manos del rey, nuestro señor, el papel de vuestra señoría tocante a los somateles de Cataluña y donativo que se le pidió el año
passado de 1689, con las copias que sita, se ha servido su magestad de mandar participar al duque de
Medina Sidonia esta proposición para que, oyendo
a los deputados, confiera com ellos la forma más
facil y executiva de ponerlo en planta, de que aviso
a vuestra señoría para que lo tenga entendido.
Dios guarde a vuestra señoría muy dilatados años.
Madrid, 19 deb 1692. El duque conde marqués.

Excelentísimo señor duque de Ossuna.»
Señor marqués de Rupit.»
s.n.r

En conformitat de la resposta se remeté a vostra
senyoria segons lo que ordena sa magestat, platicàs lo del sometents ab lo senyor virrey y, havent vostra senyoria il·lustre passat a eixa diligència y tenint yo de vostra senyoria il·lustre la orde,
passà lo marquès a posar en mans del senyor
duch de Ossuna per a que arribàs a la notícia de
sa magestat lo que vostra senyoria il·lustre havia
representat a sa excel·lència lo senyor virrey y lo
paper li havia donat vostra senyoria il·lustre, com
se veu de ell lo que en altres ocasions se havia observat, y lo que aparexia proporcionat a la rahó y
justícia y quietut, com també informà largament
al senyor duch de la impossibilitat tenia lo que
proposava lo virrey de fer los quatre tèrcios, ya
que no estava Catalunya en estat de això, y que
sols lo practicable era lo que // s.n.v // vostra senyoria il·lustre proposava y només còpia del paper escrigué al senyor duch per lo dels sometents, com se segueix, y entrega[...] lo que vostra
senyoria il·lustre donà al senyor virrey.
«Excelentísimo señor. Con carta de el primero del
corriente me avisan los deputados como, en su execución del real decreto de su magestad, Dios le
guarde, de 8 de febrero, se confirieron el día 26
con el duque de Medina Sidonia para platicar la
forma más útil y provechossa para reducir los somateles en otra planta. Y, haviéndoles el duque
propuesto el que se podían formar quatro tercios
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat en els folis
433/21r-v.
b. a continuació un espai en blanc de mig centímetre.
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Remeté lo duch de MedinaSidònia lo sentir y
consulta féu en la Audiència de Barcelona sobre
lo punt dels sometens, que se veu tot en lo Concell de Aragó, y lo dia 23 de mars tingué lo marquès llarga conferència ab sa excel·lència, havent
antes procurat informar-lo tant en eix particular
de las levas com en lo del donatiu. Procurà lo
marquès en primer lloch, havent corregut que la
Diputació havia ofert quatre tèrcios, desenganyar-lo, pus se veia clar del paper que vostra senyoria havia entregat al senyor virrey, lo qual havia passat en mans de sa excel·lència, y que en ell
no·s parlava de tèrcios, com clarament se veu, lo
qual, per a que tot estiga junt, se posa també en
mans de vostra senyoria il·lustre nombrat de lletra I. Passàs luego a parlar del donatiu, que en lo
Concell de Aragó y en la Audiència se havia parlat de assò, y que de el donatiu, per lo menos,
se’n treia la palla, quant no fos altra cosa, Respongué lo marquès que, sobre lo tocant al donatiu, ya havia fet representació a sa excel·lència
per a que passàs a la de sa magestat, com consta
atràs, y que juntament havia possat en sas mans
la còpia de la que vostra senyoria il·lustre, sobre
eix particular, havia fet a sa magestat. Y, anant
adelantant lo discurs, com ya en altras ocasions
havia també lo marquès representat, ponderà
que o bé era precís buscar la subsistència del donatiu, si se judicava convenient al real servey,
pus, estan en la confusió se estava, era insubsistent per<a>què uns pagavan y altres no pagavan,
y era precís se procuràs en que se convinguessen
en lo dictàmen y obrasen en unió, que los diputats no tenian la autoritat y resolució, y en lo que
judicàs sa magestat ser de son mayor servey pen-
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java de sa real disposició lo que se //s.n.v // havia
representat ya.
Passàs a discórrer sobre lo punt dels allotjaments, a què respongué lo marquès bé sabia lo
senyor duch que los diputats ni podian proposar
tal cosa ni persuadir lo medi era de sa magestat lo
pèndrer lo que millor lo apareguàs. Però lo que
podia asegurar a sa excel·lència era que, en lo zel
y obligació d’est concistori, cohoperaria en
quant li fos lícit a tot lo que fos condescendir al
gust y mayor servey de sa magestat. Però, com és
absolutament <és> apossat a las constitucions,
no pot lo concistori oferir allodyaments ni resòldrer-los, com tampoch pogué oferir lo donatiu,
pus tots estos serveys, en cas se regulen per acentats y serts, ha de ser ab la resolució de unas corts
o parlament, que alasoras convé lo tot de Catalunya, però vuy no se pot assegurar cert.
Insistia lo duch en què sobre estos punts digués
lo marquès lo que volian los diputats, a què sempre resistí dient que al rey tocava resòldrer y als
diputats obrar en quant los fos permès al mayor
servey de sa magestat, que en això no·s faltaria
en tots temps que serian diferents las consultas
eran pusadas en mans de sa magestat, tant per lo
donatiu com allotjar, que sols quedava que dir al
marquès a sa excel·lència que, respecte dels successos passats, se veia que en Catalunya no se revisavan los allotjaments, pus era de constitució
en la forma està en ellas expressat, que lo que
pogué ocasionar los successos passats no fou la
causa lo allotjament, sinó los excessos que en ells
se cometian, pus, al pas que se ha observat lo
mantenir-se lo soldat al límit de la rahó, no·y ha
agut desordes alguns, com se ha experimentat
est any de las companyias han estat en //s.n.r // la
plana d’en Bas y altres paratges, consolant-se lo
soldat de menyar lo que lo patró menyava, sens
que en això hi haya agut ninguna disputa, lo que
acredita no ser lo país contra los soldats, sinó
contra los eccessos cometia lo soldat, que, a haver-se donat providència en això, no haurian
succeït los contratemps han succeït en Catalunya. Y que, en cas que lo rey posàs en allotjaments las tropas, lo que podia la Diputació dicimular, y, si algun poble anàs a clamar, procurar
en acomodar y suavisar. Però que lo resòldrer lo
medi se podia pèndrer era del rey, sens que lo
marquès pogués passar a més del que ya en los
antesedents papers tenia representat, que si importava se tornarian a posar en mans de sa excel·lència. Digué que no y que ya se trobarian. Y,
tornant als sometents, digué lo duch que havia
qui deia hi hauria ocasió de ser precís lo alsar-los,
a què respongué lo marquès que aparexia que en
lo paper se donava providència, puix als llochs
apartats se podia reduir a la planta se proposava y
als més fronterisos dexar-los per los sometens en
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cas se oferís. Y, després de llarga conferència,
vingué a parar en què lo de MedinaSidònia no
dava son parer y que se li havia escrit.
En lo tocant a tot lo referit, no sols en esta llarga conferència se discorregué ab lo duch, sinó
en moltas altras, sens que se haya vist resolució
alguna, y, aparexent al marquès havia bastantment cumplert en eix particular, resolgué no
parlar més de la matèria, puix bastantment per
part de vostra senyoria il·lustre se havia manifestat en tot son sel y lo acert al mayor servey de sa
magestat, Déu lo guarde, y havent-se // s.n.v //
ya respost, se suspengueren las instàncias.
Procurant lo marquès alentar quant pugués lo
punt de las preminèncias de embaxador, aparexent-li no anava a pèrdrer cosa, passà a demanar
las franqueses que se donà a altres, y com esta
matèria corria per lo concell de estat, escrigué lo
marquès al secretari don Crespín Gonsales Botello lo bitllet següent:
«Señor mío. Hallándose tan favorecido el principado de Cataluña del rey nuestro señor, que Dios
guarde, devo prometer de su real grandeza que se
dignará ordenar que se me aciste con las franquisias correspondientes al grado de mi empleo, por lo
qual no escuso suplicar a vuestra señoría se sirva
de representarlo al Consejo y ha fin que se despidan los despachos que fueran necessarios, concediéndome vuestra señoría muchos motivos de manifestarle las veras de mi reconocimiento a su
servicio. Dios guarde a vuestra señoría como dezeo
muchos años. De la Posada y henero a 26 de 1692.
Excelentísimo señor Chrespín Gonsales Botello.»
Vista esta petició en lo concell, se resolgué no
respongués lo secretari de paraula, se mirassen
los exemplars que, si los havia, se podria fer, y,
com no se li oferís al marquès algun ni se pugés
averiguar, se quedà en est estat la matèria.
Procurà lo marquès en tot quant li fou possible
adelentar en lo tocant a las acistèncias, axí de cabos com de gent, com a principal punt de sa comissió y más principals de sa obligació, y lo que
en eix particular ha pogut compèndrer és que se
està en el coneixement del quant importa la conservació de Catalunya y en // s.n.r // particular sa
magestat ho anela. No parà de paraula ni en escrits en fer compèndrer lo quant importavan las
acistèncias de mar y terra promptas y molt a
temps, pus, a no fer·o, seria lo que en los demés
anys se havia experimentat, que lo enemich entrava y que era dificultós lo tràurer-lo de cassa,
com a ell li era lo tràurer-ne a nosaltras si hi fossem, tot quant en eix particular cabe en la posibilitat poder instar per tots camins. Y per a què

conste a vostra senyoria il·lustre ab més avidència encara que quedà lo marquès ab particular
consuelo (de) lo que vostra senyoria il·lustre ab
sas cartas li ha escrit, que quedava ab plena satisfacció de son obrar y que se veyan las diligèncias
y efectes de las instàncias ab las forsas anavan a
temps, que, si tot no se ha lograt, creurà vostra
senyoria il·lustre no és estat per falta de aplicació
del marquès, se pot asssegurar vostra senyoria
il·lustre que des de 27 de desembre 1691 fins als
22 de juny 1692 no ha passat un dia sens aplicarse sempre en cumplir a lo de sa obligació. En cabos ya haurà vist vostra senyoria il·lustre lo que
se ha obrat, tornant conflents, y, fent general de
la cavalleria lo marquès de Grony, sol·licità per
diferents camins el que la armada fos a temps a
las costas de Catalunya. Vàrias consultas se feren
y per a què crega vostra senyoria il·lustre de la
aplicació del marquès la veritat.

cidere quan desprevenida está Cataluña y quanto importa a su real servicio el que se disponga el
remedio a tantos males, que la amenasan,
// s.n.r // así por mar como por tierra, mandando
su magestad que quanto antes se den las providencias que jusgare más necessarias, así en lo que
toca a cabos como en las demás prevenciones, y entretanto las fuerzas estuvieren más promptas,
como los tercios de Granada y la costa passen luego a Cataluña para que podamos hazer al enemigo alguna posición, ha ver que con esto solo no
podía ser muy grande, a vista del miserable estado en que se alla dicha provincia, como estaría
vuestra excelencia bien informado. Dios guarde a
vuestra excelencia como deseo muchos años. Madrid y marzo al primero de 1692.
Excelentísimo señor duque de Osuna.»
Passà lo marquès a fer altra representació:

Notarà algun dels papers se remeteren y per lo
del aciento y magasens en la montanya tenia ya
feta sa representació, per considerar cosa molt
important, però com lo senyor duch de Ossuna li
digué, y altres, se estava en la matexa intel·ligènsia, suspengué lo donar-la, més havent-li asegurat quedà convingut ab lo acentista el que tingués obligació donar los // s.n.v // grans en lo
paratge fos lo exèrcit, que aparegué que això
equivalia als magasens, pus era lo mateix com se
logràs lo fi y se miràs lo inconvenient de la disculpa que era regonegut per motiu las passadas
campanyas, per escusar operacions en la montanya. Y apar al marquès que en las acistèncias
han vingut quedarà vostra senyoria il·lustre en la
comprensió del quant desitja sa magestat acistir a
Catalunya, trehent-se del cap altres fantàsticas
operacions, y més que se veu que en ninguna
part ab tropas de sa magestat és mayor la defensa
de la que tenim en Catalunya, circunstància que
ensenya lo real amor y el quant se concidera la
importància de la conservació. Antes de exir lo
marquès de sa magestat logrà lo conve[...] lo de
què donàs lo orde per a què, sens dilació, passe la
armada a estas costas de Catalunya, com es pot
esperar en breu lo vèurer-la en estas costas, que, a
part, serà la mayor satisfacció del marquès, puix
se veuran lograts sos passos.
Al primer de mars, ab lo motiu de algunas notícias tingué lo marquès, envià al senyor duch lo
paper còpia del qual se nota:
«Excelentísimo señor. Los continuados avisos que
vien(en) de Cataluña de las grandes prevenciones que haze el enemigo en Rosellón y paýses sircumvesinos para entrar muy temprano en Cataluña me obligan a poner en manos de vuestra
excelencia las inclusas noticias para que se sirva
de passarlas a la de su magestad, a fin de que con1427

«Excelentísimo señor. El marqués de Rupit dize a
vuestra excelencia que, con extraordinaria ha despachado la ciudad de Barcelona que acaba de llegar, le havissan de allá los rezelos con que se allan,
con avisos de que de las costas de Ivissa se havían
descubierto en aquellos mares armada de navíos
con quatro balandres, que se duda ser de Francia,
como la facilidad con que se pueden calar sobre las
costas de Cataluña o otras de los dominios de su
magestad, Dios le guarde, teniendo noticia de
Marcella estavan promptas para partir las galeras
del enemigo con ocho navíos más quedavan allá
prevenidos, anyadiéndose a estos justos rezelos el
que el exército enemigo se disponía para passar a
operación. Y, en la experiencia en que nos //s.n.v //
allamos, tan presto se puede ver quando se dé lugar
al rezelo, circunstancias todas me precissan a poner
en la comprehensión de vuestra excelencia la importancia grande que ya previne de no mallograr
el tiempo, y más aora, por las acistencias vayan
promptas y con ellas no falten con la mayor brevedat los cabos de que necesita el exército, pues importará mucho al real servicio. Y, no dudando del zelo
de vuestra excelencia, passo a suplicar a vuestra excelencia pasarlo a la noticia de su magestad y rendidamente suplicarle que sea de su real agrado dar
las órdenes necessarias para prevenir los daños
amenasen a los fieles vassallos de aquel Principado,
todo lo que será de singular estimación.»
«Excelentísimo señor. Según las noticias escriven
de Barcelona este correo, sacadas de lo que ha dicho
una galera de la señoría de Génova llegó a aquel
puerto, se avisa como las galeras de el enemigo, en
número de más de 30, passavan a Tolón a incorporarse con ocho navíos de guerra, rezelándose siempre la operación en todas las costas, y como las de
Cataluña se allan expuestas a esse riesgo y con la
falta de artillería en las plaças marítimas, como
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en diferentes ocasiones se ha representado a su magestad, Dios le guarde, passo yo de nuevo a hazerlo
aora y suplicar a vuestra excelencia, insiguiendo
lo que el concistorio me tiene //s.n.r // ordenado, se
sirva vuestra excelencia aplicar sus buenos oficios y
poner en la intelligencia de su magestad esta falta
para la providencia necesaria, no siendo la bastante la que se ha dado en fundir algunos cañones
en Barcelona, y, pues puede remediarse en parte
con la artillería se va sacando en Seuta de los dos
navíos naufragaron, pues allá no se necesita della,
será de singular estimación del Principado el que
su magestad se digne mandar se remedien las
plaças de Cataluña con esta artillería, que se
agradecerá a vuestra excelencia el logre el Principado esse consuelo, como se fía en la dirección de
vuestra excelencia, del agrado de su magestad y en
las órdenes necessarias para el fin se sollicita. Dios
guarde a vuestra excelencia largos años como dezeo y he menester. Madrid y mayo 24 de 1692.
Excelentísimo duque de Ossuna.»
Fou servit respòndrer lo duch, havent posat en
mans de sa magestat la representació tras dita,
lo que se veu de la còpia se segueix, lo original,
no(m)brat de lletra Ka, se entrega a vostra senyoria:
«Haviendo puesto en manos de su magestad el papel de vuestra señoría, motivado de las noticias de
los movimientos de la armada de Francia que tuvo
vuestra señoría con extraordinario despachado de
la ciudad de Barcelona, // s.n.v // y la carta que a
mi me escrivió con copia de la representación que
hizo a su magestad sobre esta materia, se ha servido
su magestad de mandar se responda a la ciudad,
por este consejo y el de guerra, la grande confiansa
y satisfacción con (que) queda su magestad de su
amor y zelo, participándole quantas dilegencias se
hazen para la defensa de aquel Principado, y que
yo lo diga también a vuestra señoría así, y que, si los
tiempos no huvieran sido tan borrascosos, estaría
ya la providencia de las fuerças marítimas más
adelantadas, pero que estos accidentes no los puede
prevenir la humana naturaleza con su diligencia,
que se estan haziendo las más eficaces para echar a
la mar con la mayor brevedad la armada, esperando conseguirlo así. Y que, en quanto a las operaciones de tierra, se han embiado las órdenes que
se han tenido por más combenientes para el aliento
y defensa de aquel Principado y de sus naturales,
de que a vuestra señoría aviso, a quien guarde
Dios muchos años como dezeo. Madrid, a 26 de
abril de 1692. El duque conde marqués.
El marqués de Rupit.»
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat en el
foli 433/22r-v.
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Com vostra senyoria té bastant notícia, sa magestat, ab real despaitx escrigué a vostra senyoria
per a què lo tèrcio ab què serveix se haumentàs
de 200 hòmens més, y vostra senyoria fou servit
escríurer a sa magestat que, n·obstant los pochs
medis de vostra senyoria il·lustre y estrexès ab
què esta //s.n.r // casa se trobava, faria tot lo que
se pugués y encara més allà de la possibilitat. Y sa
magestat aparexia que en això no·y tenia més que
dir, havent escrit lo capità general no tal volta,
quedant ab la entera intel·ligència del que vostra
senyoria desitjava, passà, segons significava, que
no solo esperava en lo augment, però casi desconfiava se pogués mantenir lo tèrcio en sa primera formació. Y, a vista de això, manà despachar decret sa magestat al senyor duch de Ossuna
per a què ves ab lo Concell de Aragó los medis
aparexian més a propòsit per a què vostra senyoria il·lustre fes dit aument y que platicàs ab lo
marquès. Y, no duptant sa excel·lència del zel de
vostra senyoria il·lustre, comunicà la orde del rey
ab lo marquès, qui procurà asegurar a sa
excel·lència que vostra senyoria il·lustre faria
quant poria per las mayors demostracions del
que sempre havia apreciat en demostració del
mayor servey de sa magestat, y que en això no·y
havia dupta. Y que la intel·ligència en què estaria
lo senyor duch de MedinaSidònia no seria tant
certa, que podia ser patís alguna equivocació,
que en lo any passat serví vostra senyoria il·lustre
ab més de 550 mil hòmens y no se lluí lo servey
per la falta de oficials mayors, lo que apar motivava lo tenir lo tèrcio separat en diferents parts, y
que, no juntant-se, no podia lluir lo que vostra
senyoria gastava, tot lo que podia servir-se sa excel·lència passar·o en la concideració de sa magestat, ab la seguretat de què vostra senyoria
il·lustre no faltaria a las mayors demostracions de
son zel, y que lo marquès escriuria a vostra senyoria il·lustríssima que aparexia no necessitava
de més diligència. Y, havent passat lo marquès a
participar·o a vostra senyoria il·lustre, com consta de sas cartas, //s.n.v // y havent vostra senyoria
respost sobre aquest punt, passà lo marquès en
mans de sa excel·lència lo paper o bitllet següent:
«Excelentísimo señor. Con carta de 15 del corriente me responde el concistorio de los deputados, a la
que les escriví en execución de la orden de vuestra
excelencia, insiguiendo las de su magestad, Dios le
guarde, tocante a que no se faltasse al real gusto en
el augmento del tercio con que sirve a su magestad
y no obstante que como aga yo mi obligación, siempre atendida en el zelo del mayor servicio del rey en
aquel fidelísimo concistorio, de que siempre han
dado las muestras procuro en acreditarlo, y manifestar a su magestad, con carta de 16 de febrero,
con otra a vuestra excelencia de la mesma fecha,
que, no obstante la estrexés en que se alla de medios
por faltarle lo que ya el enemigo ha conquistado,

como ya por lo que en las invasiones le toma de lo
que cobra la Diputación de sus rentas grandiossa
cantidad, y, sin tener el arbitrio de imponer menos
derechos, pondrían en execución el real mandato
en quanto bastaren las fuerzas, haunque fuera
passar más allá la posibilidad. Y, haviéndose podido padecer alguna equivocación en la seguridad
del cumplimiento de esta verdad, será bastante
para que quede asigurado vuestra excelencia y su
magestad enterado que, diciendo el concistorio,
con la que recibo, que su anelo sin más instancias es
aplicar el mayor cuidado para que se logre el augmento tan crecido como se pueda y abastarán las
fuersas, pues su zelo es siempre en las mayores demostraciones //s.n.r // acreditarlo así a su real servicio, y en esta ocasión lo dezean más para que,
siendo la persona de vuestra excelencia, de quien se
haze tanta estimación, la que les escrivió para el
efeto se conosca el quanto dezea el concistorio executar los reales mandatos, viniendo por la mano
de vuestra excelencia, a quien dezean dar gusto, y
para que conste la gente efectiva tiene oy el tercio y
la que ay en Francia prissionera, se presenta en
manos de vuestra excelencia la inclusa sertificación, con la advertencia se continua la leva.

lo Consell de Aragó la satisfacció ab què quedava sa magestat, com se féu.

Y, para que este servicio que haze el concistorio se
luciera, deseará muchíssimo no sucediera lo que el
año passado, pues estava repartido en las plaças,
siendo así que el tercio de la Deputación acostumbrava estar siempre al exército, lo que se dezeava
aora por medio de vuestra excelencia, pues a la falta de oficiales mayores puede ofrecerse medio teniendo ideado el que un sargento mayor le mande.
A noticia de vuestra excelencia se pone el memorial que va incluso, que se sirva vuestra excelencia
representarlo a su magestad, pues el concistorio dezeará se tomara favorable resolución para que con
esso pudieren sin disputas castigar los fugitivos, y
copia del memorial, según me avisa el concistorio,
se ha puesto en manos del senyor duque de Medina
Sidonia para que lo acompañasse con carta para
su magestad, con la seguridad de que en todo se
mostrará el concistorio (merecedor) en acreditar
el título de fidelísimo ha merecido de la real grandesa y espera en nuevas gracias merecer estar en la
de su magestad, que por medio de vuestra excelencia se espera previniéndome las órdenes del real
agrado de su magestad y gusto de vuestra excelencia, (y), así, si en este particular devo passar a más
diligencias, que la execución //s.n.v // por mi en mi
rendimiento será atender a lo que se me ordenará.
Suplico al cielo guarde a vuestra excelencia largos
años como puede. Madrid y marzo de 1692.

Excelentísimo duque de Ossuna.»

Digué lo senyor duch al marquès que declaràs lo
concistori lo que pretenia en lo conexament dels
delictes dels soldats del tèrcio y, havent-ho lo marquès participat a vostra senyoria il·lustre y inseguint son orde, passà a escríurer lo bitllet següent:
«Con carta de 9 del corriente me declara el concistorio lo que pretende en el memorial se pusso en
manos de vuestra excelencia para que su magestad, Dios le guarde, tocante al conocimiento en el
castigo de los soldados del tercio con que sirve a su
magestad y éste espera de la real clemencia el que
sea de él en todos tiempos estando el tercio de
guarnición menos en el que estuviere en campaña, no acistiendo en concistorial, que como a coronel mandasse el tercio, que en tal circunstancia
espera también el que se deje al concistorio todo lo
que pongo en la noticia de vuestra excelencia, insiguiendo sus órdenes de vuestra excelencia, a
cuya execución siempre se dedica mi rendimiento.
Dios guarde a vuestra excelencia largos años
como puede. Madrid y abril 17 de 1692.

s.n.r

Excelentísimo senyor duque de Ossuna.»
Entregà’s el paper a sa magestat y lo duch volgué, per a què constàs més la resolució y zel de
vostra senyoria il·lustre, que se vés y publicàs en
1429

Esta dependència inseguint los ordes de vostra
senyoria il·lustre ha quedat a càrrech del agent
de vostra senyoria il·lustre don Benito Pelegrí
per a què inste la resolució de esta pretenció del
conexement dels delictes.
Havent-se vostra senyoria servit participar al
marquès la resolució havia presa tocant a elegir
mestre de camp y sargento major en lo tèrcio en
lo temps estiguessen presoners don Juan de
Marimon y Agustí Montaner, vent que ab això
se [...] la mayor evidència del quant anelava vostra senyoria il·lustre el que se vés lluït lo tèrcio y
se manifestàs lo servey que vostra senyoria il·lustre fa a sa magestat. Y per a què quedàs en la intel·ligència de sa magestat, passà lo marquès a
fer la representació al senyor duch en la forma se
segueix en lo bitllet se nota:
«Excelentísimo señor. Con carta de 17 del corriente me ordena el concistorio participe a vuestra excelencia, por jusgar sea del agrado de su magestad,
Dios le guarde, y del gusto de vuestra excelencia, la
resolución ha tomado, para que se viera con evidencia el zelo con que sirven y con el que dezean en
todos tiempos acreditarlo en las mayores demostraciones de fidelidad, como en el aprecio hazen de la
persona de vuestra excelencia, el quanto anelana
faltar a las reales que por mano de vuestra excelencia se les distribuiere, aviendo sido el que se adelena. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.
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tase en el augmento del tercio. Y, haviendo podido
su magestad quedar con el conocimiento de que no
se faltava a esta precissa obligación, aun más allá
de la possibilidad, serálo con más evidencia saliendo la gente de la //s.n.v // de la Diputación en campaña, como ya tiene suplicado a su magestad por
medio de vuestra excelencia. Y, pudiéndose ofrecer
el reparo de no tener el tercio oficiales mayores que
manden el cuerpo, por allarse don Juan Marimón, su maesse de campo, y Agustín Montaner, su
sargento mayor, prisioneros en Francia, queda
aora prevenido haviendo passado el concistorio, en
el ínterim que puedan restituir a estos sus empleos,
a nombrar al maesse de campo don Joseph Boneu
para que govierne en este ínterim el tercio y al capitán de dragones don Estevan Bitllet para su sargento mayor. Y, para el cumplimiento de que,
exercitada la gente, puedan más bien servir con la
satisfacción se tiene de estos sujetos, passan a suplicar a su magestad, con la carta pongo en manos de
vuestra excelencia, para que con la inteligencia de
vuestra excelencia llegue a las reales manos, en
cuya benignidad se espera atorgará su rendida súplica, siendo esta el que se dé a Boneu el grado de
maese de campo vivo y al capitán Bitllet el de sargento mayor vivo. Añadiéndose la circunstancia a
éste de que deja su compañía para este empleo, se
suplica también que, o en casso de restituirse en el
tercio el sargento mayor que lo es y está prisionero, o
bien en el de reformarse, se quede Bitllet con el mesmo grado y lo honrre su magestad con el sueldo,
como en los servicios de Boneu se espera la mesma
gracia. Ha participado esta resolución el concistorio al senyor duque de Medina Sidonia que ha
ofrecido apadrinarla, mostrando gusto de ella, y se
deposita el logro en manos de vuestra excelencia,
pudiendo ser de [...] de su magestad el que no se
mallogre el tiempo para exercitar estos oficiales la
gente, que como haya tanta //s.n.r // estan sin ellos
carecerán de exercicio y será este motivo en el gran
zelo de vuestra excelencia que no se malogren los
deseos de el concistorio retardándose el real favor,
como en conciderar vuestra excelencia y representarlo a su magestad que, para mejor mandar el esquadrón y evitar disputas, ha paresido justa la
súpplica de pedir el grado de vivos. Quedo con rendimiento a las órdenes de vuestra excelencia, cuya
excelentísima persona guarde el cielo largos años
como puede. Madrid y abril 18 de 1692.
Excelentísimo duque de Ossuna.»
A esta representació féu lo marquès repongué lo
senyor duch lo que se segueix:
«En respuestaa del papel de vuestra señoría de 18
del corriente, con copia de la representación que el
a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat en el foli
433/23r-v.
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concistorio hizo a su magestad dando qüenta de
que, en continuación de su zelo, havía deliberado
nombrar por maesse de campo y sargento mayor
de su tercio a don Joseph Boneu y don Estevan Bitllet durante el tiempo estuvieren prisioneros don
Juan de Marimón y don Agustín Montaner, puedo dezir a vuestra señoría que se ha servido su
magestad de aprobarlo y mandar que se den los
despachos por la parte donde toca en la conformidad que propone. Dios guarde a vuestra señoría
muy dilatados años. Madrid, 25 de abril 1692.
El duque conde marqués.
El marqués de Rupit.»
La còpia original se entrega a vostra senyoria
il·lustre senyalada de lletra L.
De la contextura de la resposta comprengué lo
marquès era esta la real resolució conformarse
en tot al que·s demanava, però, vent sols se entregavan las dos patentas // s.n.v // sensillas, sens
més que los títols de mestre de camp y sargento
mayor, passà lo marquès a escríurer lo bitllet següent al secretari de guerra:
«Señor mío. Haviendo acudido por los despachos
anoche de maesse de campo y sargento mayor del
tercio de la Deputación en el ínterim que buelvan
los que se allan prisioneros, háseme ofrecido el reparo de ver eran solos los títulos los que se han despachado y, según lo que se propuso y se suplicó a su magestad, Dios le guarde, con el papel enviado a los 18
del corriente con carta del concistorio al senyor duque de Ossuna para que passase a las reales manos,
falta el despacho se suplica para que don Estevan
Bitllet, después de concluido el empleo, quedasse
con el sueldo de vivo, en atención a sus méritos y a
que dejava una compañía de dragones, y así se
acordaron los méritos de don Joseph Boneu para
que en el real agrado tuvieran igual recompensación. Y, según el aviso tuve por el duque de Ossuna,
como vuestra señoría verá por copia, paresse claro
el que el real ánimo fue conformarse con lo suplicado, y para que pueda yo cumplir con la execución
de lo que el concistorio me tiene encargado, passo a
cansar a vuestra señoría, a vista de lo ponderado,
se sirva dezirme si falta despacho que entregar y
que no esté aún executoriado, según la real orden
tuviera vuestra señoría, que, según lo que vuestra
señoría se servirá dezirme, passaré a nueva representación si importava, lo que no me persuado, según lo que narra el aviso suplicando a vuestra señoría me favoresca en que lo tenga sobre lo que se
ofreciere a vuestra señoría en este particular, que,
por ser día de correo, me permitirá la //s.n.r // disculpa de no ir en persona, haunque siempre la tiene vuestra señoría muy dedicada, para la execución de sus órdenes, cuya vida guarde el cielo largos
años como puede. Madrid y mayo 3 de 1692.

Señor marqués de Villanueva.»
A est paper respongué lo marquès de Villanueva, secretari de guerra, que és a hont se havia de
acudir per los despaits, lo que se segueix:
«Señor mío. El papel de vuestra señoría que recibo
con fecha de oy sobre el despacho que echa (de) menos para que don Estevan Bitllet, después de concluido su empleo, quede en el sueldo de vivo, devo
responder que la real resolución de su magestad se
reduze a que se tenga presente la instancia en orden a la continuación del sueldo de don Estevan y
que, en estos mismos términos, mandó su magestad responderlo a la consulta del Consejo de Aragón, y quedo a la obediencia de vuestra señoría
con muy buena voluntad para quanto fuere servido de mandarme. Dios guarde a vuestra señoría largos años como dezeo. Madrid 3 de mayo
1692. Besa la mano de vuestra señoría su mayor
servidor, el marqués de Villanueva.
Señor marqués de Rupit.»
s.n.v

Lo original se entrega a vostra senyoria il·lustre
nombrat de lletra Ma y, inseguint los ordes de
vostra senyoria il·lustre y del que representí a
vostra senyoria il·lustre de que, havent-hi interessos comuns del Principat, fóre (pèrdrer)
temps lo empenyar-se per un particular interès,
y cessà en esta instància.
Oferí un just reparo tocant a la real carta que sa
magestat, Déu lo guarde, manà expedir y se entregà a vostra senyoria per medi del senyor duch
de Medina Sidonia, virrey y capità general de eix
Principat, la data de 8 febrer 1692, que és resposta a la representació que lo marquès, de orde
de vostra senyoria il·lustre, possà en las reals
mans. Nota’s que son contengut acredita instantment lo quant grata fou a sa magestat la repressentació, puix no poden ser més expresivas
las clàusulas en estimació y crèdit del Principat,
del que són y pot tota emulació quedar mortificada, puix per més que vulga ves[u]rar los perniciós afectas, quedan ben desvanescuts ab lo més
eficàs remey, que·s la satisfacció, estimació y
amor ab què lo rey se mostra per lo Principat y
poden asegurar-se los ànimos y tenir tot consuel. Tornant al reparo de dit real despatx, és
que en ell se nota diu sa magestat: «por el marqués de Rupit, vuestro embiado» y més avall:
«participe a vuestre embiado», no donant lo nom
de embaxador com se creu toca al Principat. Y
luego, ans de aguardar lo orde de vostra senyoria il·lustre, quedant lo marquès en la
intel·ligència de lo que deia lo real despatx, proa. l’original d’aquesta resposta es troba intercalat en el foli
433/23r-v.
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curà en fer representació al senyor duch de Ossuna del que se li oferia y que //s.n.r // esperava la
continuació de nomenar-se embaxador y no enviat los que enviaran los diputats als reals peus, y,
discorreguda la matèria ab lo duch, aparexia se
inclinava a que se mirasen los exemplars. Y, encara que pugués ser més dilació, procurà lo marquès en fer las diligèncias y participar·o a vostra
senyoria il·lustre per a que se miràs lo que se trobaria sobre eix particular, instant molt en particular la conceció del rey don Fernando lo
Cathòlic feta en Ocaña als 13 de desembre
1498, que may la ha poguda tenir lo marquès,
però se adverteix ser de gran conveniència lo
buscar-la, per no faltar est principal fonament en
cosa que importa. Y, no olvidant-se lo marquès
de sol·licitar el que se miràs en la secretaria del
Supremo, part de Catalunya, lo que se trobaria
y, havent trobat algun exemplar, com també
vostra senyoria il·lustre li remeté los mateixos, y
inseguint los ordes de vostra senyoria il·lustre,
passà a fer la representació se segueix, puix era
precís el que se comprengués no se sessara en
esta sol·licitud ni se duptara de la perrogativa, ni
era just que en ningun temps se pugués dir que
lo marquès havia tingut tal omissió, que espera
ab la que se dirà vèurer el que se crega procurà
en adelantar lo que pogué esta matèria, com las
demés estigueren a son cuydado.
«Excelentísimo señor. Así para el cumplimiento de
las órdenes tiene el marquès de Rupit del concistorio de los deputados del principado de Cataluña
como por su propia obligación en el caracter en que
se alla, está precissado a poner en manos de
// s.n.v // vuestra excelencia esta representación
para que, por el medio de vuestra excelencia, passe
a la noticia y inteligencia de su magestad, Dios le
guarde, lo que se ofreció que advertir en el real decreto y carta que mandó su magestad despachar y
entregar a los ilustres y fidelísimos deputados en
respuesta de la representación que puso el marqués,
como a embaxador del Principado, en las reales
manos, cuya fecha es de 8 febrero de este año, en que
se dice: «el marqués de Rupit, vuestro embiado», y
más abajo: «participe a vuestro embiado», dando
sólo al marqués esse nombre de embiado quando el
concistorio fía y espera que así por el rey, como en
todas ocasiones, merecer en la continuación del
real agrado, no el que se les de a las personas que en
qualquier ocasión enviase a los reales pies el nombre de enviado, sino el de embaxador.
Y, para que se ve(a)n los motivos favorecen esta
esperanza y continuación de esta perrogativa en
la real clemencia, se á uno las Cortes de el año
1599 y en el capítulo segundo de ellas en que el
rey, con su beneplácito, y la corte general dieron
providencia al gasto que podían hazer los diputados con los embajadores que enviaron al rey. Y la
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observa[sa] de haverse siempre así echo, de nombrarse en embaxador y no embiado, se ve claro en
las autenticas copias, que se ponen en manos de
vuestra excelencia para que passen a las de su magestad, de quatro reales despachos, los tres del señor rey Phelipe tercero, fechado de 3 de febrero
1617, de 7 de noviembre 1670, //s.n.r // y de 12 de
setiembre del mesmo año y otra de el señor rey Phelipe Quarto, su fecha 31 de agosto de 1631, y en
todas se alla el que las personas envía la Deputación con tal caracter se nombran por su magestad
con el de embaxador. Y se allará bien continuada
esta observansa con el tratamiento en todos tiempos, sin que dexe de conciderarse el que aciste la
razón a la continuación de esta gracia quel Principado se supo merecer, el que suponiendo la Diputación el todo y ser la ciudad de Barcelona,
haunque la capital, parte de el Principado, ha
siempre, como también consta de quatro reales
despachos que se presentan a vuestra excelencia, el
que las enviadas personas para hazer a los sereníssimos reyes alguna representación les han llamado embaxadores, son las fechas de 27 henero 1617,
de 17 octubre del mesmo año, 13 agosto 1613 y de
tres de mayo del mesmo año. Y si, en la parte se
observa esta perrogativa, bien se persuade el marqués que, en la concideración de vuestra excelencia y informado su magestad, aría fuersa este motivo, y concurriendo los representados que, salva
la real clemencia, parece la tienen [...] para asigurar el que el rey se dignaría mandar se continue esta perrogativa de el Principado, previniendo en las reales órdenes el que quede esta materia
asentada, pues haviéndolo merecido en otros
tiempos y allándose haora tan favorecido el Principado, así en las demostraciones de estar en la
real gracia, que es el mayor interés de su // s.n.v //
dezeo, y acreditarlo esto tan favorecidos [...] y tan
expressivos de su amor, que en tan sagrado amparo no puede dudar el concistorio la continuación
en la benignidad de su amantísimo rey y padre,
de la perrogativa que los sereníssimos señores reyes
predecessores de su magestad le condecoraron, al
menos suplica el marqués a vuestra excelencia el
que se digne, rindiéndose a los reales pies, poner a
la concideración de su magestad. No espera el
marqués de por si haver podido desmerecer el que
se le diera el nombre en su comissión que otros tuvieron, pues en sus obligaciones y en seguimiento
de sus mayores ha sido siempre acreditado el zelo
de verdadero vasallo. Y, quedando asigurado su
magestad de esta verdad por medio de vuestra excelencia, en que tanto el concistorio como el marqués, en la estimación hazen de la persona de
vuestra excelencia, afiansan el logro de la continuación de esta perrogativa, pues será del mayor
aprecio de el concistorio el ver que quando su magestad le honrra con nuevas gracias se les conservan las que ha tenido, y será consuelo del marqués
el ver que en la comissión que el concistorio le ha

encargado no se ha malogrado el real favor quando en rendidas súplicas se espera merecerlo todo, lo
que se desea a la dirección de vuestra excelencia.»
s.n.r

Lo paper se entregá al duch, que totas las representacions, per ser ministre elegit per sa magestat, havian de anar per quell aquaducto, en lo
dia 2 abril 1692. Y, havent tingut després altre
autèntica còpia de un real despatx al virrey nomenant sa magestat embaxador, posí-lo·n mans
de sa excel·lència per a que pasàs a las de sa magestat, escrivint lo bitllet següent:
«Excelentísimo señor. Los motivos tengo representados a vuestra excelencia para que se sirva passar a la real noticia tocante a que se sirva su magestad, Dios le guarde, mandar se continue en
nombrarse embaxador y no embiado el que viniera con tal caracter a los reales pies, se anyade el
que incluie la copia auténtica se pone en manos
de vuestra excelencia, que es un real despacho de
12 de setiembre 1620 al virrey que era del principado de Cataluña, y en él se ve claro que no sólo
los señores reyes predecessores de su magestad honrran al Principado escriviendo a los diputados,
pero aun quando escriven al virrey, nombrando
embaxadores a los que vinieron a los reales pies. Y,
siendo tan observado estilo, en la real clemencia
no menos ha de hallar su favorable continuación
esto que el Principado se supo merecer. Quedo
siempre con rendimiento a las órdenes de vuestra
excelencia, cuya excelentísima persona guarde el
cielo largos años. Madrid y abril 5 de 1692.
Excelentísimo señor duque de Ossuna.»

s.n.v
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Com los dos papers se sitan quedan en los dietaris de vostra senyoria il·lustre y en son arxiu y se
notan las diadas allà se veurà de son contengut,
<y> no és necessari entregar las còpias.
Procurà lo marquès a què sobre eix particular
quedàs ben informat lo senyor duch com també
[...]asse de la más breu expedició parlar a don
Juan de Angulo, secretari del despatx universal,
desitjant sempre lo marquès el que prengués la
resolució de per si sa magestat, sens que se remetés a concell algú. Y, havent-se en est temps
executada la jornada de Aranjues, ha ont era sa
magestat, ab la mayor brevedat en la expedició,
passà lo marquès a escríurer a don Juan de Angulo lo que se segueix:
«Señor mío. Me persuado que ya habrá llegado la
ocasión que vuestra señoría pueda favorecer al
Principado sobre el punto de embaxador, como
tengo suplicado a vuestra señoría. Espero que con
vista de diferentes despatxos reales que se han presentado y mediante el patrocinio de vuestra señoría, ha de lograr el dicho principado de Cataluña

la continuación de la gracia que los antecessores
de su magestad, Dios le guarde, le tienen echa y
gosado, de que así el Principado como yo quedaremos muy obligados y reconocidos a vuestra señoría, que Dios guarde los felizes años deseo. Madrid 9 de abril 28 de 1692.
Don Juan de Angulo.»
s.n.r

Respongué lo que se segueix:
«Señor mío. He recibido la carta de vuestra señoría de 28 del corriente, quedando enterado de
todo lo que se sirve dezirme, como vuestra señoría
puede estarlo de que en todo lo que yo pudiese serviré con muy sigura voluntad. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Aranjués 29 de
abril de 1697. Besa la mano de vuestra señoría su
mayor servidor el marqués de Rupit.
Don Juan de Angulo.»
Fou servit sa magestat remètrer esta matèria a
consulta en lo concell de Estat, ha ont se veu la
representació y demés títols se presentaren.
Ague-i gran varietat en dictàmens y pochs en la
resolució ferma de que se donàs lo tractament
de embaxador, no obstant que sempre se tenia
la mira a no disgustar lo Principat. Las rahons y
reparos se oferian era dir que tots los embaxadors adlegava lo marquès eran del any 1617, del
any 1620 y del any 1631, y no constava de la
continuació en altres ocasions, ni continuada
observansa, sent axís que era cert que, en altres
ocasions, hi havia agut personas enviadas dels
deputats després del any 31 y entradas las armas
de sa magestat, y, molt en particular, en lo any
1678, quan y fou lo senyor compta de Placència, que no se adlegava exemplar de aquella ocasió. Al que responia lo marquès que tampoch
constava el que may se’ls agués dit «embiado»,
y més que en los que anaren a temps que lo conde duque governava com ha primer ministre, y,
passat lo any 31, los queda- //s.n.v // va lo mayor
desconsuelo y a tot lo Principat de que no se’ls
responia y, aixís, entrava lo dir-los una ni altra
cosa, que, en quant al compta de Plasència,
tampoch constava se li agués dit embiado ni se
veia resposta li donàs. Y, havent-se vuy observat
el respòndrer so[...] al marquès, com se féu, per
medi del duch de Ossuna, y atràs se diu, no responent al concistori y no nomenant una ni altra
cosa, quedava la matèria sens nececitar de representació, pus la fe quedava a cada hu segons la
comprenia y la Deputasió en la esperansa y sa
magestat sens donar tractament per [...] fetas
las diligèncias caberen. Y, quedant la matèria en
termes de alguna satisfacció, com avall se pondera, fou servit sa magestat manar respòndrer a
la representació del marquès lo que se se se1433

gueix per lo duch de Ossuna, havent -li sa magestat donat lo orde per la Cobatxuela y ab paper de don Juan de Larea, que en la male[...] de
don Juan de Angulo despatxava ab paper de 30
de maig 1692, y la consulta se acordà en estat
als 31 de dit mes y any, tot lo que se nota per
mayor claredat, com també constan en lo llibre
de la Presidència de Aragó, o bé en lo que té de
notas en la secretaria lo senyor president duch
de Ossuna, sent son secretari don Joseph Fernández de [...]sana. Lo thenor del bitlleta de la
resolució és aquest, lo qual se entregà a vostra
senyoria il·lustre nombrat de lletra Mb:
«Haviendo puesto en manos de su magestad los papeles //s.n.r // que su señoría me entregó tocantes a
que se le dé el tratamiento de embaxador que han
obtenido otros embiados de la Diputación, se ha
servido su magestad mandarme responda a vuestra señoría que se necesita de reconocer algunos papeles para deliberar sobre esta pretención, en inteligencia de que su real ánimo es honrrar y favorecer
el Principado en todo lo que sea de su mayor consuelo, de que aviso a vuestra señoría, a quien guarde
Dios muchos y muy dilatados años. Madrid 10 de
junio 1692. El duque conde marqués.
Señor marqués de Rupit.»
A vista de aquesta resposta, aparegué quedava
garbosa la materia y ab satisfacció lo concistori, y
que no era bé inculcar ab més instàncias sobre
esta matèria, pus apar queda en millor estat encara del que antes la tenian, y més tenint lo privilegi
del senyor rey don Fernando, que és la basis de
tot lo edifici, que, encara que se entregaren los
despaits reals tras se citan, no consta de la continuació, y, més, com vostra senyoria il·lustre sap,
tal volta lo que últimament se hauria trobat observat no se sap si era lo més favorable, ab què se
donava per acentat y queda vuy en termes de alguna bona esperansa, y pot vostra senyoria il·lustre quedar en la aprehenció de que ha de merèxer
se anomene embaxador la persona enviarà vostra
senyoria il·lustres als reals peus, y no embiat.
Ademés de que, ab lo mateix paper que manà sa
magestat respondre al marquès, se veu ab
evidència queda sempre a vostra senyoria il·lustre la llibertat de continuar esta pretenció, pus
diu sa magestat «nececita //s.n.v // reconocer algunos papeles para resolver en esta pretención», y declarant més havant sa magestat apar son real ànimo ab las formals paraulas: «en inteligencia que
su real ànimo es onrrar y favorecer al Principado
en todo lo que sea de su menester», consuelo podrà
tenir vostra senyoria il·lustre de que sa magestat
a. a continuació un espai en blanc de dos centímetres.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat en el foli
433/24r-v.
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aparegué al marquès, encara que no fos havent
conseguit // s.n.v // la total resolució dels dos
punts, demanar la llicència, motivant-la ab la forma se notarà. Y bé concidera vostra senyoria
il·lustre que, havent conseguit lo principal [...]
de la comissió, que las asistèncias de terra y mar
ho han acreditat, no quedava què desitjar per la
major satisfacció del logro del fi, puix se podian
haver desvanescut las falsas veus ab las demostracions té fetas del Principat per tots los [...] a Madrid y [...] ab tants decrets y de tanta estimació lo
de la contextura de ells se deixa compèndrer. Y,
no cabent més que desitjar en la mayor atenció
de vassalls, passà lo marquès a demanar la llicència en la forma següent. Nota’s que lo mateix
motiu tingué lo marquès de parlar ab lo senyor
duch de Ossuna, tenint també la permisió de [...]
és lo vèurer lo quant pren a petxos las cosas del
Principat, que és cert sens lisonya se li pot dèurer
tot agrahiment. Y, vent las intel·ligèncias que a
voltas en algunas cosas han volgut alguns donar a
las cosas han acurregut en lo Principat y haventse sempre servit sa excel·lència donar las més certas y en crèdit del Principat, és bé tinga en lo regoneixement la atenció deguda y comprenga lo
món és [...] lo Principat a qui lo afavoreix, y per
la obligació sempre tindrà a bé se mantinga ab sa
excel·lència la bona correspondència y tot còrria
per sa mà, que pot vostra senyoria assegurar-se
ne tindrà un bon agent en tot lo que conduesca
al major consuelo y quietut de la província en lo
major servey de sa magestat.

se digne honrrar-nos ab tan expressivas paraulas
de son amor, que bé declara el quant apar sa real
clemència vol afavorir-nos. Quedant la matèria
en est estat, hauria aparegut desatenció lo permanèxer en la instància de la total resolució,
quant en la obligació de vassalls és lo mayor mèrit saber resignar-se y, per est camí merèxer-ho,
y, al no malograr-se la saó, bé se pot esperar el
que conseguesca vostra senyoria il·lustre acentada esta perrogativa de que sa magestat anomene
embaxador, quant no té em[...] lo rey el que vostra senyoria il·lustre lo anomene axís. Y, havent,
com apar, quedat ben acentat lo de las armas,
apar se pot, a son temps, discórrer lo acentar·o bé
tot, que no apar poch lo conseguir, com vostra
senyoria sap, corre[...] lo de las armas, y el que se
senyalàs al marquès [...] ministre.
Per últim, consta de las instruccions manà vostra
senyoria al marquès instàs la pretenció tenia vostra senyoria il·lustre de una no[...] insígnia y,
ve(ie)nt se tardava la real resolució, no obstant
que lo marquès procurà a instar quant li fou possible, y apar que, de las cartas que vostra senyoria
il·lustre, se donà per servida de sa sol·licitut y
aplicació, ve(ie)nt que esta matèria no era de tanta importància per a que agués la //s.n.r // Deputació y lo marquès de permanèxer en la cort per
una nineria, conseguint la aprobació de vostra
senyoria il·lustre, com consta ab carta de vostra
senyoria il·lustre en lo dietari secret del corrent
trienni, y en lo any 1691 resolgué passar a demanar llicència, aparexent que del mateix sacrifici se
conseguia lo major mèrit, quant y més que, havent procurat fer compèndrer al món lo desinterès de vostra senyoria il·lustre y que lo únich fi
de enviar al marquès era estat representar lo estat
del Principat y sa conservació, com acreditar lo
zel de ell al major servey de sa magestat, y, aparexent que se havia assò lograt, no era bé que un interès pugués donar que suspitar, ni era estat en
vostra senyoria il·lustre altre fi que son mateix
desinterès en la mayor obligació de sa primera y
innata fidelitat, pus lo primer punt és la estimació, y més aparexent se quedà ab ella, no havent
tingut notícia lo marquès de avís se li donàs de
que sa magestat agués pres resolució sobre la
matèria, que, encara que la agués presa y no favorable, apar que, no constant a vostra senyoria
il·lustre, quèda-li la llibertat de sol·licitar esta
gràcia quant tinga gust y quant lo Principat procura en merèixer, que és la obligació, pot esperar
del real agrado los mayors consuelos, que en sas
reals entranas té bona cabuda lo Principat.

s.n.r

Y, a vista dels grans gastos feia vostra senyoria
il·lustre mantenint-se lo marquès a Madrit y podria ser tal volta la falta dels medis motiu per a
que no se pugués mantenir lo tèrcio ab què vostra senyoria il·lustre serveix en son augment,
1434

«El marqués de Rupit y visconde de Joch dice a
vuestra magestad que, bien fiada y fundada esperansa será en el agrado de vuestra magestad persuadirse chiera vuestra magestad fue leal zelo, en
conocimiento de su primera y única obligación al
mayor servicio de vuestra magestad, el fin único
movió a los diputados y oydores de qüentas del
principado de Cataluña, que, como a su embaxador, el marqués de Rupit lograra la mayor fortuna de ponerse a los reales pies de vuestra magestad
y representar el estado del Principado, la importancia de su conservación, lo desabrigo de sus
fronteras, expuestas y trabajadas de las enemigas
invasiones, como el suplicar a vuestra magestad se
sirva chreer es fiel Cataluña, como los mesmos sucessos han podido acreditar y los deseos se manifiestan de merecer la presencia de vuestra magestad. Quedan los diputados y el marqués, con el
devido reconocimiento a la clemencia de vuestra
magestad, por tan benigno oýdo que ha dignado
dar a las humildes súplicas y fieles representaciones se han puesto en las manos de vuestra magestad, será del gusto de vuestra magestad admitir
las rendidas gracias del Principado, que sacrificaa a vuestra magestad el marqués en su nombre,
a. sacrifica per significa.

como por tan exprecivos decretos y respuestas con
que el agrado y amor de vuestra magestad se ha
servido honrrarle y consolarle, que bien declaran
el quanto tiene vuestra magestad presentes los
riesgos del Principado y la importancia de su conservación, pues tan eficasmente dezea vuestra
magestad lo que el Principado lealmente sollicita,
que bien se assigura en la soberana providencia
de vuestra magestad será la más eficás para las
acistencias en todos tiempos, así de tierra como de
mar, no sólo para defenderles, sino también para
reparar los daños han // s.n.v // ocasionado las
guerras, con esso alentaran los corazones de aquellos vassallos, librándose de las enemigas ostilidades y de la principal de sus penas, viéndose expuestos los fronterissos a que, violentados a vezes,
hayan de sufrir su desgracia, verse por un solo instante apartados del dominio de vuestra magestad, pues la única felicidad consiste en estar el
Principado en la gracia de vuestra magestad, su
señor natural y amado padre, por lo que, (con) la
atención devida, rinde este reconocimiento a las
plantas de vuestra magestad y, en fee de su obligación, la fidelidad y amor de vassallos permanecerá en todos tiempos con la fineza de leal zelo al
más verdadero servicio de vuestra magestad.
Siendo pues, señor, tan manifiesto el amor, agrado y clemencia con que honrra vuestra magestad
al Principado, que en el más ciego rendimiento la
resignación respeta el favor y se lo afiansa la continuación, y más mirando por su primer interés
los diputados y el marqués que lo(s) representa el
mayor servicio de vuestra magestad, posponiendo
qualquier otro, haunque sea de su lustre, a las
mayores y más vivas [...] muestras acredita el servir, ni más fin que merecer y cumplir a la más
gustosa deuda, que en ningún tiempo más que
aora lo dezea el concistorio, haunque sea con la estrechés de medios se alla, por lo que ha perdido de
sus rentas, usurpadas con las enemigas ostilidades, y haziéndolo con evidencia, manteniendo en
su augmento el tercio con que sirve a vuestra magestad, motivos estos de escusar otros gastos, y hasiéndolos el marqués estando en esta corte, si es del
agrado de vuestra magestad. Y por no cansar a
vuestra magestad, passa a suplicar a vuestra magestad se digne conce- // s.n.r // derle licencia y
permitirle restituirse a Cataluña. Y, haunque su
presencia pudiera impetrar la resolución de vuestra magestad en los dos puntos quedan pendientes, fíase de este sacrificio, dexando a la mayor
disposición y gracia de vuestra magestad más breve y favorable resolución, quando no la mereciera
aora, en el tiempo le dilatare vuestra magestad el
permisso al marqués el restituirse a Cataluña,
dignándose vuestra magestad condecender la insígnia nueva solicitan los diputados y, de nuevo,
rendidamente, suplican y humildes imploran este
consuelo a su más amado padre.
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Quedávales, señor, la esperansa fixa de que no se
mallogrará el favor, procurándolo merecer, que es
la obligación del Principado y gracia de vuestra
magestad se espera en oir sus ruegos, que los permitirá en todos tiempos como en los acuerdos para el
otro punto queda en el tratamiento de embaxador, que, haviendo vuestra magestad mandado
responderme por el duque de Ossuna formales palabras que se necesitan reconocer algunos papeles
para deliverar sobre esta pretención, en inteligencia que su real ánimo es honrrar y favorecer al
Principado en todo lo que sea de su mayor consuelo, que bien alientan la esperansa y asosiega la sollicitut, quedando el todo al sagrado amparo de
vuestra magestad, meresca esta súplica favorable
despacho, como se presenta, y sea que, en las ocasiones ofrecieren los tiempos y ocurrencias pidieren
con igual favor como esta aora, sehan admitidas y
lleguen a las manos de vuestra magestad las súplicas y representaciones de los diputados en nombre
del Principado, y, pues se asigura el medio para
afiansar su mayor logro en el mayor bien del Principado, que es el mayor servicio de vuestra magestad, meresecan benigno oído // s.n.v // por quien
vuestra magestad se ha dignado habrirles camino,
nombrando vuestra magestad al duque de Ossuna por su presidente en el Supremo de Aragón, de
que se queda muy gustoso y agradecido a vuestra
magestad fuesse la elección en persona de quien
haze toda estimación y venera el Principado, por
lo que le governó con singular aplauso y en el conocimiento tiene el duque de todo, acompañado de
sus experiencias, con el zelo le aciste al mayor servicio de vuestra magestad, se aseguran [...] interés
que es el único de el Principado. Y, informado
vuestra magestad por esse medio de la más cierta
inteligencia de su estado y demás ocasiones se ofrecieren, podrán d[...]sarse las más importantes órdenes de la rectitud y poder de vuestra magestad,
para prometer de ellas los favorables sucessos para
mayor augmento en el servicio de vuestra magestad, que es a lo que más aspira el Principado.
Permita vuestra magestad que, humilde, postre y
rinda a los pies de vuestra magestad los passos ha
dados en esta comissión, fiando de la clemencia de
vuestra magestad, como espera el [...], se dignará
asigurarse vuestra magestad se han dirigido todos, con su mayor zelo, al único interés que por su
primero [...] en el mayor servicio de vuestra magestad, que, en caso que la corta experiencia de sus
años no huviera<n> merecido lo más agradable
del gusto de vuestra magestad, compadéscalo, señor, que no será culpa de fiel y leal vassallo de
vuestra magestad, pues es el blanco al que van
siempre fiadas sus operaciones, y en su corazón ha
estado y estará siempre permanente esta immutable resolución, y será causa de singular estimación
y consuelo del marqués el que vuestra magestad se
dé por bien //s.n.r // servido de su persona y que co-
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nosca queda en la gracia de vuestra magestad,
que es la mayor felicidad a su patria.»
«Bitllete a don Juan de Larea, que sirve en ausencia de Angulo en el despacho universal:
Señor mío. Logro la ocasión de ponerme a la obediencia de vuestra señoría y suplicar a vuestra señoría se sirva poner en las manos de su magestad,
Dios le guarde, la inclusa súplica, que asiguro y
me prometo con el amparo de vuestra señoría su
más favorable despacho, lo que será de mi singular estimación y aprecio, como el merecer muchas
órdenes del mayor agrado de vuestra señoría,
cuya vida guarde el cielo largos años como puede.
Madrid y junio 4 de 1692.
Señor don Juan de Larea.»
«Excelentísimo señor. Cumpliendo mi atención a
lo precisso de su obligación, pongo en la noticia de
vuestra excelencia que, haunque quedan sin la
total resolución de su magestad, Dios le guarde,
los dos puntos, el uno tocante al tratamiento de
embaxador y el otro a la nueva insígnia sollicita
el concistorio, por escusar los grandes gastos haze
la Deputación en mi estada en esta corte, y que en
la estrechez de medios en que se alla no faltaran
los necessarios para mantener en su augmento el
tercio con que sirve a su magestad, anteponiendo
los dezeos de acreditar en esta demostración el
mayor zelo a qualquier interés pudiera // s.n.v //
ofrecerse a la más breve expedición con mi presencia y solicitud, esperando el que, en este sacrificio y
dejando a la disposición de su magestad, suplicándole permita, si se necesitare, (sobre) los humiles acuerdos, se lograra el más favorable y prompto despacho en consuelo del Principado, y más
amparándole vuestra excelencia, que, en la estimación haze el Principado de vuestra excelencia,
bien me persuado de ver en la continuación de sus
favores essa nueva obligación, passo a suplicar a
su magestad se sirva concederme licencia y permitir me pueda restituir a Cataluña.
Supplico a su magestad se digne chreer el fin único movió a los diputados a lograr yo la fortuna de
ponerme a sus reales pies <que> no fue más que de
leal zelo al mayor servicio de su magestad, a
quien rindo las devidas gracias por lo que honrra
y favoreze aquellos vassallos, como por la esperansa fija queda de que serán en todos tiempos las
fuersas se dignará su magestad enviar no sólo
para la defensa, sino también para reparar los
daños en el desabrigo ha tenido, y que, haviendo
ya habierto el camino para acudir a sus reales
plantas, con tener la fortuna de haver sido la elección de su magestad por presidente de Aragón en
la persona de vuestra excelencia, se asiguran los
mayores intereses del Principado, teniendo por sus
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primeros el mayor servicio de su magestad, esperando el consuelo de que se dará por servido su
magestad en esta mi comissión. Y, en caso que mi
corta experiencia no hubiera podido acertar a lo
más agradable (del gusto) de su // s.n.r // magestad, se compadecerá su real clemencia, siendo
vuestra excelencia a quien el Principado y yo
dev(o)os confessar todo reconocimiento, haviéndose vuestra excelencia servido contribuir al logro de
tener el consuelo con que me podré restituir a mi
patria. Permita vuestra excelencia que se le rindan las devidas gracias y se manifestará en todos
tiempos en el aprecio de las órdenes de vuestra excelencia y en mi ciega aobediencia esa obligación
y gustosa deuda, y no menos espero la tendrá por
tal el Principado, por lo que estima a vuestra excelencia, si también por lo que se interessa en sus
mayores logros, que, siendo estos el mayor servicio
de su magestad, todo acierto se asigura deseándolo a su dirección de vuestra excelencia en la continuación de sus favores, como por todo el Principado lo supplico no sólo aora, pero y en todas las
ocasiones. Quedo con todo rendimiento a las órdenes de vuestra excelencia, cuya excelentísima persona guarde el cielo por muy diletados años. Madrid y junio 3 de 1692.
Excelentísimo señor duque de Ossuna.»
Fou sa magestat servit remètrer lo paper doní
per la llicència a Estat y se publicà lo disapte als
7 de juny, y, per ocasió que lo dimars següent
tingué los autos lo senyor duch, no se veu, y,
per a que se veya, vuy, als dotse de juny, passo a
escríurer lo paper a Botello:
«Señor mío. Haunque no será necesario el acuerdo al favor que vuestra excelencia se sirve hazerme, pero, para lograr la ocasión de ponerme a la
obediencia de vuestra señoría, //s.n.v // passo a suplicar a vuestra señoría se sirva favorecerme en
que se vea oy aquel expediente mío, que ya acistirá
el señor duque de Ossuna, y todo lo que vuestra señoría adelante en la materia. Será muy de mi
particular estimación <mía> la más breve expedissión, para poder con el real permisso, sin perder
tiempo, restituirme a Cataluña. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años como deseo. Madrid
y junio 12 de 1692.
Señor don Chrespín Gonsales Botello.»
«Señor mío. Doy a vuestra señoría las devidas
gracias por el favor debo a vuestra señoría haviéndose servido disponer se viera el sábado aquel
papel mío en el Consejo. Este motivo me asigura
la continuación en el amparo de vuestra señoría
para merecer que tener más qué agradecer a
vuestra señoría, favoreciéndome en que llegue sin
dilación la consulta en mano de su magestad,

s.n.r

Dios le guarde, para que, teniendo el real permisso, pueda executar mi viaje, que assiguro a vuestra señoría será de mi mayor estimación el que me
honrre vuestra señoría en que no se me dilate.
Quedo siempre a las órdenes de vuestra señoría,
cuya vida guarde el Cielo largos años. Madrid y
junio 16 de 1692.

cándome le dé licencia para bolberse. Y, porque he
venido en concedérsela, se tendrá entendido en el
Consejo de Aragón y vos, el presidente, duque de
Ossuna, se lo daréis a entender así, y que han sido
sus operaciones muy conformes a su zelo y obligaciones y de toda mi gratitud quanto ha executado en
ellas. En Madrid, a 22 de junio de 1692.

Señor don Chrespín Gonzáles y Botello.»

Al duque de Ossuna.»

Al secretari del despatx escrigué lo marquès altre paper com se segueix:

Obtinguda la llisència y havent lo marquès passat
a demanar llicència, se li senyalà per // s.n.r // sa
magestat. Y, havent procurat a boca recupilar per
mayor y dir-li lo que havia representat lo agrahiment del Principat la esperansa los quedava a tots
de que lo honrraria sa magestat ab la presènsia,
com en tenir-los presents per socórre’ls ab las
mayors asistèncias per librar-se de las enemigas
invasions, y, juntament no olvidarse de posar en
la comprenció de sa magestat la fidelitat del Principat, respongué sa magestat que «así lo creo de
tan buenos vassallos». Per ocasió de la indisposició de la reyna reynant, no pogué lograr lo marqués besar la real mà, però ho logrà ab la reyna
mare, qui ab tot y singularíssim agrado rebé al
marquès, y, havent-lo recomanat lo Principat, se
mostrà sa magestat ab gust de amparar-lo ab lo
rey nostre senyor, que Déu guarde.

«Señor mío. Para no cansar a vuestra señoría con
estas líneas, para merecer del favor de vuestra señoría su continuación, suplicando a vuestra señoría que, sirviéndose poner mi rendimiento a las
reales plantas, permita su clemencia el que implore su resolución de su mayor agrado tocante a lo
que representé en el papel pusse en manos de vuestra señoría, de que me persuado estará ya en manos de su magestad la consulta que, en la estrechés
de medios en que se alla la Diputación y los míos
cortos por las pérdidas de mi mayor patrimonio,
que me tiene el enemigo, no permiten gastos, pero
siempre la resignación al mayor gusto de su magestad es el único blanco de mi anelo, y, permitiéndome su magestad la buelta, no me queda
para su execución que besar su mano, que será con
el mayor consuelo mereciendo la gracia de su magestad y el que vuestra señoría me favoresca con
sus órdenes, cuya vida guarde el cielo dilatados
años como puede. Madrid y junio 16 de 1692.»

«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Vostra senyoria il·lustre servesca’s admètrer esta relació encara que no serà ab lo estil més plausible, però totavia serà conformant-se ab lo que ha passat, y
vostra senyoria il·lustre perdonarà lo que hauré
pogut comètrer de falta en la comisió, que ya
previnguí a vostra senyoria il·lustre que las experièncias no eran per empenyo de tant pes, totavia he procurat en lo mayor desempenyo y todas las ocasions quedaré rendit als ordes de
vostra senyoria il·lustre. Barcelona y juliol 24 de
1692. [...] son més obligat servidor, el marquès
de Rupit y vescompte de Joc.

Havent-se vista la matèria en Estat, se remeté al
marquès la llicència en la forma se nota, que,
per tocar a sa persona, se quedà ab lo original:
«Su magestad, Dios le guarde, se ha servido de
conceder a vuestra señoría la licencia que le suplica para bolberse a Cataluña, y a mi me ha mandado lo dé a entender así a vuestra señoría y que
han zido sus operaciones muy conformes al zelo y
obligaciones de vuestra señoría, y de toda la gratitud de su magestad //s.n.v // quanto ha executado
en ellas, como lo entenderá por la copia adjunta
del decreto de su magestad, que he querido remitirla porque vea vuestra señoría con más individualidad la satisfacción con que queda su magestad de las operaciones de vuestra señoría, a quien
guarde Dios dilatados años. Madrid, a 13 de junio de 1692. El duque conde marqués.

Il·lustríssims y fidelíssims senyors los diputats y
oÿdors de comptes del principat de Catalunya.»
433
/3r

El marqués de Rupit.»
«El marqués de Rupit me ha representado que dezea restituirse a Cataluña, de donde vino en nombre de aquellos diputados, a poner en mi noticia las
desprevenciones con que se allava el Principado a
fin de que se atendiesse a su conservación, supli1437

A
Yo, Francisco Fernándes Lorenzana Miranda,
secretario de el rey nuestro señor, residente en essa
su corte y villa de Madrid, doy fe que oi, día de la
fecha, parezieron ante mi don Benito de Pelegrí,
axente del Principado de Cataluña y ciudad de
Barzelona y capitán de cavallería, y don Luis
Marí, júdize, residentes al presente en (dicha) villa, y, devaxo de juramento que hicieron a Dios y
una cruz en forma, dijeron que el día veinteysiete
deste presente mes y año an bisto entrar en la casa
al ilustrísimo señor marqués de Rupit, visconde
de Yop, gentilhombre de la cámara del rey nues-
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tro señor, cavallero y comendador de la horden de
Santiago y embaxador enviado por el muy ilustre
principado de Cataluña y condados de Rosellón y
Cerdaña al rey nuestro señor, que Dios guarde, y
ambos dijeron conocer a dicho ilustrísimo señor
marqués y lo firmaron. Y yo, secretario, doy fe conozco al dicho don Luis Marí, júdize, y [así] lo
suscrivo y firmo en esta villa de Madrid a veinteyocho días del mes de diziembre de mill seiscientos
y nobenta y uno. Don Benito de Pelegrí. Don Luis
Marí, judice. Testimonio desto doi, Francisco de
Miranda.
433
/6r

se les ha dado y da entera fee y crédito, así en juicio como fuera del. Y, para que conste de su pedimento donde combenga, [...] el presente en Madrid, a tres del mes de março año de mill y
seiscientos y nobenta y dos. En testimonio de verdad: Don García de [...]. Christoval [...].
433
/17r

B
Yo, Juan de Reales, scrivano del rey nuestro señor, vecino de la villa de Madrid, que vivo y tengo mi oficio en la calle Ancha de san Bernardo,
en casa [...], doy fee que, de pedimiento del ilustrisimo señor don Francisco de Bournombille de
Perapertusse Vilademany y Cruilles, marqués de
Rupit y vizconde de Joch, varón de Raboullet y
de Orcau, gentilhombre de la cámara del rey
nuestro señor, cavallero comendador de la horden de Santiago y embaxador del ilustrísimo y fidelísimo principado de Cataluña y condados de
Rosellón y Cerdaña a su magestad, que Dios
guarde, he bisto poner las armas del dicho principado de Cathaluña a un lado de la puerta principal de las casas en que bive su señoría ilustrísima, en la dicha calle Ancha de san Bernardo, en
la misma forma y manera que lo estilan y tienen
los demás señores embaxadores en esta corte, las
quales se pusieron el dia viernes quatro deste presente mes de henero, y oy, día de la fecha deste, actualmente lo estan, sin que se le aya puesto contradicción, embarazo ni impedimento hasta
aora por persona alguna. Y, para que en todo
tiempo conste del pedimento de dicho ilustrísimo
señor marqués de Rupit, doi este testimonio, estando presentes a ello don Eduardo O[liv]ar, secretario de su magestad, // 433/6v // y don Luis
Manuel, júdize, y Bernardo de Albiz Samaniego, residentes en esta villa de Madrid, que lo firmaron como testigos junto con el escrivano en
Madrid, a siete días del mes de enero del año de
mil seiscientos nobenta y dos. Don Eduardo Olivar. Luis Manuel, judize. Bernardo de Albiz. Y
en fe de ello lo signo dicho día en testimonio de
verdad. Don Juan de Reales.
Los scrivanos del rei nuestro señor residentes en
esta su corte y villa de Madrid que aquí signamos
y firmamos, zertificamos y damos fee que don
Juan de Reales, de quien el testimonio de arriba
está signado y firmado, es scrivano de su magestad como se nombra y se titula, habido y tenido
por fiel, legal y de toda confianza, y, como tal, a
las scripturas, testimonios, autos e instrumentos
que ante él // s.n.r // han pasado y pasan siempre
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«Yo, Juan de Reales, scrivano del rey nuestro señor, vecino desta villa de Madrid, doy fee que oy,
día de la fecha deste, fuí llamado de horden del
ilustrísimo señor don Francisco de Bournombille
de Perapertusa Vilademan y Cruilles, cavallero
comendador de la horden de Santiago, varón de
Raboullet y de Orcau, marqués de Rupit y vizconde de Joph, gentilhombre de la cámara del rey
nuestro señor y embaxador del principado de Cataluña y condados de Rossellón y Cerdaña en esta
corte, y, estando con su señoría ilustrísima, me insignuó que, habiendo tenido audiencia con su
magestad, que Dios guarde, le suplicó se sirbiese
de nombrar ministro con quien conferir las dependencias tocantes a la embaxada que había benido de horden de los diputados del principado de
Cathaluña, y, por un papel que le escribió el excelentísimo señor duque de Osuna firmado de su
mano, su fecha en beinteynuebe de henero deste
año de nobenta y dos, le participó como estaba
nombrado su excelencia para este efecto,
// 433/17v // según se expresa en dicho papel, que
original dél entrego para que aquí le insiera, y lo
que su thenor escrivo se sigue: «Que su magestad se
ha serbido de nombrarme para que oiga a vuestra
señoría en los negocios y dependencias a que ha benido. Particípolo a vuestra señoría de horden de
su magestad para que se halle con esta noticia.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años como
deseo. Madrid, veinte y nuebe de henero de mill y
seiscientos y nobenta y dos. Besa la mano de vuestra señoría el duque conde marqués.
Señor marqués de Rupit.»
El qual dicho papel ba cierto y berdadero y concuerda con su original, que bolbí a entregar al dicho ilustrísimo señor marqués de Rupit, de que
doy fe y a que me refiero. Y, estando presentes el capitán de cavallos don Benito de Pelegrí, secretario
de su magestad en el Supremo Consejo de Aragón,
y don Antonio de Losta, agente fiscal del dicho Supremo Consejo, debaxo de juramento que hiçieron
a Dios y a una cruz en forma, dijeron que han bisto la firma puesta en el papel ynserto y es propia
del dicho excelentísimo señor duque de Osuna y la
que acostumbra hazer, por haberle bisto escribir y
firmar en diferentes ocasiones, y siempre el
// s.n.r // estilo de poner en su firma duque conde
marqués, sin que en ello aya duda, por cuya razón
les consta ser cierto, y así lo declaran debaxo del dicho juramento en que se afirmaron y lo firmaron,
y el dicho ilustrísimo señor marqués de Rupit me

pidió se lo diese por testimonio para presentarlo
donde le combenga, en cuya conformidad doi este
en la villa de Madrid, a siete días del mes de junio
del año de mill y seiscientos nobenta y dos. Don Benito de Pelegrí. Don Antonio de Losta. Y en fe de
ello lo signé dicho día, mes y año dichos, en testimonio de verdad. Don Juan de Reales.
Los scrivanos del rey nuestro señor que aquí signamos y firmamos damos fee que Juan de Reales, de
quien ba signado y firmado el testimonio de arriba, es scrivano de su magestad como se nombra,
habido y tenido por fiel, legal y de toda confianza,
y como tal a las scripturas y autos que ante él han
pasado y pasan //s.n.v // y en que se les ha dado y da
entera fee y crédito, en juicio y fuera dél. Y para
que conste damos el presente en la villa de Madrid,
a diezyseis días del mes de junio del año de mil y
seiscientos y nobenta y dos, en testimonio de verdad. Don García de [...]. Don Christóval [...].

434
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384
El ducha de Medinasidònia, llochtinent y capità
general, etcètera.
Reverent en Christo Pare, egregi, nobles, magnífichs y amats de la real magestat los il·lustres y
fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo
rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de la real Cancelleria del Consell Supremo de Aragó que és del
thenor següent:
El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Con vuestra carta de XIX de junio deste año se ha recivido la proposición que los
diputados y oydores de qüentas del General de essos Principado y condados os entregaron para los
lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos asta el día XXXI de
março de este presente año. Y, haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen, considerado lo que de ellos se os ofreze y otros
de quien tengo satisfacción para concurrir a estos
oficios, usando de la facultad que el rey, mi señor
y padre, que aya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación los privilegios de sus constituciones y en la insiculación general que hizo, en
conformidad de dicha reserva, en XXXI de enero
MDCLIIII, de poder nombrar las personas que le
pareciere, assí de las propuestas por los diputados y
a. reials decrets i memorial intercalats entre els folis 433v i
434r del trienni 1689-1692.
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oydores como de qualesquier otras que bien visto le
fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes hasta el día refereido a los que se siguen.
Diputados eclesiasticos: para el lugar de diputado
eclesiastico capitular de Gerona, que vaca por haver dejado el canonicado don Domingo Batlle, al
doctor Joseph Regás, arcidiano y canónigo de Gerona. Diputados militares: para el lugar de diputado militar de la veguería de Barcelona, que
vaca por muerte de mosén Ramón Castelló, a mosén Miquel Clariana. Para el lugar de diputado
militar de la veguería de Tarragona,que vaca
por muerte de don Luýs de Cartellá y Descallar, a
don Anton de Lanuza y Oms. //434/2v // Para el
lugar de diputado militar de la veguería de Cerbera, que vaca por muerte de mosén Francisco de
Vilallonga, a mosén Manuel Desvall. Para el lugar de diputado militar de la veguería de Vique,
que vaca por muerte de mosén Francisco Puig de
Salit y Malla, a micer Juan de Copons y Falcó.
Oydor militar: para el lugar de oydor militar de
la veguería de Barcelona, que vaca en dicha bolsa
por muerte de mosén Felix Semmanat y de Toralla, a mosén Joseph Manuel de Terré y Paguera.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Cervera, que vaca por muerte de mosén Juan
Francisco Sabater, a mosén Francisco Calderó y
Desplans. Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Cervera, que vaca por haver pasado mosén Juan de Copons y Falcó de oydor a diputado, a mosén Carlos de Puigjaner y de Oris.
Para otro lugar de oydor militar de la misma veguería de Cervera, que vaca por haver pasado
mosén Antón de Lanuza y de Oms de oydor a diputado, a mosén Joseph de Marlés y Massana.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Urgell, que vaca por muerte de Gerónimo de
Olsina y Riusech, a mosén Domingo Mora. Para
otro lugar de oydor militar de la veguería de
Puigcerdán, que vaca por muerte de micer Salvador de Tamarit, a don Juan de Lupián y Agulló.
Para otro lugar de oydor militar de la veguería
de Gerona, que vaca por haver pasado mosén Miquel de Clariana de oydor a diputado, a mosén
Joseph de Magarola. // 434/3r // Para otro lugar
de oydor militar de dicha veguería y sotsveguería
de Besalú, que vaca por haver pasado mosén Manuel Desvall de oydor a diputado, a mosén Francisco Vivet.
Diputados reales: para el lugar de diputado real
de la veguería de Barcelona, que vaca en esta bolsa por muerte de mestre Pallarí Juncar, al doctor
micer Joseph Güell y Oller. Para otro lugar de la
misma bolsa de diputado real de la dicha veguería de Barcelona, que vaca por muerte de mestre
Joseph Bas, al doctor Joseph Alós y Ferrer. Para
otro lugar de diputado real de la dicha veguería
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de Barcelona, que vaca por renuncia de mestre
Jaume Elías, al doctor micer Salvador Móra y
Bosser, ciudadano honrrado de Barcelona.

precalendat reial orde de sa magestat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Data en Barcelona
als XIIII de juliol MDCXCII.

Oydores reales: Para el lugar de oydor real, que
vaca en esta bolsa de la beguería de Barcelona por
muerte de micer Francisco Oscorsell, al doctor
micer Francisco Gallart y Pastor, ciudadano
honrrado de Barcelona. Para otro lugar de oydor
real de la dicha veguería de Barcelona, que vaca
por muerte de micer Joseph Dalta, al doctor micer
Pere Serra. Para otro lugar de oydor de la dicha
veguería de Barcelona, que vaca en esta bolsa por
haver pasado el doctor micer Salvador Móra y
Bosser de oydor a diputado, al doctor micer Joseph
Cormellas. Para otro lugar de oydor real de la
misma veguería de Barcelona, que vaca por
muerte del doctor Joseph Alós y Ferrer de oydor a
diputado, al doctor micer Ignacio Costa y Biñola.
Para otro lugar de oydor real de dicha veguería
de Barcelona, que vaca por haver pasado el doctor
micer Joseph Güell y Soler de oydor a diputado, al
doctor micer Joseph Febrer. Para otro lugar de oydor real de la veguería de Lleyda, que vaca por
muerte de mosén Francisco Arguila y Milarnau,
a mosén Thomás Capdevila, ciudadano honrado
de Barcelona.

Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Idem cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXV.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña que pongan en execución la orden de
su magestad arriba expressada.
434
/4r

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes en dichas
bolsas, en la conformidad que lo estan los demás
insiculados en ellas, pero que sólo tengan derecho
a estarlo mientras //434/3v // yo no se lo prohibiere, sin que por quedar insiculados puedan alegar
ni pretender derecho de pocessión ni otro alguno
para estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos con causa o sin ella, como me pareciere,
por ser conforme a la reserva que se hizo el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, de lo tocante a estas insiculaciones en la concesión que hizo de las
constituciones y privilegios al Principado. Y, en
esta conformidad, libraréis este nombramiento a
los diputados y oydores de qüentas para que insiculen y pongan en las bolsas de dichos oficios a las
personas arriba nombradas, guardando en ellas
la forma acostumbrada en semejantes casos,
Dado en Madrid, a V de julio MDCXCII. Yo el rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens, Don Josephus Rull, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit Marchio
de Tamarit, Vidit marchio de Laconi. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits y executats,
per ço vos diem y manam que encontinent, sens
mora ni dilació alguna, poseu en execució lo
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Número 385
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general, etcètera.
Reverent en Christo Pare, egregi, nobles, magnífichs y amats de la real magestat los il·lustres y
fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo
rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà
y despatxat en deguda forma de la real Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, que és del
thenor següent:
«El rey. Ilustre duque de Medina Sidonia, primo,
gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y
capitán general. Haviendo visto la proposición
que han hecho los diputados y oydores de cuentas
del General de essos Principado y condados, la
qual me remitís en carta de XIX de junio de este
año, para los lugares vacantes en las bolsas de los
oficios del General y casa de la Diputación que corren por insaculación hasta el día XXXI de março
próximo passado y discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen y lo que de ellos se os
ofreze y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que aya gloria, se reservó en la concessión que les
hizo de sus privilegios y de la forma en que han de
correr estas insaculaciones, y de lo dispuesto en
XXXI de enero MDCLIIII y XXVI de agosto MDCLV de
poder nombrar las personas que le pareciere para
estar insaculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por los diputados y oydores como de otras,
las que pareciere convenir, he resuelto nombrar
para dichos lugares vacantes hasta el día referido
a los que se siguen.
Bolsa de asessor y abogado fiscal: Para el oficio de
los dos asessores y avogado fiscal, que vaca en esta
bolsa por renuncia del doctor micer Antón de Vilaplana, al doctor don Francisco de Balaguer.
Bolsa para el oficio de donador de plomos: para el

oficio de donador de los plomos y lugar que vaca
en esta bolsa por muerte de mosén Francisco Vilallonga, a don Francisco de Calderó y Desplans.
// 434/4v // Para otro lugar del mismo oficio, que
vaca en esta bolsa por muerte de mosén Francisco
Puig de Salit y Malla, a don Guillen Ramón de
Ivorra. Bolsa de regente las cuentas: para un lugar del oficio de regente las cuentas, que vaca en
dicha bolsa por muerte de mosén Francisco Puig
de Salit y Malla, a mosén Miquel Ciurana. Para
otro lugar del mismo oficio, que vaca en esta bolsa
por renuncia del doctor Antón Berenguer, de presente oydor real, al doctor Epifanio Berenguer.
Bolsa de exactor: para un lugar del oficio de exactor, que vaca en esta bolsa por muerte de mosén
Francisco Vilallonga y Xammar, a mosén Francisco de Prats y Codina. Bolsa de escriviente de regente las cuentas: para un lugar del officio de escriviente de regente las cuentas, que vaca en esta
bolsa por muerte de mosén Francisco Puig de Salit
y Malla, a don Juan Rexach. Bolsa de síndico:
para un lugar del officio de síndico, que vaca en
esta bolsa por muerte de don Luís de Cartellá y
Descallar, a don Francisco Viver. Para otro lugar de este mismo oficio de síndico, que vaca en
esta bolsa por muerte de mosén Ramón de Castelló, a don Estevan Bellet de Sampsó. Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor: para un lugar de este officio de ayudante tercero de la
escrivanía mayor, que vaca en esta bolsa por renuncia de Francisco Torres mayor, notario público de Barcelona, a Francisco Torres menor, notario público de Barcelona. // 434/5r // Bolsa de
asessor y avogado fiscal de la visita: Para un lugar de assessor y abogado fiscal de la visita, que
vaca en esta bolsa por muerte del doctor Francisco
Escorcell, al doctor micer Pablo Roma. Bolsa de
escrivano mayor y sus ayudantes de la visita:
Para un lugar de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita, que vaca en esta bolsa por renuncia de Francisco Torres mayor, notario público de
Barcelona, a Francisco Torres menor, notario público de Barcelona. Bolsa de procuradr fiscal de la
visita: para un lugar de procurador fiscal de la
visita, que vaca en esta bolsa por muerte de Matheo Sentís, a mestre Pere Juan Soler. Para otro
lugar de procurador fiscal de la visita, que vaca
en esta bolsa por muerte de mosén Francisco Puig
de Salit y Malla, al doctor micer Joseph Llauder,
ciudadano honrado de Barcelona.

yo no se lo prohibiere, sin que por quedar aora insiculados en ellas puedan alegar ni pretender derecho de pocessión ni otro alguno para estarlo no
siendo mi voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos y desinsicularlos
con causa o sin ella, como me pareciere, por ser
conforme a la reserva que su magestad se hizo de
lo tocante a estos oficios en la concesión de dichas
constituciones y privilegios a esse Principado y
condados. Y, en esta conformidad, libraréis este
nombramiento y insaculación a los diputados y
oydores de qüentas, y tendréis la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi
señor y padre, ordenó en // 434/5v // la insaculación que hizo para estos oficios en XXVI de agosto
de MDCLV. Dado en Madrid, a V de julio MDCXCII. Yo el rey.
Vidit Marchio de Castellnovo. Vidit don Joannes
Baptista Pastor, regens. Vidit don Felix de Marimon. Vidit marchio de Tamarit. Vidit marchio
de Laconi. Don Josephus de Haro et Lara, secretarius.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits y executats,
per ço vos diem y manam que encontinent, sens
mora ni dilació alguna, poseu en execució lo
precalendat reial orde de sa magestat, per ser
esta sa real voluntat y nostra. Data en Barcelona
als XIIII de juliol MDCXCII.
Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí.
Idem cancellarius. Don Joannes Baptista de
Aloy, secretarius.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cataluña que pongan en execución la orden de
su magestad arriba expressada.
434
/6r

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes, en la forma
y manera que lo estan los demás insiculados en
ellas, y como está dispuesto y declarado por el rey,
mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación que se hizo de estos oficios y otros de esta calidad en XX de agosto de MDCLV, y sólo tengan derecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras
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Número 386
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vuy vacants de deputats y oÿdors de comptes fins lo
die present des de als 27 de maig pròxim passat,
en què fonch tramès a sa magestat, Déu lo guarde, la proposició de subjectes dels llochs vacants
de deputats y oÿdors fins dit die de vint-y-set de
maig, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
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Deputats militars: per lo lloch de deputat militar
de la vegueria de Barcelona, que vaca per mort
de mossèn Pau Salvador, se proposan mossèn
Balthazar Bru y Cantas, mossèn Anthon Bru.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per
mort del excel·lentíssim don Joan Francisco de
la Cerda y Aragón, comte de Ampúrias, fins y a
tant hi hage legítim pocessor capàs en lo dit
comptat de Ampúrias, don Francisco Sans y de
Miquel, don Joseph Areny. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Cervera , que vaca
per mort de dit excel·lentíssim don Joan de la
Cerda y Aragón, duch de Cardona, fins y a tant
hi hage legítim pocessor capàs en dit ducat de
Cardona, se proposan don Francisco Grimau,
don Joan Copons y Grimau. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Urgell, // 434/6v //
que vaca per munta de mossèn Balthazar Bru y
Canta de oÿdor a deputat, se proposan mossèn
Thomàs Martí y de Vilanova, mossèn Gabriel
Masdéu. Per lo lloch de oÿdor real de la vegueria
de Gerona, que vaca per haver muntat de oÿdor
a deputat mossèn Fèlix Ferrer, se proposan
mossèn Fèlix Albert Ferrer, mossèn Balthazar
Ferrer. Datat en Barcelona als XV de juliol
MDCLXXXXII. Don Joan de Lanuça y de Oms,
comte de Plasència. Don Joan Vivet. Lo doctor
Narcís Camps. Doctor y canonge Miquel Joan
Bosch. Doctor Anthon Berenguer. Hieronymus
Brotons, notarius publicus, scriba maior Generalis Catalonie subrrogatus.

436
/1r

lent se observe en tot lo demés lo ús y costum
tingut en semblants insaculacions, per ésser esta
voluntat de sa magestat y nostra. Data en Barcelona, a [...] de juliol MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan
Taverner y Rubí.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en execución la horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/2r

Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Joan de Capons y Falcó nos és estat representat que en lo
lloch de diputat militar de la vegueria de Vich,
que vaca per mort de mossèn Francisco Puig
de Salit y Malla, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat dient «a mossèn
Juan de Copons y Falcó» y que, per dit respecte, essent noble, féu reparo en que resta insaculat com a mossèn. Y, per quant la yntenció
de sa magestat no és just reste frustrada en manera alguna, per so vos diem y manam que inseculeu al dit don Juan de Copons y Falcó en
lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sia
noble, a què per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tot lo demés lo ús y costum tingut
en semblants insaculacions, per ésser esta voluntat de sa magestat y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel
Joan Taverner y Rubí.

Número 389
Lo ducha de Medinasidònia, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Miquel Clariana nos és estat representat que en lo lloch de
diputat militar de la vegueria de Barcelona, que
vaca per mort de mossèn Ramon Castelló, ve
anomenat en las inseculacions fetas per sa magestat com a mossèn y que, essent noble, féu reparo en que reste inseculat com a mossèn. Y,
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, per so vos
diem y manam que inseculeu al dit don Miquel
Clariana en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sia noble, a què per esta vegada dispensam en quan menester sia a est impediment, vo-

Número 390

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXIIII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/3r

a. ordres intercalades entre els folis 435v i 436r del trienni
1689-1692.
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Número 391
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.

Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Josep Manuel
de Terré nos és estat representat que en lo lloch
de diputat militar de la vegueria de Barcelona,
que vaca per mort de mossèn Fèlix Semmenat y
de Toralla, ve anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat dient «a mossèn Juseph
Mauel de Terré y Paguera», y que, per dit respecte, féu reparo, esent noble, en què restàs ynsaculat com a mossèn. Y, per quant la yntenció
de sa magestat no és just que reste frustrada en
manera alguna, per so vos diem y manam que
inseculeu al dit don Juseph Manuel de Terré y
Paguera en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sia noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sia, per ésser esta voluntat de sa magestat y nostra. Data en Barcelona,
als XV de juliol MDCXCII. Per expressa delegació
de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/5r

Lo duch de MedinaSidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Carlos de
Puigjaner y de Oris nos és estat representat que
en lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Servera, que vaca per munta de oïdor a diputat
(de) mossèn Juan de Copons y Falcó, ve anomenat en las inseculacions fetas per sa magestat
dient «a mosén Carlos de Puigjaner y de Oris»,
y que, per dit respecte, essent noble, féu reparo
en que reste inseculat com a mossèn. Y, per
quant la intenció de sa magestat no és just que
reste frustrada en manera alguna, per so vos
diem y manam que inseculeu al dit don Carlos
de Puigjaner y de Oris en lo lloch sobredit com
a mossèn, no obstant sia noble, a què per esta
vegada dispensam en quant menester sia a est
impediment, per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Data en Barcelona, als XV de
juliol MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència, lo doctor Miquel Joan Taverner y
Rubí.

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXV.
Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/4r

Número 392
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Francisco de
Calderó y Desplans nos és estat representat que
en lo lloch de diputat militar de la vegueria de
Servera, que vaca per mort de mosèn Juan Francisco Sabater, ve anomenat en las inseculacions
fetas per sa magestat dien «a mossèn Francisco
de Calderó y Desplans», y que, per dit respecte,
esent noble, féu reparo en que reste inseculat
com a mossèn. Y, per quant la intenció de sa
magestat no és just que reste frustrada en maner
alguna, per so vos diem y manam que inseculeu
al dit don Francisco de Calderó y Desplans en lo
lloch sobredit com a mossèn, no ostant sia noble, a què per esta vegada dispensam en quant
menester sia a est impediment, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Data en
Barcelona, als XV de juliol MDCXCII. Per expressa
delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel
Joan Taverner y Rubí.

Número 393

In curie locumtenentie, XIII, folio CCXXXXV.
Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/10r
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Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat los
inseculadós que de present vos trobau junts en
la casa de la Diputació del General de Catalunya
de la present ciutat per la inseculació de pròxim
fahedora. Per part de don Balthazar Bru nos és
estat representat que en la insaculació per nós
feta del lloch de diputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Pau de
Salvador, lo havem anomenat dient «a mossèn
Balthazar Bru y Canta», y que, per dit respecte,
essent noble, féu reparo en que reste insiculat
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com a mossèn. Y, per quant no és just que la real
intenció reste frustrada en manera alguna, per
ço vos diem y manam que insiculeu al dit don
Balthazar Bru y Canta en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se ha tingut en semblants insiculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol
MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

436
/7r

Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Juan de Llupià nos és estat representat que en lo lloch de
oïdor militar de la vegueria de Puigcerdà, que
vaca per mort de mossèn Salvador de Tamarit,
ve anomenat en las insiculacions fetas per sa magestat dient «a don Juan de Llupià y Agulló» y
que, per dit respecte, essent noble, féu reparo
en que reste insiculat com a mossèn. Y, per
quant la intensió de sa magestat no és just que
quede frustrada en manera alguna, per ço vos
diem y manam que inseculeu al dit don Juan de
Llupià en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment,
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol MDCXCII.
Per expressa delegació de sa excel·lència, lo
doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXVII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/6r

Número 394
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Juseph de
Marlès y Massana nos és estat representat que
en lo lloch de oïdor militar de la vegueria de
Servera, que vaca per munta de oïdor a diputat
(de) mossèn Anthon de Lanusa y de Homs, ve
anomenat en las insaculacions fetas per sa magestat dient «a mossèn Juseph de Marlès y Massana», y que, per dit respecte, essent noble, féu
reparo en que reste inseculat com a mossèn. Y,
per quant la intenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, per so vos
diem y manam que insiculeu al dit don Juseph
de Marlès y Massana en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se ha tingut en semblants insiculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol
MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

Número 395

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXIIII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/8r

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXIII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.

1444

Número 396
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat los
inseculadós que de present vos trobau junts en
la casa de la Diputació del General de Catalunya
de la present ciutat per la inseculació de pròxim
fahedora. Per part de don Juseph de Magarola
nos és estat representat que en lo lloch de oïdor
militar de la vegueria de Gerona, que vaca per
munta de oïdor a diputat de mossèn Miquel de
Clariana, ve anomenat en las insiculacions fetas
per sa magestat dient «a mossèn Juseph de Megarola» y que, per dit respecte, essent noble, féu
reparo en que reste insiculat com a mossèn. Y,
per quant la yntenció de sa magestat no és just
que reste frustrada en manera alguna, per so vos
diem y manam que inseculeu al dit don Juseph
de Magarola en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment,
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nos-

lació per nós feta del lloch de oÿdor militar de la
vegueria de Urgell, que vaca per munta de
mossèn Belthazar Bru y Canta, lo havem anomenat dient «mossèn Vicens de Magarola», y
que, per dit respecte, essent noble, féu reparo
en que reste insaculat com a mossèn. Y, per
quant no és just que la real intenció reste frustrada en manera alguna, per ço vos diem y manam que insaculeu al dit Vicens de Magarola en
lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie
noble, a què per esta vegada dispensam en
quant menester sie a est impediment, volent se
observe en tot lo demés lo ús y costum se à tingut en semblants insaculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Data en
Barcelona, als XV de juliol MDCXCII. Per expressa
delegació de sa excel·lència, lo doctor Miquel
Joan Taverner y Rubí.

tra. Data en Barcelona, als XV de juliol MDCXCII.
Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.
In curie locumtenentie, XIII, folio CCXXXXIII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/9r

[Número ...]
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Francisco Vivet nos és estat representat que en lo lloch de
oïdor militar de la vegueria de Girona, que vaca
per aver pasat mossèn Manuel Desvall a diputat,
ve anomenat en las inseculasions fetas per sa
magestat com a mossèn, y que, essent noble,
féu reparo en que reste inseculat com a mossèn.
Y, per quant la intenció de sa magestat no és
just que reste frustrada en manera alguna, per
so vos diem y manam que inseculeu al dit don
Francisco Vivet en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se à tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol
MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

In curie locumtenentie, XIII, folio CCXXXXVIII. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en execución la horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/12r

In curie locumtenentie, XIII, folio CCXXXXI.
Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/11r

Número 399
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Vicens Magarola nos és estat representat que en la insacu1445

Número 400
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat los
inseculadós que de present vos trobau junts en
la casa de la Diputació del General de Catalunya
de la present ciutat per la inseculació de pròxim
fahedora. Per part de don Miquel Cordelles nos
és estat representat que en la insaculació per nós
feta del lloch de diputat militar de la vegueria de
Lleyda y sotsvegueria de Pallàs, que vaca per
mort de mossèn Martí de Borrell, lo havem anomenat dient «a mossèn Miquel de Cordellas», y
que, per dit respecte, sent noble, féu reparo en
que reste insaculat com a mossèn. Y, per quant
no és just que la real intenció reste frustrada, per
ço vos diem y manam que insaculeu al dit don
Miquel de Cordellas en lo lloch sobredit com a
mossèn, no obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo
ús y costum se à tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Data en Barcelona, als XV de juliol
MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCXXXXIX. Don Juan Baptista de Aloy, secretarius.

[ 1692 ]

[ 1692 ]

en lo infraescrit memorial: mossèn Emanuel
Meca y Berardo, mossèn Lluýs de Foxà. Per lo
lloch de deputat real de Barcelona, que vaca per
mort de mossèn Christòfol Lledó, ciutedà honrat de Barcelona, per cumplir lo número dels
que faltan en dita bolsa de la qual se ha de fer extracció, se proposan a vostra excel·lència mossèn
Christòfol Lledó y Carreras, ciutadà honrat de
Barcelona, doctor misser Mariano Bofarull. Per
lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per
munta de dit mossèn Christòfol Lledó y Carreras de oÿdor a deputat, se proposan mestre Joseph Capllonch, mestre Joan Duran. Data en
Barcelona als XXI de juliol MDCLXXXXII.

Vuestra excelencia manda a los inseculadores
que se hallan juntos en la casa de la Diputación
del General de Cataluña que pongan en execución la horden de vuestra excelencia arriva expresada.
436
/13r

Número 401
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat
los inseculadós que de present vos trobau junts
en la casa de la Diputació del General de Catalunya de la present ciutat per la inseculació de
pròxim fahedora. Per part de don Thomàs Martí y de Vilanova nos és estat representat que en
la insaculació per nós feta del lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cervera, que vaca per
mort de mossèn Miquel de Sabater y Lledó, lo
havem anomenat dient «mossèn Thomàs Martí
y de Vilanova» y que, per dit respecte, essent
noble, féu reparo en que reste insiculat com a
mossèn. Y, per quant no és just que nostra real
intenció reste frustrada, per ço vos diem y manam que insaculeu al dit don Thomàs Martí de
Vilanova en lo lloch sobredit com a mossèn, no
obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sie a est impediment,
volent se observe en tot lo demés lo ús y costum
se ha tingut en semblants insaculacions, per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Data en Barcelona, als XVI de juliol MDCXCII.
Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.

438
/2r

In curie locumtenentie, XIIII, folio CCL. Don
Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.

438
/1r

Número 403
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, per al lloch
vacant de oÿdor militar de la vegueria de Cervera, que vaca per mort del doctor Francisco
Moxó, per cumplir lo número dels que faltan en
dita bolsa de què se ha de fer extracció, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts
a. ordres i memorials intercalats entre els folis 437v i 438r del
trienni 1689-1692.
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Núm. 405
Lo duch de Medinasidònia, llochtinent y capità
general.
Reverent en Christ Pare, egregi, nobles, magnífics y amats de la real magestat los il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de comtes del General de Catalunya en Barcelona residints. Nobles
y amats de la real magestat los insiculadors que
vos trobau junts en dita casa per la insiculació
de pròxim fahedora. Sobre la nominació que sa
magestat, que Déu guarde, és estat servit manar
fer en esta noba insiculació dels llochs vacants
de las bosas de diputats y oïdors de comptes de
aquexa casa y Generalitat, havem vist la proposició de subjectes que han romàs vacants dels que
venian insaculats y altres que an vacat des de
trenta de maig proppassat, que per vostra part
nos haveu presentat per a cumplir lo número de
ells en las bosas que se à de fer la pròxima extracció y lo demés que dita proposició representau. Y, tenint presens los mèrits dels proposats
per vostra part y de altres que són dignes de la
real gràcia de sa magestat, havem resolt, usant
de la facultat real per sa magestat a nós concedida, que en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Servera, que vaca per mort del doctor
Francisco Moxó, insiculeu a mossèn Manuel
Meca y Berardo; en lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Christòfol Lledó, ciutadà honrat de Barcelona, a
mossèn Christòfol Lledó y Carrera; en lo lloch
de oÿdor real també de Barcelona, que vaca per
munta de dit mossèn Christòfol Lledó y Carreres de oÿdor a diputat, a mestre Joseph Capllonch, las quals personas és nostra voluntat que
sian inseculadas // 438/2v // en los referits respective llochs y concorren ab los demés que ya
ho estan en ditas bosas, y que solament tingan
dret d’estar en elles y concórrer en las extraccions durant la real voluntat de sa magestat y
nostra, en conformitat de la reserva que·s féu lo
rey nostre senyor, que goze de glòria, sobre estes y altras ynsiculacions. Y, axí, executareu lo

damunt dit ab tota puntualitat per a que luego
se puga fer la extracció de pròxim faedora y
concórrer en ella los sobredits. Data en Barcelona, als XX[...] de juliol de MDCXCII. Per expressa
delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel
Joan Taverner y Rubí.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCL. Don
Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.
438
/3r

Núm. 406
Lo duch de MedinaSidònia, llochtinent y capità
general.
Venerable, nobles y amats de la real magestat los
inseculadós que de present vos trobau junts en la
casa de la Diputació del General de Catalunya de
la present ciutat per la inseculació de pròxim fahedora. Per part de don Manuel Meca y Berardo nos
és estat representat que en la insaculació per nós
feta del lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, que vaca per mort de mossèn Francesch
Moixó, lo havem anomenat dient «mossèn Manuel Meca y Berardo» y que, per dit respecte, essent noble, féu reparo en que reste insiculat com a
mossèn. Y, per quant no és just que nostra real intenció reste frustrada, per ço vos diem y manam
que insaculeu al dit don Manuel Meca y Berardo
en lo lloch sobredit com a mossèn, no obstant sie
noble, a què per esta vegada dispensam en quant
menester sie a est impediment, volent se observe
en tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en semblants insaculacions, per ser esta la real voluntat de
sa magestat y nostra. Data en Barcelona, als XXI de
juliol MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència lo doctor Miquel Joan Taverner y Rubí.
In curie locumtenentie, XIIII, folio CCLII. Don
Juan Baptista de Aloy, secretarius.
Vuestra excelencia manda a los inseculadores que
se hallan juntos en la casa de la Diputación del
General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.

438
/4r

Número 407
Molt il·lustre senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Catalunya y los habilitadors
novament extrets, junts en la casa de la Deputació, referint a vostra senyoria com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor llochtinent
1447

y capità general de sa magestat, que Déu guarde,
en lo present princiapt de Catalunya y las causas
han tingut de inhabilitar las personas insfrascritas
antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent,
representan a vostra senyoria lo següent.

Memorial de las personas exclosas per
las causas en cada una de ellas
expressadas, conforme se publicarà en
lo acte de la extracció
Deputats eclesiàstichs. Bisbe de Barcelona: inhabilis quia de presenti est deputatus eclesiasticus.
Bisbe de Lleyda: inhabilis quia contrafecit constitucionibus Cathalonie conferendo beneficia
eclesiastica [...]ignis et monitus revocavita. Bisbe
de Elna: supressus est locus. Deputats eclesiàstichs religiosos. Fra Gerònim de Móra: inhabilis
quia non vacavit per tempus. // 438/4v // Deputat ecclesiàstich per lo capítol de Elna. Mossèn
Anthoni Compter: supressus est locus. Deputats
eclesiàstichs capitulars volants. Don Anthon Sayol, canonge de Barcelona: inhabilis quia non
vacavit per tempus. Oÿdors ecclesiàstichs per
Vich. Lo doctor Miquel Joan Bosch: inhabilis
quia de presenti est auditor computorum. Oÿdors ecclesiàstichs per lo capítol de Elna. Lo
doctor Joan Pujol: supressus est locus. Lo doctor
Joseph Mayner: supressus est locus. Lo doctor
Francisco Compter: supressus est locus.
Deputats militars per Barcelona. Don Alexandre
de Boxadors: inhabilis quia est consul Logie Maris presentis civitatis. Mossèn Joan Descallar: inhabilis quia est locumtenentis Bajulie Generalis
Catalonie. Mossèn Francisco Portella: inhabilis
quia est de Regio Consilio. Deputats militars per
la vegueria de Lleyda. Don Joseph Ciger y de Vidal: inhabilis quia non vacavit per tempus. Don
Lluýs Descallar: inhabilis quia est regius thesaurarius. //438/5r // Deputats militars per la vegueria de Gerona. Don Joan de Lanuça y de Oms:
inhabilis quia de presenti est deputatus militaris.
Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell: supressus est locus.
Mossèn Joseph Sanyes: supressus est locus.
Mossèn Àngel del Pass: supressus est locus.
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue: supressus est locus. Mossèn Francisco Jahen: supressus est locus. Mossèn Joseph de Lanuça: supressus est locus. Mossèn Anthoni Generes: supressus
est locus. Mossèn Anthon Reart: supressus est
locus. Mossèn Joseph de Perernau: supresssus est
locus. Deputats militars de la vegueria de Balaguer. Mossèn Joan Vivet: inhabilis quia de prea. la causa d’inhabilitació de cada subjecte es troba, en tots els
casos i al llarg del document, interliniada al marge esquerre,
de manera que no en farem més esment.

[ 1692 ]

[ 1692 ]

als de Perpinyà. Mossèn Joseph Abat: supressus est
locus. Mossèn Francisco Escapa y Guitart: supressus est locus. Mestre Onorat Oliver: supressus est locus. Mossèn Rafel Vallespir: supressus est locus.
Mestre Francesch Fort: supressus est locus. Anthoni Pijoan: supressus est locus. Mossèn Carlos Reart:
supressus est locus. Mossèn Joan Comell: supressus
est locus. Mossèn Romualdo Escapa y Guitart: supressus est locus. Mossèn Domingo Isern: supressus
est locus. Mossèn Andreu Bonet: supressus est locus. Mossèn Joseph Compte: supressus est locus.
Mestre Joan Saldoni Bonet: supressus est locus.
Mossèn Joseph Monsalvo: supressus est locus. Lo
doctor Esteve Costa: supressus est locus. Mossèn
Maurici Mauris y Ravell: supressus est locus. Lo
doctor misser Bonaventura Coll: non potest.
Mossèn Esteve Gros de Illa: supressus est locus.
Mossèn Francisco de Aguilar: supressus est locus.
// s.n.r // Oÿdors reals de Tortosa. Mossèn Francisco de Lleyda, mercader: inhabilis quia non renunciavit intra legitimum tempus officii tabulariis juris bellis civitatis Dertuse. Oÿdors reals de
Puigcerdà. Mestre Pere Màrtyr Cerdà: inhabilis
quia residet in villa Podi Ceritani, nunch de obediencia regis christianissimi. Oÿdors reals de Balaguer. Lo doctor misser Joseph Arcidet: inhabilis quia est assessor Capitanie Generalis.

senti est auditor computorum. Deputats militars
per la vegueria de Tàrrega. Mossèn Miquel Masdovellas: inhabilis quia non vacavit per tempus.
Deputats militars per la vegueria de Urgell. Don
Emanuel de Llupià: inhabilis quia est locumtenentis gubernatoris Catalonie. //438/5v // Deputats militars de la vegueria de Camprodó.
Mossèn Francisco de Yunquer: inhabilis quia est
vicarius Campirotundi.
Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Genís Vidal de Roda: inhabilis quia est
coadjuctor magnifici racionalis dicti domini nostri regis. Narcís Anglasell: inhabilis quia est de
Regio Consilio. Oÿdors militars de la vegueria de
Gerona. Mossèn Pere de Alberti: inhabilis quia
est vicarius Gerunde. Mossèn Christòfol Potau:
inhabilis quia est de Regio Consilio. Lo doctor
misser Anthonino de Puig: inhabilis quia est vicarius Ilerde. Oÿdors militars de la vegueria de
Perpinyà. Mossèn Salvador de Sanyes: supressus
est locus. Mossèn Emanuel Guanter: supressus est
locus. Mossèn Joan Balthazar March y Jalpi: supressus est locus. Mossèn Lluy´s de Canter y
d’Oms: supressus est locus. Mossèn Carlos de Llupià: supressus est locus. Mossèn Joseph Taqui y
Pals: supressus est locus. Oÿdors militars de la vegueria de Cervera. Mossèn Pere de Miravall: inhabilis quia est vicarius Dertuse. Mossèn Francisco Planes: inhabilis quia est alcaydus Castris
Leonis Vallis de Aran. Mossèn Pere de Amigant y
Ferrer: inhabilis quia est de Regio Consilio. Oÿdors militars de la vegueria de Puigcerdà. Mossèn
Gerònym de Magarola: inahbilis quia est de Regio Consilio. Oÿdors militars de la vegueria de Vilafranca de Penadès. Mossèn Pau Feu: inhabilis
quia est coadjuctor magistri racionalis domini
nostri regis. Oÿdors militars de la vegueria de
Montblanch. Mossèn Balthazar Oriol y Marcer:
inhabilis quia est regius scriba mandati.
Deputats reals de Barcelona. Lo doctor misser
Joseph Claver: inhabilis quia est de Regio Consilio. Mossèn Fèlix Molins: inhabilis quia est assessor Bajulie Generalis Catalonie. Mossèn Martí
Figarola: inhabilis quia est assessor locumtenentis
gubernatoris Catalonie.

Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors de comptes y novena per las causas expressadas, segons disposició de capítols de Cort y que de dret proceheix,
per la extracció de deputats y oÿdors fahedora
lo die de vint-y-dos del corrent mes de juliol,
suplicant a vostra senyoria, attesa la brevedat del
temps, sie servit se puga fer la extracció dit die
de vint-y-dos del corrent mes de juliol, com disposan los capítols de Cort, que ho rebrà a particular mercè. Data en Barcelona, als XXI de juliol
MDCLXXXXII.

439
/1r

Oÿdors reals de Lleyda. Lo doctor Anthon Berenguer: inhabilis quia de presenti est auditor
computorum. Oÿdors reals de Gerona. Lo doctor misser Joan Vilar: vacat. Misser Joseph Pont
y Llombart: vacat. Lo doctor misser Narcís Vilar: inhabilis quia est regaliatus. Lo doctor Gerònim Fontdevila: vacat. Mossèn Rafel Cerdà y
Maduxer: vacat. // 438/6v // Mossèn Joseph Ferrer: vacat. Mossèn Joan Carreras y Simon: vacat.
Mossèn Joseph Miquel, fill de Simon: vacat.
Mossèn Joan Baptista Serra: vacat. Mossèn
Gerònym Pasqual y Colomer: vacat. Oÿdors re1448

Número 408
Lo ducha de Medinasidònia, llochtinent y capità general.
Reverent en Christo Pare egregi, nobles y amats
de la real magestat los il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya en Barcelona residents. Nobles y amats de
la real magestat los habilitadors que de present
us trobau junts en dita casa per la extracció de
pròxim fahedora. Havem vist lo paper que per
vostra part nos és estat presentat de las personas
que haveu inhabilitades, lo qual havem comunia. ordre intercalat entre els folis 438v i 439r del trienni 16891692.

cat a la Reial Audiència, sobre lo qual nos ha
aparegut que, en quant a la objecció posada al
reverent en Christo Pare bisbe de la santa Iglésia
de Lleyda, no preseheix, per quant nos ha constat que lo dit reverent en Christo Pare, després
de cerciorat del que duptan las generals constitucions del present Principat prohibint lo poder
obtenir alienigenos beneficis eclesiàstics en lo
Principat, no fou renitent, ans bé, per sa part, ha
fetas totas las demostracions que cabian, segons
la subjecta matèria y estat de ella, per a conformar-se ab ditas constitucions, oferint inviolablement observar-las, per lo que vos diem y manam, inseguint la resolució presa en la Reial
Audiència, juntas las tres salas, que habiliteu al
dit reverent en Christo Pare sí y de tal manera
que puga igualment concórrer ab los demés insaculats en dita bolsa de diputats eclesiàstics y
sortejar ab ells en la extracció de pròxim fahedora. Y, com hajau també inhabilitat a mossèn
Francisco de Junquer y Collferrer, a mossèn
Pere de Alberti y a mossèn Antonino de Puig,
nos ha paregut que no proseheix la excepció que
se’ls ha oposada per rahó dels oficis que tenen
respectivament, ço és, dit mossèn Francisco de
Junquer y de Collferrer de veguer de Camprodon, dit mossèn Pere de Alberti de veguer de
Girona y dit mossèn Antonino de veguer de
Lleyda, són per ínterim ni acostuman los
excel·lentíssims llochtinents generals provehirlos de altre manera, sinó que ínterim per los oficials reials, que són per ínterim en exa casa de la
Deputació, concorren en la //439/1v // extracció
de officis a què estan insiculats.

plaza de Girona, per haver-nos constat que està
delat y impedit de delicte grave, inseguint la deliberació de las tres sales, vos diem y manam que
no·l habiliteu ni·l dexeu concórrer en las extraccions fahedores. En quant, emperò, als demés
inhabilitats contenguts en lo paper e o llista que
per vostra part nos és estada presentada, de la
qual ne exceptuau tots los sobredits que vos
manam habiliteu, contenguts en aquest nostre
despaig, vos diem que·ns // 439/2r // informam
ab las causas per las quals los dareu inhabilitació, que així podreu en esta conformitat y en la
forma sobredita y expressada clòurer lo acte de
la habilitació per a que luego se puga fer la extracció de diputats y oÿdors en la forma acostumada. Data en Barcelona, als XXI de juliol
MDCXCII. Per expressa delegació de sa excel·lència, don Miquel Joan Taverner y Rubí.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Baptista de
Aloy.
In curia locumtenentie XIIII, folio CCLII.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas de la casa de la Diputación del General de Cataluña que pongan en execución la
horden de vuestra excelencia arriva expresada.

440
/1r

Per tant, inseguint axí mateix la deliberació feta
en la Reial Audiència, juntas las tres salas, vos
diem y manam que habiliteu als sobredits
mossèn Francisco de Junquer y Collferrer,
mossèn Pere de Alberti y mossèn Antonino de
Puig en los llochs en què respectivament estan
insiculats, de tal manera que en la extracció de
pròxim fahedora pugan concórrer y sortejar ab
los demés que estan insiculats en dita respective
bolsa. Y com així mateix hajau inhabilitat a
Francisco de Lleyda, mercader, nos ha aparegut
que no preceheix la excepció que se li ha posada
per rahó que, en cas que per lo offici de tauler
del cort de guerra de la ciutat de Tortosa, que
antes obtenia, se pugués dir que estàs impedit
de concórrer, attès que lo obtenint dit offici nos
ha constat que ha concorregut en altres extraccions, per tant, inseguint la mateixa resolució de
la reial Audiència, juntas las tres salas, vos diem
y manam que habiliteu la persona de dit Francisco de Lleyda en lo lloch que està insiculat per
a que puga en la extracció pròxima concórrer
per sortejar ab los demés que estan insiculats en
dita bolsa. En quant al doctor misser Narcís Vilar, auditor que fou de la gent de guerra en la
1449

Número 407
Diea decimaquinta mensis julii anni millessimi
sexcentessimi nonagessimi secundi in castro loci de
la Morana, urgellensis diocesis. Nos, dominus Olegarius de Monserrat, Dei et Sedis apostolice gracie
episcupus urgellensis regiusque consiliarius et cetera, gratis et cetera, constituimus et ordinamus
procuratores nostros certos et cetera, ita quod et cetera, vos, magnificus Josephus Cata et Bertran, civem honoratum Barcinone, et discretum Ludovicum Fontana, notarium publicum Barcinone,
licet absentes et cetera, et alterum vestrum in solidum, ita quod primitus ocupantis condicio et cetera, ad videlicet pro nobis, uti episcopo predicti et
nomine nostro, casu quo in extraccionibus de proximo faciendis de deputato eclesiastico Generalis
presentis Catalonie principatus pro triennio proxime venturo ac etiam de visitatore eclesiastico ad
visitandum admodum illustres et fidelissimis deputatos et auditores computorum ac officiales dicti Generalis trienni currentis contingerit, nos, ut
episcopum prefatum, sortiri seu verius lo rodoli
episcopi urgellensis sorte extractum fore, dicto
casu, coram illustri consistorio admodum illustrium et fidelissimorum deputatorum et auditoa. procures intercalades entre els folis 439v i 440r del trienni
1689-1692.

[ 1692 ]
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rum computorum dicti Generalis Catalonie comparendum ibidemque in manibus et posse eorundem dominorum deputatorum et auditorum
computorum dicti Generalis Catalonie dictam
sortem seu extraccionem deputati ac visitatoris ecclesiastici respective ac totum jus nobis, uti episcopo
predicto, in eadem extraccione seu extraccionibus
tunc quesitum et competens renunciandum ad effectum scilicet ut loco nostro seu episcopi urgellensis
alius extrahi posint ex dicte extracciones respective
continuari possint et pro his quascumque renunciaciones dictarum extraccionum deputati et visitatoris eclesiasticis respective et omnium jurium
nobis tunc competens racione dictarum extraccionum sub modo et forma et cum clausulis in similibus renunciacionibus poni solitis et alis vobis et alteri vestrum in solidum bene visis faciendum et
firmandum, et de his quecumque instrumenta
// 440/1v // fieri et confici petendum, instandum
et requirendum. Et demum ac generaliter promitimus habere rattum et cetera, et non revocare et
cetera. Actum et cetera. Testes sunt Franciscus Baladrich et Franciscus Bagues, om[...] de familia
dicti illustrissimi domini urgellensis episcopi. In
quorum fidem et testimonium premissorum, licet
aliena manu scriptorum, ego, Franciscus Salmell,
regia et ordinaria auctoritatibus notarius publicus ville de Guissona, diocesis urgellensis, hic me
subscribo et meum solitum quo utor appono
sig(+)num.
440
/2r

dive Magdalene currentis annis et ipsi illustrissimo concistorio supplicandum quatenus dictam renunciacionem admiti seu admitere petendum et
acceptandum, et pro hiis quascumque suplicaciones et alias quasvis scripturas dandum, offerendum et presentandum, et si opus fuerit instrumenta quecumque, cum quibusvis obligacionibus,
renunciacionibus, pactis et juramento que in simile casu solita sunt fieri, faciendum et firmandum, et bona dicti domini constituentis obligandum. Et demum et cetera, promissit habere
rattum et cetera, et non revocare sub bonorum suorum omnium obligacione et cetera, firmavit et cetera. Testes sunt reverendus Hiacyntus Borras,
presbiterus beneficiatus dicte sancte ecclesie Tarraconensis, et Josephus Monlleo, gramatice studens, ville de Ulldemolins Tarracone residens. In
quorum proprio chalamo scriptorum fidem ego,
Joannes Paulus Salinas, //440/2v // appostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus Tarracone, hic me subscribo et meum quo utor appono
sig(+)num.

442
/1r

Número 410
Die sexta mensis julii, anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo nonagessimo secundo,
Tarracone. Illustris et admodum reverendus dominus don Josephus Valls et Penducho, presbiter,
archidiaconus Sancti Laurencii et canonicus
sancte Eclesie metropolitane tarraconensis hispaniarum primatis, gratis et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum et cetera, ita
quod, et cetera, magnificum reverendum Joannem Llegat, utriusque juris doctorem, Barchinone
populatum, assessorem Capitanie Generalis et auditorem guarnicionis militum plaze Barchinone,
absentem et cetera, ad videlicet, pro dicto domino
constituente et eius nomine, coram illustrissimo et
fidelissimo concistorio illustrissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis principatus Catalonie et comitatum
Rossilionis et Ceritanie seu aliis quibusvis dominis
officialibus, judicibus et personis quibus pertinet et
spectet comparendum, interessendum et libere pro
haec vice tantum et non alias ocasiones [...] salutis, renunciandum officium deputati necnon visitatoris generalis in quibus est insiculatus et potest
concurrere, casu quo [...] sors, super eis et quolibet
eorum in extraccione proxime ventura faciendaque per dictorum illustrem et fidelissimum concistorium de officis deputatorum et aliorum in festo
1450

B
Certificha y fas fe yo, Gerònim Brotons, notari
públich de Barcelona avall escrit, com, ab acte
rebut en mon poder lo dia present y avall escrit,
don Francisco Vivet, tauler del General de la
vila de la Escala, bisbat de Gerona, ha fet procura al magnífich doctor en quiscun dret Pere Firmat per a què pugue comparèixer en lo concistori dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
principat de Catalunya y renunciar pure y líberament en mà y poder de dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors lo dit offici de
tauler del General de dita vila de la Escala y suplicar ésser-li admesa dita renunciació, y, per dit
efecte, presentar qualsevol súplica, tant de paraula com en escrits, y instar se lleven qualsevols
actes sien necessaris, en fee de las quals cosas fas
la present certificatòria en Barcelona, als 27 de
juliol de 1692. // 442/1v // Scriptis fidem facio
ego, idem Hieronymus Brotons, notarius publicus
Barcinone supramemoratus, hec propria scribens
manu.

a. certificatòria intercalada entre els folis 441v i 442r del
trienni 1689-1692.

Apèndix 2

20/1r

Número 9.
Certificha y fas fe lo baix firmat com en los llibres de Vàlues y Concerts de la present casa no
consta que Francesch Mir, pagès de la vila de
Vendrell, bisbat de Barcelona dega quantitat alguna al General. En fe del qual fas la present
certificatòria, escrita de mà agena y firmada de
la pròpria en Barcelona, als XI setembre
MDCLXXXXII. Joseph Catà y Bertran, subrrogat
en lo offici de racional.

43/1r

Número 17.
Certifichb y fas fe lo baix firmat com he mirat los
llibres de Vàlues y Conserts de la present casa y
en ells no consta que Miquel Casas dega quantitat alguna al General. En fe del qual fas la present certificatòria en Barcelona, als XXVIII nohembre MDCLXXXXII. Joseph Catà y Bertran,
subrrogat en lo offici de Racional.

s.n.r

Número 28.
Certifichc y fas fe yo Joseph Güell, notari públich de Barcelona, avallescrit, com ab acte rebut en poder de meu als vint-y-quatre dies del
mes de janer del any mil sis-cents noranta-tres,
lo reverent prior y convent de Santa Catherina
màrtir, orde de Predicadors, de la present ciutat de Barcelona, convocats y congregats lo
pare prior y la major part dels religiosos de dit
convent en lo capítol de aquell, a hont altres
vegades per semblants y altres negocis se acosa. certificació intercalada entre els folis 19v i 20r del trienni
1692-1695.
b. certificació intercalada entre els folis 42v i 43r del trienni
1692-1695.
c. certificació intercalada entre els folis 59v i 60r del trienni
1692-1695.
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tuman de convocar y congregar prior y convent, representant, han fet y firmat oconomat y
procura al reverent fra Anthonio Rovira, religiós, sacerdot conventual de dit monastir y
convent, present en Capítol, per a que en en
nom de dit prior y convent puga comparéxer y
comparega, axí en lo consistori dels excel·lentíssims senyors deputats y ohidors de comptes
del General del present principat de Catalunya
y prestar, en mà y poder de sa excel·lència y senyoria molt il·lustre respective, jurament // s.n.v
// o jurament a Nostre Senyor Déu y a sos
sants quatre Evangelis de no tenir ni haver-se
trobat dits prior y convent, després de haver
fetas moltas diligèncias, los actes de les originals creacions y demés fahents per aquells de
qualsevols censals lluïts fins lo dia present y en
hevant lluidors a dits prior y convent o a altres
qualsevols persones a les quals haje dit convent
succehit y puga succehir per los dits excel·lentíssims senyors concellers, magnífich clavari y
arrendataris de la present ciutat o altre de ells,
y també per los dis molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y ohidors de comptes de dit
General de Catalunya, o altre per ells, y per ço,
puga presentar qualsevols súplicas, instar la decretació y provisió de aquellas y fer y firmar
qualsevols actes ab les clàusules promeses, salvetat y protestes que seran necessaris, y a dit
reverent procurador constituhit ben vistas,
com en dita procura més llargament se conté.
En fe de las quals cosas fas la present certificatòria, escrita de mà agena y sotaescrita y firmada de la pròpria en Barcelona, dit dia de
vint-y-quatre del mes de janer del any de la
Nativitat del Senyor de mil sis-cents // s.n.v //
noranta-y-tres.
De premissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego eidem Josephus Guell, notarius publicus Barchinone, hec propria subscribens manu.
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53/2r

Número 27.

64/2r

Sacraa, cesàrea y real majestat.

Sacraa, cesàrea y real majestat.

Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya per la provisió del ofici de sobrecullidor dels drets del dit General de llevant
compresos ab la real reserva de vostra magestat,
lo qual offici vaca per mort de Francisco Exarch,
proposan a vostra magestat los infrascrits y següents: Narcís Bofill, mercader de la ciutat de
Gerona, de present oÿdor real; lo doctor Ignasi
Bofill, canonge de dita ciutat de Girona; Llorens Gelabert, mercader de la vila de Figueres.
Dada en Barcelona als 24 de desembre, 1692.

Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per la provisió del ofici de receptor del General de la ciutat de Lleyda, per ser un
dels compresos ab la real reserva de vostra magestat, lo qual offici vaca per mort de Joan Baptista Cabanes, proposan a vostra magestat los
infrascrits y següents: Joan Cavaller, natural del
lloch de Servià, bisbat de Gerona; lo doctor Sagimon Casanovas, prevere; lo doctor Pere Quillet, prevere. Dada en Barcelona als 6 de febrer
de desembre, MDCLXXXXIII.

Enrich Terré y Granollachs. Fra don Anthon
Planellas y Cruÿllas, abat de Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor Jaume
Burgués, canonge de la Santa Iglésia de Gerona. Narcís Bofill.

Enrich Terré y Granollachs. Planella, abat de
Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor Jaume Burgués, canonge de Gerona, oÿdor ecclessiàstich. Narcís Bofill.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone et secretarius, scriva maior Generalis Catalonie subrogatus.

Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone et secretarius, scriva maior Generalis Catalonie subrogatus.

64/3r
53/3r

Número 33.

Número 34.

Número 28.
Sacrab, cesàrea y real majestat.
Sacrab, cesàrea y real majestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per lo interim en que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió del
ofici de sobrecullidor dels drets del dit General de
Llevant compresos ab la real reserva de vostra magestat, lo qual offici vaca per mort de Francisco
Exarch, proposan a vostra excel·lència los infrascrits y següents: Narcís Bofill, mercader de la ciutat de Gerona, de present oÿdor real; lo doctor
Ignasi Bofill, canonge de dita ciutat de Girona;
Llorens Gelabert, mercader de la vila de Figueres.
Dada en Barcelona als 24 de desembre, 1692.
Enrich Terré y Granollachs. Fra don Anthon
Planellas y Cruÿllas, abat de Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor Jaume
Burgués, canonge de la Santa Iglésia de Gerona. Narcís Bofill.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone et secretarius, scriva maior Generalis Catalonie subrogatus.

a. proposició intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1692-1695.
b. proposició intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1692-1695.
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Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per lo interim en que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la provisió del ofici de receptor del General de la ciutat
de Lleyda, per ser un dels compresos ab la real
reserva de vostra magestat, lo qual offici vaca
per mort de Joan Baptista Cabanes, proposan a
vostra excel·lència los infrascrits y següents:
Joan Cavaller, natural del lloch de Servià, bisbat de Gerona; lo doctor Sagimon Casanovas,
prevere; lo doctor Pere Quillet, prevere. Dada
en Barcelona als 6 de febrer de desembre,
MDCLXXXXIII.
Enrich Terré y Granollachs. Planella, abat de
Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor Jaume Burgués, canonge de Gerona, oÿdor ecclessiàstich. Narcís Bofill.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone et secretarius, scriva maior Generalis Catalonie subrogatus.

a. procposició intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni
1692-1695.
b. procposició intercalada entre els folis 63v i 64r del trienni
1692-1695.

72/1r

me subscribo de meum quo utor in publicis aliena
instrumentis appono sig+num.

Número 43
Diea quarta mensis septembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo
sexto, Barchinone.
73r

Ego Franciscus Quintana, presbiter in ecclessia
parroquiali Sancti Jacobi presentis civitatis beneficiatus, custos ordinarius Generalis tabulae
presentis civitatis Barchinone, citra revocacionem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod
et cetera. Vos venerabilem don Raymundum de
Codina et Ferreras, Barchinone populatum,
magnificos Josephum Costa, utriusque iuris doctor civemque honoratum Barchinone, et Jacobus
Fontana, medicine doctorem, Barchinone populatum, videlicet, doctorem Josephum Costa, presentem, et dictos don Raymundum de Codina et
doctorem Jacobum Fontana, absentes, et cetera.
Et quemlibet vestrum in solidum ad, videlicet,
pro me et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cataloniae qui nunch sunt
et pro tempore fuerint, semel et pluries comparendum et meum officium custodis ordinariis
iamdicti Generalis in manu et posse dictorum
dominorum deputatorum et auditorum in favorem persone seu personarum vobis dictis procuratoribus meis constitutis et cuilibet vestrum in solidum benevissa seu benevissarum, et cetera, per
vos, dictos procurarores meos constitutos et quemlibet vestrum nominanda seu designanda, seu
nominandarum et designandarum, semel et
pluries, renunciandum et eam seu eas de dicto
officio provideri iuxta formam generalium constitucionum presentis principatus Cattalonie, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis
renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi
admiti petendum et suplicandum et de hiis quecumque instrumenta utilia et necessaria seu
quomodo libet oportuna faciendum et firmandum, et cetera. Pro his quacumque suplicaciones,
tam verbo quam in scriptis, offerendum, porrigendum et presentandum. Et // 72/1v // demum,
et cetera. Promito habere rattum, et cetera. Actum, et cetera.

Número 44.
Certificha y fas fe lo baix firmat com he mirat
los llibres de Vàluas y Concerts de la present
casa de la Diputació, ha ont estan continuats
los debitors del General, y en ells no consta
que lo reverent Francesch Quintana, prevera,
dega quantitat alguna a dit General. En fe del
qual fas la present certificatòria. Barcelona, y
mars als X de MDCLXXXXIII. Joseph Nuri de
Lana y de Cáncer, subrrogat en lo ofici de Racional.

82/2r

Número 51.
Senyorb.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vaccants fins al die present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments, proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Deputats ecclessiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclessiàstich volant del
capítol de Tarregona en que ha sortejat lo capítol de Tortosa, que vaca per haver omitit lo canonicat don Ignasi de la Nuça y de Oms, se proposan: lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany,
Gerònim Pinós, canonges de Tortosa.
Deputats militars.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Francesch Senjust, se proposan: mossèn Joseph Senjust y Pagès, mossèn Joan Senjust y Pagès.
Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn
Gerònim Novell y Bertrolà, se proposan:
mossèn Pau Aquiles, de present oÿdor militar,
mossèn Joseph Gorgot.
Per altre lloch de deputat militar per dita vegaria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn
Bernat Corts, se proposan: mossèn Narcís
Camps y Amat, mossèn Gabriel Masdeu.

Testes sunt Josephus Pallarols, notarius causidicus, Franciscus Alegra, negociator, cives Barchinone, et Josephus Gali et Salvany, scriptor Barchinone, que in his, et cetera.
82/2v

In premissis alieno calamo sciptorum, et cetera.
Fidem ego Luis Fontana, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone, hic
a. procura intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni
1692-1695.
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Per altre lloch de deputat militar noble de la vegueria de Vich que vaca per mort de don Francisco de Areny y Toralla, se proposan: don Joa. certificació intercalada entre els folis 72v i 73r del trienni
1692-1695.
b. proposició intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1692-1695.

[ 1693 ]
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posan: mestre Francesch Fornells, mestre Miquel Matalí.
Per altre lloch de oÿdor real mercader de Barcelona que vaca per mort de Joan Alsamora, mercader, se proposan: mossèn Miquel Colomer,
mossèn Agustí Martínez, mercader de Barcelona.
Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda, que vaca
per mort de Joan Baptista Cabanes, se proposan: lo doctor Ignasi Gomar y de Vilaplana, lo
doctor Joseph Sales.
Per altre lloch de oÿdor real de Lleyda, que vacca per haver mudat de estat real a militar lo doctor Anthon Berenguer se proposan: mossèn Joseph Llopis, ciutadà honrrat de Barcelona,
mossèn Agustí Llopis.
Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa que vaca
per munta del doctor micer Vicens Vidal de oÿdor a deputat: Pere de Arraysa, Jaume Vidal.
Per altre lloch de oÿdor real de Torroella de
Mongrí que vaca per mort de mossèn Francisco
Quintana, se proposan: mossèn Salvador Quintana, mossèn Joseph Metge, ciutedans honrrats
de Barcelona.

seph Emanuel de Terré y Paguera, don Joseph
de Vega y Rovira.
Deputats reals.
Per lo lloch de deputat real de la vegueria de Lleyda que vaca per mort de mossèn Joan Casanoves,
se proposan, mossén Francisco Morata, ciutedà
honrrat de Barcelona, mossèn Joan Gordell.
Per lo lloch de deputat real de la vegueria de
Tortosa que vaca per mort del doctor misser
Francesch Pinyana, se proposan: lo doctor micer Vicens Vidal, Esteve Valent.
Per altre lloch de deputat real de Gerona que
vaca per haver mudat de esta real al militar lo
doctor Narcís Camps, se proposan: lo doctor
micer Narcís Frigola y Folcra, mossèn Joseph
Ginesta.
Oÿdor ecclessiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclessiàstich del capítol
de Tarragona que vaca per mort del doctor Joseph Pi, se proposan: don Joseph Hom de Déu,
tesorer y canonge de Tarragona, Joan Batista
Castany, canonge de Tarragona.
Per altre lloch de oÿdor ecclessiàstich del capítol
de // 82/3r // Tortosa que vaca per munta del
doctor Rafel de Pinyana y Galvany de oÿdor a
deputat, se proposan: lo doctor Vicens Gomis,
lo doctor Jaume Avinyó, canonges de Tortosa.
Oÿdor militar.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Joseph Emanuel de Terré y Paguera de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Anthon Granollachs y de Ardena, mossèn Pere Ribes y de Boxadós.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona que vaca per munta de mossèn
Pau Aquiles de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Anthon de Muxiga y Ginebreda,
mossèn Anthon de Muxiga y Ferrer.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona, que vaca per munta de mossèn
Joseph Senjust y Pagès, de oÿdor a deputat, se
proposan: mossèn Anthon Armengol, mossèn
Francisco de Vilana y Vilamala.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona, que vaca per mort de mossèn Llorens
Farrés, se proposan: mossèn Miquel de Siurana
y Ribot, mossèn Miquel de Càncer.
Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera, per mort de mossèn Francisco Novell,
se proposan: mossèn Joan de Josa y Agulló,
mossèn Joseph de Areny.
82/3v

Dada en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXXIII. Joseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor
Jaume Burgués, canonge de la santa iglésia de
Gerona. Narcís Bofill.
Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Catalunya en Barcelona residints.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva maioris Generalis Catalonia, subrrogatus.

82/4r

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per mort de mestre Maurici March, se pro1454

Número 52.
Señor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vaccants fins al die present en las bolsas dels oficis
de la casa de la Deputació de dit General, se
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Bolsa de assessors y advocat fiscal.
Per lo lloch de dita bolsa de assessor y advocat
fiscal que vaca per mort del doctor don Ramon
Sans y de Puig, se proposan: lo doctor Ignasi
Boffill, canonge de Gerona, lo doctor Miquel
Romaguera, lo doctor Pere Bassa, canonge de
Gerona.
a. proposició intercalada entre els folis 81v i 82r del trienni
1692-1695.

Per lo altre lloch de dita bolsa de assessor y advocat fiscal que vaca per mort del doctor don
Anthon Monea y de Basedas, se proposan: lo
doctor Narcís de Burgués, lo doctor Joseph
Ciurana, lo doctor Francisco Puig, canonges de
Gerona.
Per lo lloch real de dita bolsa de assessor y advocat fiscal que vaca per mort del doctor Francesch Pinyana, se proposan: lo doctor micer Esteva Serra y Vileta, ciutedà honrat de Barcelona,
de present deputat real, lo doctor micer Domingo Pinyol, lo doctor micer Pere Joan Finestres.
Per altre lloch real de dita bolsa de assessors y
advocat fiscal que vaca per haver mudat de estat, de real a militar, lo doctor Anthon Berenguer, se proposan: lo doctor micer Pau Roma,
lo doctor micer Ignasi Comes y Puigvert, lo
doctor micer Joseph Minguella.
82/4v

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch ecclessiàstich de la dita bolsa de regent los comptes que vaca per mort de don Ramon Sans y de Puig, se proposan: lo doctor fra
don Anthon de Planellas y Cruÿlles, abat de Besalú, de present deputat ecclessiàstich, lo doctor
fra Galderich de Senjust y Pagès, paborde de
Berga, del orde de Sant Benet.
Bolsa de exactor.
Per lo lloch real de dita bolsa de exactor que
vaca per mort de mestre Maurici March, se proposan: lo doctor micer Esteve Serra y Vileta,
ciutedans de Barcelona, de present deputat real,
lo doctor micer Domingo Pinyol, lo doctor micer Pere Joan Finestres.
Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.
Per lo lloch real de dita bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de
mossèn Francisco Pinyana y Galvany, se proposan: Narcís Martorell, Pere Rosselló, Salvi Regordera, notaris de Gerona.
Bolsa de síndich.
Per lo lloch real de dita bolsa de síndich que
vaca per //82/5r // mort de Joan Alsamora, mercader, se proposan: mossèn Joan Ribes, mossèn
Joseph Catà y Bertran, mestre Joseph Vaquer,
ciutedans honrrats de Barcelona.
Bolsa de ajudant segon de la escrivania major.
Per lo lloch de dita bolsa de ajudant segon de la
escrivania major que vaca per mort de Francisco
Hexarch, notari, se proposan: Isidro Bosch,
Francisco Busquets, notaris causídichs, Pere
Puig, notari real.
Per lo altre lloch de la mateixa bolsa que vaca
per mort de Joan Casanoves, de Lleyda, se pro1455

posan: mossèn Joan Ribes, ciutedà honrat y notari públich de Barcelona, Joseph Soldevila y
Masdeu, notari públich de Barcelona; Joseph
Sabater, notari real.
Bolsa de ajudant tercer de la escrivania major.
Per lo lloch de dita bolsa de ajudant tercer de la
escrivania major que vaca per mort de Joan Casanovas, notari de Lleyda, se proposan: Gerònim Brotons, Pau Mitjans, notaris públichs de
Barcelona, Joseph Sabater, notari real.
Per altre lloch de dita bolsa de ajudant tercer de
la escrivania major que vaca per renunciació feta
per Joan // 82/5v // Baptista Comdor en virtut
de real orde de vostra magestat, se proposan:
mossèn Esteve Serra y Vileta, ciutedà honrrat de
Barcelona, notari real, de present deputat real;
Lluís Fontana; Joseph Soldevila y Masdeu, notaris públichs de Barcelona.
Per lo lloch de assessor, advocat fiscal y sotsajudant de la visita que vaca per mort del doctor
Bernat Corts, se proposan: lo doctor don Pau
Aquiles, de present oÿdor militar, lo doctor Salvador Camps, lo doctor Joseph Comellas.
Per altre lloch de dita bolsa de assessor, advocat
fiscal y ajudants de la visita que vaca per mort
del doctor micer Francesch Fontana y Galvany,
se proposan: lo doctor micer Balthesar Prous, lo
doctor micer Melchior Prous lo doctor micer
Joseph Güell.
Bolsa de escrivà major y sots ajudants de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de escrivà major y sos
ajudant de la visita, que vaca per mort de Joan
Casanovas, notari de Lleyda, se proposan: Francisco Cortés, Gaspar Sayós, Gerònim Guiu, notaris públichs de Barcelona.
Per altre lloch de dita bolsa de escrivà major y
de la visita, que vaca per mort
de Jacintho Borràs, notari públich de Barcelona, se proposan: Rafel Albià, Fèlix Cussana, Joseph Creus, notaris públichs de Barcelona.

// s.n.r // ajudants

Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Per lo lloch de dita bolsa de procurador fiscal de
la visita, que vaca per mort de don Francisco
Sanjust, se proposan: don Pau Aquiles, de present oÿdor militar, mossèn Joan Mir, mossèn
Joseph Gorgot.
Dada en Barcelona, als XXXI de mars MDCLXXXJoseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Pau Aquiles. Doctor
Jaume Burgués, canonge de la Santa Iglésia de
Gerona. Narcís Bofill.

XIII.
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Ilustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Catalunya en Barcelona residints.

Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Catalunya en Barcelona residints.
Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva maioris Generalis Catalonia subrrogatus.
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Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà
y despatxat en deguda forma de la real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Ilustre duque de Medina Cidonia, primo, gentilhombre de mi Cámera, mi
lugarteniente y capitán general. Haviendo visto la
proposición que han hecho los diputados y ohidores
de qüentas del General de essos Principado y condados, la qual me remitió en carta de 16 del passado, para los lugares vacantes en las bolsas de los officios del General y casa de la Diputación que corren
por insiculación hasta el día 31 de mayo de este presente anyo, y discurrido por los méritos de casa uno
de los que proponen y lo que de ellos se os ofrece, y
también de otros que han concurrido, y usando de
la facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó en la concessión que les hizo de sus
privilegios y constituciones y de la forma en que se
han de correr estas insiculaciones, y lo dispuesto en
23 de enero 1654 y 27 de agosto 1655 de poder nombrar las personas que le pareciere para estar desinsiculadas en dichas bolsas, assí de las propuestas por
dichos diputados y ohidores de qüentas como de
otras las que le pareciere combenir, he resuelto
nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de
dichos officios de las personas que se siguen:

Número 59.
Certificha y fas fe lo baix firmat com he mirat los
llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa ha ont estan continuats los debitors del General y en ells no consta que Joseph Uguet, notari causídich, dega quantitat alguna al General.
En fe del qual fas la present certificatòria, en
Barcelona, als XXI de abril, MDCLXXXXIII. Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en lo ofici
de Racional.

117
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Certifichb y fas fe jo, Francisco Busquets, notari y altre dels escrivans jurats de la cort del il·lustre regent la vagueria de Barcelona, avall scrit,
com ab acte rebut y testificat en mon poder al
vint de janer pròxim passat, Pere Esquer, pagès
de la vila de Arbeca, archabisbat de Tarragona,
com a tenint y regint lo offici de tauler dels
drets del General de Catalunya de dita vila,
constituhí en son llegítim procurador a Jaume
Esquer, també pagès de dita vila, son fill, per a
renunciar en mà y poder dels molt il·lustres diputats de dit General de Catalunya o de altres
qualsevols personas lo dit offici de tauler, ab
tots los honors, lucros, salaris y profits de
aquell, y per dit effecte presentar qualsevols súplicas si // 117/1v // és necessari. Com més llargament en dit acte de procura és de véurer, del
que fas fe y la present certificatòria, escrita de
mà aliena, firmada de la pròpria, en Barcelona,
vuy als vint-y-set de maig mil sis-cents norantatres.

Bolsa de diputados ecclessiásticos.
Para el lugar de diputado ecclessiástico del cavildo de Tarragona en que ha sorteado el de Tortosa,
que vaca por no haver admitido el canonicato
don Ignacio de Lanuza y de Oms, al doctor Raphael de Pinyana y Galbán, canónigo de Tortosa.
Bolsa de diputados militares.
Para un lugar que vaca en esta bolsa de la vegaría de Barcelona, por muerte de mossén Francisco
Sanjust, a mossén Joseph Sanjust y Pagès.
Para otro lugar de la misma vegaría que vaca en
esta bolsa por muerte de mossén Gerónimo Nobell
y Bertrolá, a mossén Pablo Aquiles, de presente
ohidor militar.
Para otro lugar de la misma vegaría que vaca en
esta bolsa por muerte de mossén Bernat Corts, a
mossén Narcís Camps y Amat.
Para otro lugar de diputado militar noble de la
vegaría de Vique que vaca por muerte de don
Francisco de Areny y Toralla, a don Joseph Manuel de Terré y Paguera.

De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Franciscus Busquets, auctoritatibus appostolica
atque regia nottarius publicus, et unus ex scribis
iuratis curie vicariae, hec propria scribens manu.

138
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Duquec de Medina Sidònia, lochtinent y capità
general.
a. certificació intercalada entre els folis 107v i 108r del trienni 1692-1695.
b. certificació intercalada entre els folis 116v i 117r del trienni 1692-1695.
c. proposició intercalada entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.

138
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Bolsa de diputados reales.
Para un lugar de la veguería de Lleyda que vaca
en esta bolsa por muerte de Juan de Casanovas, a
mossén Francisco Morata, ciudadano honrrado
de Barcelona.

tivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en que van nombrados, en la forma y manera que
lo están los demás insiculados y como está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, en la insiculación que hizo de dichos
officios y otros de esta calidad en 27 de agosto de
1655, y sólo tengan derecho a estar insiculados en
dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviera, sin
que por quedar ahora insiculados en ellas puedan
allegar ni pretender derecho de pocessión o otro
alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome, como // 138/2v // me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos con causa o
sin ella me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo a estos oficios en la
consesión de dichos privilegios y constituciones de
este Principado y condados, en cuia conformidad
libraréys este nombramiento y insiculación a los
diputados y ohidores de quentas y tendréys la
mano en ejecución de lo arriba dispuesto y de lo
que el rey, mi señor y padre, haya gloria, ordenó
en la insiculación que hizo para estos officios en
1655. Dada en Madrid a XIX de julio MDCLXXXXIII. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes, regens. Vidit
Borgia, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit
don Joannes de la Torre, regens. Vidit don Joseph
de Haro et Lara, secretarius. Insiculación de los
lugares vacantes hasta treynta y uno de mayo deste año en las bolsas de los officios de la casa de la
Diputación de Catalunya que aquí se expressan.
Va con copia.» Y perquè és molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot obehits, vos
diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrechalendat, en prompta y puntual execució, si
y conforme en ell està contengut així de la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Gerona, als X de juliol de MDCLCIII. Duque de Medina Sidonia. Vidit Taverner y Rubi, cancellarius.

Para otro lugar de la veguería de Tortosa que
vaca por muerte del doctor Pinyana, al doctor
micer Vicente Vidal.
Para otro lugar de la veguería de Gerona que
vaca en esta bolsa por haberse mudado de estado
real a militar el doctor Narcís Camps, a mossén
Joseph Ginesta.
Bolsa de ohidores ecclesiásticos.
Para un lugar del cavildo de Tarragona, que
vaca en esta bolsa por muerte del doctor Joseph Pi,
a don Joseph Hom de Deu, thesorero y canónigo de
aquella iglesia.
Para otro lugar del cavildo de Tortosa, que vaca
en esta bolsa por haber traspasado el doctor Raphael Pinyana y Golbán de ohidor a diputado, al
doctor Vicent Gomis.
Bolsa de ohidores militares.
Para un lugar de la veguería de Barcelona que
vaca en esta bolsa por haber passado mossén Joseph
de Terré y Paguera de ohidor a diputado, a mossén Anthonio Granollachs y de Ardena.
Para otro lugar de la misma veguería que vaca
por haver passado Pablo Aquiles de ohidor a diputado, a mossén Anton de Muxiga y Ginebreda.
Para otro lugar de la misma veguería que vaca
por haver passado Joseph Senjust y Pagès de ohidor
a deputado, a mossén Anton Armengol.
Para otro lugar de la veguería de Gerona que
vaca en esta bolsa por muerte de mossén Lorenço
Farnés, a mossén Miguel de Ciurana y Ribot.
Para otro lugar de la veguería de Cervera que
vaca en esta bolsa por muerte // 138/2r // de
Francisco Nobell, a mossén Juan de Josa y Agulló.
Bolsa de ohidores reales.
Para un lugar de ohidor real de Barcelona que
vaca por muerte de mestre Mauricio March, a
mestre Francisco Fornells.
Para otro lugar de ohidor real mercader de Barcelona que vaca en esta bolsa por muerte de Juan
Alsamora, mercader, a mossén Joseph Picó.
Para otro lugar de ohidor real de Lleyda que
vaca en esta bolsa por muerte de Juan Baptista
Cabanes, al doctor Ignacio Gomar y de Vilaplana.
Para otro lugar real de Lleyda que vaca en dicha
bolsa por haver passado del estado real al militar
el doctor Anton Berenguer, a Joseph Llopis, ciudadano honrrado de Barcelona.
Para otro lugar de Tortosa que vaca por haver
passado el doctor micer Vicente Vidal de ohidor a
diputado, a Pedro de Arraysa.
Para otro lugar de Torruella de Mongrí que vaca
en esta bolsa por muerte de mossén Francisco
Quintana, a mossén Salvador Quintana.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas del General de Catalunya pongan en execución la orden de su magestad arriba
expressada.
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Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran, sean insiculados respec1457

Duquea de Medina Sidònia, lochtinent y capità
general.
Ilustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de la real Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, que és del
a. proposició intercalada entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.
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thenor següent: «El rey. Ilustre duque de Medina Cidonia, primo, gentilhombre de mi cámera,
mi lugarteniente y capitán general. Haviendo
visto la proposición que han hecho los diputados y
ohidores de qüentas del General de essos Principado y condados, la qual me remitió en carta de 16
del passado, para los lugares vacantes en las bolsas
de oficios del General hasta el día 31 de mayo de
este presente anyo, y discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen y lo que de ellos se os
ofrece y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó en la concessión que les
hizo de sus privilegios y constituciones y de la forma en que se han de correr estas insiculaciones, y
lo dispuesto en 23 de enero 1654 y 27 de agosto
1655 de poder nombrar las personas que le pareciere para estar desinsiculadas en dichas bolsas, he
resuelto nombrar para los lugares vacantes en las
bolsas de dichos officios de las personas que se siguen:
Bolsa de assesor y abogado fiscal.
En un lugar que vaca en esta bolsa por muerte del
doctor Ramón Sans y Puig, don Joan de Marimón, camarero del monasterio de San Cugat.
Para otro lugar que vaca en dicha bolsa por
muerte del doctor don Antón Moner y Basedas, al
doctor Narcís de Burgués.
Para otro lugar real que vaca en dicha bolsa por
muerte del doctor Francisco Pinyana, al doctor
micer Estevan Serra y Vileta, ciudadano honrrado de Barcelona, de presente diputado real.
Para otro lugar que vaca en dicha bolsa, por haver passado de estado real a militar el doctor Anton Berenguer, el doctor micer Pablo Roma.
138
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Para un lugar real que vaca en esta bolsa por
muerte de Juan Alsamora, mercader, a mossén
Joan Ribes, ciudadano honrrado de Barcelona.
Bolsa de ayudante segundo de escrivanía.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de Francisco Hexarch, a Francisco Jopí, notario
real.
Para otro lugar que vaca en la misma por muerte de Juan Casanoves, de Lleyda, a mossén Juan
Rives, ciudadano honrrado y notario público de
Barcelona.
Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor.
Para un lugar que vaca en dicha bolsa por muerte de Juan Casanovas, notario de Lleyda, a Gerónimo Brotons, notario público de Barcelona.
Para otro lugar que vaca en esta bolsa por renuncia de Juan Bautista Comdor, // 138/4r // a
micer Estevan Serra y Vileta, ciudadano honrrado de Barcelona, notario real y al presente diputado real.
Bolsa de assessor, abogado fiscal y sus ayudantes de
la visita.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
del doctor Bernat Corts, al doctor micer Joseph
Costa.
Para otro lugar que vaca en la misma bolsa por
muerte de Francisco Pinyana y Galvany, al doctor micer Balthasar Prous.
Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de Juan Casanovas, notario de Lleyda, a Gerónimo Planas, notario causídico de Barcelona.

Bolsa de regente las qüentas.
Para el lugar ecclessiástico que vaca en esta bolsa
por muerte de Ramón Sans y de Puig, al doctor
fra don Anton de Planella y Cruyllas, abad de
Besalú, deputado eclesiástico.
Bolsa de exactor.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de micer Mauricio March, al doctor micer Estevan Serra y Vileta, ciudadano honrrado y al presente diputado real.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
qüentas.
Para el lugar real que vaca en esta bolsa por
muerte de Francisco Pinyana y Galvany, a Narcís Martorell, notario de Gerona.
Bolsa de síndico.
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Para otro lugar que vaca en esta bolsa por muerte de Jacinto Borrás, notario público de Barcelona, a Raphael Alsina, notario público de Barcelona.
Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de Francisco Sanjust, a don Pablo Aquiles, al presente ohidor militar.
Todos los qüales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran, sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en que van nombrados en la forma y manera que
lo están los demás insiculados, pero que sólo tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas
mientras yo no se lo prohiviera, sin que por quedar ahora insiculados en ellas puedan allegar ni
pretender derecho de pocessión a otro alguno para

estarlo no siendo mi voluntad, reservándome,
como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o sin ella me pareciere, por
ser esto conforme a la reserva que su magestad se
hizo a estos oficios en la consesión de dichos privilegios y constituciones de este Principado y condados, en cuia conformidad libraréys este nombramiento y insiculación a los diputados y ohidores de
qüentas, para que insaculen //138/4v // y pongan
en las bolsas de dichos oficios a las personas arriba
nombradas, dando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Dada en Madrid, a XIX
de julio MDCLXXXXIII. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit marchio
de Tamarit. Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit don Joseph de Haro et Lara, secretarius. Insiculación de los lugares vacantes hasta
treynta y uno de mayo deste año en las bolsas de los
officios de la casa de la Diputación de Catalunya
que aquí se expressan. Va con copia.» Y perquè és
molt just que los reals ordes de sa magestat sien
ab tot obehits, vos diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrechalendat, (lo poseu)
en prompta y puntual execució, si y conforme
en ell està contengut així de la real voluntat de
sa magestat y nostra. Dada en Gerona als 10 de
juliol de MDCLCIII. Duque de Medina Sidonia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius.

per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona als XX de juliol MDCXLII.
Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí. Don Juan de
Morer y Pasqual, secretarius.
In curia locumtenentiae XV, foleo XVI.
Su excelencia manda a los insiculadores que de
presente se hallan juntos en la casa de la Diputación de Catalunya pongan en exequución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Venerables nobles y amats de la real magestat
los insiculadors que de present vos trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Catalunya de la present ciutat per la insaculació de
pròxim fahedora. Per part de don Pau Aquiles,
oÿdor militar, nos és estat representat ve anomenat en la insaculacions fetas per sa magestat,
Déu lo guarde, com ha mossèn en lo lloch de
diputat militar, y que, essent noble, feu reparo
en insicular-lo com ha mossèn. Y per quant lo
real intenció de sa magestat no és just reste en
manera alguna frustrada, per ço, vos diem y manam que insiculeu al dit don Pau Aquiles en lo
sobredit lloch com ha mossèn, encara que sea
noble, a què per esta vegada dispensam en
quant menester sia a est impediment, volent se
observe en tot lo demés, lo ús y costum se ha
tingut en semblants insiculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en
Barcelona als XX de juliol MDCXLII. Per expressa
delegació de sa excel·lència, don Miquel Joan
Taverner y Rubí. Don Juan de Morer y Pasqual,
secretarius.

Vuestra excelencia manda a los diputados y ohidores de qüentas del General de Catalunya pongan en execución la orden de su magestad arriba
expressada.
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Duquea de Medina Sidonia, capitán general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los insiculadors que de present vos trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Catalunya de la present ciutat per la insaculació de
pròxim fahedora. Per part de don Joan de Josa
nos és estat representat que sa magestat, Déu lo
guarde, lo ha anomenat en un lloch de oÿdor
militar com ha mossèn en las insaculacions de
pròxim fahedoras, y que essent dit de Josa noble feu reparo en insicular-lo com ha mossèn. Y
per quant lo real intenció de sa magestat no és
just reste en manera alguna frustrada, per ço,
vos diem y manam que insiculeu al dit don Joan
de Josa en lo sobredit lloch com ha mossèn, encara que sea noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo ús y
costum se ha tingut en semblants insiculacions,

Duquea de Medina Sidonia, capitán general.

In curia locumtenentiae XV, foleo XIIII.
Su excelencia manda a los insiculadores que de
presente se hallan juntos en la casa de la Diputación de Catalunya pongan en exequución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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a. decret intercalat entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.
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Duqueb de Medina Sidonia, capitán general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los insiculadors que de present vos trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Cataa. decret intercalat entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.
b. decret intercalat entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.
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lunya de la present ciutat per la insaculació de
pròxim fahedora. Per part de don Anton de Armengol nos és estat representat que sa magestat, Déu lo guarde, lo ha anomenat en un lloch
de oÿdor militar com ha mossèn en las insaculacions de pròxim fahedoras, y que, essent dit de
Armengol noble, feu reparo en insicular-lo com
ha mossèn. Y per quant lo real intenció de sa
magestat no és just reste en manera alguna frustrada, per ço, vos diem y manam que insiculeu
al dit don Anton de Armengol en lo sobredit
lloch com ha mossèn, encara que sea noble, a
què per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en
tot lo demés lo ús y costum se ha tingut en
semblants insiculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona als XX de juliol MDCXLII. Per expressa delegació de sa excel·lència, don Miquel Joan
Taverner y Rubí. Don Juan de Morer y Pasqual,
secretarius.

In curia locumtenencia XV, foleo XVI.
Su excelencia manda a los insiculadores que de
presente se hallan juntos en la casa de la Diputación de Catalunya pongan en exequución la órden de vuestra excelencia arriba expressada.
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In curia locumtenentiae XV, foleo XV.
Su excelencia manda a los insiculadores que de
presente se hallan juntos en la casa de la Diputación de Catalunya pongan en exequución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Duquea de Medina Sidonia, capitán general.
Venerables nobles y amats de la real magestat
los insiculadors que de present vos trobau junts
en la casa de la Deputació del General de Catalunya de la present ciutat per la insaculació de
pròxim fahedora. Per part de don Narcís Camps
y Amat nos és estat representat que sa magestat,
Déu lo guarde, lo ha anomenat en un lloch de
deputat militar com ha mossèn en las insaculacions de pròxim fahedoras, y que, essent noble,
feu reparo en insicular-lo com ha mossèn. Y per
quant la real intenció de sa magestat no és just
reste en manera alguna frustrada, per ço, vos
diem y manam que insiculeu al dit don Narcís
Camps en lo sobredit lloch com ha mossèn, encara que sea noble, a què per esta vegada dispensam en quant menester sia a est impediment, volent se observe en tot lo demés lo ús y
costum se ha tingut en semblants insiculacions,
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dada en Barcelona als XX de juliol MDCXLII.
Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí. Don Juan de
Morer y Pasqual, secretarius.

a. decret intercalat entre els folis 137v i 138r del trienni
1692-1695.
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Número 106.
Nosaltres,a fra don Anthoni Planella y Cruÿlles,
abat de Basalú, del orde de Sant Benet, don Joseph Terré y Granollachs, doctor micer Esteva
Serra y Vileta, ciutadà honrrat de Barcelona,
doctor Jaume Burgués, canonge de la Sancta
Iglésia de Girona, doctor Pau Aquiles y Narcís
Boffill, mercader de dita ciutat de Gerona, deputats y oÿdors de comptas del General del
principat de Catalunya en Barcelona residints,
als il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiadas, abats, pabordes y convents
de qual(sevol) òrdens y religions que sien y altres qualsevols personas en qualsevol dignitats,
càrrechs y ofissis constituhidas y constituhidores en lo present principat de Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, als quals las
presents pervindran, seran presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo
procurador fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya, drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las contrafaccions, violacions y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells, majorment en las provisions de las dignitats,
canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos
Principat y comptats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com, altrament, ab
dol y frau dels concerts, donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadiues dels dits present principat y comptats, ans
bé, forasteras y estranyas de aquells, restant així
las ditas generals constitucions, drets y privilegis
frustrades, lesses y prejudicades, nos ha representat en nostre consistori las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis y suplicat ésser-li
concedit remey per evitar ditas contrafaccions,
violacions y prejudicis convenients, lo que considerant avem deliberat fer presentada, intimada
y notificada a vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y mercès, la monició, exortació y requisició per lo magnífich advocat fiscal de dit Gea. requisició intercalada entre els folis 166v i 167r del trienni
1692-1695.

neral, de orde y manament nostres feta y posada
en deguda forma, del thenor següent. No obstant que en diferents constitucions de aquest
principat de Cathalunya col·locades sots lo títol
“Que los estrangers no pugan obtenir officis, ni
beneficis eclessiàstichs en Cathalunya” ha disposat que ninguna persona que no sia verament
natural del principat de Cathalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga
obtenir en dits Principat y comptats officis ni
beneficis ecclessiàstichs, ni altres prebendasm
dignitats ni pensions, Han tingut notícia los senyors diputats y oÿdors de comptes del dit Principat que alguns senyors archebisbes, bisbes,
prelats y Capítols de iglésias, cathedrals y col·legiades del present Principat y comptats haurien
provehit algunas dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples y donat algunas pensions en favor de personas forasteras que no són nadas ni nadiues de dits
Principat y comptats contrafahent a ditas constitucions en molt gran dany y prejudici dels mateixos Principat y comptats y dels naturals de
aquells, los quals, per ocupar los beneficis eclesiàstichs personas forasteras dexan ells de ser
provehits en aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors specte per rahó de sos càrrechs y
officis procurar per tots los camins possibles la
observansa de ditas constitucions que són estades fetes per la magestat y la Cort General en
que entrevenen las personas del estament eclessiàstich y demés estaments ab gran acord y per a
benefici dels dits Principat y comptats. Per ço,
los dits senyors deputats y oÿdors a cauthela que
danyar no pot en execucció de la deliberació en
son consistori feta lo dia present notifica a vostras senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès,
respective las ditas constitucions y la contrafacció y violació que farian a ellas, en fer qualsevol
manera de provisió de ditas dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí curats com simples y en concedir y dar pensions ecclessiàastichas en favor y a
personas forasteras que no fossen verament naturals y nadiues dels dits present Principat y
comptats. Y no res menys requereixen a vostras
senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès respective que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vagants ditas dignitats, canonicats y
rectorias, prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs ni concedescan ni donen pensions algunas
ecclessiàstichas en favor a personas que no sian
vera y no ficsament nadas o nadiues de dits
aquest principat de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya. Altrament protestan a
vostres senyories y mercès del rompiment y violació de ditas constitucions y de las penas imposadas contra los qui no las observan. Y no res
menys de que en las habilitacions en avant fahedoras de las personas que han de concórrer de1461

putats y oÿdors de comptes del present Principat seràn vostras senyorias y mercès fets inhàbils, attès que contrafan a ditas constitucions y
així no són personas hàbils per a que·s puga
confiar, las que han de fer observar, y així bé seran fets inhàbils de tots y qualsevols officis y beneficis de dit General. Y també protestan de que
per tots altres camins que de dret y justícia seran
permesos procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los procehiments que per alcansar aquest fi seran necessaris fins alcançar lo y
finalment del prejudici que per dita rahó patirà
lo general de Cathalunya, requirens, et cetera. E
nosaltres, attès que los representat y suplicat per
dit procurador fiscal ve en observança de ditas
generals constitucions, drets y privilegis de ditas
senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requeriment de dit procurador fiscal del dit General
per rahó de la observansa de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos
Principat y comptats dalt insertades. Y exortam
y requerim a vostras senyorias y mercès respective que observen y observar fassen lo que en ella
està contengut. En fee y testimoni de las quals
cosas manam fer feta y expedida la present per
nostre escrivà major y secretari del dit General.
Dat en Barcelona, als XXVI de setembre, any de
la Nativitat de Nostre Senyor MDCLXXXXIII. Fra
don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú. De mandato.
Dictorum illustrissimum et fidelissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit.
Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinona, scriva maioris Generalis Catalonia, subrogatus.”
Die vigessima octava mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio, Illerde.
Illustres admodum reverendi domini Joannis
Anthonius Dusbai et Narbona, doctor Sancte
Eclesie Ilerdensi canonicis et tanquam antiquor
canonicus locumtenens decani et capituli canonicorum sacte ecclessie cathedralis illerde per absenciam don Franciscus Meia et Vilalbam decani
dicte eclesie Josephus Mirarnau, Egidus Nabona,
Josephus Carulla, Joannis Oliver, Miquel Gibert,
theologia doctor, Josephus Casanovas, omnes presbiteri et canonici de Sancte Eclesie Cathedralis
Illerde convocati et congregati in aula capitulari
de mandato doctor domini locumtenenti ad vocem jaritoris ut moris est ac ubi aliquis pro similibus et aliis actibus et negociis dicte Sancte eclesie
solitis convocari et congregari capitulum de
Sancte Eclessie tenentes et representantes omnes
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concordes et nemine discrepante coram quibus
comparuit et fuit personaliter constitutus dictos
illustres dominos Joannes Berenguer, canonicus
predictus tanquam deputatus localis Generalitatis et collecte dicte civitatis Illerde, qui dicto
nomine et etiam uti procurator per illustrium
dominorum ac fidelissimorum deputatorum Generalium ac auditorum computorum presentis
principatus Catalonie, intimavit et notificavit et
presentavit seu per me notarium infrascriptum
intimari, notificari, legi et presentare fecit dicto
per illustribus et fidelissimis dominis deputatis
Generalis et auditoribus computorum dicti principatus Catalonie emanatas, firmatas et sigillatas ac more et solemnitatibus debitis ut assuetis
expeditas, dattum Barchinone vigessima septima
currentium mensis et anni in eadem propria figura et forma copiam que dictarum literarum
in signum presentacionis predicte tradidit et liberavit domino locumtenente. De quibus dictus Berenguer requisivit confici instrumentum. Quod
fuit actum Illerde die, mense, anno et loco predictis. Presente Josepho Rivi, scriptore substituto mei
Alberti Piconis, nottarii publici Illerde, infrascriptis, ac presentibus etiam pro testibus reverendis Josepho Amigo et Josepho Xicot, presbiteris dicte ecclesie sedis beneficiatis, ad ista vocatis rogatis
et specialiter assumptis. Ut de premississ in iudicio et extra iudicium ac omnibus fide plena adhibeatur ego Alberto Piconis, regia auctoritate notarius publicus Illerde et de collegio nottariorum
publicorum dicte civitatis scribaque et secretarius
dicti perillustri capituli Illerdensis, hic me subscribo et meum quo utor artis notarie appono
sig+num.
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Número 106.
Nosaltresa, fra don Anthoni Planella y Cruÿlles,
abat de Basalú, del orde de Sant Benet, don Joseph Terré y Granollachs, doctor micer Esteva
Serra y Vileta, ciutadà honrrat de Barcelona,
doctor Jaume Burgués, canonge de la sancta
iglésia de Girona, doctor Pau Aquiles y Narcís
Boffill, mercader de dita ciutat de Gerona, deputats y oÿdors de comptas del General del
principat de Catalunya en Barcelona residints,
als il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe<s>, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiadas, abats, pabordes y convents de qual òrdens y religions que sien y altres
qualsevols personas en qualsevol dignitats, càrrechs y ofissis constituhidas y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comptats
a. requisició intercalada entre els folis 168v i 169r del trienni
1692-1695.
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de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran, seran presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las
generals constitucions de aquest principat de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las
contrafaccions, violacions y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells, majorment en las
provisions de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos Principat y comptats
se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament, ab dol y frau dels concerts, donar, conferir y concedir-se a personas
no naturals ni nades o nadiues dels dits present
Principat y comptats, ans bé, forasteras y estranyas de aquells, restant així las ditas generals
constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses
y prejudicades, nos ha representat en nostre
consistori las ditas contrafaccions, violacions y
prejudicis y suplicat ésser-li concedit remey per
evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis convenients, lo que considerant avem deliberat fer presentada, intimada y notificada a
vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y
mercès, la monició, exortació y requisició per lo
magnífich advocat fiscal de dit General, de orde
y manament nostres feta y posada en deguda
forma, del thenor següent: No obstant que en
diferents constitucions de aquest principat de
Cathalunya col·locades sots lo títol «Que los estrangers no pugan obtenir officis, ni beneficis
eclessiàstichs en Cathalunya», ha disposat que
ninguna persona que no sia verament natural
del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga obtenir
en dits Principat y comptats officis ni beneficis
ecclessiàstichs, ni altres prebendas, dignitats ni
pensions, han tingut notícia los senyors diputats
y oÿdors de comptes del dit principat que alguns senyors archebisbe<s>, bisbes, prelats y capítols de iglésias cathedrals y col·legiades del
present Principat y comptats haurien provehit
algunas dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples y donat algunas
pensions en favor de personas forasteras que no
són nadas ni nadiues de dits Principat y comptats contrafahent a ditas constitucions en molt
gran dany y prejudici dels mateixos Principat y
comptats y dels naturals de aquells, los quals,
per ocupar los beneficis eclesiàstichs personas
forasteras dexan ells de ser provehits en aquells.
E com a dits senyors deputats y oÿdors specte
per rahó de sos càrrechs y officis procurar per
tots los camins possibles la observansa de ditas
constitucions que són estades fetes per la magestat y la Cort General en què entrevenen las
personas del estament eclessiàstich y demés estaments ab gran acord y per a benefici dels dits

Principat y comptats, per ço, los dits senyors deputats y oÿdors a cauthela que danyar no pot en
execucció de la deliberació en son consistori
feta lo dia present notifica a vostras senyorias
il·lustríssimas, senyorias y mercès respective las
ditas constitucions y la contrafacció y violació
que farian a ellas en fer qualsevol manera de
provisió de ditas dignitats, canonicats, rectorias,
prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí
curats com simples, y en concedir y dar pensions
ecclessiàstichas en favor y a personas forasteras
que no fossen verament naturals y nadiues dels
dits present Principat y comptats. Y no res
menys requereixen a vostras senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès respective que de ninguna manera provehescan en ocasions de vagants ditas dignitats, canonicats y rectorias,
prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs ni
concedescan ni donen pensions algunas ecclessiàstichas en favor a personas que no sian vera y
no ficsament nadas o nadiues de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostres senyories y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no res menys
de que en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer deputats y
oÿdors de comptes del present Principat seran
vostras senyorias y mercès fets inhàbils, attès
que contrafan a ditas constitucions y així no són
personas hàbils per a què·s puga confiar, las que
han de fer observar, y així bé seran fets inhàbils
de tots y qualsevols officis y beneficis de dit General. Y també protestan de què per tots altres
camins que de dret y justícia seran permesos
procuraran lo reparo de ditas constitucions fent
tots los procehiments que per alcansar aquest fi
seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del
prejudici que per dita rahó patirà lo general de
Cathalunya. Requirens, et cetera. E nosaltres,
attès que los representat y suplicat per dit procurador fiscal ve en observança de ditas generals
constitucions, drets y privilegis de ditas senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requeriment de
dit procurador fiscal del dit General per rahó de
la observansa de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comptats dalt insertades, ý exortam y requerim
a vostras senyorias y mercès respective que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam fer feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona als XXVI de setembre any de la Nativitat de Nostre Senyor MDCLXXXXIII. Fra don
Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú.
De mandato.
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Dictorum illustrissimum et fidelissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit.
Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinona, scriva maioris Generalis Catalonia, subrogatus».
Die vigessima octava mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio, Illerde.
Illustres admodum reverendi domini Joannis
Anthonius Dusbai et Narbona, doctor Sancte
Eclesie Ilerdensi canonicis et tanquam antiquor
canonicus locumtenens decani et capituli canonicorum sacte ecclessie cathedralis illerde per absenciam don Franciscus Meia et Vilalbam decani
dicte eclesie Josephus Mirarnau, Egidus Nabona,
Josephus Carulla, Joannis Oliver, Miquel Gibert,
theologia doctor, Josephus Casanovas, omnes presbiteri et canonici de Sancte Eclesie Cathedralis
Illerde convocati et congregati in aula capitulari
de mandato doctor domini locumtenenti ad vocem jaritoris ut moris est ac ubi aliquis pro similibus et aliis actibus et negociis dicte Sancte eclesie
solitis convocari et congregari capitulum de
Sancte Eclessie tenentes et representantes omnes
concordes et nomine discrepante coram quibus
comparuit et fuit personaliter constitutus dictos
il·lustres dominis Joannes Berenguer, canonicis
predictos tanquam deputatos localis Generalitatis et collecte dicte civitatis Illerde qui dicto nomine et eciam uti procurator perillostium dominorum ac fidelissimorum deputatorum
generalium ac auditorum computorum presentis
principatus Catalonie intimavit et notificavit et
presentavit semper substitutus mei, notarium infrascripti intimari, notificari, legi et presentare
fecit dicto perillustri et fidelissimus dominis deputatis Generalis et auditoribus computorum
dicti principatus Catalonie emanatas, firmatas
et sigillatas ac more et solemnitatibus debitis ut
assuetis expedidas dattum Barchinone, trigessima septima currentium mensis et anni in eadem
propria figura et forma copiam que dictarum literarum in signum presentacionis predicte tradidit et liberavit domino locumtenente de quibus
dictus Berenguer requisivit confiis instrumentum quod fuit actuym Illerde die, mense anno et
loco predictis presente Josepho Rivui scriptore
substituto mei Alberti Piconis, nottarius publicus
Illerde infrascriptis ac presentibus eciam pro testibus reverendis Josepho Amigo et Josepho Xicot
presbiteris dicte Ecclesie Sedis beneficiatis as ista
vocatis rogatis et specialiter assumptis ut de premississ in iudicio et extra iudicium ac omnibus
fide plena adhibeatur ego Alberto Piconis regia
auctoritate notarium publici Illerde et de collegio
nottarium publicum dicte civitatis scriba que et
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secretarius dicti perillustri capituli illerdensis hic
me subscribo et meum quo utor artis notarie appono sig+num.
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Número 107.
Nosaltresa, fra don Anthoni Planella y Cruÿlles,
abat de Basalú, del orde de Sant Benet, don Joseph Terré y Granollachs, doctor micer Esteva
Serra y Vileta, ciutadà honrrat de Barcelona,
doctor Jaume Burgués, canonge de la sancta
iglésia de Girona, doctor Pau Aquiles y Narcís
Boffill, mercader de dita ciutat de Gerona, deputats y oÿdors de comptas del General del
Principat de Catalunya en Barcelona residints,
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims il·lustres y reverents senyors archebisbe<s>, bisbes, Capítols de las iglésias cathedrals y col·legiadas, abats, pabordes y convents de qual òrdens y religions que sien y altres
qualsevols personas en qualsevol dignitats, càrrechs y ofissis constituhidas y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran, seran presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las
contrafaccions, violacions y prejuducis que·s cometen en aquelles, y aquells, majorment en las
provisions de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos Principat y comptats
se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament, ab dol y frau dels concerts, donar, conferir y concedir-se a personas
no naturals ni nades o nadiues dels dits present
Principat y comptats, ans bé, forasteras y estranyas de aquells, restant així las ditas generals
constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses
y prejudicades, nos ha representat en nostre
consistori las ditas contrafaccions, violacions y
prejudicis y suplicat ésser-li concedit remey per
evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis convenients, lo que considerant, avem deliberat fer presentada, intimada y notificada a
vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y
mercès, la monició, exortació y requisició per lo
magnífich advocat fiscal de dit General, de orde
y manament nostres feta y posada en deguda
forma, del thenor següent. No obstant que en
diferents constitucions de aquest Principat de
Cathalunya col·locades sots lo títol “Que los esa. requisició intercalada entre els folis 171v i 172r del trienni
1692-1695.
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trangers no pugan obtenir officis, ni beneficis
eclessiàstichs en Cathalunya” ha disposat que
ninguna persona que no sia verament natural
del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga obtenir
en dits Principat y comptats officis ni beneficis
ecclessiàstichs, ni altres prebendasm dignitats ni
pensions, Han tingut notícia los senyors diputats y oÿdors de comptes del dit Principat que
alguns senyors archebisbes, bisbes, prelats y Capítols de iglésias, cathedrals y col·legiades del
present Principat y comptats haurien provehit
algunas dignitats, canonicatsm rectorias, prebendas, beneficis curats y simples y donat algunas pensions en favor de personas forasteras que
no són nadas ni nadiues de dits Principat y
comptats contrafahent a ditas constitucions en
molt gran dany y prejudici dels mateixos Principat y comptats y dels naturals de aquells, los
quals, per ocupar los beneficis eclesiàstichs personas forasteras dexan ells de ser provehits en
aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors
specte per rahó de sos càrrechs y officis procurar
per tots los camins possibles la observansa de ditas constitucions que són estades fetes per la
magestat y la Cort General en que entrevenen
las personas del estament eclessiàstich y demés
estaments ab gran acord y per a benefici dels
dits Principat y comptats. Per ço, los dits senyors deputats y oÿdors a cauthela que danyar
no pot en execucció de la deliberació en son
consistori feta lo dia present notifica a vostras
senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès, respective las ditas constitucions y la contrafacció y
violació que farian a ellas, en fer qualsevol manera de provisió de ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí curats com simples y en concedir y
dar pensions ecclessiàastichas en favor y a personas forasteras que no fossen verament naturals y
nadiues dels dits present Principat y comptats. Y
no res menys requereixen a vostras senyorias
il·lustríssimas, senyorias y mercès respective que
de ninguna manera provehescan en ocasions de
vagants ditas dignitats, canonicats y rectorias,
prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs ni
concedescan ni donen pensions algunas ecclessiàstichas en favor a personas que no sian vera y
no ficsament nadas o nadiues de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostres senyories y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no res menys
de que en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer deputats y
oÿdors de comptes del present Principat seràn
vostras senyorias y mercès fets inhàbils, attès
que contrafan a ditas constitucions y així no són
personas hàbils per a que·s puga confiar, las que

tis et collecte dicte civitatis Illerde qui dicto nomine et eciam uti procurator perillostium dominorum ac fidelissimorum deputatorum generalium ac auditorum computorum presentis
principatus Catalonie intimavit et notificavit et
presentavit semper substitutus mei, notarium infrascripti intimari, notificari, legi et presentare
fecit dicto perillustri et fidelissimus dominis deputatis Generalis et auditoribus computorum
dicti principatus Catalonie emanatas, firmatas
et sigillatas ac more et solemnitatibus debitis ut
assuetis expedidas dattum Barchinone, trigessima septima currentium mensis et anni in eadem
propria figura et forma copiam que dictarum literarum in signum presentacionis predicte tradidit et liberavit domino locumtenente de quibus
dictus Berenguer requisivit confiis instrumentum quod fuit actuym Illerde die, mense anno et
loco predictis presente Josepho Rivui scriptore
substituto mei Alberti Piconis, nottarius publicus
Illerde infrascriptis ac presentibus eciam pro testibus reverendis Josepho Amigo et Josepho Xicot
presbiteris dicte Ecclesie Sedis beneficiatis as ista
vocatis rogatis et specialiter assumptis ut de premississ in iudicio et extra iudicium ac omnibus
fide plena adhibeatur ego Alberto Piconis regia
auctoritate notarium publici Illerde et de collegio
nottarium publicum dicte civitatis scriba que et
secretarius dicti perillustri capituli illerdensis hic
me subscribo et meum quo utor artis notarie appono sig+num.

han de fer observar, y així bé seran fets inhàbils
de tots y qualsevols officis y beneficis de dit General. Y també protestan de que per tots altres
camins que de dret y justícia seran permesos
procuraran lo reparo de ditas constitucions fent
tots los procehiments que per alcansar aquest fi
seran necessaris fins alcançar lo y finalment del
prejudici que per dita rahó patirà lo general de
Cathalunya, requirens, et cetera. E nosaltres,
attès que los representat y suplicat per dit procurador fiscal ve en observança de ditas generals
constitucions, drets y privilegis de ditas senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requeriment de
dit procurador fiscal del dit General per rahó de
la observansa de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comptats dalt insertades. Y exortam y requerim
a vostras senyorias y mercès respective que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam fer feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, als XXVI de setembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor MDCLXXXXIII. Fra don
Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú.
De mandato.
Dictorum illustrissimum et fidelissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit.
Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinona, scriva maioris Generalis Catalonia, subrogatus.

169
/2r

Número 109.

Die vigessima octava mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio, Illerde.

Diea veneris vigessima sexta mensis januarii
anno a Nativitate Domini millessimo octuagessimo quinto, Barchinone.

Illustres admodum reverendi domini Joannis
Anthonius Dusbai et Narbona, doctor Sancte
Eclesie Ilerdensi canonicis et tanquam antiquor
canonicus locumtenens decani et capituli canonicorum sacte ecclessie cathedralis illerde per absenciam don Franciscus Meia et Vilalbam decani
dicte eclesie Josephus Mirarnau, Egidus Nabona,
Josephus Carulla, Joannis Oliver, Miquel Gibert,
theologia doctor, Josephus Casanovas, omnes presbiteri et canonici de Sancte Eclesie Cathedralis
Illerde convocati et congregati in aula capitulari
de mandato doctor domini locumtenenti ad vocem jaritoris ut moris est ac ubi aliquis pro similibus et aliis actibus et negociis dicte Sancte eclesie
solitis convocari et congregari capitulum de
Sancte Eclessie tenentes et representantes omnes
concordes et nomine discrepante coram quibus
comparuit et fuit personaliter constitutus dictos
il·lustres dominis Joannes Berenguer, canonicis
predictos tanquam deputatos localis Generalita-

Ego Josephus Campllonch, medecine doctor, Barchinone populatus, tanquam obtinens officium
nuncupatum custodis ordinariis Generalis Cathalonie porta Maritima presentis civitatis Barchinone, dicto nomine, citra revocacionem, et
cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et
cetera. Vos discretum Joannem Ribes, nottarium
publicus Barchinone, presentem, ad videlicet, pro
me et nomine meo dictum officium custodis ordinariis, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis
universis, in manu et posse admodum illustrium
dominorum deputatorum eiusdem Generalis
presentis Catalonie Principatus, qui nunch sunt
et pro tempore fuerint, in favorem persona vobis
dicto procuratoris meo constituto benevissa, pura,
libere et simpliciter et absque ulla condicione re-
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a. procura intercalada entre els folis 168v i 169r del trienni
1692-1695.
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signandum, renunciandum et cedendum et dictas resignacionem renunciacionem et cessionem
recipi, admiti et provideri petendum, supplicandum et obtinendum, iuxta formam generalem
constitucionum presentis Catalonie Principatus
capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis
ista et taliter quod ille in cuius favorem dictum
officium resignatum et cessatum fuerit de eodem
officio iuribus et pertinenciis illius valide provideatur et provideri mandetis com omni iuris
// 169/2v // plenitudine et effectu et inde instrumenta quecumque et alia necessaria et quomodo
libet opportuna vobisque benevissa faciendum seu
fieri faciendum, instandum et requirendum,
nech non quascumque supplicaciones si opportuerit, tam verbo quam in scriptis, offerendum, porrigendum et presentandum, et dum, et cetera.
Ego enim, et cetera. Promitto habere rattum, et
cetera. Et non revocare sub bonorum meorum
omnium obligacionem.

presente certificación en Barcelona, a los veynte y
nueve días del mes de noviembre // 176/1v // del
anyo del Nacimiento de Nuestro Señor de mil
seyscientos ochenta y nueve.
E yo, dicho Pedro Troch, escrivano público, por la
autoridad del rey, nuestro señor, Dios le guarde,
notario público real collegiado de Barcelona, que
a todo lo arriba dicho presente fui lo escriví, sarré
y signé de mi propria mano y signo en testimonio
de ver+dad.
____________________
177
/3r

Certificoa y ago fe yo, Pedro Troch, por la autoridad del rey, nuestro señor, que Dios guarde, notario público real collegiado de Barcelona, que sirvo
de notario de la auditoría de la cavallería por
ausencia de Jayme Piquer, notario de dicha auditoría, que con sentencia echa y proferida a los
quinse días del mes de noviembre del presente
anyo de mil seiscientos ochenta y nueve en la auditoría de la cavallería y por el magnífico auditor
della en la causa que el procurador fiscal de dicha
auditoría llevava contra Juan de Escalada y
Diego Pedro García, soldados de cavallería de la
companyía del capitán don Luis Frecomil y Frechilla, an sido condenados, esto es, ditcho Juan de
Escalada a servir remando en las galeras de su
magestad, que Dios guarde, por tiempo de tres
años, y el dicho Diego Pedro García a servir en el
presidio de Rosas por tiempo de un anyo. Como estas y otras cosas más largamente son de ver en ditcha sentencia a la qual me refiero; del que ago la

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio,
Minorisa, die vero veneris nona mensis octobris
eiusdem anni intitulata, presente et ad hec vocato
me, Augustino Vilades, auctoritate regia ac pro
insigni civitate Minorise nottario publico, civis
eiusdem civitatis scrivaque pro Generali Cataloniae curiae Deputacionis localis presentis civitatis
Minorisae et eius collectae, infrascripto, et presentibus etiam Raphaele Pedro, agricola, civis, et
Raphaele Casanoves, studente Minorise, pro testibus ad infra vocatis specialiter et assumptis, magnificus dominus Franciscus Fargas, mercator, civis Minorise, deputato locali pro Generali
Catalonie presentis civitatis Minorise et eius collecta, constitutus personaliter coram et ante presenciam admodum illustri domino vicarii generali illustris et admodum reverendi domini
prepositi et capituli canonicorum ecclessie sedis
Minorise, convocato et congregato de mandato
dicti domini vicario generale modo et forma solitis in aula capitulari scita in claustris et iuxta capellam Santi Augustini eiusdem ecclessia, ubi pro
negociis dicti capituli pertractandis soliti sunt
convocari et congregari in qua convocacione intervenerunt et presentes fuerunt illustri et reverendi domini Andreas Cavall, vicarius generalis,
Marianus Garba, sacrista, Franciscus Colell,
prior, Joannes Solernou, capiscolus, Raphael Colell, Franciscus Diner, Joannes Pons, Benedictus
Cesari, doctor Joannes Argullol, doctor Franciscus Vila, omnes presbiteri et canonici dicta ecclessia sedis Minorisa, et tanquam major et senior
pars canonicorum et plus quam dua partes habita
racione absencium, et cetera, capitulum ex causa
infrascripta tenente facientes, celebrantes et representantes eisdem illustri vicario generale Capitulo sich convocatis, obtulit et presentavit et seu
per me, dictum et infrascriptum nottarium et
scribam, presentari et legi publice fecit, instavit et
requisivit quandam in scriptis papireo notifica-

a. certificació intercalada entre els folis 175v i 176r del trienni 1692-1695.

a. notificació intercalada entre els folis 176v i 177r del trienni 1692-1695.

Testes sunt Petrus Casas, sutor naturalis civitatis
Vici, nunch Barchinone degens, Josephus Creus et
Vincencius Gavarro, scriptores Barchinone, qui
ultimus et substitutus notarius infrascripti predicti inter fuit.
In quorum licet calamo alieno scriptorum fidem
ego, Dominicus Rojas, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic me subscribo
et meum artis nottarie quo utor appono sig+num.
____________________
176
/1r

Número 109.

Número 107.
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tionis requisicionis et protestacionis sedulam impressam sub huiusmodi thenori: «Nosaltres, fra
don Anthoni Planella y Cruÿlles, abat de Basalú,
del orde de Sant Benet, don Joseph Terré y Granollachs, doctor micer Esteva Serra y Vileta,
//177/3v // ciutedà honrrat de Barcelona, doctor
Jaume Burguès, canonge de la Sancta Iglésia de
Girona, doctor Pau Aquiles y Narcís Boffill,
mercader de dita ciutat de Gerona, deputats y
oÿdors de comptas del General del Principat de
Catalunya en Barcelona residints, als il·lustríssim y reverendíssim, molt il·lustres y reverendíssims,
il·lustres
y
reverents
senyors
archebisbe<s>, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiadas, abats, pabordes y convents de qual òrdens y religions que sien y altres
qualsevols personas en qualsevol dignitats, càrrechs y ofissis constituhidas y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya als quals las presents pervindran, seran presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las
contrafaccions, violacions y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells, majorment en las
provisions de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos Principat y comptats se
acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament, ab dol y frau dels concerts,
donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadiues dels dits present Principat y comptats, ans bé, forasteras y estranyas de
aquells, restant així las ditas generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses y prejudicades, nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis y
suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenients, lo que considerant, avem deliberat fer
presentada, intimada y notificada a vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y mercès la monició,
exortació y requisició per lo magnífich advocat
fiscal de dit General, de orde y manament nostres feta y posada en deguda forma, del thenor
següent: No obstant que en diferents constitucions de aquest Principat //177/4r // de Cathalunya col·locades sots lo títol «Que los estrangers
no pugan obtenir officis, ni beneficis eclessiàstichs en Cathalunya» ha disposat que ninguna
persona que no sia verament natural del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga obtenir en dits
Principat y comptats officis ni beneficis ecclessiàstichs, ni altres prebendas dignitats ni pensions, han tingut notícia los senyors diputats y
oÿdors de comptes del dit Principat que alguns
1467

senyors archebisbes, bisbes, prelats y capítols de
iglésias, cathedrals y col·legiades del present
Principat y comptats haurien provehit algunas
dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples y donat algunas pensions
en favor de personas forasteras que no són nadas
ni nadiues de dits principat y comptats contrafahent a ditas constitucions en molt gran dany y
prejudici dels mateixos Principat y comptats y
dels naturals de aquells, los quals, per ocupar los
beneficis eclesiàstichs personas forasteras dexan
ells de ser provehits en aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors specte per rahó de sos
càrrechs y officis procurar per tots los camins
possibles la observansa de ditas constitucions
que són estades fetes per la magestat y la Cort
General en que entrevenen las personas del estament eclessiàstich y demés estaments ab gran
acord y per a benefici dels dits Principat y comptats, per ço, los dits senyors deputats y oÿdors a
cauthela que danyar no pot en execucció de la
deliberació en son consistori feta lo dia present
notifica a vostras senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès, respective las ditas constitucions y
la contrafacció y violació que farian a ellas, en fer
qualsevol manera de provisió de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí curats com simples, y en
concedir y dar pensions ecclessiàstichas en favor
y a personas forasteras que no fossen verament
naturals y nadiues dels dits present Principat y
comptats. Y no res menys requereixen a vostras
senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès respective que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vagants ditas dignitats, canonicats y
rectorias, prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs ni concedescan ni donen pensions algunas
ecclessiàstichas en favor a personas que no sian
vera y no ficsament // 177/4v // nadas o nadiues
de dits aquest principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya. Altrament protestan a vostres senyories y mercès del rompiment y
violació de ditas constitucions y de las penas imposadas contra los qui no las observan. Y no res
menys de que en las habilitacions en avant fahedoras de las personas que han de concórrer deputats y oÿdors de comptes del present Principat
seran vostras senyorias y mercès fets inhàbils,
attès que contrafan a ditas constitucions y així
no són personas hàbils per a què·s puga confiar,
las que han de fer observar, y així bé seran fets
inhàbils de tots y qualsevols officis y beneficis de
dit General. Y també protestan de què per tots
altres camins que de dret y justícia seran permesos procuraran lo reparo de ditas constitucions
fent tots los procehiments que per alcansar
aquest fi seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici que per dita rahó patirà lo
General de Cathalunya. Requirens, et cetera. E
nosaltres, attès que lo representat y suplicat per
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dit procurador fiscal ve en observança de ditas
generals constitucions, drets y privilegis de ditas
senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requeriment de dit procurador fiscal del dit General per
rahó de la observansa de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comptats dalt insertades. Y exortam y requerim a vostras senyorias y mercès respective
que observen y observar fassen lo que en ella està
contengut. En fee y testimoni de las quals cosas
manam fer feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, als XXVI de setembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor MDCLXXXXIII. Fra don
Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú.
De mandato dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum
computorum expedivit Hyeronimus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva maioris Generalis Catalonie, subrogatus.» //177/5r // Quequidem notificacionis, requisicionis et protestacionis
scriptum seu sedula, sic ut predicitur, oblata et
presentata et de verbo ad verbum alta et intelligibili voce lecta et publicata fuit per me, dictum et
infrascriptum notarium et scriba, et eidem illustri domino vicario generali tradita copia illius
impressa sigilloque maiori dicti Generalis sigillata quam manibus suis propriis accepit, et verbo
respondendo dixerunt, per verbum dicti domini
vicaris generalis: «Que acceptan ab los deguts
respectes dita scriptura y que estan promptes eo
lo capítol en cumplir ab lo contengut en ella».
De quibus omnibus et singulis, sic ut predicitur,
actis dictis, gestis atque secutis dictus magnificus
deputatus localis petiit et requisivit fieri et confici
sibique et aliis cuia intersit dari, tradi et liberari
per me, dictum et infrascriptum nottarium et
scribam, unum et plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta. Que fuerunt acta
Minorise die, mense et anno ac loco predictis. Presente me, dicto et infrascripto notario et scriba et
presentibus eciam testibus predictis as premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

Petrus Joannes Puigdolles, civis Vici, citra revocacionem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituit et
ordinavit procuratorem suum certum, et cetera.
Ita quod, et cetera. Stephanum Guardiola, negotiatorem, civem Vici, presentem, ad videlicet potius constituentis nomine acgoro eo resignandum
et renunciandum pure, libere et simpliciter in manibus illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum presentis Catalonie Principatus aut
alterius cuiusvis persona ad iam potestatem habenti officium custodis ordinaris deputacionis localis civitatis et collecta Vicensis de quo ipse constituens fuit promissus predictis illustribus et
fidelissimis deputatis dictamque resignacionem et
renunciacionem admitti petendum et supplicandum et quascumque supplicaciones super premissis
necessarias pro ipso constituente et nomine suo donandum eisque provideri et signari petendum et
supplicandum. Et demum, et cetera. Ac generaliter ipse enim, et cetera. Promissit habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum
suorum omnium obligacione, et cetera.
Testes sunt Petrus Vegarial, magister // 179/1v //
domorum, civis Vici, et Hyacinthus Forts, scriptor Vici.
In quorum fidem ego Dominicus Soler Moner, apostolica et regia ac reverendi domini Vicensis episcopi
auctoritatibus nottarium publicum Vicensis, hic
me subscribo et quo utor meum appono sig+num.

Diea dominica, vigessima secunda mensis novembris, anno a Nativitate Domini millessimo secentessimo nonagessimo tercio, Vici.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo quarto, die vero trigessima prima et ultima mensis januarii eiusdem anni computata, in mei Alberti
Picons, regia auctoritate notarii publici Ilerdae
et de collegio notariorum publicorum dictae civitatis, testiumque infrascriptorum presencia, coram illustrissimo et reverendissimo domino don
frater Michaelle Hyeronimo de Molina, Dei et
Apostolice Sedis gratia Ilerdensis episcopo regioque consiliario, in quadam aula palatii episcopalis dictae civitatis personaliter reperto et invento,
comparuit et fuit personaliter constitutus illustris
dominus Joannes Berenguer, decretorum doctor,
sanctae ecclesiae cathedralis Ilerdensis canonicus,
deputatus localis Generalitatis et collectae dictae
civitatis Ilerdensis ac etiam procurator per illustrium ac fidelissimorum dominorum deputatorum Generalis et auditorum computorum presentis principatus Cathaloniae, qui intimavit,
notificavit et praesentavit seu per me, dictum notarium, intimari et praesentari fecit, debitis tamen reverentia et honore praelicintibus, dicto

a. procura intercalada entre els folis 178v i 179r del trienni
1692-1695.

a. l’original d’aquesta certificació es troba intercalat entre els
folis 202v i 203r del trienni 1692-1695.

203r
/1v

Sig+num Augustium Viladet, nottarius et scriba
supramenorati, qui predictis una cum prenominatis testibus presente inter fuit et requisitus clausit.

179
/1r

Número 110.
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illustrissimo et reverendissimo domino Ilerdensis
episcopo retroscriptus papiri exortationis, monitionis et requisitionis litteras adictis per illustribus et fidelissimis dominis deputatis Generalis et
auditoribus computorum dicti principatus Cathaloniae emanatas, firmatas et sigillatas ac more
et solempnitatibus debitis et assuetis expeditas,
dattum Barchinone die vigesima sexta mensis
septembris proxima elapse, in earum propria figura et forma copiamus dictarum litterarum in
signum presentationis praedictae tradidit et liberavit dicto illustrissimo et reverendissimo Ilerdensis episcopo. De quibus dictus Berenguer publicum requisivit confici instrumentum. Quod
fuit actum Ilerdae die, mense annoque predictis,
presente me, dicto et infrascripto notario, et presentibus Antonio Laurentio Viron et Josepho de
Funes, de familia dicti domini episcopi, pro testibus ad ita vocatis, rogatis et specialiter assumptis.
Et ut praemissis, propria manu scriptis, in juditio et extra fides plena adhibeat, ego dictus Albertus Picons, notarius supramemoratus, hic me
subscribo et meum quo utor artis notariae publice
et claudendis instrumentis appono sig+num.

tendum omnes et singulas ac quascumquae pecuniae quantitates sive pecuniarum summas, mutua, debita, credita, deposita, commandas, commodata, merces, merchimonias pentionesquae
censualium mortuorum et violariorum, logueria
quoquae domorum et terrarum pretia arrendamentorum, censu quoquae fructus, redditus et
proventus, et demum omnia alia quovis emolumenta, bona, res et jura universa quae mihi debentur et debebuntur, fiunt et prestantur fiuntquae et prestabuntur in posterum ubi vis locoquae
et terrarum per quasvis universitates, communitates, corpora, collegia et singulares personas, causis et rationibus quibuscumquae. Et de receptis, et
cetera, apocham et apochas, albarana, fines, diffinitiones et quovis titulo sive causa etiam quo ad
tuendum res emtas jurium et actionum cessiones
et alias quasvis cautelas necessarias et opportunas
vobisque dicto procuratori meo constituto, benevisos faciendum et firmandum. Et demum ac generaliter, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Minime quae revocare, et cetera. Actum, et
cetera, coram. Testes sunt Felix Molins junior,
utriusque juris doctor, civis Barchinonae, et Salvador Sebater, theologie professor, residens in dicta parrochia Sancti Joannis de Pinu.

Número 237.

In quorum fidem, calamo proprio scripto, ego
Paulus Mir, presbiter et vicarius curatus parrochiae Sancti Joannis de Pinu, diossesis Barchinonae, auctoritate ordinaria notarius publicus dictae parrochiae, hic me subscribo et meum quo
utor appono sig+num.

Diea dessima nona fabruarii anno Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo quarto, in parochia Sancti Joannis de Pinu, diossesis Barchinonae. Ego Ignasius Palmerola, civis honoratus
Barchinonae, de presentis duchs reformatus tertii
domus Deputationis presentis principatus Cathaloniae, citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos magnificum Alexium de Sagarra et Canet, domicellum
in civitate Illerde domiciliatum, nunch Barchinone repertum, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine meo admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum iamdictis presentis
principatus Cathaloniae comparendum, et dictum meum offitium ducis reformatus iamdicti
Generalis Cathaloniae in manu et posse dictorum
dominorum deputatorum et auditorum computorum renuntiandum, et dictam renuntiationem admitti petendum, instandum et suplicandum, et de his que largue instrumenta et alia
necessaria et opportuna // 1v // faciendum et firmandum, et pro his quecunque suplicationes, tam
verbo quam in scriptis, offerendum, porrigendum
et prestandum. Item etiam petendum, exigendum, recipiendum, recuperandum, consequendum et habendum habuisseque et recepisse confi-

212r
/1r

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 209v i 210r del trienni 1692-1695.
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Número 241.
Diea quinta mensis martii anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
quarto, Barchinonae. Ego Dominicus Aguirre,
utriusque juris doctor, electus in judicem regiae
curiae presentis principatus Cathaloniae, Barchinone populatus, tamquam obtinens offitium
nuncupatum alcaydii et custodis palatii regii et
domus novae, vulgo de la obra nova, carcerum
regalium presentis civitatis, dicto nomine, citra
revocationem, et cetera. Gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos magnificum Salvadorum Baro, etiam utriusque juris doctorem,
Barchinone populatum, presentem. Ad, videlicet,
pro me et nomine meo dictum offitium alcaydii
et custodis palatii regii et domus novae, vulgo de
la obra nova, carcerum regalium presentis civitatis, cum omnibus juribus et pertinentiis suis
universis, in manibus et posse admodum illusa. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 211v i 212r del trienni 1692-1695.

[ 1693 ]

[ 1693 ]
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trium dominorum deputatorum et auditorum
computorum eiusdem Generalis presentis Cathaloniae principatus, qui nunc sunt et pro tempore
fuerint, in favorem magnifici // 1v // Francisci
Burniach y Texidor, utriusque juris doctoris,
Barchinonae populati, pure, libere, simpliciter et
absque ulla conditione resignandum, renuntiandum et sedendum, et dictas resignationem, renuntiationem et cessionem recipi et admiti, et
provideri petendum, suplicandum et obtinendum juxta formam Generalium Constitutionum presentis Cathaloniae principatus, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam,
stillum et observantiam dicti Generalis. Ita et taliter quod dictus doctor Franciscus Burniach et
Texidor, in cuius favorem dictum offitium resignatum et cessum fuerit, de eodem offitio juribus
et pertinentiis illius valide provideatur et provideri mandetur, cum omni juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta quaecumquae et alia
necessaria et quomodolibet oportuna vobisque benevisa faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum necnon quascumque suplicationes si oportuerit, tam verbo quam in scriptis,
offerendum, porrigendum et praesentandum. Et
demum, et cetera. Ego enim, et cetera. Promitto
habere rattum, et cetera, et non revocare sub bonorum meorum omnium obligatione. Actum, et
cetera. Testes sunt magnificus Melchior Texidor
et Ferrer, civis honoratus Barchinonae, et Michael Rourell, sartor, civis Barchinonae.

Primo, dit sensal fou y poseý don Joan de Malla, encara que segons lo llibre de Vàlues trienni
1635, foli 52, se troba continuat don Joan de
Malla iunt ab don Felip de Malla, fiansas per
800 lliures lo any de Miquel Joan de Junyent y
de Rovira, arrendetari de la bolla de Girona,
trienni 1578; del qual arrendament segons lo
llibre de Vàluas trienni corrent 1692, foli 15,
consta rrestar-se a déurer la quantitat 13.735
lliures, 6 sous, 2; però segons lo capbreu del
mes de fabrer, foli 7, consta que don Joan de
Malla, posesor de dit sensal, lo alienà lo any
1565; de ont és que encara que fos estat un matex subjecta lo posesor, lo obligat no podria estar obligat dit sensal per no posseir-lo lo temps
de la obligació. Y per so no.s trau més en fora.

Praemisisis licet aliena manu scriptis fidem facio, ego Josephus Virgili, auctoritate regia notarius publicus regius collegi notariorum Barchinonae, heoc propria scribens manu.

I encara que axí matex se troba en llibre de Vàluas trienni 1635, foli 182, continuat Antoni
Vidal, taverner, altre de los fiansas de Daniel
Camp, arrendetari de la bolla de Vilafranca del
Panadès trienni 1614, obligat dit Vidal per 400
lliures, del qual arrendament segons dit llibre de
Vàluas trienni corrent 1692, foli 59, consta rrestaria déurer la quantitat de 5.877 lliures, 5 sous,
3; axí matex, segons dit llibre de Vàluas trienni
1689, foli 211, se troba continuat Antoni Vidal,
tauler de Malgrat, lo qual rrestà a déurer la
quantitat de 2 lliures, 8 sous, per lo que fou
condemnat en la visita del trienni 1617 feta en
lo de 1620; y, axí matex, segons lo llibre de
Consers, foli 65, se troba continuat Antoni Vidal, adroguer, lo qual als 7 de octubre 1621
promaté pagar al General la quantitat de 4.505
lliures, 17 sous, 7 que rrestava a déurer Jaume
Llosada, sobrecullidor del General de la part de
ponent per enpediment de mosèn Joan de
Gualbes; però per quant, segons dit capbreu de
dit mes de fabrer, y en dit foli 7, consta que Antoni Vidal, posesor de dit sensal, alienà aquell
als 15 de abril 1575 y, axí bé, antes de contraure’s aquestas últimas obligacions y, encara que a
tot los fos estat un matex subjecta, no pot estar
obligat dit sensal, y per so no.s trau rres en fora.

Número 243.
Molta il·lustres y fidelíssims senyors.
Joseph Nuri de Lana, donzell, subrrogat en lo
ofici de racional de la present casa, obtemperant
a l’orde de vostra senyoria a ell donat, als 4 del
corrent mes de mars 1694, de què tornàs a fer
rrelació a vostra senyoria de un sensal pensió
490 sous, 6, pagador a 16 de fabrer, que sortejaren los proms y reseptor de la confraria dels
sastres de la present ciutat, com a administradors de la causa pia de Estafenia Farrer y Bret,
en la estracsió de sensals que als 11 de setembre
1687 feren los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats predesasors de vostra senyoria, y
segons los llibres de Vàluas y altres de la present
casa se troba lo següent:
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1692-1695.

1470

Ítem, dit sensal fou y poseý Antoni Vidal, mercader, lo qual segons lo llibre de Vàluas trienni
1623, foli 95, se troba continuat altre de los
fiansas de Joan Vidal, menor, sobrecullidor del
General, en la causió prestada a 25 de octubre
1567; lo qual Antoni Vidal se obligà per 200
lliures, de las quals no consta // 2v // en ningun
llibre de Vàluas aver pagat quantitat alguna dit
Antoni Vidal, ni altre per ell. Y com dit Joan Vidal, segons lo llibre de Vàluas trienni 1689, foli
246, rrestà a déurer la quantitat de 4.402 lliures, 12 sous, per so rrestà embarasat y obligat
dit sensal per ditas dosentas lliuras, dich: 200
lliures.

Ítem, dit sensal fou y poseý Joan Palau, cavaller,
y, encara que segons lo llibre de Vàluas trienni
1635, foli 80, se troba continuat Joan Palau,
negosiant de Barcelona, arrendatari de la bolla
de Castelló de Empúrias trienni 1587, del qual
arrendament segons dit llibre de vàluas trienni
corrent 1692, foli 26, consta rrestar-se // 3r // a
déurer la quantitat de 1.782 lliures, 9 sous, 7, y,
axí matex, segons dit llibre de Vàlues trienni
1635, foli 81, se troba continuat dit Joan Palau,
negociant, arrendatari de la bolla de Munblanc
de dit trienni 1589, del qual arrendament segons dit llibre de Vàluas trienni corrent, foli 28,
consta rrestar-se a déurer la quantitat 1.634
lliures, 10 sous; però per quant segons lo capbreu de dit mes de fabrer consta que a mossèn
Joan Pau Palau, cavaller, posesor de dit sensal, li
fou aquell lloït y quitat a 30 de octubre 1595
per tenir-lo tansolament a carta de gràcia, ab
què, encara que constàs ésser uns matexos subjectes posesor y debitors, no estaria obligat dit
sensal a dits debits per las rrahons sobreditas. Y
per so no.s trau rres en fora.

217r
/1r

Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Ignasi Ximèniz y Codina, se proposan:
Mossèn Francisco Costa.
Lo doctor mossèn Salvador Graell.
Per lo lloch de deputat real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Joan Casanovas, se proposan:
Mossèn Francisco Morata, ciutedà.
Mossèn Joan Gordell.
Per altre lloch de deputat real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Anthon Salla, se proposan:
Mossèn Joseph Llopis.
Mossèn Joseph Badia, notari de lleyda.
1v

Per lo lloch de deputat real de Tortosa que vaca
per mort de mossèn Francisco Gil de Federich,
se proposan:

Axí que rresta obligat lo dit sensal per la sobredita quantitat de 200 lliures tretas en fora. Y
esta és la rrelasió que fa a vostra senyoria. Del
aposento del racional, als 22 de mars 1694.

Pere de Arraysa.
Mossèn Francisco de Lleyda, mercader.

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en
lo offici de racional.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós que vaca
per mort de fra Pons Puigdesalit, se proposan:

Número 245.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al die present de deputats y oÿdors de
comptes del tres estaments proposan a vostra
magestat los subgectes contenguts en lo infraescrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich volant que
vaca per mort del doctor Anthoni Sala y Codina, canonge de Vich, en lo qual lloch ha sortejat
lo capítol de Vich, se proposan:
Lo doctor Joseph Bosch, sagristà y canonge de
Vich.
Jaume Puig-refagut, canonge de Vich.

Oÿdors ecclesiàstichs.

Lo doctor Joseph Delfau, ardiaca de la santa
iglésia de Barcelona.
Prior de Sant Pere de Paganells de l’orde de
Sant Benet.
Lo doctor Onofre Delfau, ardiaca major de dita
santa iglésia de Barcelona.
Prior de Sant Pere de Casserras, de dit orde de
Sant Benet.
Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera que vaca per mort de mossèn Joseph
Pallarès, se proposan:
Mossèn Esteve de Sala.
Mossèn Rafel de Cerdà.
Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Cervera que vaca per mort de mossèn Rafel
de Moxó y Marlès, se proposan:
Mossèn Alexandro de Montserrat y Cua.
Mossèn Francisco Sagrera y Massana.

Deputats reals.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 216v i 217r del trienni 1692-1695.
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Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Cervera que vaca per mort de mossèn Francisco Morera y Espuny, se proposan:

[ 1693 ]

[ 1694 ]

Mossèn Anthon de Múxiga y Ferrer.
Mossèn Ramon Gorgot.
2r

Don Joseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú.
Doctor Esteva Serra y Vileta. Don Pau Aquiles.
Doctor Jaume Burgués, canonge de la santa
iglésia de Gerona. Narcís Bofill. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Montblanc que vaca per mort de mossèn Jacintho Gasia, se proposan:
Mossèn Joseph de Móra.
Mossèn Nicholau de Santjoan y Llobregat.

Locus + sigilli. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae subrrogatus.

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per munta de mossèn Joseph Llopis de oÿdor a
deputat, se proposan:

217r
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Mossèn Anthon Pastor y de Ferrer,
ciutedans.
Mossèn Joseph Pastor y de Ferrer,

}

Senyora.

Per lo lloch de oÿdor real ciutedà de mà mayor
de la ciutat de Gerona que vaca per haver muntat de oÿdor a deputat mossèn Joseph Ginestaa,
per no haver-hi més subjectes puguen ser insiculats, se proposa tantsolament:

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al die present en las bollas dels oficis
de la casa de la Deputació de dit General proposan a vostra magestat los subgectes contenguts
en lo infraescrit memorial.

Mossèn Francesch Çanou.

Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch de oÿdor real de mà mitjana de Gerona que vaca per munta de dit Francesch Çanou de oÿdor a deputat, se proposan:

Per lo lloch de donador de ploms militar que
vaca per mort de don Joseph Jaquí, se proposan:

Esteve Andreu, mercader,
Joan Andreu, notari públic,

}

Don Pau Aquiles, de present oÿdor militar.
Mossèn Miquel Sentís.
Mossèn Joseph Duran.

de Gerona.

Per altre lloch de oÿdor real de dita mà mitjana
de Gerona que vaca per mort de Joseph Nató,
notari públic de Gerona, se proposan:
Francesch Nesples, mercader,
Doctor Joseph Puig, notari
y mercader,

}

Joan Baptista Sesé, notari,
Ilarion Martí, notari,

}

de Gerona.

de Tortosa.

Per lo lloch de oÿdor real de Vich que vaca per
mort de mossèn Francesch Sauleda y Ribot, se
proposan:
Mossèn Joseph Sala,
Mossèn Joseph Sala, menor,
Dat en Barcelona als
XIIII.

XXXI

}

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch de regent los comptes militar que
vaca per mort de mossèn Pau de Salvador, se
proposan:
Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.
Don Joseph Terré y Granollachs, de present deputat militar.
Don Anthon Granollachs y d’Ardena.
Per lo lloch de regent los comptes real que vaca
per // 3v // mort de Joseph Vilafranca, se proposan:

ciutedans.

de mars

Per lo lloch de donador de ploms real que vaca
per mort de Gerònym Compte, se proposan:
Lo doctor misser Esteve Serra y Vileta, ciutedà,
de present deputat real.
Mossèn Joseph Catà y Bertran, ciutedà.
Lo doctor misser Domingo Pinyol.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa que vaca
per munta de Pere de Arraysa de oÿdor a deputat, se proposan:

2v

Número 246.

MDCLXXX-

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 216v i 217r del trienni 1692-1695.

a. segueix ratllat se.
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Narcís Bofill, de present oÿdor real.
Miquel Marcader, mercader,
de Gerona.
Francesch Garriga,
notari públich,

Per altre lloch real de receptor de la bolla que
vaca per mort de Gaspar Bosch, se proposan:

}

Lo doctor misser Joseph Orlau.
Lo doctor misser Chrisanto Moix.
Lo doctor misser Joseph Moix.

Bolsa de exactor.

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.

Per lo lloch ecclesiàstich de exactor que vaca per
mort del doctor Anthoni Sala y Codina, canonge de Vich, se proposan:
Lo doctor Miquel Viader y
Burguès,
Lo doctor Miquel Perpinyà,
Martí Rich,

}

Per lo lloch militar de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de Romualdo Escapa, se proposan:

canonges
de Gerona.

Lo doctor Narcís de Burguès.
Don Narcís de Cruÿlles y de Rejadell.
Mossèn Mariano de Sala.

Per altre lloch ecclesiàstich de exactor que vaca
per mort de fra Pons Puigdesalit y Malla, se proposan:

Bolsa de síndich.
Per lo lloch militar de síndich que vaca per mort
de mossèn Pau de Salvador, se proposan:

Lo doctor fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, de present deputat ecclesiàstich.
Lo doctor fra Joseph Pi.
Per lo lloch real de exactor que vaca per mort
del doctor misser Thomàs Serra, se proposan:
Mossèn Joan Ribes,
Mossèn Joseph Catà y Bertran,
Mossèn Joseph Vaquer,

}

ciutedans.

Don Pedro Planella y Cruÿlles.
Mossèn Joseph Senjust y Pagès.
Mossèn Nicolau de Santjoan.
4v

Per lo lloch real de síndich que vaca per mort de
Andreu Çalvà, se proposan:
Lo doctor misser Pau Pinyola.
Lo doctor misser Domingo Pinyol.
Lo doctor misser Salvador Ribes y Gassió.

Bolsa de receptor de la bolla.
Per lo lloch militar de receptor de la bolla que
vaca per mort del doctor Jaume Potau y Molas,
se proposan:
Don Pau Aquiles, de present oÿdor militar.
Mossèn Joseph Duran.
Mossèn Miquel Sentís.
4r

Per altre lloch real de síndich que vaca per mort
de Joseph Compte, se proposan:
Misser Francesch Fontllonga.
Lo doctor misser Gabriel Escardó.
Lo doctor misser Joseph Minguella.
Bolsa de escrivent de racional.

Per altre lloch militar de receptor de la bolla que
vaca per mort de mossèn Romualdo Escapa, se
proposan:

Per lo lloch de escrivent de racional que vaca
per mort de Gabriel Móra, notari públich de
Barcelona, se proposan:

Don Joseph Emanuel de Terré y Paguera.
Don Joseph de Terré y Granollachs, de present
deputat militar.
Don Anthon Granollachs y d’Ardena.

Lo doctor misser Esteve Serra y Vileta, notari
real, de present deputat real.
Gerònym Brotons,
notaris públichs
Joseph Soldevila y
de Barcelona.
Masdéu,

Per lo lloch real de receptor de la bolla que
vaca per mort de mossèn Anthon Salla, se proposan:
Narcís Bofill, de present oÿdor real.
Miquel Mercader, mercader,
de Gerona.
Francesch Garriga,
notari públich,

}

Dattus en Barcelona als XXXI de mars MDCLXXXXIIII.
Don Joseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planellas y Cruÿlles, abat de Besalú.
Doctor Esteve Serra y Vileta. Don Pau Aquiles.

}

a. A continuació ratllat mossèn Jaume Falguera y Lledó.
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Doctor Jaume Burguès, canonge de la santa
iglésia de Gerona. Narcís Bofill. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.

219r
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Certificha y fas fe jo, Mariano Rondó, notari
públich de Barcelona, com, ab acte rebut en
mon poder lo die present y avall escrit, lo reverent pare prior y real convent de Sant Geroni de
la Vall de Ebron fora los murs de la present ciutat de Barcelona construït, ha constituït y ordinat en procurador de dit convent al pare fra
Joan Batista Carreras, monge proffés de dit
convent, perquè en nom de dit convent puga
prestar lo jurament en mà y poder dels il·lustres
deputats del General de Cathalunyab, o de qualsevols officials de la casa de la Deputació en cas
convinga, per la lluïció de qualsevols censals
que hajan lluït a dit convent o lluïxan, de com
en lo arxiu de dit convent no.s troban los actes,
en cas ne faltran alguns per ditas lluïcions, com
més llargament en dita procura és de vèurer.
Del que fas fe y la present certificatòria en Barcelona, vuy al divuyt del mes de abril de mil siscents noranta-quatra.

Locus + sigilli. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae subrrogatus.

217r
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Número 247.
Diea decima sexta mensis frebruarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo quarto, Ilerdae. Ego Franciscus Gatell,
sartor civitatis Ilerdae obtinens offitium custodis
Generalis portalis Sancti Spiritus civitatis Ilerdae, dicto nomine gratis, et cetera. Constituo et
ordino procuratorem meum certum, et cetera.
Ita quod, et cetera. Discretum Josephum Fores et
Cortell, nottarium publicum regium collegiatum civitatis Barchinonae, licet absentem, et cetera, et substituto notario, et cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum
illustribus et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis praesentis
Cathaloniae principatus, et in eorum illustri
consistorio comparendum dictumque meum offitium custodii Generalis portalis Sancti Spiritus
dictae civitatis Ilerdae in manu et posse ipsorum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum pure et libere et simpliciter renuntiandum dictamque renuntiationem
admitti petendum et supplicandum, et pro hiis
quescumque supplicationes et alias quasvis scripturas praesentandum, dandum et offerendum,
et de dicta renuntiatione quacumque instrumenta opportuna et necessaria faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera.
Promitto dicto nomine praedicta habere ratta,
et cetera. Et non revocare, et cetera, sub bonorum meorum // 5v // omnium obligatione. Actum, et cetera. Testes sunt Michael Llopis, clericus tonsuratus in villa de Alguayre, Ilerdensis
diocesis, residens, et Josephus Marta, scriptor
Ilerdae, ac Josephus Bealdu, scriptor Ilerdae,
qui, et cetera.

Número 248.

Ita est Marianus Rondo, notarius publicus Barchinonae, manu propria.
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Número 153.
Certifichc y fas fe lo baix firmat com he vistos y
rreconeguts los llibres de Vàlues y de Concerts
de la present casa, ahont estan continuats los
debitors del General, y en ells no consta que
Barthomeu Rubert, tauler de Sitjas, dega quantitat alguna al General. Del aposento del racional, als sis de maig 1694.
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en
lo offici de racional.
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In quorum fidem facio ego Franciscus Gracelles,
auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus et de collegio notariorum publicorum civitatis
Ilerdae, hic me subscribo et meum quo utor appono sig+num.

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 216v i 217r del trienni 1692-1695.
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Número 160.
Died decima sexta mensis martii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
tertio, Barchinone. Ego Hyacinthus Figuero,
presbiter in ecclesia Sedis Barchinone beneficiatus, custos ordinarius domus Generalis presentis
principatus Cathaloniae, citra revocationem, et
cetera. Gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetea. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 218v i 219r del trienni 1692-1695.
b. a continuació ratllat o de la casa.
c. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 223v i 2224r del trienni 1692-1695.
d. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 233v i 234r del trienni 1692-1695.

ra. Vos reverendum Franciscum Quintana, presbiterum in ecclesia parrochiali Sancti Jacobi
Barchinone beneficiatus, nobiles don Raymundum de Codina et Ferreres, Barchinone populatum, magnificum Franciscum Maresch, militem
etiam Barc(h)inone populatum, et magnificum
Josephum Costa, utriusque juris doctorem, civem
honoratum Barchinone, scilicet, vos dictum doctorem Costa, presentem, caeterosque absentes, et
cetera, et quemlibet vestrum insolidum. Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum
illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae, qui nunch sunt et pro tempore fuerint, semel // 1v // et pluries comparendum et dictum
meum offitium custodis ordinarii iamdicti Generalis in manu et posse dictorum admodum
illustriorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum in favorem
personae seu personarum vobis, dictis procuratoribus meis constitutis, et quilibet vestrum insolidum benevise et benevisarum, et per vos, dictos
procuratores meos constitutos, et quemlibet vestrum nominandae seu designandae, seu nominandarum seu designandarum, semel et pluries,
renuntiandum et eas sub eas de dicto offitio provideri juxta formam Generalium Constitutionum presentis Cathaloniae principatus, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam,
stilum et observantiam dicti Generalis, et renuntiandum seu renuntiationes huiusmodi admitit
petendum et suplicandum et de hii quaecumque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna faciendum et firmandum, et pro his
quascumque suplicationes, tam verbo quam in
scriptis oferendum, porrigendum et praesentandum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum,
et cetera. Testes sunt magnificus Michael Claramunt, negotiator, et Felix Montserrat, assahonator, cives Barchinonae, qui in his, et cetera.

guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la real cansilleria del Concell Supremo de
Aragó, que és del thenor següent:

In Praemissorum alieno calamo scripturorum fidem ego Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus Barchinonae, hic
me subscribo et meum solitum appono sig+num.

A mosén Francisco Costa.

«El rey. Ilustre marqués de Villena, primo, mi lugarteniente y capitán general, con vuestra carta
de 17 del pasado se resivió la proposisión que los
diputados y oydores de qüentas de el General de essos principados y condados os dieron para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de
los tres estamentos hasta 31 de mayo deste presente
anyo. Y haviendo discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen, y conciderando lo
que de ello se os ofrece, y otros de quien tengo satisfacción, para concurrir a estos officios, usando de
la facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones y en la insiculación general que hizo, en conformidad de dicha
reserva en 31 de enero de el año pasado de (16)54
de poder nombrar las personas que le paresieren,
assí de las propuestas por los diputados y oydores
como de cualesquier otras que bien visto le fuesse,
he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes
hasta el día referido a los que sigue:
Bolsa de diputados eclesiásticos.
Para el lugar de diputado eclesiástico volante que
vaca en esta bolsa por muerte del doctor Antonio
Sala y Cudina, canónigo de Vique, en que ha sorteado este cabildo:
Al doctor Joseph Bosch, sacristán y canónigo de dicha iglesia.
Bolsa de diputados reales.
Para el lugar de diputado real de Barcelona que vaca por muerte de mosén Ignasio Ximenes y Cudina:

1v

Para el lugar de diputado real de Lleida que
vaca por muerte de mosén Juan Casanoves:
A mosén Francisco Morata, ciudadano.
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Para otro lugar de diputado real de Lleida que
vaca por muerte de mosén Antón Sala:

Número 162.
Loa marquès de Villena, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu

A mosén Joseph Lopis.
Para el lugar de diputado real de Tortosa que vaca
por muerte de mosén Francisco Gil de Frederich:
A Pedro de Arraysa.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 235v i 236r del trienni 1692-1695.
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Bolsa de Oydores eclesiásticos.

[ 1694 ]

[ 1694 ]

A Juan Bautista Sesé, notario de Tortosa.

Para el lugar de oydor eclesiástico religioso que
vaca en esta bolsa por muerte de fray Pons Puig
de Salit:

Para el lugar de oydor real de Vique que vaca por
muerte de mosén Francisco Sauleda y Ribot:

Al doctor y arcediano Onofre Dalfau.
A mosén Joseph Sala, ciudadano.
Bolsa de oydores militares.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas, en
la conformidad que lo están los demás insiculados
en ellas. Pero que sólo tengan drecho a estarlo mientres yo no se lo prohibiere, sin que por quedar ahora
insiculados puedan allegar ni pretender drecho de
pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas
no siendo mi voluntad; reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos e desinsicularlos con
causa, o sin ella, como me pareciere, por ser conforme a la reserva que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se hizo deso to- //1v // cante a estas insiculaciones en la concessión que hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y en esta conformidad librareys este nombramiento a los diputados
y oydores de qüentas para que insiculen y pongan en
las bolsas de dichos officios a las personas arriba
nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus en Madrid, a 28
de mayo de MDCX<L>CIIII. Jo, el rey.

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Cervera que vaca por muerte de mosén Joseph Pallarés:
A mosén Estevan Sala.
Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Cervera que vaca por muerte de mosén
Rafael de Moxó y Marlés:
A mosén Alexandro de Montserrat y Cua.
Para otro lugar militar de dicha vegaría de Cervera que vaca por muerte de mosén Francisco Morera y Espuny:
A mosén Antón de Moxiga y Ferrer.
Para el lugar de oydor militar de la vegaría de
Monblanch que vaca por muerte de mosén Jacinto Gasía:

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y
Torro. Vidit Clemente, regens. Vidit marchio de
Tamarit. Don Franciscus Dalmao et Cassanate,
secretarius».

A mosén Joseph de Mora.
Para el lugar de oydor real de Lleida que vaca
por haver pasado mosén Joseph Llopis de oydor a
diputado:

Y, perquè és molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplits, vos diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat, lo
poseu en promta y puntual execusió, si y conforme
en ell està contengut, per prosseir axí de la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, als VII de juny de MDCXCIIII. El marqués.

A mosén Antón Pastor y de Ferrer, ciudadano.
2r

Para el lugar de oydor real ciudadano de mano
mayor de la ciudad de Gerona que vaca por haver
pasado de oydor a diputado mosén Joseph Ginesta:
A Francisco Çanou.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.

Para el lugar de oydor real de mano mediana de
Gerona que vaca por haver mudado de estado de
mercader al de ciudadano dicho Francisco Çanou:

In curiae locumtenenti XV, foleo LIII.
Su excelencia manda a los diputados y oydores de
qüentas del General de Cathaluña pongan en execusión la orden de su magestad arriba expressada.

A Estevan Andreu, mercader de Gerona.
Para otro lugar de oydor real de dicha mano mediana de Gerona que vaca por muerte de Joseph
Nato, nottario público de Gerona:
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Número 163.
Loa marquès de Villena, llochtinent y capità general, etcètera.

A Francisco Nasples, mercader de Gerona.
Para el lugar de oydor real de Tortosa que vaca
por haver pasado Pedro de Arraysa de oydor a diputado:
1476

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 235v i 236r del trienni 1692-1695.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la real cansilleria del Concell Supremo de
Aragó, que és del thenor següent:

Para el lugar eclesiástico que vaca en esta bolsa
por muerte del doctor Anton Sala y Codina, canónigo de Vique:
Al doctor Miquel Viader y Burgués.
Para otro lugar eclesiástico que vaca en esta bolsa
por muerte de fray Pons Puig de Salit y Malla:

«El rey. Ilustre marqués de Villena, primo, mi lugarteniente y capitán general, haviendo visto la
proposición que han hecho los diputados y oydores
de cuentas del General de essos principados y condados, la qual me remitís en carta de 17 del pasado, para los lugares vacantes en las bolsas de los officios del General y casa de la Diputación que
corren por insiculación asta el día 31 de mayo de
este presente año, y discurrido por los méritos de
cada uno de los que propone, y lo que de ellos se hos
ofrece, y también de otros que han concurrido, y
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que aya gloria, se reservó en la concessión que les
hizo de sus privilegios y constituciones, y de la forma en que han de correr estas insiculaciones y lo
dispuesto en 23 de enero 1654 y 23 de agosto 1655
de poder nombrar las personas que le pareciere
para estar insiculadas en dichas bolsas, assí de las
propuestas por dichos diputados y oydores de cuentas como de otras, las que le pareciere convenir, he
resuelto nombrar para los lugares vacantes en las
bolsas de dichos officios a las personas que se siguen:

Al doctor fra don Antón de Planella y Cruilles,
abad de Besalú, de presente diputado eclesiástico.
Para el lugar real de exactor que vaca por muerte del doctor Thomás Serra:
A mosén Juan Ribes, ciudadano.
Bolsa de receptor de la bolla.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte del doctor Jayme Potau y Moles:
A don Pablo Aquiles, de presente oydor militar.
Para otro lugar militar que vaca en la misma
bolsa por muerte de mosén Romualdo Escapa:
A don Joseph Manuel de Terré y Peguera.
Para otro lugar real que vaca en la misma bolsa
por muerte de mosén Antón Sala:

Bolsa de donador de los plomos.

A Narcís Bofill, de presente oydor real.

Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte don Joseph Jaquí:

Para otro lugar real de la misma bolsa que vaca
por muerte de Gaspar Bosch:

Al doctor Pablo Aquiles, de presente oydor militar.

Al doctor mosén Joseph Orlau.
4r

Para otro lugar real que vaca en esta bolsa por
muerte de Gerónimo Compte:

3v

Bolsa de escriviente ordinario de regente las cuentas.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de Romualdo Escapa:

Al doctor mosén Estevan Serra y Vileta, ciudadano, de presente diputado real.

Al doctor Narcís de Burgués.

Bolsa de regente las cuentas.

Bolsa de síndico.

Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de mosén Pablo Salvador:

Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de Pablo Salvador:

A don Manuel de Terré y Peguera.

Al doctor Pedro Planella y Cruilles.

Para un lugar real que vaca en la misma bolsa
por muerte de Joseph Villafranca:

Para el lugar real que vaca en la misma bolsa por
muerte de Andrés Çalvá:

A Narcís Bofill, de presente oydor real.

Al doctor mosén Pablo Pinyol.

Bolsa de exactor.

Para otro lugar real que vaca en la misma bolsa
por muerte de Joseph Compte:
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A mosén Francisco Fontllonga.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints y los habilitadors e o insiculadors
que de present vos trobau junts en la casa de la
Diputació. Per part de mossèn Joseph Llopis
nos és estat representat que per mort de Anton
Salla se ha servit sa magestat, que Déu guarde,
anomenar-lo en un lloch de diputat real de
Lleyda, y que feu reparo de habilitar-lo respecte
de què en dita insiculació diu «per mort de Anton Sala», havent de dir «Anton Salla». Y com la
real intenció de sa magestat sie estada insicular
al dit mossèn Joseph Llopis en lo lloch que vaca
per mort del referit Anton Salla, vos diem y manam que corregint dit error lo insiculeu y habiliteu en aquell, que així proseheix de la real voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en
Barcelona, als XII de juny MDCXCIIII. El marqués.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo están los demás insiculados. Y como
está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya gloria, en la insiculación que hizo de
estos officios y otros de esta calidad en 27 de agosto
1655, y sólo tengan drecho a estar insiculados en
dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin
que por quedar aora insiculados en ellas puedan
allegar ni pretender drecho de posessión ni otro
alguno para estarlo, no siendo mi voluntad; reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos e desinsicularlos con causa o sin ella, como
me pareciere, por ser esto conforme a la reserva
que su magestat se hizo de //4v // lo tocante a estos
oficios en la concessión de dichos privilegios y constituciones a esse Principado y condados. En cuya
conformidad librareys este nombramiento e insiculación a los diputados y oydores de cuentas y
tendreys la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, que aya
gloria, ordenó en la insiculación que hizo para estos oficios en 27 de agosto 1655. Dattus en Madrid, a XXVIII de mayo de MDCXCIIII. Yo, el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y
Torro. Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit marchio de Castellnovo. Don Franciscus Dalmao (et) Cassanate, secretarius».

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curiae locumtenenti XV, fol. LV.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de qüentas y insiculadores e o
habilitadores de la casa de la Diputación executen lo dispuesto arriba pora.
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Procurab feta y firmada per lo senyor Joseph
Blanch, altre dels verguers de la casa de la Deputació del General de Cathalunya, a favor del
reverent Magí Cassas, prevere, del magnífich
H(i)acinto Andreu y de Hiacintho Blanch, son
fill, doctors en medecina, y del doctor Lluís Subirana, notari públic real col·legiat de Barcelona, per a què en son nom pugan renunciar a favor de las personas a dits senyors procuradors
ben vistas lo dit offici de verguer.

Y, perquè és molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplits, vos diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat, lo
poseu en prompta y puntual execució, si y conforme en ell està contengut, per prosehir axí de la real
voluntat de sa magestat y nostra. Dattus en Barcelona, als VII de juny de MDCXCIIII. El marqués.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curiae locumtenenti XV, fol. LV.
Su excelencia manda a los diputados y oydores de
cuentas del General de Cathaluña pongan en execusión la orden de su magestad arriba expressada.
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Número 164.
Loa marquès de Villena, llochtinent y capità general, etcètera.
a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
235v i 236r del trienni 1692-1695.
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Número 168.

Penes discretum Josephum Virgili, notarium publicum regium collegiatum Barchinone, die XXIII
septembris MDCLXXII.
2r

Die vigessima tertia mensis septembris anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo septuagessimo secundo, Barchinone. Ego Josephus
Blanch, alter ex virgariis domus Deputationis
Generalis Cathaloniae, dicto nomine, gratis, et
cetera. Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos reverendum
a. Text inacabat.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 239v i 240r del trienni 1692-1695.
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Maginum Cassas, presbiterum, sacra paginam
doctorem, magnificum Hiacintum Andreu, medicinae doctorem, civem Barchinonae, magnificum Hyacintum Blanch, filium meum, medicinae doctorem, et doctorem Ludovicum Subirana,
notarium regium et de collegio regiorum notariorum Barchinonae, licet absentes, et cetera, et
alterum vestrum insolidum. Ita quod primitus,
et cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
Cathaloniae qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et divissim comparendum, et dictum
meum offitium virgarii domus Deputationis in
manibus et // 2v // posse dictorum dominorum
(deputatorum) et auditorum computorum in favorem personae seu personarum vobis, dictis procuratoribus meis constitutis, seu alteri vestrum
insolidum benevissa seu benevissarum, et per vos,
procuratores constitutos, seu alterum vestrum nominandae et designandae seu nominandarum et
designandarum semel et divissim renuntiandum, et eam seu eos de dicto offitio provideri juxta formam Generalium Constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et
actuum Curiarum, usum, practicam et stillum
et observantiam dicti Generalis, et renuntiationem seu renuntiationes admitti, petendum, instandum et suplicandum, et de his quacumque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna faciendum et firmandum, et pro his
quacumque suplicationes, tam verbo quam scriptis, offerendum, porrigendum et praestandum.
Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Josephus Bosch, philosophiae studens, naturalis Sancti Baudilii de Llussanes, et
Hieronymus Coma, gramaticam studentem,
oriundus villae de Ager, archipestratus de Ager.

ordino procuratorem meum certum, et cetera.
Ita quod, et cetera. Vos magnificum Didacum
Martines et de Folcras, utriusque juris doctorem,
civem honoratum Barchinone, generum meum,
licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro me et
nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis principatus Cathaloniae qui
nunc sunt et pro tempore fuerint semel et pluries
comparendum, et dictum meum offitium coadjutoris primi scribaniae majoris dictae domus
Generalis Cathaloniae in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum
computorum in favorem personae seu personarum vobis, dicto procuratori meo, benevisae seu
benevisarum, et per vos ipsum procuratorem constitutum nominandae aut nominandarum seu
designandae aut designandarum semel et pluries
renuntiandum, et eam seu eas de dicto offitio
provideri, petendum, suplicandum et obtinendum juxta formam Generalium Constitutionum presentis principatus Cathaloniae et capitulorum et actuum Curiarum, usum,
practicam, stilum et observantiam dicti Generalis, una cum omnibus salariis, lucris et emolumentis honoribusque praeheminentiis et praerrogativis dicti ofitii, et renuntiationem seu
renuntiationes huiusmodi admitti, petendum,
instandum et suplicandum, et pro his quecunque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna vobisque dicto domino procuratori
meo benevisa faciendum et firmandum, et pro his
quascunque // 1v // suplicationes, tam verbo
quam in scriptis, offerendum, porrigendum et
praesentandum. Et demum, et cetera. Promitto
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt magnificus Paulus Fuster, medicinae doctor, et Josephus Cotxet,
theologiae professor, Barchinonae.

Premissis licet aliena manu scriptis fidem facio
ego Josephus Virgili, auctoritate regia notarius
publicus regiusque collegiatus Barchinonae, hic
propria scribens manu.

De premissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Franciscus Cotxet et Solerferran, apostolica
regiaque auctoritatibus notarius publicus Barchinonae, manu propria.

Número 174.
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Número 177.

Diea veneris decima quinta mensis januarii
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo quarto, Barchinone. Ego Josephus Areny et Garriga, utriusque juris doctor,
Barchinone populatus, coadjutor primus scribaniae majoris domus Deputationis Generalis Cathaloniae, dicto nomine, citra tamen revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et

Diea quarta mensis novembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo
primo, Barchinonae. Ego Jacobus Castanyer, presbiter in Hospitalis Generalis Sanctae Crucis presentis civitatis Barchinonae residens, albaranerius Generalis Cathaloniae, gratis, et cetera.
Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Dominam Theresiam

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 245v i 246r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 251v i 252r del trienni 1692-1695.
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Mitja, viduam relictam Joannis Pauli Mitja,
mercatoris, civis Barchinonae, reverendum Carolum Benavent, presbiterum in dicto hospitali residentem, magnificos Hyeronimum de Ferrer et
Vinyals, utriusque juris doctorem, militem, Barchinonae populatum, Franciscum Cata, etiam
utriusque juris doctorem, civem Barchinonae, Joannem Henricum Gueffi, mercatorem genuencem, Franciscum Cortes, notarium publicum
Barchinonae, Jaferum et Hyeronimum Brutons,
etiam notarios publicos Barchinonae, scilicet, dictam dominam Theresiam Mitja, doctorem Franciscus Cata et Franciscus Cortes his presentes, caeteros vero licet absentes, et cetera, et quemlibet
vestrum insolidum. Ad videlicet, pro me et nomine meo dictum meum oficium albaranerii dicti
Generalis Cathaloniae in manibus et posse admodum illustrium // 1v // et fidelisium dominorum
deputatorum dicti Generalis Cathaloniae seu alterius cuiusvis personae de his potestatem habentis
vel habiturum in favorem personae vobis, dictis
procuratoribus, constitutis et cuilibet vestrum insolidum benevisae toties quoties vobis et seu cuilibet
vestrum insolidum aparuerit renuntiandum ac
cedendum eosdemque dominos deputatos suplicandum mandari dictam renunsiationem ac dictum ofitium admiti et provideri, et pocessionem de
dicto ofitio dictae personae tradi faciendum eisdemque dominis deputatis et aliis personae seu
personis quibus spectet circa predicta omnia et singula quascunque suplicationes et alias quasvis
scripturas, tam publicas quam privatas, dandum,
offerendum et praestandum easque provideri, decretari et expediri petendum et suplicandum, deliberasiones, provisiones, instrumenta omniaque
alia et singula ad praemissa necessaria, cum protestationibus, requisitionibus, replicationibus et
aliis oportunis vobis, dictis procuratoribus constitutis et cuilibet vestrum insolitum benevisi, quibus
praedicta adimpleri requirent, faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto habere
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Joannes Hulldemolins,
theologiae estudens, et Franciscus Portas, juvenis,
ligni faber, Barchinonae habitantes.
Praemissis aliena manu scriptis fidem facio ego
Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barchinonae, haec propria scribens manu.

mo octuagesimo tertio, Barcinonae. Ego Bartholomeus Minguell, candelarius cerae, civis Barcinonae, custos ordinarius bullae Generalis Cathaloniae in tabula Generalis presentis civitatis
Barcinonae, citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos reverendum Gasparem Roig, presbiterum in eclesia
parrochiali Beatae Mariae de Pinu presentis civitatis Barcinonae benefitiatum, Joannem Minguell, candelarium cerae, fratrem meum, Josephum Roig, cord(er)ium, et Anthonium Oriol,
blanquerium, cives Barcinonae, scilicet, vos, dictum Joannem Minguell, presentem, et ceteros
alios nominatos absentes, et cetera, // 2v // et
quemlibet vestrum insolidum. Ita quod, et cetera.
Ad, videlicet, pro me et nomine meo dictum
meum offitium custodis bullae Generalis in manibus et posse admodum illustrium dominorum
deputatorum et auditorum computorum dicti
Generalis vel alterius ad quem spectantes ad favorem personae vobis, dictis procuratoribus constitutis, et cuilibet vestrum insolidum, benevisae
resignandum, renuntiandum et cedendum et
dictas resignationem et cessionem recipi et admitti petendum, suplicandum et obtinendum, et
quascumque suplicationes dandum et praesentandum, ita et taliter quod ille in cuius favorem
dictum meum offitium custodis bullae Generalis
per vos, dictos procuratores meos constitutos seu
quemlibet vestrum insolidum, resignatum, renuntiatum et cessum fuerit, de eodem cum omnibus juribus et pertinentiis illius universis valide
provideatur et provideri mandetur, cum omnibus juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta quacunque faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et
cetera. Ego enim, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare sub bonorum meorum obligatione. Testes sunt magnificus Petrus
Molina et Petrus Paulus Fontanet, scriptores
Barcinonae habittantes.
Sig+num Josephi Guell, auctoritatibus apostolicae atque regiae notarii publici Barchinonae,
qui haec scribi feci et clausi.
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Número 191.
Excel·lentíssima senyor.

252r
/2r

Número 178.
Diea dominica vigesima nona mensis augusti
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesi-

Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, per lo ofici de altre dels verguers del
consistori de dits deputats, comprès en la real reserva, que vaca per mort de Miquel Rossell, mes-

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 251v i 252r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 270v i 271r del trienni 1692-1695.
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tre de cases, y per lo interim que sa magestat proveheix la proprietat de dit ofici, proposan a vostra excel·lència los subjectes infraescrits y següents:
Llorens March, barrater de agulla.
Bernat Isart, boter.
Joseph March, botiguer de telas.
Dat en Barcelona, als
XIIII.

273r
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V

de octubre

MDCLXXX-

Número 195.
Sacraa, cathòlica y règia magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del Principat de Cathalunya, per a la provisió
del ofici de altre dels verguers del consistori de
dits deputats, comprès en la real reserva, lo qual
ofici de present vaca per mort de Miquel Rossell, mestre de cases de la ciutat de Barcelona,
proposan a vostra magestat los subjectes avallescrits y següents:
Joseph Aparici, mercader.
Francisco Marès, blanquer.
Joan Costa, adroguer.
Dat en Barcelona, als VIIII de octubre MDCLXXXXIIII.
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Número 200.
Dieb vigesima mensis octobris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
quarto, in castro Turris Claramontis, Barchinonensis diocesis. Ego dompna Maria de Espuny et
Berardo, vidua nobilis don Francisci de Morera
et Espuny, uti tenens et possidens pro dote, sponsalitio ac aliis juribus et creditis meis haereditatem
et universa bona quae fuerunt dicti quondam
viri mei, juxta antiquam et scriptam actenusque
laudabilem et observatam consuetudinem Barchinonae Constitutionemque Cathaloniae Generalem Perpiniani aeditam, «Hac nostra» incipientem, quia in extractione luytionis censualium
facta per admodum ilustres et fidelissimos deputatos Generalis presentis Principatus Cathaloniae in mense aprilis anni millesimi sexcentesimi
septuagesimi secundi sorte extractum fuit quoddam censuale pretii sive propretatis mille libraa. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 272v i 273r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 280v i 281r del trienni 1692-1695.
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rum et annuae pentionis quinquaginta librarum, quod singulis annis secunda die mensis may
magnificus Raymundus de Espuny et de Claramunt recipiebat super dicto Generali, cuiusquidem magnifici Raymundi de Espuny et de Claramunt haeres fuit dictus quondam dominus vir
meus, cumque pretium dicti censualis depositum
extitisset in tabula cambii sive comunium depositorum civitatis Barchinonae ad nutum seu soltam scribae majoris Generalis Cathaloniae, pro
quaquidem solta tollenda introducta fuit lis et
causa pro parte mea contra procurator fiscalis
dicti Generalis, in qua causa sententia facta per
magnificos assessores dicti Generalis et domus Deputationis facto verbo in illustri consistori inter
alia sententiatum et declaratum fuit appositam
soltam in dicta partita dictarum mille librarum
tollendam fore et esse in meum dicto nomine favorem, hoc tamen intellecto quod antequam realiter et cum effectu dicta solta tollatur tenear
cum instrumento publico penes dictum scribam
majorem dicti Generalis ratificare, // 1v // laudare et approbare dicto nomine omnes et singulas
obligationes fidejussorias in relatione facta per
magnificum rationale dictae domus Deputationis et Generalis Cathaloniae large descriptas et
expressas pro ut latius in dicta sententia continetur; cuiusquidem sententia lata fuit secunda die
mensis septembris nuper devoluti, et de ipsa fuit
provisum executionis decretum vigesima septima
die ipsius mensis septembris; cupiens propterea
dictam soltam consequi, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Nobilem dominum
dompnum Franciscum Berardo et Senjust, Barchinonae populatum, fratrem meum, presentem,
ad videlicet pro me dicto nomine et nomine meo
dictae sententiae obtemperando sine prejuditio
novatione et derogatione obligationum factarum
dicto Generali per magnificos Martinum Joannem de Espuny, Josephum de Espuny, antecessores
dicti censualis pocessores; scilicet, per dictum
Martinum Joannem de Espuny ratione fidejussionii per ipsum factae Francisco Naves, subcollectori partis occidentis durante impedimento
Jacobi Elra, debitori dictis Generalis in quantitate sexcentum nonaginta octo librarum, undecim solidorum et quinque denariorum, per dictum Josephum de Espuny nedum ratione
fidejussionis per eum factae Magino Cortadella,
sutori, civis Barchinonae, arrendatario bullae
Trempi et Pallas trienni millesimi sexcentesimi
undecimi, debitori dicti Generalis in quantitate
ducentum septuaginta novem librarum et sexdecim solidorum pro complemento pretii dicti
arrendamenti; et etiam ratione fidejussionis per
ipsum factae Raphaeli Antich, in causa per ipsum Antich, tam sequestratorem bullae Minorissae et Cardonae triennii millesimi sexcentesimi
trigesimi secundi, prestita, quiquidem Rapahel

[ 1694 ]
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Antich, ut asseritur, remansit debitor // 2r // Generali in quantitate bis mille ducentum quadraginta sex librarum, sexdecim solidorum et duorum denariorum; et ratione fidejussionis per
dictum Josephum de Espuny factae admodum reverendo Honophrii Ciurana, canonico Sedis Gerundae, auditori computorum ecclesiastico dicti
Generalis in triennio millesimo sexcentesimo trigesimo secundo, debitori dicti Generalis in quantitate viginti librarum, quinque solidorum et
octo denariorum ad complementum majoris
quantitatis ad quam ipse et sui condeputati fuerunt condempnati in visita dicti triennii; verum
etiam pretextu fidejussionis per eundem Josephum de Espuny facte magnifico Joanni Colldeferrer, auditori computorum militari in triennio
millesimo sexcentesimo vigesimo tertio, debitori
una cum suis condeputatis in diversis quantitatibus in relatione facta per magnificum rationalem domus Deputationis, facta die nona may
millesimo sexcentesimo septuagesimo tertio, contentis et expressis vigore condempnationem factarum in visita dicti triennii; laudandum, approbandum, ratificandum et confirmandum et si et
quattenus opus sit pro dictis mille libris quae sunt
pretium dicti censualis de novo firmandum obligationes per dictos magnificos Martinum Joannem de Espuny et Josephum de Espuny respective
factas dicto Generali ratione dictarum fidejussionum, conveniendumque et promitendum admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis
aut quibus expediat quattenus, facta executione
bonorum dictorum principalium aut semper et
quoties casus evenerit, solutiones dictae quantitatum per dictos fidejussores ego, dicto nomine, et
mei in haereditate dicti quondam viri mei successores dabimus et solvemus dictas mille libras. Et
pro his complendis obligandum omnia et singula
bona, jura, redditus, proventus et emolumenta
haereditatis dicti domini viri mei et dictae meae
tenutae, tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus; et pro hiis quecunque instrumenta cum illis,
videlicet, renuntiationibus, submissionibus, clausulis et cauthelis in similibus ratificationibus juxta stillum scribae majoris dicti Generalis poni solitis et assuetis, etiam juramento robora quod in
animam meam prestare possitis faciendum et firmandum; item, // 2v // etiam pro me, dicto nomine, coram dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus
computorum et in eorum illustri et fidelissimo
concistorio comparendum et interessendum ibidemque jurandum in animam meam per Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
quod adhibitis debitis diligentiis per me inperquirendo instrumentum originalis creationis
dicti censualis nunquam illud invenire potui; et
pro his suplicationes quascunque, tam verbo
quam in scriptis, dandum, oferendum et presen-

tandum omniaque alia fatiendum quae circa
predicta necessaria fuerint et quomodolibet opportuna ac fieri requirantur; item, etiam pro
me, dicto nomine, petendum, levandum, extrahendum et habendum, tam a tabula cambii sive
comunium depositorum presentis civitatis Barchinone et a banco eiusdem presentis civitatis
quam ab aliis quibusvis camp[sorum]a tabulis,
omnes et singulas ac quascunque pecuniae quantitates sive pecuniarum summas dicto nobili domino dompno Raymundo de Espuny et de Claramunt, quondam, socro meo, tam soli quam una
cum aliis, et tam conjunctim quam divisim, nominibusque expressis vel non expressis in dictis tabulis et banchis; et eorum utroquae dictas depositas et scriptas et a cetero dicendas, deponendas et
scribendas per quasvis universitates, comunitates,
corpora, collegia et singulares personas, causis et
rationibus quibuscunque, et dictas peccuniae
quantitates in totum vel per partes voluisset dicto
procuratori meo benevisis dicendum, girandum
et transcribendum sive dici, girari et transcribi
faciendum dictasque et partitas quascunque cum
quibusvis rationibus ac debitis et solitis mentionibus in libris sive codicibus rationum dictarum
tabularum et bancorum et quolibet eorum faciendum seu fieri faciendum et concentrandum.
Et demum, et cetera. Promitto dicto nomine rattum habere, et cetera. // 3r // Et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Joannes Soler
et Gabriel Penya, de familia nobilis domini Augustini Berardo.
In praemissorum proprio calamo scriptorum fidem et testimonium ego Bartholomeus Costa,
auctoritatibus apostolicha atque regia nottarius
publicus villae Aqualatae, Vicensis diocesis, hic
me subscribo et meum quo utor artis nottariae
appono sig+num.
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Número 202.
Procurab firmada per Joseph Melich, ajudant
primer del racional de la casa de la Deputació, a
don Geroni Generes y donya Maria Teresa Generes per renunciar lo dit offici devant los molt
il·lustres senyors deputats quant convinga.
Die undecima mensis may anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo octavo, Barchinonae. Ego Josephus Melich, civis honoratus Barchinonae, coadjutor primus rationalii domus Deputationis Generalis Cathaloniae,
gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores
a. paraula incompleta per ésser oculta a causa del relligat del
volum, essent la seva lectura dubtosa.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 284v i 285r del trienni 1692-1695.

tre, uxorem meam, honorabilem Christophorum
Llopis, aromatarium, et Patianum Vazia, guarnimanterium, cives Barcinonae, generos meos, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum. Ita quod primitus, et cetera. Ad, videlicet,
pro me, dicto nomine, et nomine meo coram illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus
qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et pluries comparendum, et dictum meum offitium receptoris, // 1v // cum omnibus juribus et pertinentiis suis, in manibus et posse dictorum illustrium
deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathalonie renuntiandum et cedendum
ipsumque offitium etiam cum omnibus juribus et
pertinentiis suis in favorem personae seu personarum per vos, dictos procuratores meos constitutos et
quemlibet vestrum insolidum, nominandae seu
nominendarum provideri, supplicandum, petendum et instandum juxta formam Generalium
Constitutionum, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et observantiam
dicti Generalis et pro inde renuntiationes quascumque, cum clausulis et cauthelis utilibus et necessariis ac insimilibus fieri et poni solitis et assuetis
ac vobis benevissis fatiendum et firmandum, et ea
admiti petendum, instandum et supplicandum, et
pro his supplicationes quascumque, tam verbo
quam in scriptis, dictis dominis deputatis et aliis
quibus expediat et opus sit presentandum seu presentari fatiendum et ea et contenia in eisdem debitae exequutioni fatiendum et instandum, et instrumentaa quaecumque necessaria et opportuna
ac vobis benevisa fatiendum et firmandum seu fieri fatiendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera.
Et non revocari, et cetera. Actum, et cetera. Testes
sunt Bartholomeus Llobetb et Joannes Maymo,
scriptores Barchinone commorantes.

meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos nobilem dompnum Hieronymum Generes, Barchinonae populatum, et dompnam Mariam Theresiam Generes et Melich, generem et filiam meos
respective, praesentis, et alterum vestrum insolidum. Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram
admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae qui
nunch sunt et pro tempore fuerint semel et pluries
comparendum, et dictum meum offitium coadjutoris primi rationaliis iamdicti Generalis Cathaloniae in manu et posse dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum in favorem personae seu personarum vobis, dictis procuratoribus meis constitutis, seu alteri vestrum insolidum benevissae seu benevissarum, et per vos,
dictos procuratores constitutos, seu alterum vestrum nominandae seu designandae seu nominandarum et designandarum semel et pluries renuntiandum, et eam seu eos de dicto offitio
provideri // 1v // juxta formam Generalium
Constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actuum Curiarum, usum,
practicam, styllum et observantiam dicti Generalis, et renuntiationem seu renuntiationes
huiusmodi admitti, petendum, instandum et suplicandum, et de his quaecumque instrumenta
utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna
faciendum et firmandum, et pro his quacumque
suplicationes, tam verbo quam scriptis, offerendum, porrigendum et praesentandum. Et demum, et cetera. Promisit habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Testes sunt Josephus
Gasset, Ludovicus Ferras, omnes de familia dicti
magnifici Josephi Melich, et Mauritius Corrons,
scriptor Barchinonae, qui in hiis, et cetera.
In praemissorum alieno calamo scriptorum fidem ego Ludovicus Fontana, auctoritate regia
notarius publicus Barchinonae, hic me subscribo
et meum solitum appono sig+num.
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De praemissis licet manu aliena scriptis fidem
ego Gaspar Sayos, notarius publicus Barchinonae, haec propria subscribens manu.

Número 203.
Jesúsa, Maria, Juseph. Fa est paper per lo ofisi
de la Diputació de raseptó.

286
/1r

Die jovis decima quinta mensis septembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono, Barchinonae. Ego Benedictus Sastre,
flaquerius, civis Barchinonae, uti obtinens offitium
receptoris tabulae Generalis Cathaloniae in presenti civitate Barchinone, dicto nomine, gratis, et
cetera. Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos Joannam Sasa. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 285v i 286r del trienni 1692-1695.
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Número 204.
Certifichc lo baix firmat com he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa,
ahont estan continuats los debitors del General,
y en ells no consta que Benet Sastre, flaquer, receptor de la taula del General de la present ciutat, dega quantitat alguna al General. En fe del
qual fas la present, en Barcelona, als XVII de noembra MDCLXXXXº IIIIº.
a. a continuació ratllat recepta.
b. a continuació ratllat scrip.
c. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 285v i 286r del trienni 1692-1695.
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Joseph Nuri de Lana y Càncer, subrrogat en lo
offici de racional.
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jor, domicellus in villa Martorelli, diocesis Barchinonae, domiciliatus, uti obtinens ofitium taulerii Generalis et bullae plumbi et sigilli cere huiusmodi Cathaloniae Principatus in dicta villa
Martorelli, dicto nomine, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos reverendum dominum
Petrum Joannem Esteve, presbiterum, utriusque
juris doctorem et capellanum majorem eclesiae
seu capellae palatii Comitissae civitatis Barchinonae, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro
me et nomine meo iamdictum ofittium taulerii
eiusdem Generalis et bullae plumbi et sigilli cerae,
cum omnibus juribus et pertinentiis suis universis, in manibus et posse illustrissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
dicti Generalis Cathaloniae pure, libere et sim// 2v // pliciter renuntiandum, cedendum et resignandum ipsasque resignationem, renuntiationem et cessionem cuuptavi petendum et suplicandum et pro his suplicationes quascunque et alia
instrumenta ad praedicta id necessaria et oportuna petendum, fatiendum seu fieri fatiendum. Et
demum, et cetera. Promitto dicto nomine predicta habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Hiacynthus Linares et Joannes Aleix, agricolae oriundi villae
Olesiae Montiserrati, Barchinonensis diocesis,
ambo in dicta villa Martorelli nunch reperti.

Número 209.
Diea vigessima secunda mensis septembris anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, Barchinone. Ego Joannes Lleopart, agricola villae Martorelli, Barchinonensis
diocesis, et de presenti taulerius tabulae Generalis
Cathaloniae dictae villae Martorelli, dicto nomine, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et
cetera. Vos admodum reverendum dominum Petrum Joannem Esteva, decretorum doctorem,
presbiterum et capellanum majorem capellae palatii Comitissae presentis civitatis Barcinone, his
presentem. Ad, videlicet, pro me et nomine meo
comparendum coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae dictumque
meum offitium taulerii dictae villae Martorelli,
una cum omnibus salariis, lucris et emolumentis,
juribus et pertinentiis illius, renuntiandum, resignandum et cedendum in manibus et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum
dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae // 1v // in ipsorum concistorio, et dictam renuntiationem admitti suplicandum et pro praemissis quascunque
supplicationes, tam verbo quam in scriptis, dandum, offerendum et praesentandum et eas provideri, decerni et exequi fatiendum et instandum,
et de super instrumenta quaecunque ad praedicta necessaria et opportuna, cum clausulis assuetis,
fatiendum seu fieri fatiendum et consentiendum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Testes sunt magnificus Franciscus
Vila et Salcedo, civis honoratus Barchinonae, et
don Isidorus Famades, notarius publicus Barchinonae.

In quorum fidem ego Joannes Alabau, auctoritate regia notarius publicus villae Martorelli, diocesis Barchinonae, ipsius villae scribaniam seu
notariam publicam regens pro excellentissimis
dominis ducibus de Montalto, marchionibus de
los Veles, de Molina et de Martorell et dominis
utilibus ipsius scribaniae, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig+num.

291
/3r

Premissis licet manu alieno calamo scriptis fidem
facit Paulus Pi, notarius publicus Barchinonae,
haec proprio scribens calamo.

291
/2r

Número 210.
Dieb vigesima secunda mensis octobris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto, in villa Martorelli, diocesis Barchinone. Ego Franciscus de Carmona, natu maa. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 290v i 291r del trienni 1692-1695.
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Número 211.
Certificha lo baix firmat com he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa,
ahont estan continuats los debitors del General,
y en ells no consta que Joan Lleopart, tauler del
General de la vila de Martorell, y Francesch de
Carmona, donzell en dita vila de Martorell domiciliat, degan quantitat alguna al General. En
fe del qual fas la present, en Barcelona, vuy als
XXII de noembra MDCLXXXXº IIIIº.
Joseph Nuri de Lana y Càncer, subrrogat en lo
offici de racional.

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 290v i 291r del trienni 1692-1695.

336
/3r

Número 234.

354
/4r

Diea prima mensis dezembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo,
Barchinone. Ego Joannes Argila, miles Barchinone populatus, habens offitium scribae majoris Generalis Principatus Gotholoniae, citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et
ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita
quod, et cetera. Vos dompnam Agnetem Argila et
Bellar, consortem meam, dominam Thereziam
Soler et Argila, viduam, sororem meam, dompnum Joannem Morer et Pasqual, regium scribam
mandati Barchinone populatum, et discretum
Raphaelem Albia, notarium publicum Barchinone, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum. Ita quod primitus, et cetera.
Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis // 1v // dominis
deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis principatus Gotholoniae qui nuch sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum meum offitium scribae majoris
dicti Generalis Gotholoniae in manu et posse dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum in favorem personae seu personarum vobis, dictis procuratoribus meis constitutis, et cuilibet vestrum
benevissae seu benevissarum, et per vos, dictos procuratores meos constitutos, et per alterum vestrum nominandae et designandae seu nominandarum et dessignandarum, semel et pluries,
renuntiandum et eam seu eas de dicto offitio provideri juxta formam Generalium Constitutionum presentis Gotholoniae Principatus capitulorumque et actuum Curiarum, usum practicam
et observantiam dicto Generalis renuntiationemque seu renuntiationes huiusmodi admiti petendum, instandum et suplicanddum. Et pro his et
eorum ocasione quaecumque instrumenta necessaria et quomodolibet oportuna fatiendum et
firmandum seu fieri fatiendum, instandum et
requirendum. Et proinde quascumque suplicationes, tam verbo quam in scriptis, dandum, offerendum, porrigendum et presentandum. Et demum ac generaliter promitto predicta habere
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Joannes Baptista Vinyes, textor lini, et Franciscus Rubinat, sutor, cives
Barchinonae.
De praemissis licet alieno calamo scriptis fidem
facio ego, Hieronimus Brotons, notarius publicus
Barchinonae, haec propria scribens manu.

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 335v i 336r del trienni 1692-1695.
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Número 1.
Copiaa auctentica cuiusdam informationis recepta in curia regia vicariae de Rippis coram
magnifico assessore illius ad instantiam et pro
parte Marianii Vieta, procuratoris asserti arrendatariorum Generalis Cathaloniae.
Fa per la col·lecta de Puigcerdà, etcètera, Belver
y Ribes per General y bollas.
In curia, et cetera.
Petrus Santmiquel, notarius.

5r

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo secundo, die vero vigessima secunda mensis may
eiusdem anni intitulata, coram et ante praesentiam magnifici Honorati Asprer, juris utriusque
doctoris, assessoris ordinarii vicariae de Rippis,
advenit et comparuit Marianus Vieta, procurator ut aserit arrendatariorum Generalis Cathaloniae triennio currenti, qui currere iam incepit
die prima mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo nono et
finiet sive ad terminum veniet die ultima mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo nonagessimo secundo, qui eidem
dicto nomine magnifico Honorato Asprer, juris
utriusque doctori, assessori ordinario dictae vicariae de Rippis, circa infrascripta fundandam intentionem obtulit et praesentavit eidem magnifico assessori ordinario quandam in scriptis papirii
suplicationis scedulam thenor sequentis: «Magnífich senyor. Als arrendataris del General del present y corrent trienni y per ells a Mariano Vieta,
son procurador, per certs fins y effectes a esdevenidora memòria y altrament los importa rébrer
alguns testimonis del present dictricte y terri// 5v // tori y testificat dels ditxos de aquells
acerca del temps tingueran los francesos ocupadas las col·lectas de Puigcerdà, Camprodon y
Vich en lo temps de son trienni que comensà al
primer de juliol 1689 y finirà al últim die de
juny 1692. Perçò suplica sian aquells rebuts y
examinats y de son ditxo y deposicions manar
lliurar còpia certificatòria y fefahent, satisfet lo
nottari en son degut salari, com axí sie de justícia, la qual desitja li sia ministrada omni meliori
modo; y demana que per dit effecte sia de provisions oportunas debitament provehit segons
estil. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Mateu». In cuius pede seu calce huiusmodi suplicationis fuit facta per dictum magnificum assessorem ordinarium provisio sequens: «Die vigessima
secunda madii millessimo sexcentessimo nonagesa. l’original d’aquesta informació es troba intercalat entre els
folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.

[ 1694 ]
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simo secundo. Recipiatur informatio petita comitendo, et cetera. Qua recepta tradatur copia postulata. Honoratus Asprer, assessor».
Vigore cuiusquidem provisionis per magnificum
dominum Honoratum Asprer, juris utriusque
doctorem, assessorem ordinarium dictae curiae
de Rippis, in pede seu calce praeincertatae suplicationis desuper factae fuit prosecutum ad recipiendum informationem postulatam per me, Petrum Santmiquel, nottarium // 6r // et scribam
infrascriptum, in hunc qui sequitur modum:
Die vigessimatertia mensis may anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo secundo, in curia regia vicariae de Rippis.
Josephus Carrera, sartor villae de Rippis, Urgellensis diocesis, aetatis suae pro ut dixit septuaginta annorum parum plus vel minus, testis citatus pro parte et ad instantiam Marianii Vieta,
procuratoris arrendatariorum Generalis Cathaloniae, qui juravit ad Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia manibus suis corporaliter tacta se dicere veritatem omnimodam quam
sciet super hiis de quibus fuerit interrogatus. Et
interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione eidem certi de verbo ad verbum lecta dixit: «Que ell, testimoni, té bon recort que lo die
de sant Eudalt ha fets tres anys que los francesos
entraran a Serdanya, col·lecta de Puigcerdà y
Bellver, des de alesoras fins vull, y de la vall de
Ribes y Tosas tots los dits anys la an ocupada
sinch o sis mesos. Lo que diu saber ell testimoni
per haver-(h)o vist; y lo any passat és quant se
feren cridas per Fran- // 6v // sa en la plassa de
Ribes sobre lo col·lectar lo dret del General y
bollas que fou en lo mes de octubre proppassat,
del qual té bon recort y memòria y no sap altre
cosa sinó que la major part de dits tres anys los
francesos s’(h)o han tingut per ells». Generaliter autem, et cetera, ad omnia dixit quod non,
sed quod fuit citatus pro huiusmodi veritatis testimonio perhibendo per Lafont, nuntium juratum presentis curiae regiae vicariae de Rippis,
sich referentem et relationem facientem.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Dicto die et anno, et cetera.
Joannes Russinyol, textor lini villae de Rippis,
Urgellensis diocesis, aetatis suae pro ut dixit triginta septem annorum parum plus vel minus,
testis ad supradictam instantiam citatus, qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus super contentis in dicta suplicatione
dixit: «Que ha fets tres anys que los francesos
entraran a Camprrodon, Cerdanya y a la vall de
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Ribes, y des de alesoras ansà tingueran inpedidas las col·lectas de Puigcerdà y Bellver, que encara vull las tenan ocupadas, y de la vall de Ribes
cada any la major part. Lo que diu saber ell testimoni per haver-(h)o vist //7r // y que.n té bon
recort y memòria dels tres anys han passat del
arrendament que diu la súplica, per ser ell habitant y natural de Ribes, que sempre (h)y és estat
present en dit temps». Generaliter autem, et cetera, quod non, sed quod fuit citatus ad supradictam instantiam per Lafont, nuntium, et cetera.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Dicto die et anno, et cetera.
Petrus Castany, textor lanae villae de Rippis,
Urgellensis diocesis, aetatis suae pro ut dixit
quinquaginta quatuor annorum parum plus vel
minus, testis ad supradictam instantiam citatus,
qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus super contentis in dicta suplicatione dixit: «Lo que jo testimoni puch dir en
axò és que tres anys fa en aquest mes de maig
que los francesos comensaran a impedir las
col·lectas de Puigcerdà y Bellver, y de després
ansà casi sempra las han tingudas impedidas. Lo
que diu saber ell testimoni que.n té bon recort y
memòria que cada any ell, com a texidor de llana, ha tingut de manifestar per Fransa a l’estiu y
a la tardor; y no sap altre cosa sinó que sent esta
vall de Ribes y de Tosas de la col·lecta de Puig// 7v // cerdà ha tingut de manifestar per Fransa, com té dit, tots los anys passats de la guerra,
y ha vist que los francesos ho han tingut per
ells». Generaliter autem, et cetera, quod non, sed
quod fuit citatus ad supradictam instantiam per
Lafont, nuntium, et cetera.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Dicto die et anno, et cetera.
Josephus Janer, laborator villae de Rippis, Urgellensis diocesis, aetatis suae pro ut dixit viginti
quinque annorum parum plus vel minus, testis
ad supradictam instantiam citatus, qui juravit,
et cetera, dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus super contentis in dicta suplicatione dixit:
«Que ell testimoni sab molt bé que los francesos tres anys ha ocuparan la col·lecta de Puigcerdà y de Bellver, y lo any passat tot lo any fins
vui que s’(h)o tenan tot; y en esta vall de Ribes y
Tosas tres anys ha que cada any al estiu y a la
tardor pera ser de la col·lecta de Puigcerdà se
col·lectà per Fransa. Lo que diu saber ell testia. a continuació repetit per.

moni per haver-(h)o vist fer d’eixa manera, y
que.n té bon recort que encara lo any passat
després de haver saquejada la present vila de Ribes los francesos feran cridas que los drets del
General y de bollas se pagassan a ells. Y no sap
altre cosa sinó lo //8r // que té dit, que en la major part de dits anys ells (h)o han col·lectat y cullit». Generaliter autem, et cetera, quod non, sed
quod fuit citatus ad supradictam instantiam per
Lafont, nuntium, et cetera, sich referentem, et cetera.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Copia huiusmodi in hiis praecedentibus quatuor
papirii foleis forme majoris presenti non completo
compraehenso abstracta fuit a suo vero et proprio
originali et cum eodem veridice comprobata per
me, Petrum Santmiquel, auctoritatibus apostolica atque regia ubique nottarium publicum villae
de Rippis scribamque curiae regiae vicariae de
Rippis, ad instantiam praedictam. Et ideo ut eidem copiae tanquam suo proprio originali fides
ab omnibus in juditio et extra juditium adhibeatur plenissima ego idem Petrus Santmiquel, nottarius et scriba praedictus, hic me subscribo et
meum quo utor artis nottariae appono sig+num.

354
/9r

Provisio magnifici deputati locali villae et collectae Campirotundi:
Die vigesima secunda mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo, recipiatur informatio petita comitendo, et cetera. Quae raecepta tradatur copia
autentica. Palladius Blanch, deputatus localis.

Número 2.
Informacióa rebuda a instància dels arrendadors de la Generalitat de Cathalunya en lo consistori de la Diputació local de la vila de Camprodon.
Fa per la col·lecta de Camprrodon, Sant Joan y
Ripoll, etcètera.
Scriba dicti consitorii Pontius Brandia, notarius
Campirrotundi.

10r

eiusdem villae, qui dicto nomine obtulit et praesentavit dicto reverendo deputato locali quandam suplicationem sedulam thenoris sequentis:
«Magnífich senyor. Als arrendadors del General
del present y corrent trienny y per ells a Mariano Vieta, son procurador, per certs fins y effectes, a esdevenidora memòria y altrament los importa rébrer alguns testimonis del present
districte y territori y testificat dels ditxos de
aquells aserca del temps tingueran los francesos
ocupadas las col·lectas de Puigcerdà, Camprodon y Vich en lo temps de son trienny que comensà al primer de juliol mill sis-cents noranta y
finirà al últim de juny mil sis-cents noranta-dos.
Per ço suplica // 10v // sien aquells rebuts y examinats de son ditxo y deposicions y manar lliurar còpia certificatòria y fefahent satis per lo notari en son degut salari, com axí sie de justícia.
La qual desitja li sie administrada omni meliori
modo, y demana que per dit effecte sie de provisions oportunas debitament provehit segons estil. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera».

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo, die vero vigesima secunda mensis may eiusden
anni advenit et comparuit honorabilis Marianus
Vieta, ut procurato(r) substitutus magnifici Joannis Llinas, civis honorati civitatis Barchinonae, ut procurator Joannis Regas, pallerius, civis
Barchinonae, ut de sue procuratione plena constat penes dixit Gasparem Sayos, notarium publicum Barchinonae, die decima octava mensis februarii anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo, coram et ante praesentiam reverendi Palladi Blanch, deputatis localis
a. l’original d’aquesta informació es troba intercalat entre els
folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Vigore dictae provisionis fuerunt recepti testes infrascripti. Sequitur potestas per dictum honorabilem Marianum Vieta:
Die sabbati decima octava mensis februarii anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo. Barchinone.
Ego Joannes Llinas, civis honoratus Barchinonae
// 11r // populatus, tamquam procurator ad infrascripta et alia peragenda cum expressa facultate substituendi legitime constitutus et ordinatus a Joanne Regas, pallerio, cive Barchinonae,
uti arrendatario ne dum jurium Generalis presentis Chatoloniae principatus, tam collecta presentis civitatis Barchinonae quam collectarum
foranas totius presentis Chatoloniae principatus,
sed etiam jurium plumbi et sigilli sera omnium
bullarum tam dictae presentis civitatis Barchinonae quam foranas eiusdem Generalis dicti
principatus Chatoloniae et earum collectarum,
per tempus scilicet trium annorum qui currere
inceperunt die prima mensis julii nee proxime
transacti et finient die ultima mensis junii anni
millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi, vigore arrendamenti in sui favorem facti per admodum illustris dominos deputatos et auditores
computorum dicti Generalis Chatoloniae, prout
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de dicto arrendamento constat instrumento recepto in sribania majori domus Deputationis
presentis civitatis Barchinonae die nona mensis
augusti proxime dimissi, ut de dicta mea procuratione in qua de dicta facultate substituendi
plena fit mentio constat instrumento altero apud
notarium infrascriptum, recepto die jovis vigesima secunda mensis septembris proxime dimissis,
de qua dictus et infrascriptus notarius cum presenti //11v // fidem facit. Ideo volens uti dicta facultate substituendi dicto nomine, gratis, et cetera. Substituo et ordino procuratorem meum dicto
nomine seu verius dicti principali mei uti arrendatarii prefati certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos Marianum Vieta, negotiatorem villae
Mataronis, diocesis Barcinone, licet absentem, et
cetera. Ad, videlicet, pro dicto principali meo uti
arrendatario prefato eta illius nomine in encantu publico, et cum corritore vel sine, illis videlicet
persone seu personis pretio seu pretiis arrendamento seu arrendamentii ac pecuniae quantitatibus modoque et forma vobis, dicto procuratori
substituto, benevisis ad dictum tempus trium annorum qui currere inceperunt dicta die prima
mensis julii proxime transacti, et finient ultima
die mensis junii anni millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi, rearrendandum et relocandum jura plumbi et sigilli cere bullae villae Rivipulli et eius collectae seu districtus dicto
principali meo, ut iamdictum est, una cum aliis
arrendamentis ad dictum tempus trium annorum per dictos admodum illustres dominos deputatos et auditores computorum dicti Generalis
Chatoloniae, pretiumque et pretia dicti rearrendamenti et aliaque quasvis peccuniae quantitatis
inde provenientes et provenientia petendum, recipiendum et habendum habuisseque et recepisse
confitendum et de receptis // 12r // apocham et
apochas et alias cauthelas necnon et quecumque
volueritis rearrendamenti seu rearrendamentorum ac alia quaevis instrumenta sub et cum eiusdem videlicet pactis, pactionibus et conventionibus latius contentis et expressis et continuatis in
suprachalendato arrendamenti instrumento in
favorem dicti Regas, principalis, nee facti et cum
aliis pactis, pactionibus, stipulationibus, promissionibus, bonorum obligationibus, jurium renuntiationibus, juramentisque in animam dicti
principalis nee prestare positis, et aliis clausulis et
cauthelis utilibus et necessariis ac vobis benevisis
faciendum et firmandum. Et demum, et cetera.
Promitto dicto nomine habere rattum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Joannes Ros, negotiator, civis Barchinonae, et Franciscus Aravitg et Saurina, notarius
regius, ac Bartholomeus Llobet, scriptor, Barchinonae commorantes, qui dictus Llobet in his, et
cetera.

In fidem et testimonium praemissorum licet calamo alieno scriptorum ego Gaspar Sayos, notarius publicus Barcinone, hic me subscribo et
meum appono sig+num.

a. a continuació una paraula ratllada.

a. a continuació ratllat veritatem.
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Die vigesima tertia mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo, in villa Campirrotundi, diocesis Gerundae, in // 12v // consistorio deputationis localis
eiusdem villae deposuit testis sequens:
Michael Isalguer, aromatarius presentis villae
Campirrotundi, aetatis suae pro ut ipse met dixit
sexaginta quinque annorum parum plus vel minus, notus a me, notario et scriba infrascripto,
testis citatus ad instantiam honorabilis Mariani
Vieta, procuratoris substituti a magnifico Joanne Llinas, civitatis Barchinonae, ut de sua potestate plena constat penes discretum Gasparem Sajos, notarium publicum Barchinonae, die sabbati
decima octava mensis februarri anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo,
qui juravit in animam suam ad Dominum
Deum nostrum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta in manu posse
notarii infrascripti, se dicere et deponere veritatem omnimodama in et super quibus inferius interrogabitur super suplicationem suprainsertam.
Et dixit: «Que és veritat que la ermada francesa
entrà en esta vila y montanya als disaset de maig
mil cis-sents vuitanta-nou, y asò dich jo testimoni saber per aver-(h)o vist de mos ulls, y
també en las vilas de Sant Joan y Ripoll també
donaran obediència a dita armada francesa; y
se’n tornà dita armada francesa a vint-y-sinch
del mes de agost de dit any. Concequativament
tornaran // 13r // entrar en esta vila y montanya
dita ermada francesa als vint-i-uit del mes de
maig de mil cis-cents noranta en esta vila y
montanya y en las vilas de Sant Joan y Ripoll y
Olot, y estigueran fins a vint-y-vuit del mes de
juliol de dit any; y açò és la veritat per lo jurament tinch prestat». Generaliter autem fuit ipse
testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus super quibus testes interrogari solent,
tam de jure quam de consuetudine, et ad omnia
dixit quod non, sed quod fuit citatus per Franciscum Domenge, custodem dictae deputationis localis sic refferentem, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die et anno, in dicto consistorio deputationis localis, deposuit testis sequens:
Franciscus Costa, parator lanae presentis villae
Campirrotundi, aetatis suae pro ut ipsem et dixit
quadraginta annorum parum plus vel minus,

notus a me, notario et scriba infrascripto, testis citatis ad instantiam praedicti procuratorii, qui
juravit in animam suam ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia // 13v // manibus
suis corporaliter tacta in manu et posse notarii infrascripti, se dicere et deponere veritatem omnimodam in et super quibus inferius interrogabitur
super suplicationem suprainsertam. Et dixit:
«Que és veritat que la ermada francesa entrà ena
la present vila de Camprodon y montanya als disaset de maig mil sis-cents vuitanta-nou, y asò
dich jo testimoni saber per aver-(h)o vist de mos
ulls, y també en las vilas de Sant Joan y Ripoll
també donaran la obediència a dita armada francesa; y se’n tornà dita ermada francesa a vint-ysinch del mes de agost de dit any de mil cis-cents
uitanta-nou; y que lo any concequativament
tornaran entrar en esta vila y montanya dita ermada francesa als vint-i-vuyt del mes de maig de
mil cis-cents noranta, en esta vila y montanya, de
Sant Joan y Ripoll y Olot, y estigueran fins a
vint-y-vuit de mes de juliol de dit any; y açò és la
veritat per lo jurament tinch prestat». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus super quibus testes
interrogari solent, tam de jure quam de consuetudine, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per Franciscum Domenge, custodem dictae
deputationis localis sic refferentem, et cetera.

fins a vint-y-vuit del mes de // 14v // juliol de dit
any; y açò és la veritat per lo jurament tinch
prestat». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus super quibus testes interrogari solent, tam de
jure quam de consuetudine, et ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus per Franciscum
Domenge, custodem dictae deputationis localis sic
refferentem, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Copia huiusmodi originalis processus vel informationis in his quinque papirei folis huius forme
instrumenti comprehenso licet aliena manu
scriptis sumpta fuit ab eius originali et cum eodem veraciter de verbo ad verbum collacionatus
et comprovatus per me, Pontium Brandia, privilegio militari decoratum, villae Campirrotundi,
diocesis Gerunde, domiciliatus, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus eiusdem villae et scribam dicti consistorii deputationis localis dictae villae et collectae Campirotundi, ut
igitur huiusmodi copie tamquam suo vero originali in juditio et extra planissima fides ego, dictus Brandia, notarius supramemoratus, haec
propria manu scribens rogatus et requisitus
meum artis notarie solitum appono sig+num.

Fuit sibi lectum et perseveravit.
14r

Dicto die et anno, in dicto consistorio deputationis localis, deposuit testis sequens:
Franciscus Dadeu, botiguerius pannorum villae
Campirrotundi, diocesis Gerundae, etatis sue pro
ut ipsem et dixit sexaginta duorum annorum parum plus vel minus, notus a me, notario et scriba
infrascripto, testis citatis ad instantiam praedicti procuratorii substituti, qui juravit in animam
suam ad Dominum Deum et eius sancta quatuor
Evangelia manibus suis corporaliter tacta in
manu et posse notarii infrascripti, se dicere et deponere veritatem omnimodam in et super quibus
inferius interrogabitur. Et dixit: «Que és veritat
que la ermada francesa entrà en la present vila
de Camprodon y montanya als disaset de maig
mil cis-cents vuitanta-nou, y asò dich jo testimoni saber per aver-(h)o vist de mos ulls, y
també en las vilas de Sant Joan y Ripoll també
donaran la obediència a dita armada francesa; y
se’n tornà dita ermada francesa a vint-y-sinch
del mes de agost de dit any. Concequativament
tornaran entrar en esta vila y montanya dita ermada francesa als vint-y-vuyt del mes de maig
de mil cis-cents noranta, en esta vila y montanya de Sant Joan y Ripoll y Olot, y estigueran
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Número 3.
Dea orde de monsenyor lo president de Trobat,
intendant de la justícia, police, finances y de la
armada del rey en Catalunya, Esteve Giralt y Joseph Ferrusola, de la vila de Olot, rearrendataris
dels drets de General, bollas y plombs de dita
vila de Olot y sas annexas y dependèncias, pagaran per tot lo die present al comissari deputat
per la percepció y cobrança de totas las rendas y
béns confiscats a partenins al rey cathòlich y a
sos subjectes, la paga o terça cayguda lo dia de
aÿr de dit arrendament, que són sis-centas y vuyt
lliuras, moneda barcelonesa, a falta de què hi seran compel·lits per totas las vias com per deutes
reals y fiscals y diners propris del rey. Fet al camp
de Olot, al primer de juliol mil sis-cens noranta.
De orde de sa senyoria.
Coromina.

15v

Fa per lo General y Bolla de Olot. Olot, certificats signats de número 3, 4 y 5.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1692-1695.

a. a continuació ratllat esta.
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Número 4.

354
/17r

Diea dominica secunda mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo, in villa Oloti, diocesis Gerundensis.
Ego Petrus Corominas, notarius publicus villae
de Vilafranca de Conflent, Elnensis diocesis, ut
comissarius deputatus et nominatus per admodum illustrem dominum presidem de Trobat,
praefectum sive intendant justiciae, politicae et
thesauri exercitus suae magestatis christianissimi
in Cathalonia, pro recuperatione et receptione
omnium jurium, decimarum, proventuum et
emolumentorum ac aliorum bonorum confiscatorum per suam magestatem causa belli existentium in terris suae dominationis, data cuiusquidem comissionis fuit die vigesima octava may
proxime dimissi, dicto nomine, gratis, et cetera.
Confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilis Josepho Ferrusola, botiguerio, et Stephano
Giralt, corderio, villae Oloti, diocesis Gerundensis, ut arrendatariis juris bullae, Generalis,
plumbi et sigilli sereae dictae villae Oloti et illius
collectae, presentibus, quod modo infrascripto, vigore cuiusdam mandati exet de parte dicti illustri domini praefecti sive intendant vobis facti die
prima presentis et currentis mensis julii, dedistis
et solvistis mihi egoque, dictus nomine, a vobis habui et recepi sexcentum octo libras, sex solidos et
octo denarios monete Barchinonae; et sunt pro
tertia sive solutione debita et solvi cesata trigesima et ultima die mensis junii proxime dimissi
pretii rearrendamenti dictis juris bullae, Generalis et plumbi ac sigilli sereae dictae villae Oloti
et illius collectae vobis facti. Modus vero solutionis
dictarum sexcentum // 16v // octo librarum, sex
solidorum et octo denariorum dictae monetae
Barchinone talis fuit et est nam eas a vobis habui
et recepi cum dupleis auri et escutis albis argenti
in specie numerando realiter et de facto in notarium et testium infrascriptorum presentia. Et
ideo renuntiando, et cetera. In testimonium praemisam presentem vobis facio dicto nomine et firma apocham de soluto, et cetera. Cum pacto firmissime de ulterius non petendo, et cetera.
Actum, et cetera. Testes sunt Matheus Marcer et
Joannes Petrus Castanyer, blanquerii Oloti.
In quorum fidem et testimonium praemissorum
ego Michael Orri, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus villae Oloti, diocesis Gerundensis, hic me subscribo et meum solitum artis notariae quo utor appono sig+num.

a. l’original d’aquesta àpoca es troba intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Número 5.
Universisa et singulis presentes testimoniales litteras seu presens publicum instrumentum inspecturis, visuris pariterque et audituris nos Joannes
Bosch de Platraver, Josephus Bosch de Platraver,
pater et filius, et Hiacintus Fluvia, omnes utriusque juris doctores villae Oloti, diocesis Gerundensis, salutem. Quia justum et rationi consonum est
veritatis testimonium perhibere, idcirco, vobis et
vestrum cuius tenore presentium attestamur et
fidem facimus indubiam de rebus infrascriptis et
sequentibus nempe de com lo dia de diumenge
que comptàvem als onze del mes de juny, mes
proppassat, a las sinch horas de la tarda, poch
més o menos, arribà y entrà en la present vila y
terme de Olot lo exèrcit del rey de França, governat per lo duch de Novalles, ahont ha estat
contínuament a fins a las nou horas, poch més o
menos, de la matinada del dia de dimars, mes
proppassat, que comptàvem als quatre del present y corrent mes de juliol; y que los magnífichs cònsuls de la dita present vila en nom de
aquella donaren la obediència a dit duch de Novalles com a general y principal ministre de dit
rey de França. Lo que diem nosaltres saber per
haver sempre en tot lo dit temps habitat y estat
presents en la dita present vila, y haver vist fer
de exa manera. Et quia verum est attestamur,
afirmamus et juramus in animas nostras ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus nostris dexteris corporaliter tacta in
manu et posse notarii infrascripti predicta omnia et singula fore vera et veritatem omnimoda
in se continere quam obrem ne ali- // 17v // quem
super hiis dubitare seu hesitare contingat presentes testimoniales litteras seu presens publicum instrumentum ad instantiam et suplicationem ac
requisitionem honorabilis Josephi Ferrusola, botiguerii, et Stephani Giralt, corderii, dictae villae
Oloti, de presentis fieri et confici requisivimus et
jussimus per notarium infrascriptum. Dattus et
actum in dicta villa Oloti, die sabbati octava
mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo
sexcentesimo nonagesimo. Presentibus ibidem honorabile Jacobo Godo, pharmacopula, Eudaldo
Ferrusola, negotiatore, et Stephano Orri, lanae
paratore, Oloti, pro testibus ad praemissa vocatis,
et cetera.
In quorum fidem et testimonium praemissorum
ego Michael Orri, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus villae Oloti, diocesis Gerundensis, hic me subscribo et meum solitum artis notariae quo utor appono sig+num.

a. l’original d’aquest testimoniatge es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Fasa fe y relació verdadera jo, Pere Dalmau, per
les auctoritats apostòlica y real notari públich de
la Ciutat de Urgell, com vuy die vint-i-sis del
mes de maig, any de la Nativitat de Nostre Senyor mil sis-cents noranta-y-dos, presents per
testimonis Joseph Carmaniu, de la vila de Castellbò, y Jacinto Dalmau, studiant de la Ciutat
de Urgell, de com mossèn Pere Fenes, ciutedà
de la Ciutat de Urgell, y Ignasi Burgès, perayre
de la matexa ciutat, mediant lo jurament que tenen prestat a Déu Nostre Senyor y a los sants
quatre Evange(li)s en mà y poder del notari
baix(e)scrit, me han feta relació que lo dia dos
del mes de juny del any proppassat de mil siscents noranta-hu les armes del rey cristianíssim
sercaren y acititiaren la present Ciutat de Urgell, y lo dia onse de dit mes y any se rendí dita
ciutat a les armes del rey cristianíssim, y per dit
rendiment tota esta comarca; y stigué dita ciutat
y comarca a la obediència de dit rey cristianíssim
per dit dia fins lo die vint-i-nou del mes de octubre de dit any mil sis-cents noranta-hu, que lo
general baró de Preu vingué a péndrer la obediència de dita ciutat y comarca // 18v // per les
armes de nostre rey y senyor, que Déu guarde;
la qual se conservà a dites armes fins lo dia vinti-hu del mes de dezembre de dit any, que lo governador de Bellver baixà a péndrer dita obediència per son rey; la qual (h)a tinguda fins lo
dia catorse de abril proppassat, que dit general
baró de Preu la tornà a péndrer, com vuy en dia,
per la gràcia de Déu, stà en dita obediència. La
qual relació fas instant mossèn Pere Gasset, botiguer de la Ciutat de Urgell, vuy dia y any sobredits. Y per a què en judici y fora de ell se li
dònie tota fe y crèdit jo, dit Dalmau, notari predit, poso meu acostumat sig+num.
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il·lustre general de batalla, baró de Preus, ab
homes de nòstron rey y senyor natural, que Déu
guarde, vingué en dita ciutat y tornà a recobrar
la dita obediència; la qual se conservà per dit
nostre rey y senyor natural fins al dia vint-i-hu
del mes de desembre del predit any, que mosur
de Pitus, governador de Bellver, tornà ab ses
tropes a péndrer la obediència per part de son
rey christianíssim; a la obediència del qual estigué dita ciutat fins al setse del mes de abril del
present y corrent any mil sis-cens noranta-ydos, que lo dit il·lustre general baró de Preu
tornà a recobrar la dita obediència de la predita
ciutat en honor de dita sa magestat cathòlica, la
qual s’és conservada, com vui se conserva. La
qual fe y relació fa a instàn- // 19v // cia de Pere
Gasset, botiguer de la Ciutat de Urgell, arrendador dels drets de les bolles de la estació y
col·lecta de la Ciutat de Urgell y Castellbò, etcetèra, vull a sis del mes de juny del any de la
Nativitat del Senyor mil sis-cents noranta-ydos. Al que foren presents per testimonis lo reverent Simon Santa, prevere y beneficiat de la
santa Iglésia Cathedral de Urgell, y Jaume Fàbrega, pagès de la Ciutat de Urgell. Et ut de
praemissis licet aliena manu fideliter scriptis ego,
Anthonius Cassany, auctoritatibus apostolica et
regia nottarius publicus, civis Civitatis Urgelli
scribaque dicti magnifici deputatus localis, hic
me subscribo et solitum appono sig+num.

Número 6.

354
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Número 7.
Lob magnífich Joan Martí, cirurgià de la Ciutat
de Urgell y deputat local de la stació y col·lecta
de dita Ciutat de Urgell lo present y corrent
trienni, median jurament en mà y poder del notari baix(e)scrit prestat, fa fe y relació verdadera
com als tres del mes de juny de l’any proppassat
de mil sis-cents noranta-y-hu la armada del rey
christianíssim sitià la dita Ciutat de Urgell, y als
onse de dit mes de juny se rendí a les armes de
dit rey christianíssim, les quals la ocuparen y tingueren baix la obediència fins al dia vint-i-nou
del mes de octubre de dit any proppassat, que lo
a. l’original d’aquest testimoniatge es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest testimoniatge es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Número 8.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo, die vero secunda mensis may eiusdem anni intitulata, in juditio et coram reverendo domino
Thoma Sabater, presbitero beneficiato villae Talarni, diocesis Urgellensis, diputato locali collectae Trempi et de Pallas, comparuit dominus Joannes Josephus Capella, notarius publicus villae
de Sort, diocesis Urgellensis, qui dicto reverendo
domino diputato obtulit et praesentavit suplicatione thenoris sequentis:
«Magnífich senyor diputat local de la col·lecta
de Tremp y Pallàs.
Per certs fins y efectes a esta part dels arrendadors
dels drets del General inporta rébrer uns testimonis ad futuram rey memoriam, los quals demana
sian interrogats sobre los interrogatoris següents:
Primo. Que digan si saben que lo enemich
francès entrà en la ribera de la Seu de Urgell y si
a. els originals d’aquestes súplica i testimoniatges es troben intercalats entre els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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tingué ocupada dita Ciutat de Urgell des del dia
tres de juny mil sis-cents noranta-un fins al dia
setse del mes de abril mil sis-cents noranta-dos,
y que digan com ho saben.

Feliu, assessor ordinarius».
21r

Secundo. Que digan si saben que dit enemich
francès, després de rendida la Seu de Urgell, si
ab sas tropas passà a la vila de Sort, y de allí passà
en a las vila de Tírvia, Escaló y Esterri de Àneo,
y si ocuparen per algun spai de temps ditas vilas
y pobles sircunveïns, y que digan com ho saben.
Tertio. Que digan si saben y com saben que en
dits temps la gent estavan privats de comerciar,
de tal manera que en las daltditas parts no sols
(h)a ocasionats molts danys als naturals y habitants de ditas partidas, però encara als negosiants, // 20v // navegants y gent de negosi, privant-los de las garantias y altras cosas que si no
fos estat lo enemich en ditas partidas aurian fet,
negosiat y tractat uns y altros dels daltmencionats, y que digan com ho saben.
Quarto. Que digan si saben que en lo dit temps,
en los aldits interrogatoris mencionats, si per
rahó que dit enemich francès és estat y ha ocupat les alditas terras y pobles, si ha redundat en
notable dany dels drets del General, tant per ser
lo temps del negosi, tractes y contractes en dits
paratges com també per aver estat privat dit comers, y que digan com ho saben.
Cetera supliat dicti interrogantis conditio, et cetera.
Demana esta part de dits arrendadors sia rebuda
informació, y aquella pressa se li sia donada còpia autèntica. Lo que demana omni meliori
modo, et cetera. Offitio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Dits arrendadors en causa pròpria».
In pede cuiusquidem scedulae fuit facta comitio
sequens:
«Die secunda may millesimo sexcentesimo nonagesimo secundo. Remitatur magnifico Ambrosio
Feliu, utriusque juris doctore, nostro assessori in
his assumpti, et cetera, qui super scriptis debite
provideat et justitiam ministret usque ad declarationem, et cetera.
Doctor Thomas Sabater, diputatus localis».
Per magnificum assessorem fuit facta provisio sequens:
«Recepta dictis die et anno debito honore, et cetera. Interrogetur ut petitur comittendo notario, et
cetera. Postea tradatur copia petita satisfacto
predicti notarii in suo condecenti salario.
1492

Vigore cuiusquidem provisionis per supradictum
magnificum assessorem superius facte fuit processum ad recipiendum testes in et sub forma sequenti:
Die secunda mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo secundo, in villa Trempi, diocesis Urgellensis, deposuit
testis sequens:
Benedictus Jordana, agricola villae de Sort, diocesis Urgellensis, aetatis ut ipse dicit triginta
quinque annorum parum plus vel minus, testis citatus productus et nominatus pro parte et ad instantiam arrendatorem jurium Generalitatis
Cathaloniae, et qui juravit in posse notarii infrascripti vigore commitionis sibi factae superius
ad Dominum Deum et eius sancta quatuor
Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam fiet
de in super his de quibus inferius interrogabitur.
Et interrogatus super primo interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que sab molt bé
que.s veritat lo que diu lo interrogatori, lo que
diu saber per aver estat en los sometents y aver(h)o vist.
Et interrogatus super secundo interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que sab molt bé y
és veritat lo que diu lo interrogatori, lo que diu
saber per aver estat en lo sometents y aver-los
vist en Sort als francesos, y //21v // aver vist no.s
podie parar per aquelles parts perquè ells hi
eren.
Et interrogatus super tertio interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que sab molt bé lo
que diu lo interrogatori y que ho diu saber per
aver vist que ningú negossiava ni.s movian de
ses cases perquè tot ho prenian.
Et interrogatus super quarto interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que sab molt bé lo
que diu lo interrogatori, lo que diu ell testis saber per aver vist no.s feya negosi ni res de drets,
y saber-(h)o molt bé.
Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus de quibus
similes testes interrogari solent, et ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus per Julianum de
la Ribera, nuntium juratum, sich referentem et
relationem facientem.

Fuit sibi lectum et perseveravit.

Grau, notarius supramemoratus, manu propria
scripti hic me subscribo et meum solitum artis notariae quo utor in publicis claudendis instrumentis appono sig+num.

Dicto die, in eadem villa deposuit testis sequens:
Bartolomeus Pui, agricola ville de Sutarrana,
diocesis Urgellensis, aetatis ut ipse dixit viginti
quinque annorum parum plus vel minus, testis
citatus, productus et nominatus pro parte et ad
dictam instantiam, et qui juravit in eodem
// 22r // posse ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter
tacta, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam fiet de in et super his de quibus inferius interrogabitur.
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Et interrogatus super primo interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que sab molt bé lo
que diu lo interrogatori, y que.s veritat, lo que
diu saber per aver-(h)o vist y aver estat en los
sometents.
Et interrogatus super secundo interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que és veritat lo
que diu lo interrogatori, lo que diu saber per
aver-los vist en Sort y aver estat en los sometents.
Et interrogatus super tertio interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que tot lo que diu
lo interrogatori és veritat, y ho sab molt bé, lo
que diu perquè (h)o prenien tot y ningú gosava
negosiar.
Et interrogatus super quarto interrogatorio ex
praedictis, eidem testi de verbo ad verbum lecto et
per ipsum bene intellecto dixit que.s veritat lo
que diu lo interrogatori, // 22v // lo que diu saber per aver-(h)o vist no.s feya negosi ni res de
drets, y saber-(h)o molt bé.
Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus de quibus
similes testes interrogari solent, et ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus per Julianum Ribera, nuntium juratum, sich referentem et relationem facientem.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Copia huiusmodi in his tribus papiri foleis huius
forme comunis presenti comprehenso nondum
completo sumpta et abstrata fuit a suo originali,
et cum eodem bene fideliter comprobata per me,
Joannem Franciscum Grau, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus villae Trempi,
diocesis Urgellensis, et ut eidem copiae in juditio
et extra fides plenarie adhibeatur ego, idem
1493

Número 9.
Certificata de Camprodon.
Fas fe ab las presents yo, Antoni Joan Compte,
per autoritat real notari públich de la vila de
Olot, del bisbat de Gerona, de com, ab acte públich rebut en poder meu als denou del mes de
octubre de l’any aprés de la Nativitat de Nostre
Senyor Déu Hyesuchrist de mil sis-cents vuytanta-y-nou, lo reverent Francesch Canudas,
prevere residint en Barcelona, en nom y com a
procurador substituhit del magnífich Joan
Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona populat,
com <h>a procurador per les coses baix scrites
legítimament constituhit y ordenat de Joan
Regàs, paller, ciutedà de Barcelona, com <h>a
arrendatari no sols dels drets del General del
present principat de Cathalunya, tant de la
col·lecta de Barcelona com de las col·lectas foranas de tot lo present principat de Cathalunya,
sinó també dels drets de plom y segell de cera
de totas las bollas, tant de dita ciutat com foranas, de dit General del dit principat de Cathalunya y sas col·lectas per temps de tres anys, los
quals començaran córrer lo primer de juliol pròxim passat, en son favor fet per los molt il·lustres senyors deputats y auditors de comptes del
dit General de Cathalunya, com de dit arrendament con- // 23v // sta ab acte rebut en la scrivania major de la casa de dita Deputació als nou
de agost pròxim passat, y de dita constitució en
la qual de la potestat de substituhir consta llargament ab acte rebut en poder del discret Gaspar Sayós, notari públich de Barcelona, als vinty-dos de setembre pròxim passat, com dit notari
ne fa fe, en dit nom de grat, etcetèra, per temps
de tres anys, los quals començaren córrer lo primer die del mes de juliol pròxim passat y del dit
present y corrent any de mil sis-cents vuytantay-nou, rearrendà en dit nom la col·lecta de la
vila y vegueria de Camprodon del dret de bolla
que fins vuy se és acostumat de arrendar, ab los
matexos modo y forma que fins vuy se és acostumat rearrendar y col·lectar, a Pere Aulí, parayre y negociant de la dita vila de Camprodon, del
bisbat de Gerona, assí present, y a qui voldrà per
dit temps, ab defalcació del temps se aurà de rellevar per causa de la guerra y Deputació. Lo
qual rearrendament li féu cedint-li sots los
a. l’original d’aquest testimoniatge es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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drets, etcètera, ab los quals drets puga demanar
y rébrer los dits drets de bolla de plom y cera,
etcètera. Lo preu del dit present rearrendament
fou y és de sinch-centes lliures barceloneses per
cada any, pagadores cada any per terçes de tres
en tres mesos, y a la fi de dits tres mesos //24r //
la quarta part de dites sinch-centes lliures, portadas dins la ciutat de Barcelona, francas, etcètera, de totas emparas, etcètera, ab acceptació ne
féu lo dit Pere Aulí ab los pactes y preu en la forma daltdita, ab scriptura de terç y obligació de
la persona y béns, etcètera, com <h>a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament tant de dit
senyor rearrendador en dit nom com del dit rearrendatari. Com en dit acte més llargament estan
les dites y altres coses contengudes, en lo qual
entrevingueren y foren presents per testimonis
lo honorable Genís Fuster, adroguer de la vila
de Torroella de Montgrí, y Miquel Cellent,
criat del dit senyor rearrendador, y lo honorable
Felip Mola, menor de dies, apotecari de la dita
vila de Camprodon.

las vilas de Ripoll, Sant Joan las Abadessas y dels
Pens, bisbat de Vich. Lo qual rearrendament
féu en dit nom, ab los pactes contenguts en lo
acte de arrendament a dit Joan Regàs fet per los
molt il·lustres senyors deputats del General de
dit present Principat, y per preu // 25v // de mil
lliures moneda barcelonesa per tot lo dit temps,
a rahó de tres-centas trenta-tres lliures, sis sous
y vuyt diners de dita moneda barcelonesa per
cada any de dits tres anys, pagadoras en lo
modo y forma està contengut en dit acte al qual
me refferesch.
In quorum fidem ego, idem Jacobus Oliveres, notarius, hic me subscribo et meum solitum quo utor
appono sig+num.
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In quorum fidem, et cetera, ego, idem Compte,
prememoratum notarium, hic me subscribo et
meum quo utor rogatus et requisitus appono
sig+num.
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Número 11.
Capítola 7 de la tabba del arrendament del dret
de General del trienni 1689:

Certifico y fas fe ab los presents jo, Jaume Oliveres, per auctoritat real notari públich de la vila
de Olot, bisbat de Gerona, avall scrit, que, ab
acte rebut en mon poder en dita vila de Olot als
vint-y-tres del mes de març del any mil sis-cents
noranta, lo honorable Mariano Vieta, negociant
de la vila de Mataró, bisbat de Barcelona, com a
procurador substituhit del magnífich Joan
Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona, en dita
ciutat populat, procurador constituhit de Joan
Regàs, paller, ciutadà de Barcelona, com a
arrendatari per temps de tres anys, que començaren ja a córrer al primer de juliol del any
mil sis-cents vuytanta-nou, dels drets del General del present principat de Cathalunya y també
dels drets de las bollas, plom y cera, de totas las
bollas de las col·lectas de tot dit Principat per lo
mateix temps de tres anys, que començaren a
córrer dit die del primer de juliol de dit any mil
sis-cents vuytanta-nou, rearrendà en dit nom als
honorables Joseph Ferrussola, botiguer, y Esteve Giralt, corder, tots de dita vila de Olot, tot lo
dret de las bollas, plom y cera, de las taulas de

«Ítem, sàpia lo arrendador e o comprador que
sempre y quant hi haurà peste declarada per relació de doctors en medicina y cirurgians, y llevat lo comers en la present ciutat o en las de Tarragona, Gerona, Lleyda, Manresa, Balaguer,
Urgell, Puigcerdà y demés col·lectas del present
arrendament, o qualsevol de aquellas, lo que
Déu no vulle, en lo dit cas los senyors deputats
prometen defalcar hagut respecte del que.s
traurà de tot lo arrendament, ratta per quantitat
lo que podran valer las taulas de dita col·lecta o
col·lectas empestada o empestadas, si aquella o
aquellas se haguessen pogut arrendar a solas.
Intenent, emperò, que lo dit impediment tingue ésser provat específice y judicialment de
quiscuna de ditas taulas de las alt referidas
col·lectas, y no altrament. Així mateix se entenga en cas de guerra; ço és, que si alguna col·lecta del present Principat y comtat de Cerdanya
serà invadida ab exèrcit real, en tal cas prometen
rellevar lo valor de aquella taula o taulas invadida y invadidas hagut respecte del valor de aquella, ratta per quantitat a tot lo arrendament ab
lo modo y forma specificat en lo cas del contagi.
Y cessant lo mal contagiós y tornat lo comers y
apartant-se y retirant-se dit exèrcit real de aquella o aquellas respective, torne dit arrendament
en la mateixa forma estava antes de la invasió y
contagi, pagant íntegrament lo preu oferirà per
dit arrendament. Y dega y sie obligat lo comprador e o arrendatari dins quinse dies després
de cessat lo contagi y tornat lo comers y retirada
la armada del enemich presentar súplica als molt

a. l’original d’aquest testimoniatge es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquests capítols es troba intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1692-1695.

Número 10.
Certificata de Ripoll, Sant Joan y Alpens.
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il·lustres senyors deputats, especificant ab aquella lo temps cert que la tal taula o taulas de
aquella col·lecta s’era estada empestada o empestadas, invadida o invadidas per la armada del
enemich, com //26v // de sobre se és dit, instant
ésser-ne rebuda informació a llurs gastos. La
qual informació degan fer rébrer y presentar als
molt il·lustres senyors deputats dins un mes immediatament passats los dits quinse dies, sots
pena de no admétrer-los rebaixa alguna del
temps haurà estada empestada o invadida dita
taula o taulas, així que passats los dits quinse y
trenta dies respective, fetas las ditas diligèncias,
no pugan acetero purgar la mora ni preténdrer
rebaixa alguna; y que no se entenga perçò de ser
privat a la Generalitat de rébrer altra informació
si convindrà, a gastos de dita Generalitat, per
més averiguació del sobredit. Y que tornat dit
comers per rahó de cessat lo contagi, o per ser
retirada la armada del enemich, dega córrer lo
arrendament en la mateixa forma que antes corria, com si tal impediment no hi hagués hagut».

var lo valor de aquella taula o taulas invadida o
invadidas hagut respecte del valor de aquella,
ratta per quantitat a tot lo arrendament ab lo
modo y forma specificat en lo cas del contagi
sobre propdit. Y cessant lo mal contagiós y tornant lo comers y apartant-se o retirant-se dit
exèrcit real de aquella o aquellas respective, torne dit arrendament en la mateixa forma que estave antes de la invasió o contagi, pagant íntegrament lo preu oferirà per dit arrendament. Y
dega y sie obligat lo comprador o arrendatari
dins quinse dies després de cessat lo contagi y
tornat lo comers y retirada la armada del enemich presentar súplica als molt il·lustres senyors
deputats, especificant ab aquella lo temps cert
que la taula o taulas de aquella col·lecta s’era estada empestada o empestadas, y privat lo comers, o invadida o invadidas per la armada del
enemich, com de sobre se és dit, instant ésserne rebuda informació a llurs gastos. La qual informació degan fer rébrer y presentar als molt
il·lustres senyors deputats dins un mes immediatament passats los dits quinse dies, sots pena
de no admétrer-los rebaixa alguna del temps
haurà estada dita taula o taulas empestadas o invadidas, així que passats los dits quinse y trenta
dies respective, no pugan acetero purgar la mora
ni preténdrer rebaixa alguna; y que no se entenga // 27v // perçò de ésser privat a la Generalitat
de rébrer altra informació si convindrà, a gastos
de dita Generalitat, per més averiguació del sobredit. Y que tornat dit comers per rahó de cessat lo contagi, o per ser retirada la armada del
enemich, dega córrer lo arrendament en la mateixa conformitat que antes corria, com si tal
impediment no.y hagués hagut».

Capítol 33 de dita tabba:
«Ítem, que los deputats prometen fer valer y tenir, rébrer, cullir y exigir los drets del General y
estar de evicció de aquells si y segons per capítols y actes de Cort està disposat, y segons que
aquells han acostumat de rébrer y cobrar-se,
sots obligació dels béns de la Generalitat tantsolament, ab la modificació contenguda ab altre
capítol de la present tabba».
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Número 12.
Capítol 33:
Capítola 7 de la tabba del arrendament de las
bollas foranas del trienni 1689:
«Ítem, sàpia lo arrendador e o comprador que
sempre y quant hi haurà peste declarada per relació de doctors en medicina y cirurgians en la
vila de Olot y sa col·lecta, lo que Déu no vulle,
en lo dit cars los senyors deputats prometen defalcar hagut respecte del que.s traurà de tot lo
arrendament, ratta per quantitat lo que podran
valer las taulas de dita col·lecta empestada, si
aquellas se haguessen pogut arrendar a solas.
Entenent, emperò, que lo dit impediment tingue de haver provat específica y individualment
de quiscuna de las taulas de dita col·lecta, y no
altrament, y llevat lo comers, y no altrament. Y
així mateix se entenga en cas de guerra; ço és,
que si la dita col·lecta de la vila de Olot serà invadida ab exèrcit real, en tal cas prometen relle-

«Ítem, que los dits senyors deputats prometen
fer valer y tenir, rébrer, cullir y exigir los drets
de la bolla y estar de evicció de aquells si y segons per capítols y actes de Cort està disposat, y
segons que aquells han acostumat de rébrer y
cobrar-se, sots obligació dels béns de la Generalitat tantsolament».

354
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a. l’original d’aquests capítols es troba intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Número 13.
Aa tots y sengles officials e o qualsevols altres
perçonas a qui las presents pervindran e o de
qualsevol manera seran vistas y amostradas. Salut. Certifich y fas fe yo, Joseph Nuri de Lana y
de Càncer, donzell, subrrogat en lo offici de racional y arxiver de la casa de la Deputació del
a. l’original d’aquesta certificació es troba intercalat entre els
folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.

[ 1694 ]

[ 1694 ]

«Christo, Maria, Joseph, MDCLXXXIX.

General del present principat de Cathalunya e
tenint las claus dels arxius de aquella, com, entre altres escripturas y llibres en lo aposento de
dit offici rrecòndits, hi ha y se troba un llibre de
full de paper de la forma mayor, ab cubertas de
cuyro vermell, titulat «Llibre de Vàluas, trienni
mil sis-cents vuytanta-nou», en lo qual y en cartas CCCCXXVI se troba lo següent:

Bollas foranas de tot lo principat de Cathalunya,
trienni MDCLXXXIX:
Joan Regàs, paller, ciutadà de Barcelona, deu
dar tot lo preu de dit arrendament de ditas bollas foranas; las quals li són estadas arrendadas
per temps de tres anys, que començaren a córrer
al primer de juliol MDCLXXXIX, y finiran lo darrer
del mes de juny MDCLXXXXIIº, per preu de cent
quarante-quatre mília lliuras, que.s a rahó de
quarante-vuyt mília lliuras per any; detraent de
dit preu mil lliuras dadas de axaus per una vegada tantsolament; pagador dit preu per tersas,
comensant la primera al primer de juliol
MDCLXXXIX. Com més llargament consta ab acte
rrebut en la scrivania major del General, als IX
de agost MDCLXXXIX, del qual fa fe Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà mayor del
General, al primer de octubre de dit any, que és
en plica. Dich MCXXXXIIIIº lliures».

«Christo, Maria, Joseph, MDCLXXXIX.
Arrendaments dels drets del General de tota
Cathalunya, trienni MDCLXXXIX:
Joan Regàs, paller, ciutadà de Barcelona, deu
dar tot lo preu de dit arrendament; lo qual li és
estat arrendat per temps de tres anys, que comensaren a córrer al primer de juliol MDCLXXXIX, y finiran lo darrer de juny MDCLXXXXII, per
preu de sexanta-tres mil y sis-centas lliuras,
que.s a rahó de vint-y-un mil y dos-centas lliuras per any; detrahent de dit preu tres-centas y
vint lliuras dadas de axaus per una vegada tantsolament; pagador dit preu per mesadas, comensant la primera al primer de juliol MDCLXXXIX. Com més llargament consta ab acte rrebut
en la scrivania major del General, als IX de agost
MDCLXXXIX, del qual fa fe Joseph Sauleda, scrivà
mayor del General, subrrogat, al primer de octubre de dit any MDCLXXXIX, que és en plica.
Dich MDCLXIII lliures».

En fe y testimoni de las quals cosas, totas y sengles, altditas y espesificadas, fas yo, dit Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, en los dits noms la
present certificatòria, escrita y firmada de mà
pròpria y sagellada ab lo sagell ordinari de dit
offici. Dat en Barcelona als XXI de octubra de la
Nativitat del Señor MDCLXXXXºIIIIº.
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en
lo offici de racional.

Ítem, certifich com en dit llibre, en cartas
CCCCXXXIIIIº se troba lo següent:
«Christo, Maria, Joseph, MDCLXXXIX.
354
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Bolla de Barcelona, trienni MDCLXXXIX:

Número 14.

Joan Regàs, paller, ciutadà de Barcelona, deu
dar tot lo preu del arrendament de dita bolla; lo
qual li és estada arrendada per temps de tres
anys, que començaren a córrer al primer de juliol MDCLXXXIX, y finiran lo darrer die del mes
de juny MDCLXXXXII, per preu de noranta mília
lliuras, que.s a rahó de trenta mília lliuras per
quiscun any; pagadoras per quinsenadas, començant la primera al primer de juliol de dit any
MDCLXXXIX, detrahent // 28v // de dit preu siscentas y vuytanta lliuras dadas de axaus per una
vegada tantsolament. Com més llargament
consta ab acte rrebut en la scrivania major del
General, als IX de agost MDCLXXXIX, del qual fa
fe Joseph Sauleda, subrrogat en lo offici de
scrivà mayor del General, al primer de octubre
de dit any, que és en plica. Dich MLXXXXº lliures».

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto,
die vero dominica decima sexta mensis januarii
intitulata, presente et ad haec vocato atque requisito me, Gaspare Sayos, notario infrascripto, et
praesentibus etiam Bernardo Llimos, piscatore,
cive Barchinone, et Josepho Blanch, scriptore,
Barchinone degente, pro testibus ad ista vocatis et
assumptis, magnificus Joannes Llinas, civis honoratus, Barchinone populatus, constitutus personaliter coram et ante presentiam mei, dicti et infrascripti notarii, in studiis domorum mearum,
sitarum in presenti civitate Barchinone, in vico
nuncupato d’en Gimnàs, medioque juramento
extrajuditialiter per eum prestito ad Dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelis, manibus
suis corporaliter tacta, in manu et posse meis, dicti et infrascripti notarii, requisivit me, dictum et
infrascriptum notarium, quatenus ad aliquos fi-

Ítem, certifich com en dit llibre, en cartas
CCCCºXXXXº, se troba lo següent:

a. l’original d’aquesta declaració es troba intercalat entre els
folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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nes et effectus sibi et aliis magis utiles et necessarios et ad futurum rei memoriam instrumentum
conficerem de his quae per eum exposita fuerint.
Quaecum ab eius ore proferebantur fuerunt per
me, dictum et infrascriptum notarium, continuata sub forma sequenti: «En notari. Continuau y llevau acte com yo, Joan Llinàs, ciutadà
honrat, en Barcelona populat, mitjensant jurament que alt tinch prestat extrajudicialment a
Nostre Senyor Déu y als seu(s) sants quatre
Evangelis, en mà y poder del notari avallscrit
dich y declaro e fas verdadera fe y testimoni
com de orde y voluntat mia y de altres mos
companys en lo arrendament de totas las bollas
foranas del present Principat lo trienni que comensà a córrer lo primer dia del mes de juliol
mil sis-cents vuytanta-y-nou, y finí lo últim dia
del mes de juny mil sis-cents noranta-y-dos, lo
reverent Francesch Canudas, prevere, com a
procurador meu substituhit ab acte rebut, com
se assereix, en poder de Joan Batista Corominas, notari públich de la ciutat de Vich, a sis de
octubre de mil sis-cents vuytanta-y-nou, per lo
dit trienni rearrendà al magnífich // 29v // Joan
Batista Cortada y Coromina, ciutadà honrat de
Barcelona, en dita ciutat de Vich populat, la bolla de dita ciutat de Vich y sa col·lecta per preu
de tres mil y sinch-centas lliuras per quiscun
any. Ítem, semblantment lo dit reverent Francesch Canudas, com a procurador meu substituhit ab acte rebut en poder de Anthoni Compte, notari públic de la vila de Olot, a dinou de
dit mes de octubre, per lo dit temps de tres anys
rearrendà a Pere Aulí, parayre de la vila de Camprodon, la bolla de dita vila de Camprodon y sa
col·lecta per preu de sinch-centas lliuras per
quiscun any. Ítem, y finalment, ab altre acte rebut y testificat en poder de dit Anthoni Compte, notari, a vint-y-quatre de mars mil sis-cents
noranta, Mariano Vieta, de la vila de Mataró,
com a procurador també substituhit, de orde y
voluntat mia y demés companys per lo dit
temps de tres anys rearrendà a Esteva Giralt y a
Joseph Ferrusola, tots de la vila de Olot, la bolla
de la vila de Ripoll y sa col·lecta, per preu de
tres-centas trenta-tres lliuras, sis sous y vuyt diners per quiscun any. Y aqueixa és la veritat per
lo jurament tinch prestat». De quibus omnibus et
singulis dictus magnificus Joannes Llinas ad certos fines et effectus sibi ac aliis magis utiles et necesarios pettit et requisivit instrumentum confici
et copiam tradi et liberari per me, dictum et infrascriptum notarium. Quae fuerunt acta Barchinone, presente me, dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam testibus sumptis ad
praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut
superius continetur.

dicta scribere feci et in fidem rogatus et requisitus
clausi.
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Sig+num Gaspari Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinone, qui pre1497

Número 15.
Certificha y fas fe jo, lo notari avallescrit, com
ab acte rebut y testificat en mon poder dissapte,
als vint-y-quatre dias del mes de setembre, any
de la Nativitat del Señor mil sis-cents vuytantanou, lo magnífich Joan Llinàs, ciutadà honrat,
en Barcelona populat, com a procurador expressament constituït y ordenat de Joan Regàs,
paller, ciutadà de Barcelona, arrendatari dels
drets de General, tant de la col·lecta de la present ciutat com de totas las col·lectas foranas de
tot lo present Principat, y dels drets de plom y
de sagell de sera de totas las bollas, axí de la present ciutat com de totas las foranas del present
Principat, per temps, és assaber, de tres anys
comptadors del primer dia del mes de juliol lashoras proppassat y que havian de finir lo últim
dia del mes de juny de l’any 1692, en virtut de
arrendament en son favor fet per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y hoÿdors de
comptes del General de Cathalunya ab acte rebut en la escrivania major de la casa de la Deputació del dit General de Cathalunya a 9 de agost
de dit any 1689, en dit nom per lo dit temps de
tres anys rearrendà a Francisco Lleyda, mercader de la ciutat de Tortosa, a dit acte present y
acceptant, tot lo dret de plom y sagellats de sera
de la bolla de dita ciutat de Tortosa y sa col·lecta. Lo qual rearrendament féu ab los mateixos
pactes y condicions contenguts y expressats en
lo sobrechalendat acte de arrendament, per
preu, és assaber, de set mil y vuyt-centas lliuras
barcelonesas, a rahó de dos mil y sis-centas lliuras per quiscun any, pagadoras per terças en la
present ciutat de Barcelona en lo modo y forma
que lo dit Regàs estava obligat a pagar lo preu
de dit arrendament a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, llargament expressats
en lo sobredit acte de arrendament.
Ítem, semblantment certifich y fas fe com ab
acte // 30v // rebut en mon poder diumenge a
dos de octubre de dit any mil sis-cents vuytantay-nou, lo dit magnífich Joan Llinàs, en dit nom
de procurador del dit Joan Regàs, arrendatari
sobredit, per lo mateix període de tres anys rearrendà al honorable Joseph Boher, major de
dias, mercader de la ciutat de Gerona, a dit acte
present y acceptant, tot lo dret de plom y sagell
de cera de las bollas de dita ciutat de Gerona y
vilas de Figueras y Castalló de Empúrias y sas
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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respective col·lectas, ab los mateixos pactes y
condicions contenguts y expressats en lo dit
acte de arrendament a favor de dit Regàs fet;
per preu, és assaber, per tot lo dit temps de tres
anys de sinquanta-un mil set-centas y sinquanta
lliuras barcelonesas, a rahó de disset mil doscentas y sinquanta lliuras per quiscun any pagadoras en la present ciutat de Barcelona per
terças y ab lo modo y forma contenguts y expressats en lo sobredit acte de arrendament.
Ítem, així mateix certifich y fas fe com, ab altre
acte rebut y testificat en mon poder, dimars a
quatre de dit mes de octubre de dit any mil siscents vuytanta-nou lo dit magnífich Joan Llinàs
en dit nom de procurador de dit Joan Regàs,
per lo mateix temps de tres anys, rearrendà a Esteva Giralt, corder de la vila de Olot, bisbat de
Gerona, a dit acte present y acceptant, tot lo
dret de plom y sagell de sera de la bolla de dita
vila de Olot y sa col·lecta, ab los mateixos pactes
y condicions contenguts y expressats en lo sobredit acte de arrendament; per preu, és assaber, per tot dit temps, de set mil y tres-centas
lliuras, sis sous y vuyt diners per quiscun any,
pagadoras en la present ciutat de Barcelona en
lo modo y forma sobre en las antecedents expressats.

qual arrendament féu ab los mateixos pactes y
condicions contenguts y expressats en lo sobredit acte de arrendament a dit Regàs fet; per
preu, és assaber, per tot dit temps, de setanta
mil y sinch-centas lliuras barcelonesas, a rahó de
vint-y-tres mil y sinch-centas lliuras per quiscun
any, pagadoras en la present ciutat per terças y
ab lo modo y forma sobre en lo sobredit acte de
arrendament fet a favor de dit Regàs. Com las
ditas y altres cosas en los dits actes de rearrendament respective estan més llargament contengudas y expressadas, // 31v // als quals se ha relació. Las quals certificatòria(s) fas en Barcelona,
als XXII de nohembre MDCLXXXXIIII.
Et ut praemissis licet calamo alieno scriptis fides
impendatur plena ego, Gaspar Sayos, apostolica
et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meum quo utor in publicis claudendi appono sig+num.
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Ítem, certifich y fas fe com, ab altre acte rebut y
testificat en mon poder, lo mateix dia quatre de
octubre de mil sis- //31r // cents vuytanta-y-nou
lo dit magnífich Joan Llinàs en dit nom, per lo
mateix temps de tres anys, rearrendà a Joan Estany, botiguer de telas y draps de la vila de
Pons, bisbat de Urgell, encara que a dit acte absent però després acceptant, tot lo dret de plom
y sagell de sera de la bolla de la vila de Servera y
son districte o col·lecta, ab los mateixos pactes y
condicions contenguts y expressats en lo sobredit acte de arrendament; per preu, és assaber,
per tot lo dit temps, de quatre mil tres-centas y
sinquanta lliuras per quiscun any, pagadoras en
la present ciutat de Barcelona per terças y en lo
modo y forma sobre en las antecedents certificatòrias contenguts y expressats.
Ítem, y finalment certifich y fas fe com, ab altre
acte rebut y testificat en mon poder, dissapte a
quinse de dit mes de octubre mil sis-cents vuytanta-y-nou lo dit magnífich Joan Llinàs en dit
nom de procurador de dit Joan Regàs, per lo
mateix temps de tres anys, rearrendà al magnífich Pau Feu, cavaller en Barcelona populat, a
dit acte present y acceptant, tot lo dret de plom
y sagell de sera de las bollas de las ciutats de Tarregona, Lleyda, Balaguer, Seu de Urgell y
Manresa, vilas de Monblanch, Vilafranca del
Panadès, Tàrrega, Trem y Pallàs, Puiserdà, Berga y vila de Bagà y sas respective col·lectas. Lo
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Número 16.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo quarto,
die vero jovis nona mensis dezembris intitulata,
presente et ad haec vocato atque rogato me, Gaspare Sayos, notario publico Barchinone, infrascripto,
et presentibus etiam Joanne Maymo et
Josepho Blanch, scriptoribus Barchinone commorantibus, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et
assumptis, magnificus Joannes Llinas, civis honoratus, Barchinone populatus, constitutus personaliter coram et ante presentiam mei, dicti et infrascripti notarii, in studiis domorum mearum
sitarum in presenti civitate Barchinonae, in vico
nuncupato d’en Gimnàs, medioque juramento
extrajuditialiter per eum prestito ad Dominum
Deum et eius sancta quator Evangelia, manibus
suis corporaliter tacta, in manu et posse meis, dicti
et infrascripti notarii, requisivit me, dictum et infrascriptum notarium, quatenus ad aliquos fines
et effectus sibi et aliis magis utiles et necessarios et
ad futuram rei memoriam instrumentum conficerem de his que per eum exposita fuerint, quae
cum ab eius ore proferabantur fuerunt per me,
dictum et infrascriptum notarium, continuata
sub forma sequenti: «En notari. Continuau y llevau acte com yo, Joan Llinàs, ciutadà honrat, en
Barcelona populat, mitjensant lo jurament que
alt tinch prestat extrajudicialment a Nostre Senyor Déu y als seus sants quatre Evengelis, en mà
y poder del notari avallscrit dich y declaro e fas
verdadera fe y testimoni com ab diffarents diaa. l’original d’aquesta declaració es troba intercalat entre els
folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.

das, com a procurador expressament constituhit
de Joan Regàs, paller, ciutadà de Barcelona,
arrendatari dels drets de plom y sagell de sera de
totas las bollas de tot lo present principat de Cathalunya, lo trienni que comensà a córrer lo primer dia del mes de juliol mil sis-cents vuytantanou, y finí lo últim dia del mes de juny mil
sis-cents noranta-dos, rearrendí a diffarents personas diffarents bollas per diffarents // 31bv //
preus. Y entre altres, ab acte rebut a dos de octubre mil sis-cents vuytanta-nou, a Joseph Boher,
major de dias, mercader de la ciutat de Gerona,
las bollas de dita ciutat de Gerona y vilas de Figueras y Castelló de Ampúrias, per preu de disset
mil dos-centas y sinquanta lliuras per quiscun
any. Y ab altre acte rebut als quinsa de dits mes y
any al magnífich Pau Feu, cavaller, las bollas de
las ciutats de Tarragona, Lleyda, Balaguer, Seu
de Urgell y Manresa, vilas de Monblanch, Vilafranca del Panadès, Tàrraga, Tremp y Pallàs,
Puigserdà, Berga y vila de Bagà y sas respective
col·lectas, per preu de vint-y-tres mil y sinchcentas lliuras per quiscun any, com en dits respective actes està més llargament contengut y
expressat. Y no obstant que en dits respective actes no estigan expressats ni individuats los preus
de quiscuna de ditas bollas, la real veritat és que
aquellas foren rearrendadas y ajustadas computant lo valor y estimació de quiscuna de ellas per
quiscun any, en las quantitats avall escritas y següents: és assaber, la de la ciutat de Gerona en
tretsa mil y nou-centas lliuras, la de Figueras en
dos mil y sis-centas lliuras, y la de Castelló de
Ampúrias en set-centas sinquanta lliuras, que
juntas ditas tres importan las sobreditas disset
mil dos-centas y sinquanta lliuras per quiscun
any; las de la ciutat de Tarragona, vila de Monblanch y Vilafranca del Panadès en deu mil y
sinch-centas lliuras; la de la Seu de Urgell en siscentas sexanta-sis lliuras, tretse sous y quatre diners; la de Tàrraga en mil y sinquanta lliuras; la
de Berga y Bagà en sinch-centas sexanta lliuras;
la de Balaguer en mil y sis-centas lliuras; la de
Lleyda en dos mil y quatra-centas lliuras; la de
Tremp y Pallàs en mil y dos-centas lliuras; la de
Manresa en tres mil y vuyt-centas lliuras; y la de
Puigcerdà en mil set-centas vint-y-tres lliuras, sis
sous y vuyt diners; que axí mateix juntas prenan
la summa de las ditas vint-y-tres mil y sinch-centas lliuras per quiscun any. Y aqueixa és la veritat
per lo jurament tinch prestat». De quibus omnibus et singulis dictus magnificus // 32r //Joannes
Llinas ad certos fines et effectus sibi ac aliis magis
utiles et necessarios pettit et requisivit instrumentum confici copiamque tradi et liberari per me,
dictum et infrascriptum notarium. Quae fuerunt
acta Barchinone, presente me, dicto et infrascripto
notario, et presentibus etiam testibus supradictis
ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut
superius continetur.

In fidem et testimonium praemissorum licet calamo alieno scriptum ego Gaspar Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

354/
32br
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Número 17.
Certificha y fas fe jo baix firmat com en jornada
de sinch del mes de janer del any mil sis-cents
noranta-tres los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya feren una deliberació del thenor
següent:
«Los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General del principat de Cathalunya en
Barcelona residints ab intervenció dels molt
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes de dit General. Attenent sa senyoria fidelíssima a una súplica, etcètera. Mes attenent sas
senyorias que per part dels arrendataris dels
drets del General y bollas foranas del trienni
proppassat és estat representat a sas senyorias
haver tingut pèrdua considerable en los dits
drets y que, en virtut de un dels pactes de las
tabbas de dits arrendaments, los fonch promès
fer lo relaix o rellevar lo valor de las taulas invadidas ab exèrcit real de enemichs, hagut respecte al valor de aquellas rata per quantitat, lo
que ha esdevingut en differents taulas, com és
en lo comptat de Cerdanya y col·lecta de Puigcerdà, Ribas, Bellver, Camprodon, Olot, Seu
de Urgell y sa comarca, ço és, Castellbò, Sort y
altres taulas de la col·lecta de Trem y Pallàs,
suplicant a sas senyorias sian servits anomenar
experts per la averiguació de dit relaix y del
que deu rellevar-se a dits arrendataris. Y attenent ésser dita petició justa y molt conforme a
rahó, deliberan que per lo dit effecte sian anomenats, com ab la present deliberació anomenan en experts, a Joachim Salla y Joachim Mascaró, mercaders; y que la present deliberació
los sia participada.
Don Joseph Terré y Granollachs. Planella, abat
de Besalú. Doctor Esteva Serra y Vileta. Don
Pau Aquiles. Doctor Jaume Burguès. Narcís
Boffill».
En fe de las quals cosas fas la present certificatòria sellada // 32bv // ab lo segell comú del General. En la escrivania major de la casa de la Deputació. Barcelona y janer, als XI de MDCLXXXXV.

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 353v i 354r del trienni 1692-1695.
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Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva majoris Generalis Cathalonie subrrogatus.
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/33r

Número 18.
Joana Regàs, paller de la present ciutat de Barcelona, arrendatari que fonch dels drets tant de
entrada com de exida del General de tot lo present principat de Cathalunya y comptat<s> de
Cerdanya, bolla de plom y sagell de cera de la
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta, y de
totas las bollas foranas de dit Principat y comptat<s> de Cerdanya lo trienni proppassat, que
tingué principi al primer de juliol 1689 y finí lo
últim dia del mes de juny 1692, en dit nom de
arrendatari de dits drets de General y bollas presentà súplica a vostra senyoria demanant que,
atès en los actas de las tabbas de dits arrendaments respective entre altres pactas fou convingut que si durant lo temps de dits arrendaments
fos invadida o invadidas alguna o algunas
col·lectas o parts de aquellas ab exèrcit real de
enemichs, se li rellevarie o defalcarie del preu de
dits arrendaments respective lo valor de la tal o
tals col·lectas o part de aquellas serien estadas
ocupadas o invadides, agut respecte a tot lo
preu de dits arrendaments; y com sie esdevingut
lo cas de haver estadas ocupadas o invadidas per
las armas de Fransa diferents col·lectas y taulas,
tant per los drets de General com de bollas del
present principat, com és en lo comptat de Cerdanya y col·lectas de Puigcerdà, Ribas, Bellver,
Camprodon, Olot, Ripoll, Seu de Urgell y sa
comarca, ço és, Castellbò, Sort y altres taulas de
la col·lecta de Trem y Pallàs, per tant, y atès de
que constava per los certificats dels informes
que ab voluntat y concentiment de vostra senyoria se han presas de ditas invasions, de las
quals féu ostenció citadas de número 1 a 8, fos
per vostra senyoria deliberat anomenar experts
per la estimació de dit dany, si y conforme és estil y consuetut de la casa. Com en efecte, vista
per vostra senyoria la súplica de dit arrendatari,
y ser molt conforme rahó y justícia sa pretenció,
deliberà en jornada de 5 de janer 1693 fossen
anomenats, com ab dita deliberació anomenà,
en experts per la estimació de dit dany a nosaltres, Joachim Salla y Joachim Mascaró, mercaders, com a personas de negoci, y que la dita deliberació nos fos participada.
Obtemperant, molt il·lustre y fidelíssim senyor,
nosaltres los infrascrits y baix firmats Joachim
Salla y Joachim Mascaró, mercaders, al que per
a. l’original d’aquest càlcul es troba intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1692-1695.
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vostra senyoria fonch deliberat, que se’ns ha notificat a instància de dit arrendatari, ab certificació del escrivà major de vostra senyoria, que.s fa
ostenció citada de número 17, // 33v // diem a
vostra senyoria haver-nos juntats una y moltas
vegadas per lo sobredit efecte, vistas, llegidas y
ben miradas en primer lloch las certificatòrias
dels ítem 7 de las tabbas dels arrendaments de
General y bollas foranas respective, en virtut de
las quals va fundada la pretensió de dit arrendatari, que axí mateix se’n fa ostenció, citadas de
número 11 y 12; certificació dels preus li foren
lliurats dits arrendaments, citada de número 13;
com y també las informes rebudas a instància de
dit arrendatari, de las col·lectas y taulas, tant de
General com de bollas foranas, foren invadidas
en lo discurs de son trienni, citadas de número
1, 2, 5, 6, 7 y 8; y los certificats dels actas de rearrendament que dit arrendatari féu de totas las
col·lectas de las bollas foranas, citats de número
9, 10, 14, 15 y 16. Y havent tingut acerca la estima predita vàrios y diferents col·loquis, com
las col·lectas de General sien en part diferents de
las de bolla, de tal manera que en algunas parts
del present Principat se troban taulas que en
quant a General componen una sola col·lecta y
en quant a bolla de las mateixas taulas se’n composen dos, y en altras tres; y també que.s troban
taulas de General de una col·lecta, y en quant a
bolla són de altra; per llevar la equivocació se
podria péndrer en est particular nos ha aparegut
antes de haver rahó de la justificació de invasió
predita posar en forma demostrativa la estima
de totas las col·lectas, tant de General com de
bollas, respecte lo preu dels arrendaments respective, ab individuació de las taulas subordinadas a quiscuna de ellas; que encara que sie acreditar-nos de molestos, com la estima en quant a
General sie tant difícil ni realment pot justificarse respecte de pagar-se los tals drets a las portas
de Cathalunya i no ahont se consuman molta
part de las mercaderias que entran, ni ahont se
fabrican las que van fora regne, causa que ha
servit y és de embaràs de no poder-se arrendar
per si las col·lectas de dit dret, sinó totas juntas;
al contrari las de bollas, que com se col·lecta lo
dret allà ahont se consumen las mercaderies poden, com se experimenta, arrendar-se // 34r //
quiscuna col·lecta en particular, a més, y a menos, segons las mercaderies que la experiència
ha encenyat acostuman consumir-s’(h)i per
rahó de las vilas y llochs més y menos poblats de
abitants y tractamén de ells cituats baix lo domini de las tals col·lectas respective. Motiu que.ns
obra camí per aproximar al intrinsech valor las
col·lectas de General, com en avant se dirà.
De alguns anys a esta part que lo present Principat se troba molestat de las guerras, pesta de estat que arruhina tot lo orde polítich, se han fets

agudíssims discursos acerca la estima de dit dret
de General per rahó de invasió per las personas
de més experiència y eminents de càlcol que lo
bon acert de vostra senyoria ha pogut anomenar, que sempre se ha valgut de subjectas de tals
prendas, salvo esta vegada. Si bé, a nostre modo
de enténdrer, són anats molt breu en explicar la
rahó ab la qual han fundad son sentir, pues porie servir de pauta als esdevenidors per lo millor
acert, que és lo fi principal vostra senyoria desitja y nosaltres anam dicurrint. Lo nostre és que
la estima en quant a General ha de ser molt símil
a las de las bollas, hagut respecte als preus dels
arrendaments; per quant si las col·lectas de las
bollas de Gerona y Figueras, que las dos juntas
componen la de General de dita ciutat de Gerona, són abtas per consumir-s(h)i en un trienni,
respecte de ser territori molt abitat y gent de
bon tractamén, 46.919 lliures, 84 sous de dret
de bolla, com en avant se veurà en la estima de
ellas, no essent las de Monblanch, Tarragona y
Vilafranca del Panadès estimadas en més de
29.857 lliuras, 16 sous, no.s pot negar que.s
consumirà molta més roba de dret de General
en la col·lecta de Gerona que no farà en las tres
referidas de Monblanch, Tarragona y Vilafranca, per ser aquella més y estas menos pobladas
de abitants, com de dalt referit se deixe conciderar. Anem pues a la estima y divisió de col·lectas y taulas en quant a Bollas:
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Bolla de Barcelona y sa col·lecta. Concisteix en
las taulas de Barcelona, Mataró, Granollès, Vilamayor, Cardedéu, Palaudàries, Caldes de Monbuy, Sant Faliu de Codines, Sabadell, Tarrassa y
Martorell, que són 11 taulas, sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual fonch lliurada a dit arrendatari, com
consta del certificat, signat de número 13, a
30.000 lliuras per quiscun any. Importan los
tres anys: 90.000 (lliuras).

certificat signat de número 13, a 48.000 lliuras
per quiscun any. Importan los tres anys:
144.000 (lliuras).
Per los gastos reputats per preu de arrendament, que en diferents capítols de la tabba obliga al arrendatari lo haver-los de pagar, com són
llibres, encunys, ploms, cera, replegar los diners
de las col·lectas per Cathalunya y altres, que per
no haver-ne exhibit memorial judicam poch
més o menos seran en tot lo trienni: 2.350 (lliuras), 14 (sous).
Lo preu de las bollas foranas, ab los gastos,
poch més o menos: 146.350 (lliuras), 14
(sous).
Segueix-se la repartició del preu de ditas bollas
foranas, la estimació que.s deu donar a quiscuna
de las col·lectas en particular, segons los preus
se rearrendaren, proporció servant:
Col·lecta de Gerona. Concisteix en las taulas de
Gerona, Banyolas, Besalú, Argelaguer, Tortellà,
Esponellà, Crespià, Lladó, Navata, Jonquera,
Torroella de Mongrí, Bisbal, Peratallada, Casavells, la Pera, Salrà, Sant Faliu de Guíxols, Palamós, Bagur, Palafrugell, Colonge, Vall d’Aro,
Massanet de la Selva, Cassà de la Selva, Amer,
Anglès, Santa Coloma de Farnès, Arbúcias, Estalrich, Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Pineda,
Calella, Sant Pol, Canet y Arenys de Mar, que
són 38 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats,
signats de número 15 y 16, en 41.700 lliuras
per los tres anys, que hagut respecte al preu de
tot lo arrendament sols han de ser: 39.526 (lliuras), 1 (sou), 3.
35r

Per los gastos, com són los continuats en lo memorial del peu de la tabba, y altres que en diferents capítols de ella obliga al arrendatari lo haver-los de pagar, que són salaris de oficials,
llibres, encunys, ploms, albarans, cera, etcètera,
los quals se diuhen gastos reputats per preu de
arrendament; per quant encara que vostra senyoria no hagués arrendat no podie escusar-los,
y com no se n’hage exhibit memorial, judicam
poch més o menos seran en tot lo trienni:
15.000 (lliuras).
Lo preu de la bolla de Barcelona, ab los gastos,
poch més o menos: 105.000 (lliuras).
Bollas foranas de tot lo present principat de Cathalunya y comptat<s> de Cerdanya. Las quals
foren lliuradas a dit arrendatari com consta del
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Per lo que monta la col·lecta de quantre:
39.526 (lliuras), 1 (sou), 3.
Col·lecta de Figueres. Concisteix en las taulas
de Figueres, Massanet de Cabrenys y Cartellà,
que són 3 taulas, sens altres vilas y llochs de sa
comarca dependents de dita col·lecta. La qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats
número 15 y 16, en 7.800 lliuras per los tres
anys, que hagut respecte de tot lo arrendament
sols han de ser: 7.393 (lliuras), 7 (sous), 3.
Col·lecta de Castelló de Ampúrias. Concisteix
en las taulas de Castelló, Cadaqués, la Selva,
Llançà, Sant Pere Pescador, Escala, Sant Jordi
Desvalls, Verges, Vilaür, Monells, Volpallach y
Foxà, que són 12 taulas, sens altres vilas y llochs
de sa comarca dependents de dita col·lecta. La
qual fonch rearrendada, com consta dels certificats número 15 y 16, en 2.250 lliuras per los
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tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de ser: 2.132 (lliuras), 14 (sous).

anys, que hagut respecte de tot lo arrendament
sols han de ser: 10.805 (lliuras), 13 (sous), 8.

Col·lecta de Puigcerdà. Concisteix en las taulas
de Puigcerdà, Bellver, Ribes, Llívia, Borredà,
Planolas y Caraups, que són 7 taulas, sens altres
vilas y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta dels certificats número 15 y 16, en 5.170 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot
lo arrendament sols han de ser: 4.900 (lliuras),
9 (sous), 6 (diners).

84.000 (lliuras).
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Col·lecta de Camprodon. Concisteix en la taula
de Camprodon tantsolament, si bé (h)y ha moltas altras vilas y llochs en sa comarca dependents
de dita col·lecta. La qual fonch rearrendada,
com consta dels certificats número 9 y 14, en
1.500 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de ser: 1.421
(lliuras), 16 (sous).
Col·lecta de Ripoll. Concisteix en las taulas de
Ripoll, Sant Joan Sasabadessas y los Pens, que
són 3 taulas, sens altres vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats
número 10 y 14, en 1.000 lliuras per los tres
anys, que hagut respecte de tot lo arrendament
sols han de ser: 947 (lliuras), 17 (sous), 4.
Col·lecta de Olot. Concisteix en las taulas de
Olot, Sant Feliu de Pallarols y Montagut, que
són 3 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats
número 15, en 7.300 lliuras per los tres anys,
que hagut respecte de tot lo arrendament sols
han de ser: 6.919 (lliuras), 8 (sous), 9.
Col·lecta de Vich. Concisteix en las taulas de
Vich, Sant Hipòlit, Taradell, Sant Boy, Sant
Pere de Toralló, Oristà, Tona, Manlleu, Toralló, Centellas, Sant Quirza, Rupit, Perafita, Sant
Hilari y Osor, que són 15 taulas, sens altras vilas
y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta del certificat número 14, en 10.500 lliuras
per los tres anys, que hagut respecte de tot lo
arrendament sols han de ser: 9.952 (lliuras), 12
(sous), 3.
Col·lecta de Manresa. Concisteix en las taulas
de Manresa, Moyà, Cellent, Solsona, Prats,
Cardona, Torà, Calaf, Santpador, Sant Llorens,
Artés, Sant Faliu Sacerra y Castellterçol, que
són 13 taulas, sens moltas altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats
número 15 y 16, en 11.400 lliuras per los tres
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Per lo que montan las col·lectas de atràs:
84.000 (lliuras).
Col·lecta de Berga y Bagà. Concisteix en las
taulas de Berga, Bagà, la Pobla, Borradà, Gassol
y Geronella, que són 6 taulas, sens moltas altras
viles y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta dels certificats número 15 y 16, en 1.680 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot
lo arrendament sols han de ser: 1.592 (lliuras),
8 (sous), 4.
Col·lecta de la Seu de Urgell. Concisteix en la
taula de la Ciutat de Urgell tantsolament, si bé
(h)y ha moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta dels certificats número 15
y 16, en 2.000 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de
ser: 1.895 (lliuras), 14 (sous), 9.
Col·lectas de Trem y Pallàs. Concisteix en las
taulas de Trem, Pallàs, Castellbò y Viella, que
són 4 taulas, sens altras vilas y llochs de tota
aquella montanya y comarca dependents de ditas col·lectas. La qual fonch rearrendada, com
consta dels certificats número 15 y 16, en 3.600
lliuras per los tres anys, que hagut respecte de
tot lo arrendament sols han de ser: 3.412 (lliuras), 6 (sous), 5.
Col·lecta de Cervera. Concisteix en las taulas de
Cervera, Guissona, Santa Coloma de Caralt,
Sant Martí y Prats del Rey, que són 5 taulas,
sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta del certificat número 15,
en 4.050 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de ser:
3.838 (lliuras), 17 (sous), 3.
Col·lecta de Tàrrega. Concisteix en las taulas de
Tàrrega, Bellpuig y Verdú, que són 3 taulas,
sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta dels certificats número 15
y 16, en 3.150 lliuras per los tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de
ser: 2.950 (lliuras), 15 (sous), 8.
Col·lecta de Balaguer. Concisteix en las taulas
de Balaguer, Agramunt, Pons y Oliana, que són
4 taulas, sens moltas altras vilas y llochs de sa
comarca dependents de dita col·lecta. La qual

fonch rearrendada, com consta dels certificats
número 15 y 16, en 4.800 lliuras per los tres
anys, que hagut respecte de tot lo arrendament
sols han de ser: 4.549 (lliuras), 15 (sous), 3.

Col·lecta de Vilafranca del Panadès. Concisteix
en las taulas de Vilafranca, Sitjes, Vilanova de
Cubelles, Torradenbarra, Vila-rodona, Arbós,
Sant Cantí, Igualada, Capellades, Esparaguera,
Piera, la Llecuna, Sant Sadorní y Sant Pere de
Riudebilles, que són 14 taulas, sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta. La qual, segons lo referit y atès al
preu de tot lo arrendament, deu estimar-se per
los tres anys en: 10.438 (lliuras), 7 (sous).

Col·lecta de Lleyda. Concisteix en las taulas de
Lleyda y Arbeca, que són 2 taulas, sens moltas
altras viles y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta. La qual fonch rearrendada, com
consta dels certificats número 15 y 16, en 7.200
lliuras per los tres anys, que hagut respecte de
tot lo arrendament sols han de ser: 6.824 (lliuras), 12 (sous), 10.

Montan juntas lo mateix preu del arrendament, ab
los gastos, que són: 146.350 (lliuras), 14 (sous).
Lo arrendament dels drets de General de tot lo
present principat de Cathalunya y comptats de
Cerdanya fonch lliurat a dit arrendatari com
consta del certificat número 13 a 21.200 lliuras
per quiscun any, que los tres anys importan:
63.600 (lliuras).

109.099 (lliuras), 10 (sous), 6.
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Per lo que montan las col·lectas de quantre:
109.099 (lliuras), 10 (sous), 6.
Col·lecta de Tortosa. Concisteix en las taulas de
Tortosa, Ulldecona, Gandesa, Batea, Flix y Benicenet, que són 6 taulas, sens moltas altras vilas
y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta. La qual fonch rearrendada, com consta del certificat número 15, en 7.800 lliuras per
los tres anys, que hagut respecte de tot lo arrendament sols han de ser: 7.393 (lliuras), 7
(sous), 3.
Las últimas tres col·lectas, que són Monblanch,
Tarragona y Vilafranca del Panadès foren rearrendades totas tres juntas, com consta dels certificats de número 15 y 16, en 31.500 lliuras per
los tres anys, que hagut respecte al preu de tot
lo arrendament sols ha de ser 29.857 lliuras, 16
sous, 3. De estas no consta la divisió en particular, però hagut respecte al que ha acostuma ha
procehit de ellas deuhen repartir-se, proporció
servant, ab esta forma:

Per los gastos reputats per preu de arrendament, com són los continuats en lo memorial
del peu de la tabba de salaris de oficials y altres
que en diferents capítols de ella obligan <h>a
pagar-los dit arrendatari, com són llibres, encunys, ploms, albarans, replegar los diners per
Cathalunya, etcètera, que per no haver-ne exhibit memorial judicam poch més o menos seran
en tot lo trienni: 25.500 (lliuras).
Lo preu del arrendament del General, poch més
o menos, ab los gastos són: 89.100 (lliuras).
36v

Col·lecta de Monblanch. Concisteix en las taulas de Monblanch, Pont de la Montesa, Tivissa,
Ulldemolins, Falcet, Cornudella, Cabacés, Sarreal, Garcia y Móra, que són 10 taulas, sens
moltas altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual, segons lo referit
y atès al preu de tot lo arrendament, deu estimar-se per los tres anys en: 6.995 (lliuras), 16
(sous), 3.
Col·lecta de Tarragona. Concisteix en las taulas
de Tarragona, Reus, Valls, Alcover, Monbrió,
Bràfim, Riudoms, Riudecanyas, Mon-roig,
Cambrils, Vila-ceca, Alforja, Vilanova de Escornalbou, Botarell, las Borges, la Selva, Vallmoll,
Tamarit y Ranau, que són 19 taulas, sens moltas
altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta. La qual, segons lo referit y atès al
preu de tot lo arrendament, deu estimar-se per
los tres anys en: 12.423 (lliuras), 13 (sous).
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Segueix-se la repartició del preu del arrendament de General, la estimació que.s deu donar a
quiscuna de las col·lectas en particular, servant
en part proporció al que s’(h)i consum de bolla
y tractamén dels abitants, per quant se consideran algunas col·lectas en parts remotas de Cathalunya que los abitants de aquellas se acomodan més a gastar y servir-se de robas fabricadas
en la present província, y per consegüent no
deuhen tenir tanta estimació en quant a General
com al respecte s’(h)i consum de bolla, y en altras que.s judica han de tenir al respecte més estimació se ajustarà de plus, lo que de las inferiors se rellevarà a juý de bon varó:
Col·lecta de Barcelona. Concisteix en las taulas
de Barcelona, Mataró, Granollès, Sant Saloni,
Sabadell, Caldes de Monbuy, Tarrassa y Martorell, que són 8 taulas, sens altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 37.300 (lliuras).
Col·lecta de Gerona. Concisteix en las taulas de
Gerona, Torroella de Mongrí, Bisbal, Bagur,
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Palaforgell, Palamós, Sant Faliu de Guíxols,
Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Pineda, Calella,
Sant Pol, Canet, Arenys de Mar, Massanet de
Cabrenys, Jonquera, Figueres, Banyolas, Basalú
y Sant Llorens de la Muga, que són 22 taulas,
sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual respecte al
que s’(h)i consum de bolla, per consistir en las
dos col·lectas de Gerona y Figueres, y lo tractamén dels abitants judicam pot estimar-se per los
tres anys en: 16.660 (lliuras).
Col·lecta de Castelló de Ampúrias. Concisteix
en las taulas de Castelló, Rosas, Cadaqués, Sant
Pere Pescador, Llançà, Selva de Rosas y la Escala, que són 7 taulas, sens altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 755 (lliuras).
Col·lecta de Puigcerdà. Concisteix en las taulas
de Puigcerdà, Ribas y Bellver, que són 3 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que
s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants judicam pot estimar-se per los tres anys en:
1.730 (lliuras).
Col·lecta de Camprodon. Concisteix en las taulas de Camprodon, Olot, Ripoll y Sant Joan
Sasbadessas, que són 4 taulas, sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla, per concistir en las tres col·lectas de Camprodon, Ripoll y Olot, y lo tractamén dels
abitants judicam pot estimar-se per los tres anys
en: 3.285 (lliuras).
Col·lecta de Berga y Bagà. Concisteix en las
taulas de Berga y Bagà, que són 2 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta. La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants judicam pot estimar-se per los tres anys en: 560
(lliuras).
60.290 (lliuras).
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Per lo que montan las col·lectas de quantre:
60.290 (lliuras).
Col·lecta de Manresa. Concisteix tantsolament
en la taula de dita ciutat de Manresa, si bé hi ha
moltas altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, y aquellas molt pobladas.
La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla y
lo tractamén dels abitants, judicam pot estimarse per los tres anys en: 3.800 (lliuras).
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Col·lecta de Vich. Concisteix en la taula de dita
ciutat de Vich tantsolament, si bé (h)y ha moltas vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta, y aquellas molt pobladas. La qual
respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 3.500 (lliuras).
Col·lecta de Vilafranca del Panadès. Concisteix
en las taulas de Vilafranca, Igualada, Sitjes, Vilanova de Cubelles y Vandrell, que són 5 taulas,
sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual respecte al
que s’(h)i consum de bolla, hagut rahó de la
taula de la Torradenbarra, que en quant a General és de la col·lecta de Tarragona, y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 3.700 (lliuras).
Col·lecta de Monblanch. Concisteix en las taulas de Monblanch, Falcet, Porrera, Prades, Ulldemolins, Sarreal, Gratallops y Cornudella, que
són 8 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla, hagut rahó
de las taulas de Tivissa, Garcia y Móra, que en
quant a General són de la col·lecta de Tortosa, y
lo tractamén dels abitants, judicam pot estimarse per los tres anys en: 2.470 (lliuras).
Col·lecta de Tarragona. Concisteix en las taulas
de Tarragona, Reus, Vila-ceca, Cambrils, Monroig, Alcover, la Selva, Riudoms, Alforja, Valls,
Riudecanyas, Tamarit y Torradenbarra, que són
13 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual respecte al
que s’(h)i consum de bolla, hagut rahó de las
taulas de la Torradenbarra, que en quant a bolla
són de la col·lecta de Vilafranca, y lo tractamén
dels abitants, judicam pot estimar-se per los tres
anys en: 4.410 (lliuras).
Col·lecta de Tortosa. Concisteix en las taulas de
Tortosa, Escó, Xerta, Miravet, Vinebra, Batea,
Corbera, Paüls, Riba-roja, Amposta, la Cénia,
Ulldecona, Pinell, Flix, Alcanar, Arnes, Vilalba,
Fatarella, Benifallet, Orta, Gandesa, Ginestar,
Bot, Tivissa, Garcia y Móra, que són 26 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que
s’(h)i consum de bolla, hagut rahó de las taulas
de Tivissa, Garcia y Móra, que en quant a bolla
són de la col·lecta de Monblanch, y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 2.625 (lliuras).
Col·lecta de Lleyda. Concisteix en las taulas de
Lleyda, Arbeca, la Granja, Almenar, las Borges,
Benavent, Torres de Segre, Alguaire, Aytona y
Alferràs, que són 11 taulas, sens altras vilas y

quiscuna de ellas se compon, igualat lo tot al
tot, com las parts a las parts, com en atràs és de
véurer y al principi de nostre discurs havem
ofert, passarem a estimar lo dany que per rahó
de las invasions y privacions de comers constarà
haver patit dit arrendatari en lo discurs de son
trienni. Y com en los certificats dels preus li foren lliurats dits arrendaments respective consta
de aquells dividits los uns dels altres, dividirem
també la estima del dany ab esta forma.

llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per los tres anys en: 2.425 (lliuras).
83.220 (lliuras).
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Per lo que montan las col·lectas de atràs:
83.220 (lliuras).
Col·lecta de Balaguer. Concisteix en las taulas
de Balaguer, Cubells, Àger, Castelló de Farfanya, Vilanova de Meà, Agramunt, Pons y Oliana, que són 8 taulas, sens altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual
respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per
los tres anys en: 1.600 (lliuras).
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Col·lecta de Tàrrega. Concisteix en las taulas de
Tàrrega, Verdú y Bellpuig, que són 3 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta. La qual respecte al que
s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per los tres anys
en: 1.050 (lliuras).
Col·lecta de Cervera. Concisteix en las taulas de
Cervera, Santa Coloma de Caralt, Torà, Guissona, Solsona y Cardona, que són 6 taulas, sens
altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta. La qual respecte al que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam pot estimar-se per los tres anys en: 1.360
(lliuras).

Segueixe la estima del dany se troba en lo arrendament del General per rahó de las col·lectas y
taulas són estadas invadidas y privadas del comers:
Primo. La col·lecta de Puigcerdà, com consta
de la deposició dels testimonis en lo certificat
signat de número 1 fonch ocupada per lo enemich lo cap de col·lecta y demés taulas principals de aquella tot lo trienni. Y la resta, que és la
vall de Ribas, estigué contínuament entrant y
exint lo enemich, fins que, per no voler estar los
abitants perseverants en sa obediència, fonch
per dit enemich saquejada lo any 1691. Per lo
que, comtant quant se volgueren concervar en
la obediència de nostre rey y senyor, que Déu
guarde, estigueren sempre ab susto, y no per
negoci algú que.n hage pogut redundar lucro a
dit arrendatari. Si, emperò, lo dany se deixa
conciderar som del sentir deu vostra senyoria
fer-li bo tot lo valor de dita col·lecta de tots los
tres anys, que com de la estima de ella consta
son: 1.730 (lliures).

Montan juntas lo mateix preu del arrendament
ab los gastos, que són: 89.100 (lliuras).

La col·lecta de Camprodon. Com consta de la
deposició dels testimonis en lo certificat signat
de número 2, fonch ocupada per lo enemich lo
cap de dita col·lecta y la major part de las taulas
principals de aquella, quedant la resta sinó en la
obediència del enemich per los menos suspesa
del negoci, és a saber, de 17 de maig 1689 fins a
25 de agost de dit any; y, com dit arrendament
sols tingué principi a primer de juliol, ve a ser de
dit dia del primer de juliol a 25 de agost; y lo
any següent de 1690 fonch axí mateix ocupada
y privada del comers de 28 de maig a 28 de juliol de dit any; que juntas las dos dites ocupacions vene a ser 3 mesos, 25 dies. Y, com antes
que las taulas en semblants conflictes no poden
ser provehides del necessari per la bona exacció
dels drets ni los abitants de ellas estan per negoci algú, passan alguns dies, som de sentir deu
vostra senyoria fer bo a dit arrendatari lo valor
de 5 mesos del preu de dita col·lecta, que com
és estimada a 1.095 lliures per quiscun any importan: 456 (lliures).

Tenint estimadas las col·lectas tant de bolla com
de General ab la individuació de las taulas que

La col·lecta de la Seu d’Urgell y sa comarca.
Com consta de la deposició dels testimonis en

Col·lecta de la Seu de Urgell. Concisteix en las
taulas de la Ciutat de Urgell tantsolament, si bé
hi ha moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta. La qual respecte al
que s’(h)i consum de bolla y lo tractamén dels
abitants, judicam pot estimar-se per los tres
anys en: 670 (lliuras).
Col·lectas de Trem y Pallàs, Viella y Castellbò,
tot en aquella montanya. Concisteix en las taulas de Trem, Pont de Suert, Sort, Vilaller, Escaló, Esterri de Àneo, Tírbia, Viella, Castellbò,
Salardú y Bosost, que són 11 taulas, sens altras
vilas y llochs de sa comarca dependents de ditas
col·lectas. La qual respecte al que s’(h)i consum
de bolla y lo tractamén dels abitants, judicam
pot estimar-se per los tres anys en: 1.200 (lliuras).
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los certificats signats de número 6, 7 y 8, fonch
ocupada per lo enemich de 2 de juny 1691 a 29
de octubre de dit any, y de 21 de desembre de
dit any 1691 a 14 de abril 1692, que juntas las
dites dos invasions venen a ser 8 mesos, 21 dias.
Y, com en lo un mes, vint-y-dos dies intermedi
de dites dos invasions no.y hagués forma en lo
negoci, com de la deposició dels testimonis rebut en lo certificat signat de número 8 se col·legeix, per estar los abitants en contínuo susto per
la amenassa de voler-(h)i tornar lo enemich,
com experimentaren, y també després que antes
no // 38v // pugué dit arrendatari provehir dita
taula del necessari per la exacció dels drets, passan alguns dies, som de sentir deu vostra senyoria fer bo a dit arrendatari lo valor de 10 mesos,
15 dies del preu de dita col·lecta, que com és estimada en 223 lliuras, 6 sous, 8 per quiscun any,
importan: 194 (lliuras), 12 (sous), 4.

provehir las taulas del necessari en las dos vegadas són estadas invadidas per la bona exacció
dels drets, som de sentir deu vostra senyoria fer
bo a dit arrendatari lo valor de 5 mesos del preu
de ditas col·lectas, com se ha dit en la dels drets
de General, las quals són estimadas a 789 lliures, 17 sous, 9 per quiscun any. Importan: 329
(lliures), 2 (sous), 4.
5.229 (lliures), 11 (sous), 10.
39r

Las col·lectas de Trem y Pallàs, Castellbò y lo
restant de aquella montanya. Al mateix temps
que lo enemich anà sobre la Seu d’Urgell, com
consta de la deposició dels testimonis en lo certificat signat de número 8, foren la major part
ocupadas y la resta en obediència del enemich y
privat lo comers per lo mateix espai de temps
que ho estigué la Seu de Urgell. Y aixís som de
sentir deu vostra senyoria fer bo a dit arrendatari lo valor de dits 10 mesos, 15 dies del preu de
ditas col·lectas, las quals com són estimadas en
400 lliures per quiscun any importan: 350 (lliuras).
Monta la estima del dany en quant al dret de
General: 2.730 (lliuras), 17 (sous), 4.
Segueix-se la estima del dany se troba en lo
arrendament de totas las bollas foranas per rahó
de las col·lectas y taulas són estadas invadidas y
privadas del comers:
Primo. La col·lecta de Puigcerdà estigué axí
mateix invadida per lo enemich y privada del
comers per lo dret de bolla lo trienni, com se ha
dit del General, que consta per la deposició dels
testimonis en lo certificat signat de número 1.
La qual és estimada, com atràs és de véurer, en
4.900 lliures, 9 sous, 6 per dits tres anys. Y per
consegüent som de sentir deu vostra senyoria
fer bo a dit arrendatari lo valor de ell, que són
las dites: 4.900 (lliures), 9 (sous), 6.
Las col·lectas de Camprodon y Ripoll estigueren axí mateix invadidas per lo enemich y privadas del comers per lo espay de 3 mesos, 25 dies,
com sa ha dit per lo dret de General, y consta de
la deposició dels testimonis en lo certificat signat de número 2. Y per rahó de la privació del
negoci, ço és, temps se ha tingut de menester en
1506

Per lo que monta lo dany de las dos col·lectas de
quantre: 5.229 (lliuras), 11 (sous), 10.
La col·lecta de Olot, com consta de la deposició
dels testimonis en lo certificat signat de número
5, sols estigué ocupada per lo enemich de 11 de
juny a 4 de juliol, tot de 1690, que són 23 dies.
Però succehí que, trobant-se allà lo enemich,
vingué a notícia dels ministres de Fransa que lo
dia últim de juny finie la terça de la bolla discorreguda del primer de abril a dit dia últim de
juny, la qual confiscaren y forsaren al rearrendatari pagar-la, com consta del manament li fonch
fet, signat de número 3, y de la àpocha de rebuda ne retirà del col·lector de Fransa, signada de
número 4, ab la qual consta pagà 608 lliuras, 6
sous, 8, y tantas pretén dit arrendatari en la súplica a vostra senyoria donada se li han de fer
bonas per rahó de dita terça. En lo que som de
diferent sentir: que vostra senyoria degue fer bo
a dit arrendatari la tersa per enter discorreguda
del primer de abril al últim de juny; encara que
lo enemich solse ocupà lo espay de 19 dies, no.s
pot innorar per ser dany ocasionat per rahó de
invasió, de tal manera que a no haver lo enemich invadida dita col·lecta no li serie sobrevingut; però no ha de ser tanta quantitat com dit
arrendatari pretén y se ha pagada, per quant
aquella és respecte al preu del rearrendament, y
vostra senyoria no deu fer-li bo sinó respecte al
preu del arrendament, que són 576 lliuras, 12
sous, 5. Així que som de sentir deu vostra senyoria fer bo a dit arrendatari per dita terça se’n
aportà lo enemich, finida al últim de juny, los
dies estigué ocupada dita col·lecta, ademés del
dia finí dita terça y per lo temps estigué cesso lo
negoci antes no.s pugué provehir del necessari
per la bona exacció dels drets, com també lo haver-lo tingut suspès lo any antecedent per rahó
de la invasió de Ripoll y sa comarca, lo valor de
3 mesos, 15 dies del preu de dita col·lecta. La
qual, com és estimada en 2.306 lliuras, 9 sous, 7
per quiscun any, importan: 672 (lliuras), 14
(sous), 5.
La col·lecta de la Seu d’Urgell y sa comarca estigué aximateix invadida per lo enemich y privada
del comers per lo dret de bolla per lo espay de 8
mesos, 21 dias que se ha dit per lo dret de Ge-
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neral, y consta per la deposició dels testimonis
en los certificats signats de número 6, 7 y 8. Y
com en lo intermedi de las dos invasions no.y
hagués forma en lo negoci, com de la deposició
dels testimonis rebut en lo certificat signat de
número 8 se col·legeix, ni tampoc és fàcil ab
tanta puntualitat provehir lo necessari per la
bona exacció dels drets, som de sentir deu vostra senyoria fer bo a dit arrendatari lo valor de
10 mesos, 15 dies del preu de dita col·lecta com
se ha dit en lo del dret del General. La qual és
estimada en 631 lliuras, 18 sous, 3 per quiscun
any. Importan: 552 (lliuras), 18 (sous), 5.

Salvo error de compte y lo sentir de vostra senyoria, que serà lo més acertat, com y també lo dret
que assistir y valer puga a dit arrendatari asserca de
molts altres danys que per rahó de ditas invasions
nos incinuà en son informa haver patit en las entradas del enemich, a fi de terças, tant de General
com de bollas, que diu haver-se-li’n aportat aquellas, que tantsolament se ha hagut rahó de la que
(h)a constat de la col·lecta de Olot, privació de comers en las costas de Cathalunya per respecte de la
armada de mar enemiga y lo temps estigué cesso
lo negoci quant bombardejà esta ciutat, que com
no consta de certificat algú no se n’ha hagut rahó.

6.455 (lliuras), 4 (sous), 8.

Esta és nostra relació, la qual unànims y conformes fem a vostra senyoria mediant lo jurament
que tenim prestat y lo que segons Déu y nostra
conciència per la perícia que tenim en semblants
cosas per rahó del negoci podem judicar. Y així
ho firmam de nostra mà pròpria en Barcelona, a
17 de febrer 1695.

Per lo que monta lo dany de las col·lectas de
atràs: 6.455 (lliuras), 4 (sous), 8.
Las col·lectas de Trem y Pallàs, Viella y Castellbò y lo restant de aquella montanya, al mateix temps que lo enemich anà sobre la Seu
d’Urgell, com consta de la deposició dels testimonis en lo certificat signat de número 8, foren
la mayor part ocupadas y la resta en obediència
del enemich y privat lo comers per lo mateix espay de temps ho estigué en la Seu de Urgell. Y
aixís som de sentir deu vostra senyoria fer bo a
dit arrendatari lo valor de dits 10 mesos, 15 dies
del preu de ditas col·lectas per la rahó se ha dit
en la de la Seu de Urgell, las quals com són estimadas en 1.137 lliures, 8 sous, 9 per quiscun
any importan: 995 (lliuras), 5 (sous), 1.

Joachim Mascaró, mercader. Joachim Salla,
mercader.

366r
/1r

Sertificha y fas fe com a veador general dels dos
tèrcios ab que la província serveix a sa majestat,
que Déu guarde, com al primer de abril del any
1695 fou alegit capità de una compania de dits
tèrsios per lo vegariu de Tortosa don Francisco
Vinyals, com apar de la còpia de las llistas originals a mi enviadas. Y assí matex fas fe com per lo
dit capità Vinyals fou alegit alferes de dita compania Carlos Ossó y Mauri. En Granollès, als 9
de maig del any 1695.

Monta la estima del dany, en quant a las bollas
foranas: 7.450 (lliuras), 9 (sous), 9.
Resumen de la sobredita estima del dany se troba haver tingut lo sobredit arrendatari per rahó
de las invasions preditas, tant en lo arrendament
dels drets de General com en lo de las bollas foranas, y lo que per rahó de dits arrendaments
respective deu vostra senyoria manar se li done
credit en son compte en lo llibre de Vàluas. És:
Primo. Per lo que monta la estima del dany en
lo arrendament del General, com de las partidas
de ella és de véurer, dos mil set-centas trenta
lliures, decet sous y quatre diners: 2.730 (lliuras), 17 (sous), 4.

Número 246.

Doctor Lluís Fontanills, veedor general de dits
tèrcios.

370r
/1r

Número 248.
Originaleb informationis receptae instante Francisco Rigalt, arrendatario trienii 1692.
In scrivania majoris Generalis Cathaloniae.

Per lo que monta la estima del dany en lo arrendament de las bollas foranas, com de las partidas
de ella és de véurer, set mil quatre-centas sinquanta lliures, nou sous y nou diners: 7.450
(lliuras), 9 (sous), 9.
Monta junt la estima de dit dany: 10.181 (lliuras), 7 (sous), 1.
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2r

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Francisco Rigalt, valer de la present ciutat,
arrendatari que.s troba ésser en lo corrent triena. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 365v i 366r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquesta informació es troba intercalat entre els
folis 369v i 370r del trienni 1692-1695.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

ni dels drets del General y Bolla del present
principat de Catalunya, representa a vostra senyoria que en las tabbas dels arrendaments de
dits drets entre altres pactes en aquelles continuats y en los números 6 y 18 de ditas tabbas se
troba expressament convingut y pactat que si
durant lo temps de dit arrendament fos invadida <h>o invadidas alguna <h>o algunas col·lectas, <h>o la major part de aquellas, ab exèrcit
real de enemich, se li hagués de rellavar y defalcar del preu de dit arrendament respective lo valor de la tal i o tals col·lectas, <h>o major part
de aquellas, que seran estadas ocupadas y invadidas a què respecte a tot lo preu de dit arrendament respective. E com durant lo present arrendament aja vingut lo cas de què.s entrà lo
enemich francès ab exèrcit real en lo present
Principat y ocupadas e invadidas diferens
col·lectas y taulas de dits respective drets, una
de las quals és la col·lecta de Gerona, ab la
maior part de las taulas de aquellas de las quals
vuy tantsolament se troba aver-se retirat lo enemich de las taulas de las vilas de Blanes, Lloret,
Tossa y Sant Feliu de Guíxols. Y, encara que lo
suplicant, com arrendatari en virtut de dits pactes no tinga obligació de presentar súplica a vostra senyoria, y menos rébrer informassió dins lo
termini en las tabbas prefigit del temps cert que
lo enemich aurà tingut occupada <h>o occupadas alguna col·lecta o col·lectas y taulas de
aquellas, si no és en lo cas que lo cap de la
col·lecta, <h>o la maior part de las taulas de
aquella, serà <h>o seran desenvadidas y dessocupadas del enemich, ab a ulterior cautela dit
Francisco Rigalt, suplicant y arrendatari dels
dits drets de General y Bolla, desitjant fer constar ab tota individuació y espesificasió del temps
cert y determinat que lo enemich francès ha tingudas occupadas y invadidas las sobre referidas
taulas de las vilas de Blanes, Lloret, Tossa y Sant
Feliu dea Guíxols, totas de la col·lecta de Gerona, humilment a vostra senyoria suplica que a
gastos seus propris mane vostra senyoria fidelíssima rébrer las informacions acostumadas en
semblans casos, dient y especificant en ellas los
testimonis ministradors lo cert y determinat
temps que las sobre referidas taulas foren invadidas y ocupadas del enemich francès; y aximateix del cert y determinat temps que las sobre
referidas taulas, és a saber, // 2v // de las vilas de
Blanes, Lloret, Tossa y Sant Feliu de Guíxols,
foren per lo enemich francès desenvadidas y desocupadas. Y que perçò la present sia comesa als
magnífichs assessors de vostra senyoria, qui de
provissions y commissions necessàrias y oportunas segons stil degudament provehescan. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Matheu.

a. a continuació ratllat Codinas.
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Oblata die XXVIIII aprilis MDCLXXXXV in consitorio, et cetera. Et domini deputatus ecclesiasticus
et auditores computorum ecclesiasticus et militaris facientes consistorium in vim voti commisserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae qui super suplicatis debite provideant.
Hieronymus Brotons, notarius publicus, scriva
majoris Generalis Cathaloniae.
Reverendum dominum judicum. Recipiatur
informatio comittendo ipsam Bernardo Fores,
notario regio collegiato et deservienti offitium
coadjutoris tertii scrivaniae majoris Generalis
Cathaloniae, seu alteri notario per eundem nominato, et pro his fiant littere compulsoriae directe dicti Bernardi Fores, coadjutori, seu alteri
notario per eundem nominando iuxta stilum.
Rechs et Gallart, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus.
3v

Los deputats del General del principat de Cathalunya en Barcelona residints a Pau Just, notari real, ciutedà de Barcelona, per lo effecte
avall scrit, elegit y anomenat per Bernat Forès,
notari y servint lo offici de ajudant tercer de la
escrivania major del dit General. Salut y honor.
Fem-vos a saber com lo die present y avall escrit
se’ns ha presentada una suplicació per part de
Francisco Rigalt, valer, ciutedà de Barcelona,
arrendatari dels drets de General y Bolla del
present Principat, sobra la qual suplicació se han
de rébrer y ministrar alguns testimonis. La qual
súplica cometérem a nostres magnífichs assessors para que sobre de ella provehissen lo que
fos de justícia, per los quals fou provehit que fos
rebuda dita informació cometent dita recepció a
dit Barnat Forès, notari, com a servint dit offici,
o a altre notari per ell nomenador, y per dit effecte fossen despedidas lletras compulssòrias a
dit Forès o a dit notari per ell nomenador, dirigidas segons stil. Y com dit Barnat Forès per lo
dit y avall escrit effecte vos haje en son lloch elegit y destinat, per tant, y per lo dret de dit Francisco Rigalt, arrendatari predit, per defecte de
proba no.s perde, ab tenor de las presents, y inseguint dita provisió vós diem, cometem y encarregam que tots y sengles testimonis per part de
dit Rigalt ministradors, precehint legítima citació y jurament de dir veritat, interrogareu sobre
lo contengut en dita suplicació, conferint-vos
per dit effecte allí a hon convinga, dins emperò
del present Principat. Los quals testimonis rebuts y las depusicions de aquells en escrits redirigidas y a ninguna de las parts amostradas a nosaltres portareu, serca las quals cosas, totas y
senglas, vos donam y cometem tota facultat y
poder. E requirim a tots y sengles officials, axí

reals y de baró com altres, en virtut del sagrament y homanatge que.ns tenen prestat e o que
prestar nos són tinguts y obligats de exequir
nostras requestas, y als del dit General manam,
vos donen tot concell, favor y ajuda que menester siats execució de las presents nostras lletras.
Dat en Barcelona, als vint-y-nou del mes de
abril, any de la Nativitat del Señor de mil siscents noranta-sinch. Fra don Anton de Planella
y Cruïlles, abat de Besalú.
Vidit Rechs y Gallart, assessor subrrogatus. Vidit
don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus.
4r

Die undecima mensis may anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
quinto, in villa de Blanes, diocesisa Gerundensis.
Joannes Sabater, negotiator, juratus in ordine
primus villae de Blanes, diocesis Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quinquaginta quatuor
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
juratus, qui juravit in animam suam ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia se
dicere et deponere veritatem.
Et primo fuit ipse interrogatus super contentis in
suplicatione oblata per parte Francisci Rigalt,
valerii, civis Barchinone, arrendatarii jurium
Generalis et Bullae presentis Cathaloniae principatus, die vigesima nona aprilis currentis anni
millesimi sexcentesimi nonagesimi quinti. Et dixit: «Que lo que ell testis sab y pot dir sobre lo
contengut y narrat en la present suplicació és
que ell testis en lo any proppassat de mil siscents noranta-quatre se trobavab jurat en ordre
segon de dita vila de Blanes; y se recorda molt
bé y té plena memòria que als disset de juliol de
dit any mil sis-cents noranta-quatre, per ocasió
de haverc lo enemich francès entrat ab exèrcit
real dins lo present Principat y guanyadas las
plassas de Gerona y Palamós, anà ell testis junt
ab lo rector de dita vila y lo pare guardià dels caputxins que aleshores era, de orde y deliberació
del concell de dita vila, a prestar la obediència al
general de dit exèrcit de França. Y de dit die disset en avant continuà dita vila en estar en obediència de França fins lo die divuyt de mars del
corrent any mil sis-cents noranta-sinch, que,
per ocasió de haver lo enemich desinvadida dita
vila de Blanes, anà ell testis com a jurat predit a
donar la // 4v // obediència al excel·lentíssim senyor marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general en lo present principat de Cathalunya. Y tot lo dit temps, és assaber, de dit dia
disset de juliol mil sis-cents noranta-quatre fins

dit dia divuyt de mars mil sis-cents norantasinch, continuà dita vila en estar en dita obediència de França, excepto lo termini de deu a
dotze dies, poch més o menos, que en lo intermedi de dit temps estigué dita vila de Blanes en
obediència de Espanya, que fou en lo temps
que las armas de Espanya tingueren acitiat lo
castell de Hostalrrich. Y esta és la veritat per lo
jurament que té prestat». Generaliter autem, et
cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit
sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Franciscus Alzina, negotiator, juratus in ordine
tertius villae de Blanes, diocesis Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta quinque
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
juratus, et cetera, qui juravit, et cetera, se dicere
et deponere veritatem.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praelibata suplicatione pro dicta parte dicto
die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis sab y
pot dir sobre lo contengut y narrat en dita suplicació és que ell testis en lo mes de juliol del any
proppassat de mil sis-cents noranta-quatre se
trobava, com vuy en dia se troba, habitar en la
dita vila de Blanes; y se recorda molt bé y té plena
memòria que lo dia diset de dit mes de juliol de
dit any proppassat de mil sis-cents noranta-quatre, per ocasió de haver entrat lo enemich francès
ab exèrcit real dins lo present Principat y guanyadas las plassas de Gerona y Palamós, lo jurat Joan
Sabater, ab companyia del doctor Vern, rector
de dita //5r // vila, anaren de orde del concell de
dita vila a prestar la obediència al general de dit
exèrcit de França. Y de dit die disset de dit mes de
juliol fins lo die divuyt del mes de mars proppassat del corrent any mil sis-cents noranta-sinch ha
continuat dita vila en estar en obediència de ditas
armas de França, excepto deu a dotze dies, poch
més o menos, que en lo intermedi de dit temps
tornà dita vila en obediència de Espanya, que fou
en lo temps que las armas de Espanya anaren a
acitiar lo castell de Hostalrrich. Y passats dits deu
o dotze dias continuà dita vila a estar en obediència de França fins dit dia divuyt de dit mes de
mars proppassat, que lo enemich francès desocupà dita vila, conforme sobre té dit y deposat. Y
ho diu saber per trobar-se ell testis habitar en dita
vila en dit temps, y haver-ho vist axí. Y eixa és la
veritat per lo jurament té prestat». Generaliter
autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.

a. a continuació ratllat Barchinone.
b. a continuació ratllat y.
c. de haver interlineat, damunt de que ratllat.

Sebastianus Axides, marinerius dictae villae de
Blanes, diocesis Gerundensis, aetatis suae pro ut
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ipse dixit quadraginta quinque annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera, se dicere et deponere
veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praelibata suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut en dita suplicació és que en lo any proppassat de mil sis-cents
noranta-quatre Pere Axides, son pare, se trobave clavari de la dita vila de Blanes, y per ocasió
de la molta edat de dit son pare serví ell testis,
com vuy en dia serveix, lo dit // 5v // offici de
clavari, y se recorda molt bé y té plena memòria
que lo die dizet del mes de juliol de dit any mil
sis-cents noranta-quatre, per ocasió de haver
entrat lo enemich francès ab exèrcit real dins lo
present Principat y guanyadas las plassas de Palamós y Gerona, lo jurat Joan Sabater, juntament ab altres personas elegidas, de orde y deliberació del concell de dita vila, anaren a prestar
la obediència al general de dit exèrcit de França.
Y de dit die disset de dit mes de juliol fins lo dia
divuyt de mars del corrent any mil sis-cents noranta-sinch estigué dita vila en obediència de
França, excepto deu o dotze dies que en lo intermedi de dit temps tornà dita vila en obediència de Espanya, que foren ocasió que las armas
de Espanya anaren a citiar lo castell de Hostalrrich. Lo que diu ell testis saber per haver ell
testis com a regint lo dit offici de clavari donat
diners a dit jurat pera lo gasto del camí de anar a
prestar ditas obedièncias. Y esta és la veritat per
lo jurament que té prestat». Generaliter autem,
et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Die decima tertia praedictorum mensis et anni,
in villa de Lloret, diocesis Gerundensis.
Discretus Thomas Gibert, notarius publicus villae de Lloret, diocesis Gerundensis, aetatis suae
pro ut ipse dixit viginti novem annorum, parum
plus vel minus, testis citatus et juratus, et cetera,
qui juravit, et cetera, se dicere et deponere veritatem.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. // 6r // Et dixit: «Que lo que ell
testis sab y pot dir sobre lo contengut en la present suplicació és que per ocasió de haverb lo
enemich francès en lo any proppassat de mil siscents noranta-quatre entrat en lo present principat de Cathalunya ab exèrcit real dins lo present Principat y guanyadas las plassas de
a. a continuació ratllat anar a prestar dit.
b. de haver interlineat, damunt de que ratllat.
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Palamós y Sant Feliua, ell testis fou elegit per a
que juntament ab lo reverent Joseph Bassas,
quòndam, rector de dita vila, y altres personas
anassen a prestar la obediència al general del
exèrcit de França. Com en effecte se recorda
molt bé y téb pleníssima memòria que en lo mes
de juliol y del any proppassat de mil sis-cents
noranta-quatre y als disset dies de dit mes de juliol ell testis, junt ab las demés perssonas elegidas, anaren a prestar dita obediència al general
de França; y de dit dia disset de dit mes de juliol
fins lo die divuyt del mes de mars continuà dita
vila en estar en obediència de França, excepto
tres o quatre dies; que en lo intermedi de dit
temps estigué dita vila en obediència de Espanya, que fou en la ocasió que las galeras de Espanya anaren a la badia de Blanes, y passats dits
tres o quatre dies tornà dita vila a estar en obediència de França fins dit die divuyt de mars
proppassat, que lo enemich desinvadí y desocupà dita vila. Y esta és la veritat per lo jurament
té prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Salvator Domenech, piscator villae de Lloret, diocesis Gerundensisc, aetatis suae pro ut ipse dixit
quadraginta quatuor annorum, parum plus vel
minus, testis citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera, se dicere // 6v // et deponere veritatem.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut y narrat en la
present suplicació és que en lo mes de juliol
proppassat de mil sis-cents noranta-quatre se
trobava clavari de dita vila de Lloret, y se recorda molt bé y té plena memòria que als deu del
mes de juliol de dit any, per ocasió de haver lo
enemich francès entrat ab exèrcit real dins lo
present Principat y guanyadas las plassas de Palamós y Sant Feliud, de orde y deliberació del
concell de dita vila de Lloret lo reverent Joseph
Bassa y los jurats de dita vila, juntament ab altres personas elegidas, anaren a prestar la obediència al general del exèrcit de França. Y se recorda molt bé que de dit dia deu de juliol fins
als divuyt dies del mes de mars del corrent any
mil sis-cents noranta sinche, que per ocassió de
haver dit enemich desinvaïda y desocupada dita
a. Sant Feliu interlineat, damunt de Gerona ratllat.
b. a continuació ratllat indi.
c. a continuació repetit villae de Lloret, diocesis Gerundensis.
d. Sant Feliu interlineat, damunt de Gerona ratllat.
e. a continuació ratllat estigué.

vila se prestà la obediència a Espanya, estigué
dita vila en obediència de França, excepto tres o
quatre dies que en lo intermedi de dit temps estigué dita vila en obediència de Espanya, que
fou per ocasió que las galeras de Espanya anaren
devan de Blanes. Y esta és la veritat per lo jurament que té prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Baptista Sala, nauta villae de Lloret, diocesis Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta quatuor annorum, parum plus vel minus,
testis citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et
cetera, se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in prae- // 7r // incerta suplicatione pro
dicta parte dicto die oblata. Et dixit: «Que lo
que ell testis sab y pot dir sobre lo contengut y
narrat en la present suplicació és que ell testis en
lo any proppassat de mil sis-cents noranta-quatre y en lo mes de juliol de dit any se trobava altre de las personas de concell de dita vila, y se
recorda molt bé y té plena memòria que als deu
dies del mes de juliol de dit any se resolgué per
lo concell de dita vila que, attès que lo enemich
francès havia entrat ab exèrcit real dins lo present Principat y guanyadas las plassas de Palamós y Sant Feliu, se anàs a prestar la obediència
al general del exèrcit de França, com en effecte
lo mateix dia lo reverent Joseph Bassa y los jurats de dita vila, juntament ab altres personas
elegidas de orde y deliberació de dit concell,
anaren a prestar dita obediència al general de dit
exèrcit de França. Y de dit dia deu de juliol fins
als divuyt del mes de marz mil sis-cents norantasincha, en què lo enemich desinvadí y desocupà
dita vila y se tornà a prestar la obediència a Espanya, estigué dita vila en dita obediència de
França, excepto tres o quatre dies que en lo intermedi de dit temps estigué dita vila a estar en
obediència de Espanya, que fou quant las galeras de Espanya anaren devant Blanes. Y esta és la
veritat per lo jurament tinch prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et
cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Franciscus Macia, calafat villae de Lloret, diocesis Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit triginta quinque annorum, parum plus vel minus,
testis citatus, et cetera, qui juravit, et cetera, se
dicere et deponere veritatem, et cetera.

a. a continuació ratllat esl.
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Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in // 7v // praeincerta suplicatione pro dicta parte dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que
ell testis sab y pot dir sobre lo contengut en dita
suplicació és que en loa any mil sis-cents noranta-quatre y en lo mes de juliol de dit any se trobava una de las dotze personas elegidas per a
tractar los negocis de dita vila, y se recorda molt
bé y té plena memòria que per ocasiób de haver
lo enemich francès entrat ab exèrcit real dins lo
present Principat, y guanyadas las plassas de Palamós y Sant Feliuc, se resolgué per las ditas dotze personas elegidas que se anàs a prestar la
obediència al general de dit exèrcit de França,
com en effecte lo reverent rector de dita vila ab
companyia del jurat y altres personas elegidas en
lo mes de juliol de dit any, y en lo intermedi de
deu a tretze o catorze dias de dit mes, anaren a
prestar dita obediència. Y de ditd intermedi de
temps fins a divuyt del mes de marz del corrent
any mil sis-cents noranta-sinch estigué dita vila
de Lloret en dita obediència de Franza, excepto
alguns dies que en lo intermedi de dit temps
tornà dita vila en obediència de Espanya, que
fou en ocasió que las galeras de Espanya anaren
devant de Blanes, y passats dits dies tornà dita
vila a estar en obediència de França fins a dit dia
divuyt de mars proppassat, conforme té dit y
deposat. Y esta és la veritat per lo jurament té
prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia
dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa de Tossa, diocesis Gerundensis.
Antonius Ferro, agricola villae de Tosa, diocesis
Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit sexaginta annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera,
se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo que conté dita // 8r // suplicació és que ell testis per ocasió que lo enemich francès era entrat ab exèrcit real dins lo
present principat, y tenir acitiada la plassa de Palamós, ell testis junt ab altres personas fou elegit
per anar a prestar la obediència al general de dit
exèrcit de França, com en effecte se recorda
molt bé y té plena memòria que als tres del mes
de juny del any mil sis-cents noranta-quatre ell
testis, juntament ab las demés personas elegidas
de orde y deliberació del concell de dita vila,
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat mes.
a continuació ratllat que lo.
Sant Feliu interlineat, damunt de Gerona ratllat.
a continuació ratllat dit.
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anaren a prestar la obediència al general de dit
exèrcit de França en la parròquia de Sant Joan
de Palamós. Y se recorda molt bé y té plena
memòria que de dit dia tres de juny fins als divuyt de mars del corrent any mil sis-cents noranta-sinch estigué dita vila en dita obediència
de França, menos alguns quatre o sis dies que
en lo intermedi de dit temps tornà dita vila en
obediència de Espanya, que fou en la ocasió que
las galeras de Espanya anaren devant de Blanes.
Y esta és la veritat per lo jurament té prestat».
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa de Tosa.
Antonius Mon, piscator villae de Tosa, diocesis
Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta annorum, parum plus vel minus, testis
citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera,
se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et dixit: «Que lo que ell testis sab y pot dir sobre lo contengut en dita suplicació és que ell
testis se recorda molt bé y té plena memòria que
als primers dias del mes de juny los jurats de dita
vila lo previngueren per a què posàs apunt son
llaüt perquè tenian de anar a prestar la obediència al general del exèrcit de França; com en effecte se recorda molt bé que als primers dies de
dit mes de juny de l’any mil sis-cents noranta
quatre los jurats, juntament ab ell testis y altres
personas elegidas, se enbarcaren ab dit son llaüt
y de orde y deliberació del concell de dita vila
anaren a prestar la obediència al dit general de
dit exèrcit de França en la parròquia de Sant
Joan de Palamós. Y se recorda molt bé que dita
vila estigué en dita // 8v // obediència fins als divuyt dies del mes de mars proppassat, que per
ocasió de haver los enemichs desocupada dita
vila tornaren en obediència de Espanya, que fou
en la ocasió que las galeras de Espanya anaren
devant de la vila de Blanes. Y esta és la veritat
per lo jurament té prestat». Generaliter autem,
et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Josephus Oger, ferri faber villae de Tosa, diocesis
Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta trium annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera, se dicere et deponere veritatem, et
cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
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sab y pot dir sobre lo que conté dita suplicació
és que ell testis en lo any proppassat de mil siscents noranta-quatre y en lo mes de juny de dit
any se trobava jurat de dita vila, y per ocasió de
haver lo enemich francès entrat ab exèrcit real
dins lo present Principat, y tenir acitiada la plassa de Palamós, se recorda molt bé y té plena
memòria que al primer de juny de dit any se resolgué que se anàs a prestar la obediència a dit
general en la parròquia de Sant Joan de Palamós. Y se recorda molt bé que després de ésser
tornats dits jurats y demés personas elegidas digueren que als tres de dit mes de juny prestaren
dita obediència. Y de dit dia tres fins als divuyt
del mes de mars proppassat del corrent any mil
sis-cents noranta-sinch continuà dita vila en estar en dita obediència de França, excepto alguns
dies que en lo intermedi de dit tempsa, per ocasió que las galeras de Espanya anaren devant la
vila de Blanes, tornà dita vila de Tosa en la obediència de Espanya, y pasats // 9r // dits pochs
dies continuà altre vegada dita vila a estar en
obediència de França fins dit dia divuyt de mars,
que lo enemich desinvadí y desocupà dita vila. Y
esta és la veritat per lo jurament té prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod
non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et
cetera.
Die decima quarta praedictorum mensis et anni,
in dicta villa de Tossa, diocesis Gerundensis.
Petrus Horta, piscator villae de Tossa, diocesis
Gerundensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quinquaginta annorum, parum plus vel minus, testis
citatus et juratus, et cetera, qui juravit, et cetera,
se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo que conté dita suplicació
és en lo any mil sis-cents noranta-quatre y en lo
mes de maig de aquell ell testis se trobava jurat
en orde primer de dita vila , y se recorda molt bé
y té plena memòria que per ocasió de haver lo
enemich francès entrat ab exèrcit real dins lo
present Principat yb tenir acitiada la plassa de
Palamós, ell testis com a jurat predit ab companya del rector de dita vila y altres personas de
orde y deliberació del concell de dita vila als tres
de juny de dit any mil sis-cents noranta-quatre
prestaren la obediència al general de dit exèrcit
de França en la parròquia de Sant Joan de Palamós. Y se recorda molt bé que de dit dia tres de
juny fins als divuyt dies del mes de mars del corrent any mil sis-cents noranta-sinch, que dits
a. en lo intermedi de dit temps escrit al marge esquerre.
b. a continuació ratllat guany.

enemichs desocuparen dita vila, estigué dita vila
en dita obediència de França, excepto alguns
dies que per ocasió que las galeras de Espanya
anaren devant de Blanes tornaren en obediència
de Espanya; // 9v // y passats dits dies tornà dita
vila en obediència de França fins dit dia divuyt
de mars, com sobre té dit y deposat. Y esta és la
veritat per lo jurament té prestat». Generaliter
autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Die decima sexta praedictorum mensis et anni,
in dicta villa Sancti Felicis Guixolensis, diocesis
Gerundensis.
Michael Baco, mercator villae Sancti Faelicis
Guixolensis, diocesis Gerundensis, aetatis suae
pro ut ipse dixit quinquaginta septem annorum,
parum plus vel minus, testis citatus et juratus, et
cetera, qui juravit, et cetera, se dicere et deponere
veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut y narrat en dita
suplicació és que ell testis se recorda molt bé y
té plena memòria que als trenta de maig de mil
sis-cents noranta-quatre, per ocasió de haver lo
enemich francès entrat ab exèrcit real dins lo
present Principat y tenir acitiada la plassa de Palamós, se resolgué per lo concell de dita vila se
anàs a prestar la obediència al general del dit
exèrcit de França, com en effecte se recorda
molt bé que trenta-hu de de dit mes se prestà
dita obediència al general de França. Y de dit
dia trenta-hu de dit mes de maig de dit any mil
sis-cents noranta-quatre fins al vint-y-tres del
mes de abril proppassat del corrent any mil siscents noranta-sinch, que fou lo die que lo enemich francès desembarassà y desinvadí dita vila,
estigué aquella en obediència de França. Y esta
és la veritat per lo jurament té prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non,
et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
10r

Dicto die, in dicta villa.
Joannes Babiloni, mercator villae Sancti Faelicis
Guixolensis, et cetera, aetatis suae pro ut ipse dixit quinquaginta trium annorum, parum plus
vel minus, testis citatus et juratus, et cetera, qui
juravit, et cetera, se dicere et deponere veritatem,
et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut en dita suplica1513

ció és que ell testis en lo any proppassat de mil
sis-cents noranta-quatre, y en lo mes de maig de
dit any, se trobava altre dels concellers de dita
vila, y se recorda molt bé y té plena memòria
que als trenta de dit mes de maig se resolgué per
lo concell de dita vila que attès que lo enemich
havia entrat ab exèrcit real y tenia acitiada la
plassa de Palamós se anàs a prestar la obediència
al general de dit exèrcit de França, com en effecte als trenta-hu de dit mes y any lo jurat de
dita vila, juntament ab altres personas elegidas
de dita vila anaren a prestar dita obediència. Y
de dit dia trenta-hu de dit mes de maig de dit
any fins al vint-y-tres del mes de abril proppassat del corrent any mil sis-cents noranta-sinch,
que fou lo die que lo enemich desucupà y desinvadí dita vila, estigué dita vila en obediència de
França. Y exa és la veritat per lo jurament té
prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia
dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Antonius Guirch, notarius apostolicus villae
Sancti // 10v // Faelicis Guixollensis, aetatis suae
pro ut ipse dixit quinquaginta octo annorum,
parum plus vel minus, testis citatus et juratus, et
cetera, qui juravit, et cetera, se dicere et deponere
veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut y narrat en la
present suplicació és que ell testis en lo any
proppassat de mil sis-cents noranta-quatre, y en
lo mes de maig de dit any, se trobava altre de las
personas de concell de dita vila, y se recorda
molt bé y té plena memòria quea per ocasió de
haver lo enemich francès entrat ab exèrcit real
dins lo present Principat y tenir acitiada la plassa
de Palamós se recorda molt bé y té plena
memòria que als trenta del mes de maig del any
proppassat de mil sis-cents noranta-quatre se
resolgué per lo concell de dita vila que se anàs a
prestar la obediència al general del dit exèrcit de
França, com en effecte se recorda que molt bé
que als trenta-hu de dit mes anaren lo jurat de
dita vila ab companya de altres personas elegidas de dita vila anaren a prestar dita obediència
al General de dit exèrcit de França. Y de dit dia
trenta-hu de dit mes de maig fins al vint-y-tres
del mes de abril proppassat del corrent any mil
sis-cents noranta-sinch, que fou lo die que dits
enemichs francessos desocuparen y desinvadiren ditab vila de Sant Feliu, estigué dita vila en
a. a continuació ratllat als.
b. a continuació ratllat plas.
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na, arrendatari dels drets del General y Bolla del
present Principat, en deguda forma despedidas,
la data de las quals fonch en Barcelona, als tretze del mes de abril mes proppassat, sobre lo
contengut en una plica o súplica ab ditas lletras
vinguda, ab tota promptitut avem examinat o
bé fet examinar quinse testimonis a instància del
dit Rigalt e o bé son procurador substitut, ministrats sobre lo contengut en dita súplica per lo
notari e o bé scrivà de nostre consistori e o bé
los substituts, precehint en assò los deguts juraments y citacions, las deposicions y diches dels
quals apart remeten a vostra senyoria y magnificèncias respective closos, certificant que los
dits testimonis són de bona fama, vida y conversació honesta, en quant nostra fragilitat pot
compéndrer, als quals se’ls deu donar plena fe.
En testimoni de las quals cosas avem manat despedir las presents per lo notari y escrivà de est
nostre consistori de la vila de Camprodon, bisbat de Gerona, vuy als set del mes de maig de la
Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist de mil siscents noranta-y-sinch.

dita obediència de França. Y eixa és la veritat
per lo jurament té prestat». Generaliter autem,
et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in dicta villa.
Antonius Blanch, notarius publicus villae Sancti
Faelicis // 11r // Guixollensis, aetatis suae pro ut
ipse dixit triginta quatuor annorum, parum plus
vel minus, testis citatus, et cetera, qui juravit, et
cetera, se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in praeincerta suplicatione pro dicta parte
dicto die oblata. Et dixit: «Que lo que ell testis
sab y pot dir sobre lo contengut y narrat en la
present suplicació és que ell testis en lo any
proppassat de mil sis-cents noranta-quatre, y en
lo mes de maig de aquell, se trobava com vuy en
dia se troba, notari y secretari dels negocis de
dita vila de Sant Feliu, y se recorda molt bé y té
plena memòria que per ocasió de haver lo enemich francès (entrat) ab exèrcit real dins lo present principat de Cathalunya y tenir acitiada la
plassa de Palamós, als trenta de dit mes de maig
de dit any mil sis-cents noranta-quatre se resolgué per lo concell de dita vila que se anàs a prestar la obediència al general de dit exèrcit de
Françaa, com en effecte als trenta-hu de dit
mes y any lo jurat de dita vila, juntament ab altres personas elegidas de dita vila, anaren a prestar dita obediència. Y de dit dia trenta-hu de dit
mes de maig de dit any fins al vint-y-tres del
mes de abril proppassat de mil sis-cents noranta-sinch, que fou lo die los enemichs francessos
desinvadiren y desocuparen dita vila, estigué
aquella en obediència de França. Y exa és la veritat per lo jurament té prestat». Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.

370r
/13r

Lluís Atxer, deputat local.
De mandato dicti magnifici deputati localis [...]
et ville Campirrotundi et eius collectae fuit expedit, et cetera, per me, Pontium Brandia, notarium publicum et secretarium deputationis localis ville Campirrotundi, et cetera, manu propria.
14r

Número 249.
Alsb molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats de Cathalunya en la ciutat de Barcelona residints e o bé a sos magnífichs assessors. Salut y
honor. Lluís Atxer, deputat local del General
de Cathalunya en la vila de Camprodon y sa
col·lecta lo present y corrent trienni, a sa senyoria y magnificèncias respective ab thenor de las
presents attestam y fem fe que, en virtut de unas
lletras de eix il·lustre y fidelíssim consistori, a
instància de Francisco Rigalt, valer de Barceloa. a continuació ratllat y se recorda molt bé que des de dit
dia.
b. l’original d’aquesta informació es troba intercalat entre els
folis 369v i 370r del trienni 1692-1695.
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Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto,
die vero vigesima octava mensis aprilis eiusdem
anni intitulata, presente et in his vocato atque
requisito me Pontio Brandia, auctoritatibus
apostolica ac regia notarius publicus villae Campirrotundi, dioecesis Gerundae, atque scriba deputationis localis eiusdem villae, infrascripto, et
presentibus etiam pro testibus Joanne Roca, paratore, et Francisco Bernach, corderio villae
Sancti Faelicis de Pallarols, dioecesis Gerunde, ad
ista vocatis spetialiter et assumptis, constitutus
personaliter Josephus Trevaria, lane parator, civis Vicensis, procurator substitutus a Josepho Ponsich, botiguerio, cive Vicensis, uti procuratore ad
haec cum facultate substituendi spetialiter et expresse constituto et ordinato a Francisco Rigalt,
valerio, cive Barchinonae, uti arrendatario juris
Generalitatis totius presentis Cathalonie principatus et comitatus Cerritaniae et etiam jurium
bullae plumbi et sigilli cerae civitatis Barcinonensis et eius collectae et caeterarum etiam collectarum dicti presentis Chataloniae principatus et
comitatus Ceritaniae, pro ut de dicta sua substitutione et potestate plene constat instrumento recepto penes discretum Dominicum Soler Moner,
notarium publicum Vicensis, die vigesima quarta presentis (et) currentis mensis aprillis, thenoris

huiusmodi: «Die dominica vigesima quarta
mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Vici. Josephus Ponsich, botiguerius, civis Vici, uti procurator ad infrascripta etiam cum facultate expresa
substituendi spetialiter et legitime constitutus et
ordinatus a Francisco Rigalt, valerio, cive Barchinone, ut arrendatario juris Generalitatis totius principatus Cathalonie et comitatus Cerritanie et etiam jurium bulle // 14v // plumbi et
sigilli cere civitatis Barchinone et eius collectae et
ceterarum omnium collectarum dicti presentis
Cathalonie principatus et comitatus Cerritanie
per tempus, scilicet, trium annorum qui currere
inceperunt die prima mensis juliia anni millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi in antea, vigore arrendamenti de predictis omnibus juribus
in sui favorem facti et firmati per admodum
illustres et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis eiusdem presentis
Cathalonie principatus et comitatus Cerritanie,
pro ut de dicto arrendamento constat altero instrumento recepto in scribania majori domus
Deputationis dicte civitatis Barchinone die duodecima mensis may predicti anni millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi, pro ut de sua procuratione sive mandato in quo de dicta facultate
substituendi late et specifice fit mentio et constat
altero instrumento aput dominum Thomam Simon, apostolica atque regia auctoritatibus notarium publicum Barchinone, die vigesima secunda presentis et currentis mensis aprilis, pro ut
dicti notarii suis certificatoriis litteris manu et
signo suis subscriptis et subsignatis fidem facit
dicto nomine utendo dicta facultate substituendi
sibi per dictum principalem suum cum dicto et
prechalendato mandato, data atributta et concessa citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Substituit et ordinavit procuratorem suum
seu verius dicti principalis sui certu, et cetera. Ita
quod, et cetera. Josephum Trevaria, lane paratorem, civem Vici, presentem, ad vicelicet ea omnia
et singula ad que eidem dominus Josephus Ponsich procurator fuit constitutus dans, tribuens et
concedens eidem Josepho Trevaria easdem facultates et potestates et tales et tantas ac eadem posse
que ipsi Josepho Pon- // 15r // sich, procuratori,
constituo per dictum Franciscum Rigalt dicto
nomine fuerunt attributas et concessas. Et demum, et cetera. Ipse enim dicto nomine, et cetera.
Promisit juditio sisti et habere ratum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Josephus Sola et March, lanae parator loci
de Orista, diocesis Vicensis, et Josephus Panicer,
juvenis, passamanerius, Vici habitator, ac Hyancinthus Forts, scriptor Vicensis, qui, et cetera. In
quorum fidem ego Dominicus Soler Moner, aposa. a continuació ratllat annum annorum qui currere inceperunt.
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tolica et regia ac reverendi domini Vicensis episcopi auctoritatibus notarius publicus Vicensis, hic
me subscribo et quo utor meum appono
si(g)+num». De dicta vero constitutione et potestate dicti Ponsich plene constat instrumento publico recepto penes discretum Thomam Simon,
apostolica ac regia auctoritatibus notarium publicum Barchinone, die vigesima secunda dicti
presentis et currentis mensis aprilis, thenoris
huiusmodi: «Die vigesima secunda mensis aprilis
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Barchinone. Ego Franciscus Rigalt, valerius, civis Barchinonae, ut arrendatarius juris Generalitatis totius presentis
Cathaloniae principatus et comitatibus Ceritaniae et etiam jurium bullae plumbi et sigilli cerae presentis civitatis Barchinonae et eius collectae et caeterarum omnium collectarum dicti
presentis Cathaloniae principatus et comitatus
Ceritanie per tempus, scilicet, trium annorum
qui currere inceperunt die prima mensis julii
anni millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi
in antea, vigore arrendamenti de praedictis omnibus juribus in mei favorem facti et firmati per
admodum illustres et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis eiusdem
presentis Cathaloniae // 15v // principatus et comitatus Ceritanie, pro ut de dicto arrendamento
constat instrumento recepto in scribania majori
domus Deputationis dictae presentis civitatis
Barchinonae die decima secunda mensis may
praedicti anni millesimi sexcentesimi nonagesimi secundi, dicto nomine, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum, dicto nomine, certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos
Josephum Ponsich, botiguerium, civem Vici, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro me ut
arrendatario praedicto et nomine meo coram
quibusvis domini deputatis localibus Generalis
dictis presentis Cathaloniae principatus et comitatus Ceritanie comparendum et interessendum
eisque et unicuique eorum dandum, offerendum
et praesentandum quascumque litteras et scripturas ab admodum illustrissimo et fidelissimo
consistorio dictorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum emanatas et emanandas et alias etiam quasvis scripturas et supplicationes, et eas provideri decerni et exequi fatiendum, et de presentatione ipsis et alias instrumenta
quecumque fatiendum seu fieri fatiendum, instandum et requirendum informationes quascumque pro justificatione temporis quod inimicus occupavit et forsan occupabit, quod Deus
evertat, quasvis tabulas et collectas dicti juris Generalitatis et jurium bullae plumbi et sigilli cerae dicti presentis Cathaloniae principatus et
comitatus Ceritaniae, dandum et seu fieri et recepi petendum, instandum et requirendum testes
quoscunque circa praedicta recipi et examinari
ac publicari petendum necnon processus quoscun-
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que necessa- //16r // rios et opportunos fieri et fulminari petendum, supplicandum et obtinendum, et omnia alia et singula fatiendum et libere exercendum quae circa praedicta necessaria
fuerint quomodolibet et opportuna. Item etiam
ad omnes littes sive causas activas et passivas
principales et appellatorias motas et movendas
large cum amplissimo solito et assueto litium et
cursarum cursu facultatibus expressis de calumpnia jurandi, et cetera. Cautiones quasvis, tam
juratorias quam fidejussorias, praestandi, et cetera. Clama et retroclama quasvis exponendi, et
cetera. Et executiones quasvis instandi, et cetera.
Et cum posse ad predicta omnia substituendi, et
cetera. Et demum, et cetera. Promitto dicto nomine juditio sisti, et cetera. Et habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt magnificus Joannes Quadras, philosophiae doctor, Barchinonae populatus, et Josephus Vilamala, scriptor Barchinonae degens. In
fidem et testimonium praemissorum alieno calamo scriptorum ego Thomas Simon, apostolica
atque regia auctoritatibus notarius publicus
Barchinonae, hic me subscribo et meum appono
sig+num»; coram et ante praesentiam magnifici
Ludovici Atxer, presenti ac currenti triennio deputati localis presentis villae Campirrotundi et
eius collectae, personaliter reperti intus consistorium deputationis localis eiusdem villae, obtulit et presentavit seu presentare fecit quandam
plicam una cum literis ab illustri et fidelissimo
consistorio dominorum deputatorum Generalis
Chatalonie. Quarumquidem literarum et plicae
thenor seriarum litea sequitur in hunc modum
thenor autem dictarum literarum talis est: «Los
deputats del General del present principat de
Cathalunya en Barcelona residints. Al magnífich // 16v // deputat local del dit General en la
vila de Camprrodon y sa col·lecta y sa cort y
concistori y altres a qui specte en lo acte de la
presentació de las presents anomenadors. Salut
y honor. Fem-vos a saber com lo die present y
havall scrit se’ns ha presentada una suplicació
per part de Francisco Rigalt, valer y arrendatari
dels drets de General y Bolla del present Principat, sobre la qual suplicació se ha de rébrer y administrar alguns testimonis, y persò dit Rigalt
suplica vos sia dita informació y recepció de testimonis comesa. La qual súplica cometérem a
nostres magnífichs assessors per a què sobre de
aquella procehissan lo que fos de justícia, per los
quals fou provehit fos rebuda di(t)a informació
y vos fos comesa comforma suplica dit Rigalt, y
persò despedidas lletras compulsòrias y altres
comissions y provisions opportunas, segons stil.
Per tant, y perquè lo dret de dit Rigalt per deffecte de prova no.s perde, ab thenor de las presents, y inseguint dita provisió, vos diem, come-

tem y encarregam que tots y sengles testimonis
per part de dit Rigalt ministradors, precehint legítima citació y jurament de dir veritat, fareu interrogar per vostra magnífich assessor sobrea lo
contengut en dita súpli(c)a, còpia de la qual,
closa y segellada per dit effecte, vos remetem. E
los ditchos y deposicions de dits testimonis sobre dita suplicació ministradors fareu rébrer y
redigireu scrits per lo notari de vostre deputació
local, còpia de la quals deposicions, closa y segellada, a ninguna de las parts amostrada, nos
remetreu a fi y effecte que, vistat aquellas, pugam fer y administrar justícia, certificant-nos ab
vostres lletres de la vida y fama // 17r // de dits
testimonis y quanta fe y crèdit a las deposicions
de aquells deu y pot ser donada. Serca las quals
cosas, totas y senglas, ab los incedents dependents y emargents de aquellas, en quant menester sia y a ulterior cauthela vos donam y cometem nostras forsas, veus y poder bastants. E
requirim a tots y sengles officials, axí ecclesiàstichs, reals y de baró, com altres, en virtut del
sagrament y homanatge que.ns tenen prestat, e
o que prestar nos són tinguts y obligats de exequir nostras requestas, y als del dit General manam, vos donen to, concell, favor y ajuda que
menester sia per excel·lència de las presents vostras lletras. Dat en Barcelona, als trets del mes
de abril, any de la Nattivitat del Senyor mil siscents noranta-sinch. Fra don Anton de Planella
y Cruïlles, abat de Basalú. Vidit Rechs y Gallart,
acessor subrogatus. Vidit don Josephus de Cancer,
assessor subrogatus. In registro comuni III, folio
LXXXXIII. In scrivania majoris Generalis Cathaloniae». Thenor vero dictae plicae vel suplicationis talis est: «Suplicatio oblata per Franciscum
Rigalt, valerium, arrendatarium jurium bullae
presentis civitatis Barchinone. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Francisco Rigalt, valer de la
present ciutat de Barcelona, arrendatari que és
en lo present y corrent corrent trienni de mil
sis-cents noranta-dos dels drets de General y
Bolla del present Principat, representa a vostra
senyoria fidelíssima que en las tabbas dels arrendaments de dits drets entre altres pactes en
aquellas continuats, particularment en lo(s) números sis y divuyt, fou pactat y comvingut que
si durant lo temps de dits arrendaments fos invadida o invadidas alguna <h>o algunas col·lectas, o la major part de aquellas, ab exèrcit real de
// 17v // enemich, se li rellevaria o defalcaria del
preu de dits arrendaments lo valor de la tal o tals
col·lectas, o major part de aquellas, seran estadas ocupadas y inv(a)didas agut respecte a tot lo
preu de dits arrendaments respective. E com
durant lo present arrendament aja vingut lo cas
de aver entrat lo enemich ab exèrcit real en lo
present Principat y ocupadas e invadidas diffe-

a. a continuació ratllat rarum.

a. a continuació ratllat sobre.
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rens col·lectas y taulas de dits respective drets,
de las quals vuy sols se trobe aver-se retirat lo
enemich de las col·lectas de Camprrodon, Olot,
Ripoll y Sant Joan les Abadessas y de sas respectivas taulas, com són las dels Pens, Sant Faliu de
Pallarols y Montagut; per tant dit Francisco Rigalt, arrendatari dels dits drets, desitjant fer
constar ab tota individuació y espesificació lo
temps cert que lo enemich ha tingut ocupadas e
invadides las ditas col·lectas y taulas, y per dit effecte necessite se reben las informacions acostumadas, suplica a vostra senyoria fidelíssima sie
servit manar ésser rebudas aquellas, forse per dit
effecte las commissions necessàrias y oportunas
segons stil. Perçò la present comesa a sos magnífichs assessors qui de provisions oportunas,
segons stil, degudament provehescan. Offitio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Matheu. Oblata die
decima tertia aprilis millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto in consistorio, et cetera. Et dominus deputatus ecclesiasticus intervenientibus
dominis auditoribus computorum ecclesiastico et
militari facientes consistorium in vim voti commisserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui super suplicatis debite
provideant. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone, scriva majoris Generalis Cathaloniae. Re<p>cepta dictis die //18r // et anno ministratis testibus parati sumus illos recipare et
expediantur litere compulsoriae directae deputato locali Campirrotundi et aliis quibus oportuerit
iuxta stilum Bernardi Fores, coadjutori, seu alteri notario per eundem nominando iuxta stilum.
Rechs et Gallart, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrrogatus. In scribania
majoris Generalis Cathaloniae». Quibusquidem
literis una cum plica oblatis et praesentatis dicto
magnifico deputato locali et acceptis illis quibus
decet reverentia et honore illico se obtulit dictus
magnificus deputatus localis se proptum paratumque fore contenta in eiusdem exequi et compleci juxta seriem et thenorem dictarum literarum plicaque disclausa citari fecit ac examinari
imnes et quoscumque testes quos dictus Rigalt seu
dictus Traveria dicto nomine duxerit nominandos. Consequente autem dicta die vigesima octava mensis aprilis eiusdem anni a Nativitate Domini millesimo sexcentesimi nonagesimi quinti,
instante dicto Traveria, dicto nomine, legitimis
citationibus ac juramentis precedentibus, fuit
processum ad examinandum et in <e>scriptis redigendum depositiones testiuma proparte dicti
Rigalt seu dicti Traveria dicto nomine ministrandorum super contentis in dicta suplicatione
in hunc qui sequitur modum:
Die vigesima octava mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
a. a continuació ratllat pro.
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quinto, intus concistorium dictae Diputationis localis presentis villae et collectae Campirrotundi,
deposuerunt testes sequentes:
Bartholomeus Viola, parator villae Sancti Faelicis de Pallarols, vallis de Estoles, collectae presentis
villae ac dioecesis Gerundae, notus a Pontio Cabanach, serdio presentis //18v // villae Campirrotundi, aetatis suae, prout ipse met dixit, triginta
duorum annorum, parum plus vel minus, testis
citatus ad instantiam Josephi Traveria, lanae
paratoris, civis Vicensis, procuratoris substituti
a Josepho Ponsich, botiguerio, cive Vicensis, uti
procuratore ad haec cum facultate substituendi
spetialiter et expresse constituto et ordinato a
Francisco Rigalt, valerio, cive Barchinone, uti
arrendatario juris Generalitatis totius praesentis
Cathaloniae principatus et comitatus Cerritaniae et etiam jurium bullae plumbi et sigilli
cerae civitatis Barchinonae et eius collectae et caeterarum etiam collectarum dicti presentis Cathaloniae principatus et comitatus Cerritaniae,
pro ut de dicta sua substitutione et potestate plene
constat instrumento recepto penes discretum Dominicum Soler Moner, notarium publicum Vicensis, die vigesima quarta presentis et currentis
mensis aprilis, de dicta vero constitutione et potestate dicti Ponsich plene constat instrumento publico recepto penes discretum Thomam Simon,
apostolica ac regia auctoritatibus notarium publicum Barchinonae, die vigesima secunda dicti
presentis et currentis mensis aprilis productus et
nominatus, qui juravit in animam suam ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia,
in manu et posse dicti magnifici Ludovici Atxer,
deputati localis Generalis Chatoloniae in villa
Campirrotundi et eius collectae, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus in et super contentis in et super suplicationis sedulam per dictum
Fran- // 19r // ciscum Rigalt, arredantarium
prefatum, oblata die terdecima dicti presentis et
currentis mensis aprilis oblata eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et cetera. Et dixit: «Jo tinc
ben entesa la dita súplica y lo que sé y puch dir
és que als dos del mes de juliol més proppassat,
trobant-me jo testimoni en la ciutat de Gerona,
viu Joseph Campassol y a.n Cudina de Samals,
tots cònsols de la vila de Sanct Feliu, y parlant
ab ells què sercavan me digueran anavan a donar la obediència a França; en la qual obediència
estigué dita vila de Sant Feliu y vall de Estoles a
fins als divuit del mes de novembre més proppassat, que se tornà donar la obediència a Espanya, que (h)y anaren lo senyor rector y jurats
de Sanct Faliu a Rupit; si bé és veritat que en
aqueix intermedi estigué alguns deu o dotse
dias, poch més o menos, lo senyor marquès de
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Pru ab gent de Espanya, cavallaria y infantaria; y
no (h)y sé altre cosa. Y exa és la veritat per lo jurament que tinc prestat». Generaliter autem
fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus sive generalibus interrogatoriis super quibus testes interrogati solent, tam
de jure quam consuetudine, et ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus per Franciscum
Domenge, nuntium seu custodem dicti concistorii
sic refarentem. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presente dicto magnifico domino deputato locali.
Dicta die, mense et anno, intus dictum concistorium, deposuit testis sequens.
Joannes Roca, parator lanae villae Sancti Felicis
// 19v // de Pallarols, dioecesis Gerundae, notus a
dicto Bartholomeo Viola, aetatis suae, prout ipse
met dixit, triginta trium annorum, parum plus
vel minus, testis citatus ad instantiam dicti Travaria, dicto nomine productus et nominatus, qui
juravit in animam suam ad Dominum Deum et
eius sancta quatuor Evangelia, in manu et posse
dicti magnifici deputati localis se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta suplicatione per dictum Franciscum Rigalt
oblata die decima tertia presentis et currentis
mensis aprilis eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que és y puch dir és
que als dos de juliol més proppassat aní jo testimoni per ordre del cònsul en cap de la vi(l)a de
Sant Faliu a trobar Joseph Campasol, cònsol segon, y Esteva Cudina, cònsol ters, ab altres personas a Sanct Esteva de Llémana, que anavan a
Gerona a donar la obediència al francès; y en
eixa qual obediència de França estigué dita vila
de Sant Feliu y vall de Estoles a fins als divuit de
novembre mes proppassat, que anà lo cònsol en
cap ab altres persones a donar-la a Espanya en lo
terme de Rupit; si bé és veritat que en lo mes de
agost vingué a la dita vila lo senyor baró de Pru,
al qual avíam donada la obediència per Espanya,
en la qual estiguéram alguns deu o dotse dias, y
estigué afins als sis de setembre, que tornaren
los gavaixs a dita vila, que prangueran los cònsols de // 20r // dita vila. Y axò és lo que sé y puc
dir». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus sive
generalibus interrogatoriis super quibus testes interrogati solent ac debent interrogari, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per
Franciscum Domenge sic referentem. Fuit sibi
lectum et perseveravit, presente dicto magnifico
domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, intus dictum consistorium Campirrotundi, deposuit testis sequens.
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Franciscus Varnach, corderius dictae villae
Sancti Felicis de Pallarols, notus a dicto Pontio
Cabanach, serdio presentis villae Campirrotundi, qui juravit per Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia in manu et posse dicti
magnifici deputati localis se dicere et deponere
veritatem omnimodam quam sciet in et super
quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus in et super contentis in dicta suplicatione per dictum Franciscum
Rigalt oblata die decima tertia presentis et currentis mensis aprilis eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et cetera. Et dixit: «Que tinch ben
entès lo contengut en dita súplica y dich que
vaig sentir a dir públicament a la dita vila de
Sanct Faliu de Pallarols, haont jo tinch ma casa,
de què lo cònsol Cudina y Campassol de Sant
Iscle y an Fàbrega, pagès de Sant Faliu, eran
anats a la ciutat de Gerona als dos de juliol mes
proppassat per donar la obediència als francesos; en la qual obediència estigué la dita vila y
vall de Estoles a fins als divuit de // 20v // novembre més proppassat, anant-(h)y jo ab lo jurat major y lo notari a Rupit, a casa d’en Sala, a
donar la obediència a Espanya o a sos ministres;
si bé estiguérem alguns deu o dotse dias que
aleshores vingué a la dita vila lo baró de Pru,
que no sabiam si éram de França o Espanya, y
axò és públich y notori a la dita vila de Sanct Feliu. Y axò és lo que sé y puch dir». Generaliter
autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus
et singulis generalitatibus, et cetera, et ad omnia
dixit quod non, sed quod fuit citatus, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto
magnifico domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, intus dictum concistorium Campirrotundi, deposuit testis sequens.
Magnificus Baudilius Malsion, consul in ordine
primo presentis villae Campirrotundi, aetatis sue
prout ipse me dixit sexanginta sex annorum, parum plus vel minus, testis citatus et ad instantiam dicti Josephi Traveria dicto nomine pro dictus, qui juravit in manu et posse dicti magnifici
deputati localis per Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia se dicere et deponere
veritatem omnimodam quam sciet in et super
quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus in et super contentis in dicta suplicatione oblata per dictum Rigalt
die decima tertia currentis ac presentis mensis
aprilis eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et
cetera. Et dixit: «Lo que sé y puch dir és que
trobant-me cònsol en primer grau de la present
vila de Camprodon aní als tres // 21r // o quatra
de juliol mes proppassat a la ciutat de Gerona en
companya de altres personas per donar la obe-

diència al duch de Noalles, que se trobava prop
Gerona, a casa de Miquel Barul, en nom de la
present vila y vegaria; y en eixa obediència estigué dita vila y vegaria a fins torní a Sant Joan
Sasfons a donar la obediència per Espanya al senyor marquès de Pru, als catorse de agost mes
proppassat, en la qual estiguéram fins als últims
de agost, que vingueran ascí los francesos de
Prats; y altre vegada estiguérem a la obediència
de Franza fins als quinse de novembre, poc més
o manco, que aní jo en nom de la vila y vegaria a
donar la obediència al rey, nostre senyor, que
Déu lo guarde, a la vila de Ripoll, al senyor don
Fernando Pinyatelli, y en eixa obediència avem
estat y estam gràcias al Senyor fins vuy. Y axò és
lo que sé y puch dir sobre lo contengut en dita
súplica». Generaliter autem, et cetera, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per dictum Franciscum Domenge, nuntium seu custodem, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presente dicto magnifico domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, intus dictum concistorium Campirrotundi, deposuit testis sequens.
Magnificus Baudilius Malsion, consul in ordine
primo presentis villae Campirrotundi, aetatis sue
prout ipse me dixit sexanginta sex annorum, parum plus vel minus, testis citatus et ad instantiam dicti Josephi Traveria dicto nomine pro dictus, qui juravit in manu et posse dicti magnifici
deputati localis per Dominum Deum et eius
sancta quatuor evangelia se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus in et super contentis in dicta suplicatione oblata per dictum Rigalt
die decima tertia currentis ac presentis mensis
aprilis eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et
cetera. Et dixit: «Lo que sé y puch dir és que
trobant-me cònsol en primer grau de la present
vila de Camprodon aní als tres // 21r // o quatra
de juliol mes proppassat a la ciutat de Gerona en
companya de altres personas per donar la obediència al duch de Noalles, que se trobava prop
Gerona, a casa de Miquel Barul, en nom de la
present vila y vegaria; y en eixa obediència estigué dita vila y vegaria a fins torní a Sant Joan
Sasfons a donar la obediència per Espanya al senyor marquès de Pru, als catorse de agost mes
proppassat, en la qual estiguéram fins als últims
de agost, que vingueran ascí los francesos de
Prats; y altre vegada estiguérem a la obediència
de Franza fins als quinse de novembre, poc més
o manco, que aní jo en nom de la vila y vegaria a
donar la obediència al rey, nostre senyor, que
Déu lo guarde, a la vila de Ripoll, al senyor don
Fernando Pinyatelli, y en eixa obediència avem
estat y estam gràcias al Senyor fins vuy. Y axò és
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lo que sé y puch dir sobre lo contengut en dita
súplica». Generaliter autem, et cetera, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per dictum Franciscum Domenge, nuntium seu custodem, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presente dicto magnifico domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, intus dictum concistorium, deposuit testis sequens.
Philipus Molas, minor dierum, pharmacopula
presentis villae Campirrotundi, dioecesis Gerundae, aetatis suae prout ipse met dixit triginta
quinque annorum, parum plus vel minus, testis
citatus et ad instantiam dicti Travaria dicto nomine pro dictus, qui juravit per Dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia in manu
et posse dicti magnifici deputati localis se dicere et
deponere veritatem omnimodam quam sci et in
super quibus interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus in et super contentis in suplicatione oblata per dictum Rigalt die
decima tertia currentis mensis aprilis eiusdem
testi lecta, et cetera. Et dixit: «Que té entesa la
dita súplica y que en tot lo present trienni esta
vila y vegaria ha estat a la obediència de Espanya, excepto des de sinch o sis de juliol, que
avian anat lo cònsol en cap de la present vila ab
altres a donar la obediència a Franza a la ciutat
de Gerona; y restà de la obediència a Franza fins
als quinse de novembre mes proppassat, poc
més o manco, que tornàrem donar la obediència en la vila de Ripoll a don Fernando Pinyatelli, governador de Vich, a Espanya. Si bé és veritat que los llochs de Bianya que són de la
vagaria de Camprodon y la vall del Bach, per ser
més cerca de Castellfollit, an estat més temps de
la obediència de Franza, que no sé fins a quin
dia. També és veritat que en lo mes de agost
tornàrem de la obediència de Espanya per la
vinguda del baró de //22v // Pru a Sancta Pau alguns vuit o deu dias, poch més o manco. Y axò
és lo que sé y puch dir sobre lo que me han interrogat». Generaliter autem, et cetera, et ad
omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus per
dictum Domenge, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit, presente dicto magnifico deputato
locali.
Die veneris vigesima nona mensis aprilis anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, in villa Oloti, Gerundensis diocesis, juravit et deposuit testis sequens.
Magnificus Jacobus Ferrusola, juris itriusque
doctor villae Oloti, Gerundensis diocessis, populatus, aetatis suae prout ipse dixit triginta quatuor
annorum completorum, testis citatus et ad instantiam Josephi Trevaria, lane paratoris, civis
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Vicensis, procuratoris substituti a Josephi Pontich, botiguerio, cive Vicensis, uti procuratore ad
hec cum facultate substituendi espetialiter et expresse constituto et ordinato a Francisco Rigalt,
valerio, cive Barchinone, uti arrendataria juris
Generalitatis totius presentis Cathaloniae principatus et comitatus Ceritaniae et etiam jurium
bullae plumbi et sigilli cerae civitatis Barchinonae
et eius collectae caeterarum omnium collectarum
dicti presentis Cathaloniae principatus et comitatus Ceritaniae, pro ut de dicta sua substitutione et potestate plene constat instrumento recepto
penes discretum Dominicum Soler Moner, notarium publicum Vicensis, die vigesima quarta
presentis et currentis // 23r // mensis aprilis, de
dicta vero constitutione et potestate dicti Pontich
plene constat instrumento publico recepto penes
discretum Thomam Simon, apostolica et regia
auctoritatibus notarium publicum Barchinone,
die vigesima secunda dicti presentis et currentis
mensis aprilis productus et nominatus, qui juravit in animam suam per Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, in manu et posse magnifici Ludovici
Atxer, deputati localis Generalis Cathaloniae in
villa Campirrotundi et eius collecta, se dicere et
deponere veritatem omnimodam in et super hiis
de quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
et super supplicationis scedula per dictum Franciscum Rigalt, arrendatarium praefatum, oblata die decima tertia dicti presentis et currentis
mensis aprilis oblata eidem testi de verbo ad verbum lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que jo, testimoni deposant, sce y puch dir sobre lo contengut y narrat en la dita supplicació a mi ara de
present llegida y per mi ben entesa és que és veritat me recordo molt bé que los sýndichs de la
prasent vila y universitat de Olot del present
bisbat de Gerona donaran la obediència al rey
christianíssim lo die dos del mes de juliol del any
pròxim passat mil sis-cents noranta-y-quatra,
després que la ciutat de Gerona fou rendida per
los ministres del dit rey christianíssim. Lo que
dich saber jo testimoni perquè fonch exa la pública veu y fama per la dita present vila de Olot
sens que may aja ohit a dir contrari. En la qual
obediència he vist jo, testimoni deposant, se
conservà la dita present vila y universitat de
Olot des de dit die dos de juliol fins a mitg mes
del mes de // 23v // agost de dit any, que se fa
per la rahó daltdita que la dita vila y universitat
donà la dita obediència al rey, nostra senyor,
que Déu guarde; en la qual obediència se conservà la dita vila y universitat fins lo die de vinty-dos del dit mes de agost, en lo qual die tornà
donar la obediència al dit rey christianíssim. Lo
que dich saber per aver vist que los dits sýndichs
de dita vila y universitat venian de prestar aque1520

lla; en la qual obediència se és conservada la dita
present vila y universitat de Olot des de dit die
de vint-y-dos del dit mes de agost fins lo die de
tres del present y corrent mes de abril; en lo
qual die tornà donar la obediència al dit rey,
nostre senyor, que Déu guarde; en la qual obediència veig jo testimoni que vuy encara se conserva. Lo que dich saber jo testimoni per aver
vist y véurer que en dits respective temps governaven y an governat y governan los ministres
del(s) dits senyors reys. E.s emperò la veritat
que, no obstant la obediència que.s donà en lo
dit mes de agost, que fou donada al molt il·lustre senyor baró de Prohe, viu jo testimoni que
los miquelets de Fransa que estavan de guarnició en Sancta Pau los demés dels dies governaven y se passejaven per la dita present vila de
Olot, impedint-nos tots o la major part dels effectes que la obediència de nòstron senyor rey
de Espanya nos podia donar, com ere impedir
molts comerços y moltas col·lectas. Y assò és la
pura y real veritat per lo jurament que tinch
prestat». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus sive generalibus interrogatoriis super quibus
testes interrogati solent et debent, tam // 24r // de
jure quam de consuetudine, et ad omnia dixit
ipse testis quod non, sed quod fuit citatus et debite
compulsus pro huiusmodi veritatis testimonio
perhibendo per Christophorum Bruguer, nuntium juratum curiae regiae villae et termini
Oloti, ad id que electum sic referentem. Fuit sibi
lectum et perseveravit, presente dicto magnifico
domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, in dicta villa Oloti, juravit et deposuit testis sequens.
Honorabilis Matheus Prat, botiguerius pannorum lanae villae Oloti, Gerundensis diocessis, populatus, aetatis suae prout ipse dixit quadraginta novem annorum, parum plus vel minus, testis
citatus et ad instantiam dicti Josephi Trevaria,
dicto nomine productus et nominatum, qui juravit in animam suam, et cetera, in manu et posse
dicti magnifici Ludovici Atxer, deputati localis,
se dicere et deponere veritatem omnimodam
quam sciet in et super hiis de quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta supplicatione per dictum Franciscum Rigalt oblata die decima tertia presentis et currentis mensis aprilis oblata eidem testi de verbo ad
verbum lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que jo, testimoni deposant, sce y puch dir sobre lo contengut y narrat en la dita supplicació a mi ara de
present llegida és que és veritat que lo dia de
dos del mes de juliol del any pròxim passat mil
sis-cents noranta-y-quatra, jo, testimoni depo-

sant, en companya del doctor Magí Figuerola y
de Pera Pau Ferrussola, adroguer, y de Pere
Castanyer, blanquer, tots de la present vila de
Olot, per virtut de elecció feta per los senyors
cònsols y concell general de la // 24v // dita present vila y universitat de Olot y per orde llur,
anaren juns <h>a donar y prestar la obediència
en la ciutat de Gerona al rey christianíssim y per
ell al duch de Noalles, després de erer-se rendida la dita ciutat de Gerona al dit rey christianíssim. Y se conservà la dita obediència fins als catorze o quinze del mes de agost del dit any
pròxim passat, en la qual die se donà prest la
obediència al rey, nostre senyor, de Espanya,
que Déu guarde, y per ell al senyor baró de Prohe. Y durà la dita obediència del dit die fins al
vint-y-dos del dit mes de agost, que per part del
exèrcit del dit rey christianíssim vingué en la
dita present vila de Olot, en lo qual die viu que
la dita obediència se donà a dits francessos y jo
testimoni hi entrevinguí sempre en las ditas
obedièncias y prestació de aquellas. En la qual
obediència he vist jo testimoni que se és conservada la dita present vila y universitat de Olot des
de dit die de vint-y-dos del dit mes de agost
sempre fins lo die tres del present y corrent mes
de abril, en lo qual die tornà donar la obediència al dit rey, nostra senyor, que Déu guarde; y
també hi fuý jo testimoni present quant se donà
y prestà dita obediència. En la qual obediència
veig jo testimoni que se conserva encara vuy, y
assò dich saber per véurer-ho y aver-ho vist axís
com tinch dit y ser-hi estat y entrevingut jo testimoni sempre en las prestacions y functions de
dita obediència. Y assò és la pura y real veritat
per lo jurament que tinch prestat y de dites coses en és estada sempre la pública veu y fama per
la dita present vila de Olot». Generaliter autem
fuit ipse testi(s) interrogatus super // 25r // omnibus et singulis generalitatibus sive generalibus interrogatoriis super quibus testes interrogati solent
et debent, tam de jure quam de consuetudine, et
ad omnia dixit ipse testis quod non, sed quod fuit
citatus et debite compulsus pro huiusmodi veritati testimonio prehibendo per Christophorum Bruguer, nuntium juratum curiae regiae villae et
termini Oloti, ad id que electum sic refarentem,
et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, presente
dicto magnifico domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, in dicta villa Oloti, juravit et deposuit testis sequens.
Honorabilis Eudaldus Morato, taulerius Generalis Cathaloniae in villa et termino Oloti, Gerundensis diocesis, populatus, aetatis suae prout
ipse dixit triginta septem annorum, parum plus
vel minus, testis citatus et ad instantiam dicti Josephi Trevaria, dicto nomine productum et nominatum, qui juravit in animam suam, et cetera,
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in manu et posse dicti magnifici deputati localis,
et cetera, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super hiis de quibus inferius
interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta supplicatione per dictum Franciscum Rigalt oblata die decima tertia presentis et currentis mensis aprilis eidem testi de verbo ad verbum
lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que jo, testimoni
deposant, sce y puch dir sobre lo contengut y
narrat en la dita supplicació a mi ara de present
llegida és que és veritat viu jo testimoni que lo
die de dos de juliol del any pròxim passat mil ciscents noranta-y-quatra se tingué en la present
vila y universitat de Olot concell general, en lo
qual concell se entrevin- // 25v // gué jo y hi fuý
present y resolgueren tots que, attès lo exèrcit
francès avie rendida la ciutat de Gerona y que
en lo castell de Santa Pau, que és sols una llegua
prop de la dita present vila de Olot, hi avia ja
guarnició de francesos, se anàs per part de dita
vila y universitat <h>a prestar y donar la obediència a dits francesos en dita ciutat de Gerona;
y elegiren quatra personas per lo dit effecte, ço
és, lo doctor en lleys Magí Figuerola, Pere Pau
Ferrussola, adroguer, Matheu Prat, botiguer, y
a Pere Castanyer, blanquer, tots de la dita present vila de Olot; los quals viu passar tots a cavall devant la mia casa per a donar y prestar la
dita obediència en la dita ciutat de Gerona. Y
després que hagueran prestada y donada la dita
obediència al duch de Noalles en Gerona lo die
deset del dit mes de juliol, tinguí jo testimoni
un mandato de misser Collares per part de
França perquè jo donàs compte, essent veritat
que no.s devia cosa perquè los arrendataris tenian satisfacció fins lo últim del mes de juny del
dit any mil sis-cents noranta-y-quatra. La qual
obediència viu jo testimoni se conservà de dit
die de dos de juliol fins als quinze del mes de
agost de dit any pròxim passat de mil cis-cents
noranta-y-quatra, en lo qual die se donà y prestà
viu jo per lo(s) senyors cònsols i universitat de la
present vila al rey, nostre senyor, de Espanya,
que Déu guarde, y per ell al senyor baró de Prehe; y viu que sols durà dita obediència fins als
vint-y-dos del dit mes de agost, en lo qual die
tornaren donar la dita obediència als dits francessos que vingueren estar y habitar en la dita
present vila de Olot. La qual obediència he vist
ha durat y se és observada de dit die // 26r // de
vint-y-dos de agost sempre fins als tres del present y corrent mes de abril, en lo qual die se
tornà donar la obediència al dit rey, nostra senyor, de Espanya, que Déu guarde. La qual he
vist jo y veig que de dit die fins vuy se és conservada y se conserva y observa. Encara és veritat
que viu jo testimoni que en lo dit temps de
quinze de agost fins a vint-y-dos de dit mes, en-
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cara que se agués donada la obediència a nòstron rey de Espanya los miqualets de França que
estavan de guarnició en lo castell de Santa Pau
los demés del(s) dits dies governaven y se passejaven per la dita present vila de Olot, impedint
los effectes de la dita obediència a favor de nòstron rey, que Déu guarde. Y assò és la pura y
real veritat per lo jurament que tinch prestat y
de dites coses és estada sempre y és també la pública veu y fama per la dita present vila de
Olot». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus
sive generalibus interrogatoriis super quibus testes
interrogati solent et debent, tam de jure quam de
consuetudine, et ad omnia dixit ipse testis quod
non, sed quod fuit citatus et debite compulsus pro
huiusmodi veritati testimonio perhibendo per Christophorum Bruguer, nuntium juratum curiae
regiae villae et termini Oloti, ad id que electum
sic refarentem, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto magnifico domino deputato locali.
Dictis die, mense et anno, in dicta villa Oloti, juravit et deposuit testis sequens.
Petrus Castanyer, blanquerius villae Oloti, Gerundensis diocesis, aetatis suae prout ipse dixit
quadraginta annorum, parum plus // 26v // vel
minus, testis citatus et ad instantiam dicti Josephi Trevaria, dicto nomine productum et nominatum, qui juravit in animam suam, et cetera, in
manu et posse dicti magnifici Ludovici Atxer, deputato localis, et cetera, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super hiis de
quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta supplicatione per dictum Franciscum Rigalt oblata die decima tertia presentis et currentis mensis aprilis eidem testi de verbo ad verbum
lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que jo, testimoni
deposant, sce y puch dir sobre lo contengut y
narrat en la dita supplicació a mi ara de present
llegida y per mi ben entesa és que és veritat me
recordo molt bé jo testimoni que lo die de dos
del mes de juliol del any pròxim passat mil siscents noranta-y-quatre, jo, testimoni deposant,
en companya del doctor Magí Figuerola y de
Pera Pau Ferrussola, adroguer, y de Matheu
Prat, botiguer, tots de la present vila de Olot,
per virtut de elecció feta per los senyors cònsols
y consell general de la dita present vila y universitat de Olot y per orde llur, anaren juns <h>a
donar y prestar la obediència en la ciutat de Gerona al rey christianíssim de França y per ell al
duch de Noallas, després de ésser-se rendida la
dita ciutat de Gerona al dit rey christianíssim. Y
se conservà, viu jo testimoni, la dita obediència
fins als quinze del mes de agost del dit any prò1522

xim passat, en lo qual die se donà y prestà la
obediència al rey, nostra senyor, de Espanya,
que Déu guarde, y per ell al senyor baró de Prohe. Y durà la dita obediència del dit die fins als
vint-y-dos del dit mes de agost, en lo qual die
part del exèrcit francès vingué en la dita present
vila de Olot, en lo qual die viu //27r // se tornà a
donar la obediència al dit rey christianíssim. En
la qual obediència he vist jo testimoni que se és
conservada la dita present vila y universitat de
Olot sempre des de dit die de vint-y-dos de dit
mes de agost fins lo die de tres del present y corrent mes de abril, en lo qual die viu jo testimoni
se tornà donar la obediència al dit rey, nostre
senyor, que Déu guarde. En la qual obediència
veig jo testimoni que se conserva encara vuy la
dita present vila y universitat de Olot. Y assò és
la pura y real veritat per lo jurament que tinch
prestat y de dites coses és y és estada sempre la
pública veu y fama per la dita present vila de
Olot». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus et singulis generalitatibus
sive generalibus interrogatoriis super quibus testes
interrogati solent et debent, tam de jure quam de
consuetudine, et ad omnia dixit ipse testis quod
non, sed quod fuit citatus et debite compulsus
pro huiusmodi veritati testimonio perhibendo per
Christophorum Bruguer, nuntium juratum curiae regiae villae et termini Oloti, ad id que electum sic refarentem, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit, presente dicto magnifico domino deputato locali.
Die prima mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, in
villa Campirrotundi et concistorio deputationis
localis eiusdem villae, deposuit testis sequens.
Josephus Pusalgues, sartor villae Rivipulli, notus
a presenti consistorio, aetatis suae prout ipse me
dixit triginta sex annorum, parum plus vel minus, testis citatus et ad instantiam dicti Josephi
Travaria, dicto nomine, qui juravit per Dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia in
manu et posse dicti magnifici Ludovi- // 27v // ci
Atxer, deputati localis, se dicere et deponere veritatem omnimodam quam sciet in et super hiis de
quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta supplicatione oblata per dictum Rigalt dicto nomine die terdecima mensis aprilis proxime
dimissa eisdem testi de verbo ad verbum lecta, et
cetera. Et dixit: «Jo testimoni tinch entès lo
contengut en la dita suplicació y lo que sé y
puch dir és de què als vint-y-set o vint-y-vuit de
agost mes proppassat donà la vila de Ripoll la
obediència als francessos estavan al cap Sacosta.
Y assò dich saber que veu anar lo batlle de Ripoll y lo clavari ab altres que digueren anavan

donar la obediència a Franza després de dit dia,
que vingueren molta partida de gent de Franza,
infantaria y cavallaria, dins la vila de Ripol, al darrer de agosto o primer de setembre, la qual viu
jo moltas vegadas. En la qual obediència de
Franza estiguéram fins als nou o deu de novembre més proppassat. Y assò dich saber-(h)o perquè en eix temps no se obeÿan sinó ordres de
Franza, y després de dits dias nou o deu de novembre més proppassat se donà la obediència a
Espanya a don Fernando Pinyatelli, que s’i anà a
Sant Quirze, en la qual estam fins vuy, gràcias al
Senyor. Y en dit termini que estiguérem a la
obediència de Franza jo no poguí col·lectar perquè col·lectava per Espanya, y després de què se
anà a Sant Quirze col·lectí per Espanya. Y assò
és públich y notori a la vila de Ripoll y eixa és la
veritat». Generaliter autem, et cetera, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatus, et cetera, si bé és veritat que so estat y som col·lector
dels dits drets de Ripoll y Sant Joan las (Abadessas). Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto mag- // 28r // nifico domino deputato locali.
Dictis die prima may eiusdem anni a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
quinto, intus dictum consistorium, deposuit testis
sequens.
Joannes Benet, negotiator villae Rivipulli, dioecesis Vicensis, notus a presenti consistorio, aetatis
suae prout ipse me dixit triginta trium vel triginta quatuor annorum, parum plus vel minus,
qui juravit per Dominum Deum, et cetera, in
manu et posse dicti magnifici deputati localis se
dicere et deponere veritatem omnimodam quam
sciat in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta supplicatione oblata per dictum Rigalt die
terdecima mensis aprilis proxime dimissi eisdem
testi de verbo ad verbum lecta, et cetera. Et dixit:
«Lo que sé y puch dir és que lo dia de sanct
Agustí, que fonch als vint-y-vuit de agost mes
proppassat, viu jo testis anar lo balle y clavari de
Ripoll ab altres al cap Sacosta a donar la obediència als francessos, y jo després los viu al cap
Sacosta ab los francessos ab altre gent. En la
qual obediència estigué la vila de Ripoll fins a la
vigília de sant Martí, que és als deu de novembre mes proppassat, que se donà la obediència a
Espanya a don Fernando Pinyatelli per los senyors cònsols de la dita vila, en la qual estam
fins vuy. Y axò dich saber perquè en eix termini
des que se donà la obediència a Franza fins que
los cònsols de Ripoll anaren tornar la obediència a Espanya se tingueren de obeyr los ordres
de Franza. Y assò és públich y notori en la dita
vila de Ripoll». Generaliter autem fuit ipse interrogatus, et cetera, et ad omnia dixit quod non,
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sed quod fuit citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et
persevera- // 28v // vit, presente dicto magnifico
deputato locali.
Dictus die, mense et anno, intus dictum consistorium deputationis localis Campirrotundi, deposuit testis sequens.
Franciscus Blanxart, parator villae Sancti Joannis de Abbatissis, dioecesis Vicensis, notus a dicto
magnifico deputato locali, aetatis suae prout ipse
met dixit quinquaginta annorum, parum plus
vel minus, testis citatus, et cetera, qui juravit per
Dominum Deum, et cetera, in manu et posse dicti magnifici deputati localis se dicere et deponere
veritatem omnimodam quam sciet in et super
quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta suplicatione oblata per dictum Rigalt die
terdecima mensis aprillis proxime dimissi eisdem
testi lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que sé y puch
dir és que als deu de juliol mes proppassat de
mil sis-cents noranta-y-quatra aní jo com a síndich de la vila de Sant Joan las Abadessas junt ab
un cònsol de la dita vila des de la dita vila a Gerona de ordre del concell de la dita vila de Sant
Joan per una carta víam rebuda de Franza per
anar véurer jurar lo duch de Noalles a Gerona; y
sent allí ab lo dit cònsol nos demanaren la obediència, la qual donàrem luego en nom de la
vila de Sant Joan las Abadessas al intendant y
Collares. Y estiguérem en eixa obediència de
Franza fins als catorce de agost mes proppassat,
no sols la vila sinó també tota la batllia, que
aleshores se tornà donar la obediència a Espanya, al senyor baró de Pru, a Castellfollit. Y en
eixa obediència estiguéram fins als vint-y-set de
agost mes proppassat, en lo qual dia tornà lo balla ab dos cònsols per tornar // 29r // donar la
obediència a mosur Major de Prats, que comendava al cap Sacosta, que jo lo endemà (h)y aní y
enrelleví lo cònsol era quedat allí perquè se’n
anàs, y me digueren avian donada la obediència.
Y en tant és veritat que viu jo testis que nos feyan portar los francesos provissions de pa y
carns y gent per guardar los passos, que viu jo
en diferents parts. Y en exa obediència de Franza estiguérem fins a la vigília de sant Martí, que
és a deu de novembre, que vingueren los michalets y dragons de Espanya, y luego lo batlle
anà a Ripoll ab lo canonge Soler y un cònsol a
donar la obediència a don Fernando Pinyatelli
per Espanya, en la qual estam fins vuy, tenint
allí algun poca de guarnició. Y assò dich jo saber
per aver-ho vist y aqueixa és la públicha veu y
fama en la dita vila de Sant Joan. Y també és veritat que viu al cap Sacosta ab los francesos Lluís
Tulló, clavari de Ripoll, junt ab altres, dient-se
públicament que eran anats donar la obediència
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xart, parayre, y Anthoni Saraus, cònsol en cap, a
Gerona, y després me digué dit Blanxart que la
avian donada la obediència a Franza, y axís se
deya que la avian donada en dita vila. Y sé molt
bé de que als deu de novembre o als onze més
proppassat vingueren los dragons de Espanya y
donaren la obediència a Espanya, en la qual estan fins vuy, y no (h)y sé altre cosa». Generaliter
autem, et cetera, et dixit quod non, sed quod fuit
citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presente dicto magnifico deputato locali.

per Ripoll, y també estigueren a Ripoll en la
mateixa obediència de Franza fins als nou o deu
de dit mes de novembre, vehent jo tropas de
Franza que anaren allà als últims de agost». Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus, et cetera, et ad omnia dixit quod non, sed quod fuit
citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit,
presente dicto magnifico deputato locali.
Dictis die, mense et anno, intus dictum consistorium villae Campirrotundi, deposuit testis sequens.

Copia originalis processus testium receptum per
magnificum deputatum localem villae ac collectae Campirrotundi, dioecessis Gerundae, una
cum insertis in his precedentibus sexdecim papirei
foleis huius formae presenti non comprehendo penes dictum Pontium Brandia, auctoritatibus
apostolica ac regia notarium publicum villae
Campirrotundi ac scribam deputationis localis
eiusdem villae, per me Josephum Brandia, auctoritatibus apostolica ac regia connotarium eiusdem villae Campirrotundi, correcta et comprobata licet aliena manu fideliter scriptaque
sumpta fuit ab eius originali ac propter senectutem dicti Pontii Brandia, patris ac connotarium, de licentia magnifici regentis vicariam
//30v // Campirrotundi ut eidem copia tanquam
suo originali hanc remissam aprobatorium predictum manu propria plena fides hadibeatur hic
me subscribo et meum quo utor in claudendi instrumentis, die nona mensis may anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
quinto, rogatus appono sig+num.

Joannes Nono, mulio villae Sancti Joannis de
Abbatissis, dioecesis Vicensis, notus a dicto diputato locali, aetatis suae prout ipse met dixit viginti duorum annorum, pa- // 29v // rum plus vel
minus, testis citatus ad instantiam dicti Traveria, dicto nomine se dicere et deponere veritatem
omnimodam quam sciet in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit interrogatus super contentis in dicta supplicatione oblata per dictum Rigalt die terdecima mensis aprilis proxime dimissa eisdem testi
lecta, et cetera. Et dixit: «Que me recordo molt
bé que des de deu del mes de juliol als tretse de
dit mes proppassat anà Francesch Blanxart ab lo
cònsol Seraus de la vila de Sant Joan las Abadesas a Gerona a aportar la obediència als francessos, y aqueixa era la pública veu y fama a la vila
de Sant Joan. Y en eixa obediència de Franza
(h)y estiguérem fins a la vigília de sant Martí,
que vingueren los michalets de Espanya y los
dragons de Espanya en dita vila, que jo ne tinguí dos en ma casa. Y axò és lo que sé y puch
(dir) y en dita vila és pública y notori». Generaliter autem, et cetera, et ad omnia dixit quod
non, sed quod fuit sitatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto magnifico deputato locali.
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Dictis die, mense et anno, intus dictum consistorium Campirrotundi, deposuit testis sequens.
Joannes Blanxart, botiguerius pannorum villae
Sancti Joannis de Abbatissis, dioecesis Vicensis,
notus a dicto magnifico deputato locali, testis citatus ad instantiam dicti Travaria, dicto nomine, qui juravit per Dominum Deum, et cetera, in
manu et pone dicti magnifici deputati localis se
dicere et deponere veritatem omnimodam quam
sciet in et super quibus inferius interrogabitur.
Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
dicta // 30r // suplicatione oblata per dictum Rigalt die terdecima mensis aprillis proxime dimissi eisdem testi lecta, et cetera. Et dixit: «Lo que sé
y puch dir és que dels deu als tretse de juliol mes
proppassat anaren de Sant Joan Francesch Blan1524

Número 251.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al die present de deputats y oÿdors de
comptes del tres estaments proposan a vostra
magestat los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich del capítol
de Vich, que vaca per mort del doctor y canongeb Francisco Colldelram, se proposan:
Don Jaume Cortada, ardiaca y canonge de
Vich.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 372v i 373r del trienni 1692-1695.
b. y canonge interlineat.

ria de Tàrrega que vaca per mort de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:

Lo doctor Salvador Riera, canonge de Vich.
Per lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós que
vaca per mort de fra don Francisco de Pons, se
proposan:

Mossèn Francisco Vila y Casamitjana.
Mossèn Francisco Vilana.

Lo doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau del
Camp y de la Portella.
Lo doctor fra Joseph Pi, camarer de Banyoles.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Urgell que vaca per mort de mossèn Francisco
Descallar y Ollers, se proposan:

Deputats militars.

Mossèn Joseph de Marymon.
Mossèn Llorens de Barutell.

Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per mort de mossèn Lluýs
Areny, se proposan:

Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort del doctor // 2r // missera Joseph
Pujades, se proposan:

Mossèn Garau de Peguera.
Mossèn Anthon Granollachs y de Ardena.
Per altre lloch de deputat militar de dita vegueria de Barcelona que vaca per munta del lloch
de militar al lloch de noble don Balthesar de
Bru y Canta, se proposan:
Mossèn Joan de Copons y Grimau.
Mossèn Martí Sabater y de Agullana.
1v

Diputats reals.

Per lo lloch de deputat noble de la vegueria de
Gerona y sots-vegueria de Besalú que vaca per
mort de dons Joan de Cruÿlles y Sitjar, se proposan:

Mestre Francesc Orriols.
Mestre Joseph Oliver.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mestre Pau Fuster, se proposan:
Lo doctor misser Gerònym Martí.
Lo doctor misser Joseph Martí.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mestre Joan Alòs, se proposan:

Don Miquel Joan Tavarner y d’Ardenaa.
Don Anthon Móra y Xammar.

Lo doctor misser Melcior Prous.
Lo doctor misser Rafel Llampillas y Prous.

Per altre lloch de deputat militar de la dita vegueria de Gerona y sots-vegueria de Besalú que
vaca per mort de mossèn Anthon Rocabertí y
Pau, se proposan:

Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per haver muntat del estat real al militar
mossèn Jaume Falguera, se proposan:
Lo doctor misser Domingo Pinyol.
Lo doctor misser Salvador Ribes.

Mossèn Joseph March y de Jalpí.
Mossèn Joseph de Sala.
Per lo lloch de deputat noble de la vegueria de
Vilafranca del Penadès que vaca per mort de
don Joan Baptista Pastor, se proposan:

Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per renúncia del doctor misser Fèlix Molins, se proposan:
Lo doctor misser Fèlix Molins, menor.
Lo doctor misser Joan Julià y Marcas.

Don Balthasar de Bru y Canta.
Don Anthon de València.
Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tàrrega que vaca per mort de mossèn Francisco
de Asprer, se proposan:
Mossèn Francisco de Olsinellas.
Mossèn Joseph Pons y de Meca.

Per lo lloch de deputat real de Lleyda que vaca
per mort de misser Joan Casanovas, se proposan:
Misser Anthon Pastor y de Ferrer.
Misser Joseph Pastor.

Per altre lloch de deputat militar de dita vegue-

Per altre lloch de deputat real de Lleyda que
vaca per mort de misser Miquel Menguilla, se
proposan:

a. a continuació ratllat comte de Darnius.

a. a continuació ratllat mestre.
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Lo doctor Ignasi Gomar y Vilaplana.
Misser Miquel Tarrós.

Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona que vaca per munta de mossèn
Miquel Joan Tavarner y d’Ardena de oÿdor a
deputat, se proposan:

Per lo lloch de deputat real de mà major de Gerona que //2v // vaca per mort del doctor misser
Francisco Romaguera, per no haver-hi més subjectes puguen ésser insiculats, se proposa tantsolament:

Mossèn Ignasi Rius.
Mossèn Joan Sellés.

Misser Francisco Guitar.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sots-vegueria de Besalú que vaca per
mort de mossèn Joseph Gorgot, se proposan:

Per altre lloch de dita mà mayor de Gerona que
vaca per mort de misser Francisco Guitart, per
no haver-hi més subjectes puguen ésser insiculats, se proposa tantsolament:

Mossèn Ermangol de Peguera.
Mossèn Vallerià de Alentorn.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tarregona que vaca per munta de mossèn Francisco Vila y Casamitjana de oÿdor a deputat, se
proposan:

Misser Balthasar Ferrer.
Per altre lloch de deputat real de dita mà mayor
de Gerona que vaca per mort de misser Rafel
Masdéu, per no haver-hi més subjectes puguen
ésser insiculats, se proposa tantsolament:

Mossèn Francisco Junyent y Vergós.
Mossèn Carlos Alemany y Fontanella.

Lo doctor misser Anthon Grató Perpinyà.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Manresa que vaca per mort de mossèn Francisco de Pons, se proposan:

Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del capítol de
Barcelona que vaca per mort del doctor y canonge Francisco Amigant, se proposan:
Don Dalmau de Copons
y Grimau,
Rafael Thomàs Montagut,

}

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Vilafranca de Penadès que vaca per munta de
mossèn Garau de Peguera de oÿdor a deputat,
se proposan:

canonges
de Barcelona.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del capítol de
Urgell que vaca per mort del doctor y canonge
Joan Rovira, se proposan:
Lo doctor Joseph
de Salvador,
Lo doctor Gerònym Nét,

}

Mossèn Joseph de Amat y Planella.
Mossèn Joseph de Meliante.

3v

Mossèn Francisco de Agulló y Çagarriga.
Mossèn Anthon de Bru.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Tàrrega que vaca per munta de mossèn Francisco Olsinellas de oÿdor a deputat, se proposan:

canonges
de Barcelona.

Mossèn Francisco Descallar y de Tord.
Mossèn Francisco Tord y de Tord.

Oÿdors militars.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per munta de mossèn Joseph de Marymon de oÿdor a deputat, se proposan:
Mossèn Francisco de Balaguer.
Mossèn Francisco de Sort.

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca
per mort del doctor misser Bernat Fornés, se
proposan:
Mossèn Gerònym Mascaró y de Llusàs, ciutedà.
Mestre Ignasi Juliol.

Per altre lloch de oÿdor militar de dita vegueria
de Barcelona // 3r // que vaca per mort de
mossèn Joseph Pons, se proposan:
Mossèn Carlos Fivaller.
Mossèn Ramon Ciscar.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per mort del doctor Joseph Comerma, se
proposan:
Mossèn Joan Ribes, ciutedà.
Lo doctor misser Rafel Bruguera.
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de
} mercaders
Gerona.

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per mort de mestre Joseph Capllonch, se
proposan:

Mossèn Jaume Camps,
Mossèn Joseph Boer,

Misser Ramon Sabater, ciutedà.
Lo doctor misser Pau Pinyol.

Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa que vaca
per mort de mossèn Joseph Thomàs, se proposan:

Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per haver passat del estat real al militar
mossèn Jaume Falguera, menor, se proposan:

Mossèn Francisco Peris,
mercader,
Mossèn Joseph Andreu Alaix,
notari,

Lo doctor misser Joseph Orlau.
Lo doctor misser Grisantó Moix.
4v

Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per munta de mossèn Anthon Pastor y de Ferrer
de oÿdor a deputat, se proposan:

}

de Tortosa.

Per lo lloch de oÿdor real de Vich que vaca per
mort de mossèn Francisco Sauleda y Ribot, se
proposan:
Lo doctor misser Emanuel Mas.
Lo doctor misser Ignasi Coll.

Mossèn Agustí Llopis.
Lo doctor misser Barthomeu Mesonada.

Dat en Barcelona, als XXXI de maig MDCLXXXXV.
4r

Per altre lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Joan Baptista Martí, se proposan:

Don Joseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú.
Doctor Esteve Serra y Vileta. Don Pau Aquiles.
Doctor Jaume Burguès, canonge de la santa
iglésia de Gerona. Narcís Bofill. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.

Lo doctor Emanuel Peyró.
Lo doctor Barthomeu Mesonada.
Per altre lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Anthon Ortiga, se proposan:

Locus + sigilli.

Lo doctor misser Joan Baptista Bullfarines.
Lo doctor misser Agustí Salla.

Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae subrrogatus.

Per lo altre lloch de oÿdor real de Lleyda que
vaca per munta de oÿdor a deputat del doctor
Ignasi Gomar y Vilaplana, se proposan:
373r
/5r

Mestre Gerònym Roig.
Lo doctor misser Barthomeu Mesonada.

Número 252.
Senyora:

Per altre lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort de mestre Francisco París se proposan:
Mestre Joseph Sales.
Lo doctor misser Agustí Pallàs.
Per lo lloch de oÿdor real de mà mayor de Gerona que vaca per munta de oÿdor a deputat de
mossèn Francisco Guitart, per no haver-hi més
subjectes puguen ésser insiculats, se proposa
tantsolament:
Mossèn Joan Romaguera.
Per lo lloch de oÿdor real de mà mitjana de Gerona que vaca per mort de mossèn Narcís Martorell, se proposan:
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al die present en las bollas dels oficis
de la casa de la Deputació de dit General proposan a vostra magestat los subjectes contenguts
en lo infraescrit memorial.
Bolsa de assessor y advocat fiscal.
Per lo lloch militar de assessor que vaca per
mort del doctor Francisco Asprer, se proposan:
Lo doctor don Joseph de Càncer.
Lo doctor Joseph de Llenas.
Lo doctor Ignasi de Oriola.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 372v i 373r del trienni 1692-1695.
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[ 1695 ]

Per lo lloch de assessor que vaca per mort del
doctor misser Francisco Guitart, se proposan:
Lo doctor misser Balthasar Prous.
Lo doctor misser Melcior Prous.
Lo doctor misser Rafel Llampillas y Prous.

Lo doctor Domingo
Fogueras,
Andreu Foix,
6r

Per altre lloch real de assessor que vaca per renúncia del doctor misser Fèlix Molins, se proposan:

}

canonges
de Barcelona.

Per lo lloch militar de regent los comptes que
vaca per mort de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:
Mossèn Joseph de Terré y Granollachs, de present deputat militar.
Mossèn Anthon Granollachs y de Ardena.
Mossèn Domingo Rovira.

Lo doctor misser Fèlix Molins, menor.
Lo doctor misser Joan Julià y Marcas.
Lo doctor misser Joachim Burniach.
Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch real de regent los comptes que vaca
per haver passat de estament real al militar
mossèn Jaume Falguera, se proposan:

Per lo lloch ecclesiàstich de donador de ploms
que vaca per mort // 5v // del doctor y canonge
Francisco Amigant, se proposan:

Lo doctor misser Francisco Ametller.
Lo doctor misser Pau Colomer.
Lo doctor misser Joseph Montaner.

Lo doctor fra Anthon de Planellas y Cruÿlles,
abat de Besalú, de present deputat ecclesiàstich.
Lo doctor fra Joseph Pi.
Lo doctor Galderich de Senjust.

Per altre lloch real de regent los comptes que
vaca per mort de mestre Joan Alòs, se proposan:
Lo doctor mossèn Esteve Serra y Vileta, de present deputat real.
Mossèn Ramon Sabater, ciutedà.
Lo doctor misser Domingo Pinyol.

Per lo lloch militar de donador de ploms que
vaca per mort de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:

Bolsa de exactor.
Mossèn Anthon de Muxiga y Ferrer.
Mossèn Anthon de Muxiga y Ginebreda.
Mossèn Joseph de Olsina y Riusech.

Per lo lloch militar de exactor que vaca per mort
de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:

Per altre lloch de donador de ploms militar que
vaca per mort de mossèn Lluýs Areny, se proposan:

Don Pau Aquiles, de present oÿdor militar.
Mossèn Joseph Duran.
Mossèn Miquel Sentís.

Mossèn Joseph Emanuel de Terré y Peguera.
Mossèn Joan de Josa.
Mossèn Joseph de Ponterró.

Per lo lloch real de exactor que vaca per mort de
mestre Joan Alòs, se proposan:
Mossèn Joseph Manya,
Mossèn Miquel Colomer,
Mossèn Joan Maymó,

Bolsa de regent los comptes.
Per lo lloch ecclesiàstich de regent los comptes
que vaca per mort de fra don Francisco de Pons,
se proposan:
Lo doctor fra Benet Sala, abat
Fra don Jaume March, prior
Fra Bruno de Antich, sagristà

}

de Santa Maria
de Gerri.

Per altre lloch ecclesiàstich de regent los comptes que vaca per mort del doctor y canonge
Francisco Amigant, se proposan:

6v

mercaders de
Barcelona.

Bolsa de receptor de la bolla.
Per lo lloch ecclesiàstich de receptor de la bolla
que vaca per mort del doctor y canonge Francisco Amigant, se proposan:
Lo doctor fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, de present deputat ecclesiàstich.
Fra Anthon de Padellàs.
Lo doctor fra Joseph Bach.

Don Lluýs de Josa, ardiaca de Santa Maria del
Mar y canonge de Barcelona.
a. a continuació ratllat mercader.
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}

Per lo lloch real de síndich que vaca per mort de
mestre Joan Alòs, se proposan:

Per lo lloch militar de receptor de la bolla que
vaca per mort de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:

Lo doctor mossèn Jacintho Dou,
Misser Esteve Dou,
Lo doctor misser Jaume Balart,

Lo doctor misser Francesc de Cardona y Vidal.
Mossèn Balthasar Riba.
Lo doctor misser Fortunat de Parrella.

ciutedans.

Per altre lloch real de síndich que vaca per mort
de mossèn Joseph Thomàs, se proposan:

Per lo lloch real de receptor de la bolla que vaca
per mort del doctor misser Vicens Sabater y
Gleu, se proposan:

Lo doctor misser Jaume Balart.
Lo doctor misser Miquel Coll.
Lo doctor misser Joseph Coromines.

Lo doctor misser Pau Romà.
Lo doctor misser Ignasi Comes y Puigvert.
Lo doctor misser Francisco Joclà y Gil.

Bolsa de ajudant segon de la escrivania major.
Per lo lloch de ajudant segon de la escrivania
mayor que vaca per mort de Gerònym Llampillas, se proposan:

Per altre lloch real de receptor de la bolla que
vaca per mort de mestre Joan Alòs, se proposan:

7r

}

Lo doctor misser Esteve Serra y Vileta, de present deputat real.
Lo doctor misser Jacintho Dou.
Mestre Francesc Fornells.

Gerònym Planes,
Simon Gallart,
Miquel Llorell,

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.

Bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita.

Per lo lloch real de escrivent ordinari de regent
los comptes que vaca per mort de mossèn Narcís Martorell, se proposan:

Per lo lloch de assessor y advocat fiscal de la visita que vaca per mort de misser Joseph Pujades,
se proposan:

Mestre Pere Joan Soler.
Mestre Jacintho Gibert.
Mestre Francisco Serch.

Lo doctor misser Jaume Balart.
Lo doctor misser Miquel Coll.
Lo doctor misser Joseph Coromines.

Per altre lloch real de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de mossèn
Joseph Thomàs, se proposan:

Per altre lloch de assessor y advocat fiscal de la
visita que vaca per mort del doctor misser Joseph Delfau, se proposan:

Lo doctor misser Esteve Serra y Vileta, de present deputat real.
Mossèn Joan Martí.
Lo doctor misser Pau Pinyol.

Lo doctor don Pau Aquiles, de present oÿdor
militar.
Lo doctor misser Ramon Girona.
Lo doctor Emanuel Mas y Soldevila.

Bolsa de síndich.

Per altre lloch de assessor y advocat fiscal de dita
visita que vaca per mort del doctor misser Francisco Asprer, se proposan:

Per lo lloch ecclesiàstich de síndich que vaca per
mort del doctor y canonge Francisco Amigant,
se proposan:
Lo doctor fra Galderich de Senjust y Pagès.
Fra Joseph Sebadí.
Fra Francisco de Xammar.

Don Pau Aquiles, de present oÿdor militar.
Mossèn Joseph Duran.
Mossèn Joseph Sentís.

notaris reals causídichs.

Lo doctor misser Francisco Grases y Gralla.
Lo doctor misser Rafel Bruguera.
Lo doctor misser Francisco Burniach.
8r

Per lo lloch militar de síndich que vaca per mort
de mossèn Miquel de Masdovellas, se proposan:

}

Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Per lo lloch de procurador fiscal de la visita que
vaca per mort de don Miquel de Masdovellas, se
proposan:
Don Joseph Terré y Granollachs, de present deputat militar.
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praedictum meum offitium notarii ac scribae deputationis localis dictae villae Campirotundi ac
eius collectae pure, libere et simpliciter renuntiandum et pro his quascumque suplicationes
oportunas et necessarias dandum, offerendum et
praesentandum de dicta renuntiatione, unum et
plura, publicum et publica instrumentum, et alia
necessaria et oportuna fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto habere ratum, et cetera. Et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Franciscus
Ferrer, textor villae Campirotundi, et Ignatius
Roca, scriptor eiusdem villae Campirotundi.

Don Anthon Granollachs y de Ardena.
Don Francisco Agulló y Çagarriga.
Per altre lloch de procurador fiscal de la visita
que vaca per mort de mossèn Joseph Pallarès, se
proposan:
Mossèn Anthon de Muxiga y Ferrer.
Mossèn Anthon de Muxiga y Ginebreda.
Mossèn Joseph de Olsina y Riusech.
Per altre lloch de procurador fiscal de dita visita
que vaca per mort de don Anthon de Rocabertí
y Pau, se proposan:

In quorum fidem et testimonium praemissis aliena manu scriptis ego, dictus Pontius Brandia,
notarius et scriba supramemoratus, hic me subscribo et meum appono sig+num.

Lo doctor misser Francisco Carbonell.
Lo doctor misser Honorat Pallejà.
Lo doctor misser Jaume Rossell.
Dat en Barcelona, als XXXI de maig MDCLXXXXV.
Don Joseph Terré y Granollachs. Fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú. Doctor Esteve Serra y Vileta. Don Pau Aquiles.
Doctor Jaume Burgués, canonge de la santa
iglésia de Gerona. Narcís Bofill. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.

390r
/1r

Locus + sigilli.
Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinonae, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae subrrogatus.

377r
/1r

Número 259.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per a la provisió
dels oficis de deputats locals compresos en la
real reserva per al trienni que comensarà lo primer dia del mes de agost pròxim vinent proposan a vostra magestad los subjectes contenguts
en lo infrascrit memorial:
Per la deputació local de Lleyda.
Doctor Joseph Carlos
de Vilaplana,
Doctor Francisco Solanes,
Doctor Pere Vidal,

Número 257.
Diea vigesima prima mensis novembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo tertio, Gerunde. Ego Pontius Brandia,
civis honoratus Barchinone, notarius publicus villae Campirotundi, dioecesis Gerundae, et notarius ac scriba deputationis localis eiusdem villae
ac eius collectae infrascriptus, gratis, et cetera,
creo, ordino ac constituo procuratores meos certos,
et cetera. Ita quod, et cetera, vos magnificos doctorem Josephum Brandia, civem honoratum Barchinonae, auctoritatibus apostolica ac regia notarium publicum eiusdem villae, et Josephum
Campa, civem honoratum Barchinonae, Barchinone residentem, licet absentes, et cetera, et alterum vestrum insolidum. Ita quod, et cetera. Ad
videlicet, pro me et nomine meo //1v // in manu et
posse admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum Generalis Cathaloniae
a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 376v i 377r del trienni 1692-1695.
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}

canonges
de Lleyda.

Per la deputació local de Gerona.
Lo doctor Joseph Regàs,
ardiaca y canonge,
Miquel Bofill, canonge,
Don Francisco de Puig,
sagristà y canonge,

}

de Gerona.

Per la deputació local de Tortosa.
Joseph Peris, mercader,
Francisco Peris, mercader,
Joseph Batarell, notari,

}

de Tortosa.

Per la deputació local de Tarregona.
Lo doctor misser Pau Boffarull.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 389v i 390r del trienni 1692-1695.

1v

[ 1695 ]

Lo doctor misser Jaume Ortoneda.
Lo doctor misser Joseph Ferran.
390r
/3r

Per la deputació local de Puigcerdà.

Número 261.
Diea dominica vigesima sexta mensis septembris
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagessimo quarto. Barchinone.

Don Miquel Pasqual y de Cadell.
Dat en Barcelona, als 12 de juliol MDCLXXXXV.

390r
/2r

Dat en Barcelona, als 12 de juliol MDCLXXXXV.

Ego Didacus Martines et de Folcras, utriusque
juris doctor et civis honoratus Barchinonae, coadjutor primus scribaniae domus Deputationis Generalis Cathaloniae, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera, vos reverendum
Bonaventuram Boxo, presbiterum Barchinonae
residentem, magnificum Josephum Areny et Garriga, utriusque iuris doctorem, Barchinonae populatum, dominas Potentianam Areny et de
Queralt, conjuges, Thereziam Martines et Areny,
socerum, socrum et uxores meos respective, et Vincentium Gavarro, notarium publicum Barchinonae, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum. Ita quod primitus, et cetera.
Ad, videlicet, pro me dicto nomine et nomine meo
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis principatus Cathaloniae qui nunch sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum meum offitium coadjutoris primi
scribaniae majoris dictae domus Generalis Cathaloniae in manu et posse dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum in favorem personae seu personarum vobis, dictis dominis procuratoribus meis constitutis, et cui- // 3v //
libet vestrum insolidum benevisae seu benevisarum, et per vos, ipsos procuratores constitutos, et
quemlibet vestrum insolidum nominandae seu
designandae, aut nominandarum seu designandarum, semel et pluries, renuntiandum et dictam renuntiationem seu renuntiationes de dicto
offitio per vos et quemlibet vestrum insolidum
fiendam seu fiendas provideri petendum, supplicandum et obtinendum juxta formam Generalium Constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actuum Curiarum,
usum, practicam, stillum et observantiam dicti
Generalis, una cum omnibus salariis, lucris et
emolumentis honoribusque praeminentiis et praerrogativis ac oneribus dicti offitii, et renuntiationem seu renuntiationes huiusmodi admitti petendum, instandum et suplicandum et pro his
quacunque instrumenta utilia et necessaria seu
quomodolibet opportuna vobisque, dictis dominis
procuratoribus meis constitutis, et cuilibet vestrum insolidum, benevisa fatiendum et firmandum, et pro his quascunque supplicationes, tam
verbo quam in scriptis, offerendum, porrigen-

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 389v i 390r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 389v i 390r del trienni 1692-1695.

Número 260.
Senyora.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per la provisió dels oficis de deputats locals compresos en
la real reserva, en lo interim que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de
dits oficis per lo trienni que comensarà lo primer die del mes de agost pròximvinent proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Per la deputació local de Lleyda.
Don Joseph Carlos
de Vilaplana,
Doctor Francisco Solanes,
Doctor Pere Vidal,

}

canonges
de Lleyda.

Per la deputació local de Gerona.
Lo doctor Joseph Regàs,
ardiaca y canonge,
Miquel Bofill, canonge,
Doctor Francisco de Puig,
sagristà y canonge,

}

de Gerona.

Per la deputació local de Tortosa.
Joseph Peris, mercader,
Francisco Peris, mercader,
Joseph Batarell, notari,

}

de Tortosa.

Per la deputació local de Tarregona.
Lo doctor misser Pau Boffarull.
Lo doctor misser Jaume Ortoneda.
Lo doctor misser Joseph Ferran.
2v

Per la deputació local de Puigcerdà.
Don Miquel Pasqual y de Cadell.
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dum et praesentandum. Et demum, et cetera.
Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Petrus
Blanch, passamanerius, civis Barchinonae, et Jacobus Pradell, espardenyerius in villa Granullariorum, dioecesis Barchinonae, habitator.

1v

Para el lugar de diputado eclesiástico religioso
que vaca por muerte de fra don Francisco de
Pons:
Al doctor fra Juan Soler, abad de San Pau del
Camp y de la Portella.
Bolsa de diputados militares.

De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Franciscus Cotxet et Solerferran, apostolica
atque regia auctoritatibus notarius Barchinonae, manu propria haec scribens.

Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Barcelona que vaca por muerte de mosén Luis
Areni:
A mosén Garau de Paguera.

392r
/1r

Número 265.
Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por haver passado
del lugar de militar al de noble don Balthasar de
Bru y Canta:

Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de la
real cancilleria del Concell Supremo de Aragó,
que és del thenor següent:

A mosén Juan de Copons y Grimau.
Para el lugar de diputado noble de la veguería de
Gerona y sotsveguería de Besalú que vaca por
muerte de don Juan de Cruilles y Sitjar:
A don Miguel Juan Tabarner y Dardena.

«El rey. Ilustre marqués de Gastañaga, primo,
mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra
carta de 10 del pasado se recivió la proposición
que los diputados y oydores de qüentas del General
de esos Principado y condados os dieron para los
lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta el día 31 de mayo
de este presente año; y haviendo discurrido por los
méritos de cada uno de los que proponen y otros de
quien tengo satisfación para concurrir a estos oficios, usando de la facultad que el rey, mi señor y
padre, que haya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones y en la insiculación general que se hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de enero del año
passado 1654 de poder nombrar las personas que
le pareciere, assí de las propuestas por los diputados y oydores como de qualesquier otros que bien
visto le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a los que se siguen:
Bolsa de diputados eclesiásticos.
Para el lugar de diputado eclesiástico del cavildo
de Vique que vaca por muerte del doctor y canónigo Francisco Coll de Ram:
A don Jayme Cortada, arcidiano y canónigo de
Vique.

Para otro lugar de diputado militar de la dicha
veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú que
vaca por muerte de mosén Antón Rocabertí y
Pau:
A mosén Joseph March y Jalpí.
Para el lugar de diputado noble de la veguería de
Villafranca del Penadés que vaca por muerte de
don Juan Baptista Pastor:
A don Balthasar de Bru y Canta.
2r

Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Tárrega que vaca por muerte de mosén Francisco de Asprer:
A mosén Francisco Olsinelles.
Para otro lugar de diputado militar de dicha veguería de Tárrega que vaca por muerte de mosén
Miguel de Masdovellas:
A mosén Francisco Vila y Casamitjana.
Para el lugar de diputado militar de la veguería
de Urgel que vaca por muerte de mosén Francisco
Descallar y Ollers:
A mosén Joseph de Marimón.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 391bv i 392r del trienni 1692-1695.
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Bolsa de diputados reales.

Para el lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor miser Joseph Pujades:

A don Dalmau de Copons y Grimau, canónigo
de Barcelona.

A mestre Francisco Orriols.

Para el lugar de oydor eclesiástico del cabildo de
Urgel que vaca por muerte del doctor y canónigo
Juan Rovira:

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte de mestre Pau Fuster:
3r

Al doctor Juan Rovira, canónigo de Urgel.

Al doctor miser Gerónimo Martí.
Bolsa de oydores militares.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por muerte de mosén Juan Alós:

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Barcelona que vaca por haver pasado mosén Joseph Marimón de oydor a diputado:

Al doctor Melchor Prous.

A mosén Francisco de Balaguer.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por haver pasado del estamento real al
militar mosén Jayme Falguera:

Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por muerte de mosén
Joseph Pons:

Al doctor miser Domingo Piñol.

A mosén Carlos Fivaller.

Para otro lugar de diputado real de Barcelona
que vaca por // 2v // renuncia del doctor Félix
Molins:

Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por haver pasado mosén Joseph March y de Jalpí de oydor a diputado:

Al doctor Félix Molins, menor.

A mosén Ramón de Bell-lloch.

Para el lugar de diputado real de Lérida que
vaca por muerte de mosén Juan Casanovas:

Para otro lugar de oydor militar de dicha veguería de Barcelona que vaca por haver pasado mosén Miguel Juan Taverner y Dardena de oydor a
diputado:

A mosén Juan Casanovas.
Para otro lugar de diputado real de Lérida que
vaca por muerte de mosén Miguel Menguilla:

A mosén Ignacio Rius.
Al doctor Ignacio Gomar y Vilaplana.
Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Gerona y sotsveguería de Besalú que vaca por
muerte de mosén Joseph Gorgot:

Para el lugar de diputado real de mano mayor de
Gerona que vaca por muerte del doctor miser
Francisco Romaguera:

A mosén Ermengol de Peguera.
A mosén Francisco Guitart.
Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Tarragona que vaca por haver pasado mosén
Francisco Vila y Casamitjana de oydor a diputado:

Para otro lugar de diputado real de dicha mano
mayor de Gerona que vaca por muerte de mosén
Francisco Guitart:
A mosén Balthesar Ferrer.

3v

A mosén Francisco Junyent y Vergós.

Para otro lugar de diputado real de dicha mano
mayor de Gerona que vaca por muerte de Rafael
Masdeu:

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Manrresa que vaca por muerte de mosén Francisco de Pons:

Al doctor miser Antón Grató Perpiñá.

A mosén Joseph Amat y Planella.

Bolsa de oydores eclesiásticos.

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Villafranca de Panadés que vaca por haver pasado mosén Garau de Peguera de oydor a diputado:

Para el lugar de oydor eclesiástico del cabildo de
Barcelona que vaca por muerte del doctor y canónigo Francisco Amigant:
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A mosén Francisco de Agulló y Sagarriga.
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A mosén Juan Romaguera.

Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Tárrega que vaca por haver pasado de oydor a diputado mosén Francisco de Olsinellas:
A mosén Francisco de Escallar y de Tort.

Para el lugar de oydor real de mano mayor de
Gerona que vaca por muerte de mosén Narcís
Martorell:

Bolsa de oydores reales.

A mosén Jayme Camps.

Para el lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor miser Bernat Fornés:
A mosén Gerónimo Mascaró y de Llusás, ciudadano.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor miser Comerma:
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Para el lugar de oydor real de Tortosa que vaca
por muerte de mosén Joseph Thomás:
A mosén Francisco Peris, mercader.
Para el lugar de oydor real de Vique que vaca por
muerte de mosén Francisco Sauleda y Ribot:
Al doctor miser Manuel Mas.

A mosén Juan Ribes, ciudadano.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte de mestre Joseph Capllonch:
A mosén Ramón Sabater, ciudadano.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por haver // 4r // pasado del estamento real
al militar mosén Jayme Falguera, menor:
Al doctor Mariano Bofarull.
Para el lugar de oydor real de Lérida que vaca
por haver pasado de oydor a diputado mosén Antón Pastor y de Ferrer:
A mosén Agustín Lopis.
Para otro lugar de oydor real de Lérida que vaca
por muerte de mosén Juan Baptista Martí:
Al doctor Manuel Peyró.
Para otro lugar de oydor real de Lérida que vaca
por muerte de mosén Antón Ortiga:

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados en los
lugares vacantes de dichas bolsas en la conformidad que lo están los demás insiculados en ellas,
pero que sólo tengan drecho a estarlo mientras yo
no se lo prohibiere, sin que por quedar ahora insiculados puedan allegar ni pretender drecho de
pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad, reservándome, como
me reservo, la facultad de excluirlos o desinsacularlos, con causa o sin ella, como me pareciere, por
ser conforme a la reserva que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se hizo de lo tocante a estas
insiculaciones en la concesión que hizo de dichas
constituciones y privilegios al Principado. Y en
esta conformidad librareis este nombramiento a
los diputados y oydores de qüentas para que insiculen y pongan en las bolsas de dichos oficios a las
personas arriba nombradas, guardando en ello la
// 5r // forma acostumbrada en semejantes casos.
Datus en Madrid a VI de julio MDCXCV. Yo, el
rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y
Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit. Don
Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.

Al doctor miser Juan Baptista Bullfarines.
Para otro lugar de oydor real de Lérida que vaca
por haver passado de oydor a diputado el doctor
Ignacio Gomar y Vilaplana:
A mosén Gerónimo Roig.
Para otro lugar de oydor real de Lérida que vaca
por muerte de mestre Francisco París:
A mestre Joseph Sales.
Para el lugar de oydor real de mano mayor de
Gerona que vaca por haver passado de oydor a diputado mosén Francisco Guitart:
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Insiculación para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de qüentas del General
de la Diputación de Cathaluña hasta 31 de mayo
deste año 1695. Va con consulta».
Y sent molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat,
lo poseu en prompta y puntual execució per
procehir així de sa real voluntat y nostra. Dat en
Barcelona als XVII de juliol MDCXCV.
Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.

Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.

Al doctor fra don Joseph Despalau.
Para el lugar real de asessor que vaca por renuncia del doctor miser Félix Molins:

Producta in curiae locumtenenti XV, folio CVII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña que pongan en execución la real orden de su magestad arriba expresada.

Al doctor miser Félix Molins, menor.
Bolsa de donador de ploms.
Para el lugar eclesiástico de donador de ploms que
vaca por muerte del doctor y canónigo Francisco
Amigant:
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Al doctor fra don Antonio de Planella y Cruylles,
abad de Besalú, de presente diputado eclesiástico.

Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.

Para el lugar militar de donador de ploms que
vaca por muerte de mosén Miguel de Masdovellas:

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de la
real cancilleria del Concell Supremo de Aragó,
que és del thenor següent:

A mosén Antonio de Muxiga y Ferrer.
Para el lugar de donador de ploms militar que
vaca por muerte de mosén Luis Areny:
Al mosén Emanuel de Terré y Peguera.

«El rey. Ilustre marqués de Gastañaga, primo, mi
lugarteniente y capitán general. Haviéndose visto
la proposición que han hecho los diputados y oydores de qüentas del General de essos Principado y
condados, la que me remitís en carta de 10 de junio próximo passado, para los lugares vacantes en
las bolsas de los oficios del General y casa de la Diputación que corren por insiculación hasta el día
31 de mayo de este presente año; y discurrido por
los méritos de cada uno de los que proponen y también de otros que han concurrido, y usando de la
facultad que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó en la concessión que les hizo de sus
privilegios y constituciones y de la forma en que
han de correr estas insiculaciones y lo dispuesto en
23 de enero 1654 y 27 de agosto 1655 de poder
nombrar las personas que le pareciere para estar
insiculados en dichas bolsas, assí de las propuestas
por dichos diputados y oydores de qüentas como de
otras las que me pareciere convenir, a que he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las
bolsas de dichos oficios a las personas que se siguen:
Bolsa de asessor y advogado fiscal.
Para el lugar militar que vaca por muerte del
doctor Francisco Asprer:
6v

Bolsa de regent los comptes.
Para el lugar eclesiástico de regent los comptes que
vaca por muerte de fra don Francisco de Pons:
Al doctor fra Benet Sala, abat.
Para el lugar eclesiástico de regent los comptes que
vaca por muerte del doctor y canónigo Francisco
Amigant:
7r

A don Luis de Josa, arcidiano de Santa María
del Mar y canónigo de Barcelona.
Para el lugar militar de regent los comptes que
vaca por muerte de mosén Miguel de Masdovellas:
A mosén Joseph de Terré y Granollachs, de presente diputado militar.
Para el lugar real de regent los comptes que vaca
por haver pasado del estamento real al militar
mosén Jayme Falguera:
Al doctor miser Francisco Ametller.

Al doctor don Joseph de Cánser.

Para el lugar real de regent los comptes que vaca
por muerte de maestre Juan Alós:

Para el lugar real de asessor que vaca por muerte
del doctor miser Francisco Guitart:

Al doctor mosén Esteve Serra y Vileta, de presente
diputado real.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 391bv i 392r del trienni 1692-1695.

Bolsa de exactor.
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A don Pau Aquiles, de presente oydor militar.

Para el lugar militar de exactor que vaca por
muerte de mosén Miguel de Masdovellas:

Para el lugar real de síndich que vaca por muerte
de maestro Juan Alós:

A don Pau Aquiles, de presente oydor militar.

Al doctor mosén Jacinto Dou, ciudadano.

Para el lugar real de exactor que vaca por muerte de mosén Juan Alós:
Al mosén Joseph Many.

Para el lugar real de síndich que vaca por muerte
de mosén Joseph Thomás:

Bolsa de receptor de la bolla.

Al doctor miser Jayme Balart.

Para el lugar eclesiástich(o) de receptor de la bolla que vaca por muerte del doctor y canónigo
Francisco Amigant:
Al doctor fray don Antonio de Planella y Cruylles, abat de Besalú, de presente diputado eclesiástico.

7v
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Bolsa de ajudant segon de la scrivania mayor.
Para el lugar de ajudant segon de la scrivanía
mayor que vaca por muerte de Gerónimo Llampilles:
A Gerónimo Planes.

Para el lugar militar de receptor de la bolla que
vaca por muerte de mosén Miguel de Masdovellas:

Bolsa de acessors, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita.

Al doctor míser Francisco de Cardona y Vidal.

Para el lugar de acessor y advogado fiscal de la visita que vaca por muerte de miser Joseph Puyades:

Para el lugar real de receptor de la bolla que vaca
por muerte del doctor miser Vicens Savater y Gleu:
Al doctor miser Pau Roma.
Para el lugar real de receptor de la bolla que vaca
por muerte del mosén Juan Alós:
Al doctor mosén Esteve Serra y Vileta, de presente
diputado real.

Al doctor miser Jayme Balart.
Para el lugar de acessor y advogado fiscal de la visita que vaca por muerte del doctor miser Joseph
Delfau:
Al doctor don Pau Aquiles, de presente oydor militar.

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.

Para el lugar de acessor y advogado fiscal de dicha visita que vaca por muerte del doctor miser
Francisco Asprer:

Para el lugar real de escrivent ordinari del regent los comptes que vaca por muerte de mosén
Narcís Martorell:

Al doctor miser Francisco Grases y Gralla.
Bolsa de procurador fiscal de la visita.

Al mosén Pere Juan Soler.
Para el lugar real de escrivent ordinari del regent los comptes que vaca por muerte de mosén Joseph Thomás:
Al doctor Esteve Serra y Vileta, de presente diputado real.

Para el lugar de procurador fiscal de la visita que
vaca por muerte de don Miguel de Masdovellas:
A don Joseph Terré y Granollachs, de presente diputado militar.
Para el lugar de procurador fiscal de la visita que
vaca por muerte de mosén Joseph Pallarés:

Bolsa de síndich.
A mosén Antón de Moxiga y Ferrer.
Para el lugar eclesiástico de síndich que vaca por
muerte del doctor y canónigo Francisco Amigant:
Al doctor fra Galderich de Santjust y Pagés.
Para el lugar militar de síndich que vaca por
muerte de mosén Miquel de Masdovellas:
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Para el lugar de procurador fiscal de dicha visita
que vaca por muerte de don Antón de Rocabertí y
Pau:
Al doctor miser Francisco Carbonell.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo // 8v // están los demás insiculados y
como está dispuesto y decla(ra)do por el rey, mi señor y padre, que haya gloria, en la inseculación
que hizo de estos oficios y otros de esta calidad en
17 de agosto 1655, y sólo tengan drecho a estar insiculados en dichas bolsas mientras yo no se lo
prohibiere, sin que por quedar insiculados aora
en ellas puedan alegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo no siendo mi
voluntad, reservándome, como me reservo, la facultad de excluirlos o desinsicularlos, con causa o
sin ella, como me pareciere, por ser esto conforme
a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante
a estos oficios en la concessión de dichos privilegios
y constituciones a esse Principado y condados. En
cuya conformidad librareis este nombramiento y
insiculación a los diputados y oydores de qüentas,
y tendreis la mano en la execución de lo arriba
dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, ordenó en la insiculación que hizo
para estos oficios en 27 de agosto de 1655. Datus
en Madrid, VI de julio MDCXCV. Yo, el rey.
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Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vuy
vacants de deputats y oÿdors de comptas fins lo
die present des de 31 de maig proppassat, en
què fonch tramès a sa magestat, Déu lo guarde,
lo memorial de las proposicions de subjectes
dels llochs vacants de deputats y oÿdors fins dit
die 31 de maig proppassat, proposan a vostra
excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Oÿdors ecclesiàstichs.
Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich que vaca per
mort del doctor Miquel Torres, canonge de
Lleyda, se proposanb:
Lo doctor Narcís Marcer,
Lo doctor Joseph Mirarnau,

}

canonges
de Lleyda.

Oÿdor militar.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera que vaca per renúncia de mossèn Pere
de Amigant y de Ferrer, se proposan:

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes y
Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit
marchio de Castellnovo. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius.

Mossèn Francisco Ignasic Amigant y de Olsina.
Mossèn Miquel de Sobias.

Insiculación de los lugares vacantes hasta 31 de
mayo de este año en las bolsas de los oficios de la
casa de la Diputación de Cataluña que aquí se
expresa. Va con consulta».
Y sent molt just que los reals ordes de sa magestat sien ab tot effecte cumplits, vos diem y manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat,
lo poseu en prompta y puntual execució per
procehir així de sa // 9r // real voluntad y nostra.
Dat en Barcelona als XVII de juliol MDCXCV.

[ 1695 ]

Número 268.
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Per lo lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort ded mestre Francisco París, se proposan:
Lo doctor misser Agustí Pallàs.
Lo doctor Barthomeu Mesonada.
Dat en Barcelona als XVIII de juliol MDCLXXXXV.
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Per expressa delegació de sa excel·lència, don
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.

Loe marquès de Gastanaga, llochtinent y capità
general, etcètera.

Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerables nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim faedora. So-

Producta in curiae locumtenenti XV, folio
CXIIII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña que pongan en execución la real orden de su magestad arriba expresada.
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a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 392v i 393r del trienni 1692-1695.
b. a continuació ratllat lo canonge Narcís Enveja.
c. a continuació ratllat de.
d. a continuació ratllat Fr.
e. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 392v i 393r del trienni 1692-1695.
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bre la nominació que sa magestat, Déu lo
guarde, és estat servit manar fer en esta nova
insiculació dels llochs vacants de les boses de
diputats y oÿdors de comptes de aqueixa casa y
Generalitat, havem vista la proposició de subgectes per los llochs que han quedat vacants
dels que venien insiculats y altres que han vacat
des de 30 de maig proppasat, que per vostra
part nos haveu presentat per a cumplir lo número de ells en les bolses que se ha de fer la
pròxima extracció, y lo demés que en dita proposició representau. Y, tenint presents los mèrits dels proposats per vostra part y de altres
que són dignes de la gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real que tenim,
que en un lloch de oÿdor eclesiàstich que vaca
per mort del doctor Miquel Torres, canonge
de Lleyda, insiculeu:
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Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per
la insiculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Garau de Paguera se nos hab
representat que ve insiculat per sa magestat en
un lloch de diputat militar, y que sent noble feu
reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y
per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta vegada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

Al ardiaca y canonge doctor Geroni Valls.
Y en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Cervera que vaca per renunciació de mossèn
Pere de Amigant, insiculeu:
A mossèn Francisco Ignasi Amigant y de Olsina.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.

Y en lo lloch de oÿdor real de Lleyda que vaca
per mort de mossèn Francisco París, insiculeu:

Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.

Al doctor misser Agustí Pallàs.
Los quals tres subjectes en los dits llochs vacants per nós elegits y nomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sien respectivament insiculats y concorren ab los demés que
ya ho estan en dites bolses, y que solament tinguen dret de estar en ellas y de concórrer
// 2v // en les extraccions durant la real voluntat
de sa magestat y nostra, en conformitat de la
reserva que.s féu lo rey, nostre senyor, que
goze de glòria, sobre estes y altres insiculacions. Y així executareu tot lo damunt dit ab
tota puntualitat, per a què luego se pugue pasar
a la extracció acostumada y puguen concórrer
en ella los sobredits. Dat en Barcelona, als XVIII
de juliol MDCXCV.

Reperta in curiae locumtenenti XV, foleo CXXII.
Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.
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Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.

Número 271.
Loc marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Francisco Vila y Casamitjana se nos
ha representat que ve insiculat per sa magestat
en un lloch de diputat militar, y que sent noble
feu reparo en què reste insiculat com a mossèn.
Y per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta ve-

Reperta in curiae locumtenenti XV, foleo CXX.
Su excelencia manda se execute lo arriba dispuesto y ordenado por su excelencia.
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a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.
b. a continuació repetit ha.
c. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

gada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

393r
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Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Francisco Balaguer se nos ha representat que ve insiculat per sa magestat en un
lloch de diputat militar, y que sent noble feu reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y per
quant la real intenció de sa magestat no és just
que quede frustada, dispensant per esta vegada
en quant menester sia a est impediment, vos
diem y manam lo insiculeu en lo lloch en què ve
anomenat per sa magestat com a mossèn, no
obstant sie noble, volent se observe en tot lo
demés lo estillat en semblants insiculacions per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dat en Barcelona, als XVIII de juliol MDCXCV.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curiae locumtenenti XV, foleo CXXIII.
Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expresada.
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Número 272.
Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per
la insiculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Joseph de Marimon se nos ha
representat que ve insiculat per sa magestat en
un lloch de diputat militar, y que sent noble
feu reparo en què reste insiculat com a mossèn.
Y per quant la real intenció de sa magestat no
és just que quede frustada, dispensant per esta
vegada en quant menester sia a est impediment, vos diem y manam lo insiculeu en lo
lloch en què ve anomenat per sa magestat com
a mossèn, no obstant sie noble, volent se observe en tot lo demés lo estillat en semblants
insiculacions per ser esta la real voluntat de sa
magestat y nostra. Dat en Barcelona, als XVIII
de juliol MDCXCV.

Número 273.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenenti XV, foleo CXXIIII.
Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.
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Número 274.
Lob marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.

Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per
la insiculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Ignasi Rius se nos ha representat que ve insiculat per sa magestat en un lloch
de diputat militar, y que sent noble feu reparo
en què reste insiculat com a mossèn. Y per
quant la real intenció de sa magestat no és just
que quede frustada, dispensant per esta vegada
en quant menester sia a est impediment, vos
diem y manam lo insiculeu en lo lloch en què
ve anomenat per sa magestat com a mossèn,

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenenti XV, foleo CXXV.
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no obstant sie noble, volent se observe en tot
lo demés lo estillat en semblants insiculacions
per ser esta la real voluntat de sa magestat y
nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.
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Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Francisco Junyent y Vergós se nos
ha representat que ve insiculat per sa magestat
en un lloch de diputat militar, y que sent noble
feu reparo en què reste insiculat com a mossèn.
Y per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta vegada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenenti XV, foleo CXIX.
Su excelencia manda a los insiculadores que se
hallan juntos en cassa de la Diputación pongan
en execución la orden de su excelencia arriba expresada.
393r
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Número 275.
Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per
la insiculació y extracció de pròxim fahedora.
Per part de don Ermangol de Peguera se nos ha
representat que ve insiculat per sa magestat en
un lloch de diputat militar, y que sent noble feu
reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y
per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta vegada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

Número 276.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXI.
Su excelencia manda a los insiculadores que se
hallan juntos en cassa de la Diputación pongan
en execución la orden de su excelencia arriba expressada.
393r
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Número 277.
Lob marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.

Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Juseph Amat y de Planella se nos ha
representat que ve insiculat per sa magestat en
un lloch de diputat militar, y que sent noble feu
reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y
per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta ve-

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
Reperta in curiae locumtenenti XV, foleo CXXVI.
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gada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

393r
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Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Jaume Camps, mercader de la ciutat de Gerona, se nos ha representat que sa magestat, que Déu guarde, se ha servit insicular-lo
en un lloch de oÿdor real vacant per mort de
mossèn Narcís Martorell, y que feu reparo en
què reste insiculat en lo referit lloch respecte de
expressar per equivocasió dit real decret ser lo
referit lloch de mano mayor, sent així que és de
mà mitjana. Y havent estada la real intenció de
sa magestat insicular al dit Camps en lo lloch vacant de mà mitjana, vos diem y manam que corregint dit error o equivocació en lo llibre de la
Ànima, y aont menester sie, lo insiculeu en lo
sobredit lloch, sent nostra voluntat que en lo
demés se observe lo estilat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXIIII.
Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expresada.
393r
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Número 278.
Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Cathalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per
part de don Francisco Agulló y Zagarriga se nos
ha representat que ve insiculat per sa magestat
en un lloch de diputat militar, y que sent noble
feu reparo en què reste insiculat com a mossèn.
Y per quant la real intenció de sa magestat no és
just que quede frustada, dispensant per esta vegada en quant menester sia a est impediment,
vos diem y manam lo insiculeu en lo lloch en
què ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble, volent se observe
en tot lo demés lo estillat en semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona als XVIII de juliol
MDCXCV.

Número 279.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenentiae V, foleo CXXVI.
Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expresada.
393r
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Número 280.
Lob marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.

Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Chatalunya en Barcelona residints. Venerable(s) nobles y amats de la real magestat los insiculadors que us trobau junts en dita casa per la
insiculació y extracció pròxim fahedora. Per
part de don Francisco Ignasi de Amigant y de
Olsina se nos ha representat que, haven-lo anomenat en la insiculació per nós feta en un lloch
de oÿdor militar vacant per renúncia de mossèn

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
392v i 393r del trienni 1692-1695.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXIII.
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In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXII.

matèria ab la Reial Audiència, juntes les tres sales, inseguint lo parer de aquellas, vos diem y
manam que, atès no és subsistent lo obstacle
per exercir lo sobredit Christòfol Lledó lo dit
ofici en interim tant solament, y que los oficials
reals que són per interim en eixa casa de la Diputació concorren en la extracció dels oficis en
que estan insiculats, que habiliteu al mencionat
Christòfol Lledó en los llochs en què està insiculat, no obstant lo trobar-se exercint lo empleo de regent la vegueria en interim, de manera que en la extracció de pròxim fahedora de
habilitadors y en les demés que se oferiran fer de
altres oficis de aqueixa casa puga concórrer y
sortejar ab los demés que estan insiculats en les
dites boses, que així proseheix de la real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona,
als XIX de juliol MDCXCV.

Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expressada.

Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.

Pere Amigant, que respecte de ser noble feu reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y per
quant no és just que la real intenció quede frustada, dispensant per esta vegada en quant menester sia a est impediment, vos diem y manam
lo insiculeu en lo lloch sobredit com a mossèn,
no obstant sie noble, volent se observe en tot lo
demés lo estilat en semblants insiculacions per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dat en Barcelona, als XVIII de juliol MDCXCV.
Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de
Aloy.

Idem cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
394r
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Número 281.

In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXVII.

Certificha lo baix firmat que he vistos los llibres
de Vàluas y de Concerts de la present casa de la
Deputació, ahont estan continuats los debitors
del General, y en ells no consta que Joseph Pallarès, tauler de la ciutat de Balaguer, dega
quantitat alguna al General. Del aposento del
racional, als XVIIIIº de juliol MDCLXXXXº V.

Su excelencia manda se execute la orden de su excelencia arriba expresada.
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Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en
lo offici de racional.

393r
/2r

Número 282.
Lob marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Chatalunya en Barcelona residints. Per part
de don Christòfol Lledó y Carrès, ciutadà honrrat de Barcelona, se nos ha representat que,
respecte de trobar-se exercint lo ofici de regent
la vegueria de la present ciutat, se li impedí lo
poder concórrer a la extracció de insiculadors, y
que ab lo mateix motiu resela no se li impedesca
y pose obstacle en poder concórrer <h>a habilitador, visitador y demés oficis de aqueixa casa
en què està insiculat. Y, havent tractada esta
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 393v i 394r del trienni 1692-1695.
b. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
393v i 394r del trienni 1692-1695.
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Número 284.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la
Deputació, referint a vostra senyoria, com a tenint expressa delegació del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat de Cathalunya, las causas han tingut de inabilitar las
personas infraescritas antes de clòurer lo acte de
la habilitació estan<t> fent, representan a vostra
senyoria lo següent:
Memòria de las personas exclosas per las causas
en cada una d’ellas expressadas conforme se publican en lo acte de la extracció.
Deputats ecclesiàstichs.
Bisbe de Barcelona. Inhabilis, quia contrafecit
constitutionibus Cathaloniae conferendo benefitia ecclesiastica alienigenis et monitus non revocavit.
Bisbe de Urgell. Vacat ecclesia pastor.
Bisbe de Elna. Supressus est locus.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els
folis 397v i 398r del trienni 1692-1695.

Deputats ecclesiàstichs religiosos.

Per la vegueria de Perpinyà.

Fra don Anthon de Planella. In(h)abilis, quia
de presenti est deputatus.

Mossèn Francisco Amell. Supressus est locus.
Mossèn Joseph de Sanyes. Supressus est locus.
Mossèn Àngel del Pas. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Muntalt Riu y Desclergue. Supressus est locus.
Mossèn Francisco Jahén. Supressus est locus.
Don Joseph de Lanuça. Supressus est locus.
Mossèn Anthoni Generes. Supressus est locus.
Mossèn Joan Ballaró. Supressus est locus.
Mossèn Anthon Reart. Supressus est locus.
Mossèn Joseph de Perernau. Supressus est locus.

Deputats ecclesiàstichs per lo capítol de Elna.
Mossèn Anthoni Compter. Supressus est locus.
1v

Oÿdors ecclesiàstichs per lo capítol de Gerona.
Lo doctor Narcís Burgués. In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.
Lo doctor Jaume Burgués. In(h)abilis, quia de
presenti est auditor computorum.
Lo canonge Salvador Verneda. In(h)abilis, quia
residet in partibus inimicorum.

2v

Per la vegueria de Balaguer.
Mossèn Joan Vivet. In(h)abilis, quia non purgavit per tempus.
Mossèn Joseph Terré y Granollachs. In(h)abilis, quia de presenti est deputatus.

Oÿdors ecclesiàstichs per lo capítol de Vich.
Lo doctor Miquel Joan Bosch. In(h)abilis quia
non purgavit per tempus.

Per la vegueria dea Urgell.

Oÿdors ecclesiàstichs per lo capítol de Elna.

Don Emanuel de Llupià. Inhabilis, quia est gerens vicens generalis gubernatoris Cathaloniae.

Lo doctor Francisco Pujol. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Manyer. Supressus est locus.
Lo doctor Francisco Compter. Supressus est locus.

Oÿdors militars.
Per la vegueria de Barcelona.

Deputats militars per la vegueria de Barcelona.

2r

Mossèn Mariano de Sala y Amat. In(h)abilis,
quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Genís Vidal de Roda. In(h)abilis, quia est
coadjutor magistri rationalis domini nostri regis.
Mossèn Narcís Anglasell. In(h)abilis, quia est de
Regio Consilio.

Don Francisco Blanes Centellas y Carròs. In(h)abilis, quia est bajulus generalis Cathaloniae.
Mossèn Francisco de Avaria. In(h)abilis, quia
est regius vicarius civitatis Dertusae.
Mossèn Narcís Camps y Amat. In(h)abilis, quia
residet in partibus inimicorum et non purgavit
per tempus.
Mossèn Joan Descallar. In(h)abilis, quia est locumtenens bajuli generalis Cathaloniae.
Mossèn Francisco Portell. In(h)abilis, quia est
de Regio Consilio.
Mossèn Pau Aquiles. In(h)abilis, quia de presenti est auditor computorum.

Per la vegueria de Gerona y sots-vegueria de
Besalú.
Mossèn Francisco Prats y Cudina. Inabilis, quia
residet in partibus inimicorum.
Mossèn Miquel Ciurana y Ribot. In(h)abilis,
quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Christòfol Potau. In(h)abilis, quia est
de Regio Consilio.

Per la vegueria de Lleyda y sots-vegueria de
Pallàs.

Per la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Lluýs Descallar. In(h)abilis, quia est regius thesaurarius.
Per la vegueria de Gerona y sots-vegueria de
Besalú.
Mossèn Joan de Lanuça y de Oms. In(h)abilis,
quia non vacavit per tempus.
Mossèn Joseph Grató de Raset y Trullàs.
In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Bernat de Foixà y de Boixadors.
In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.
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Mossèn Salvador de Sanyes. Supressus est locus.
Mossèn Emanuel Guanter. Supressus est locus.
Mossèn Balthasar March y Jalpí. Supressus est locus.
Mossèn Lluýs de Canter y d’Oms. Supressus est
locus.
Mossèn Carlos de Lupià. Supressus est locus.
Mossèn Joseph Jaquí y Pals. Supressus est locus.

a. a continuació ratllat Tàrrega.
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Per la vegueria de Cervera.

Deputats locals de Tortosa.

Mossèn Francisco Planes. In(h)abilis, quia est
alcaydus Castri Leonis.
Mossèn Ignasi Pujol. In(h)abilis, quia residet in
partibus inimicorum.
Mossèn Lluís Cruÿlles. In(h)abilis, quia residet
in partibus inimicorum.

Lo doctor misser Francisco Alaix. In(h)abilis,
quia est assessor vicarii civitatis Dertusae.
Joseph Lupico de Xixon. In(h)abilis, quia est cecus.

Per la vegueria de Puigcerdà.

Lo doctor misser Pau Pejoan. Inabilis, quia est
de Regio Concilio in insula Minoricarum.
Lo doctor misser Joseph Cormellas. In(h)abilis,
quia est inquisitus et delatus in regia curia et
captus et detentus in regiis carceribus.
Misser Francisco Estalella. In(h)abilis, quia est
assessor Capitaniae Generalis.

Oÿdors reals de Barcelona.

Mossèn Gerònym de Magarola. In(h)abilis,
quia est de Regio Consilio.
Per la vegueria de Vilafranca de Penadès.
Mossèn Narcís de Burgués. In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.

Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors de comptes y
novena per las causas expressadas segons disposició de capítols de Cort y que de dret proceheixen per la extracció de deputats y oÿdors fahedora lo die de 22 del corrent mes de juliol,
suplicant a vostra senyoria, attesa la brevedat del
temps, sie servit se puga fer la extracció dit die
de 22 del corrent mes de juliol, com disposan
los capítols de Cort. Que ho rebram a particular
mercè. Dat en Barcelona, als 21 de juliol 1695.

Deputats reals de Gerona.

3v

Lo doctor Gerònym Fontdevila. In(h)abilis,
quia residet in partibus inimicorum.
Lo doctor misser Gerònym Pasqual y Colomer.
In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.
Lo doctor misser Joseph Moret. In(h)abilis,
quia est de Regio Consilio.
Lo doctor Pere Ignasi Déu. In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Joan Baptista Perpinyà. In(h)abilis,
quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Joseph Ginesta. In(h)abilis, quia residet in partibus inimicorum.

399r
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Loa marquès de Gastanyaga, llochtinent y capità general, etcètera.

Deputats reals de Perpinyà.

4r

Número 285.

Mossèn Andreu Calvà. Supressus est locus.
Mossèn Bernat Ferrer. Supressus est locus.
Mestre Francisco Jordi. Supressus est locus.
Mossèn Onofre Llobet y Vilaseca. Supressus est
locus.
Mestre Francesc Roure. Supressus est locus.
Mestre Lluýs Lafarga. Supressus est locus.
Misser Francisco Puig. Supressus est locus.
Mestre Francisco Vicens. Supressus est locus.
Mossèn Jaume Badaula. Supressus est locus.
Mossèn Rafel Sabater. Supressus est locus.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch. Supressus est locus.
Mossèn Jacintho Vigo. Supressus est locus.
Joseph Perayre. Supressus est locus.
Mossèn Onofre Delfau. Supressus est locus.
Mossèn Francisco Ham. Supressus est locus.
Mossèn Rafel de la Trinxeria. Supressus est locus.
Mossèn Francisco Teixidor. Supressus est locus.
Mossèn Jacintho Ham. Supressus est locus.
Mossèn Rafel Pagès. Supressus est locus.
Mossèn Honorat Fontaner. Supressus est locus.
Mossèn Macià Grau. Supressus est locus.
Mossèn Gerònym Compte. Supressus est locus.
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Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Chatalunya en Barzelona residin(t)s. Nobles
y amats de la real magestad los habilitadors, que
de present vos trobau junts en dita casa per la
extracció de pròxim fahedora. Havent vist lo
paper que per vostra part nos és estat presentat
de las personas que haveu inhabilitat, lo qual
havem comunicat ab la Real Audiència, sobre lo
que nos ha aparegut que en quant a la excepció
opposada al reverent en Christ pare bisbe de
Barzelona no proseheix; per quant encare que
conste haver presentat un benefici ecclesiàstich
a Joseph Serrat, prevere, nat en los regnes de
Castella, emperò resulta de la informació rebuda ad futuram rei memoriam que se ha presentada, ser aquell nét de cathalà ex avo paterno, y,
no havent fet constar lo contrari lo procurador
fiscal, axí bé capàs de obtenir beneficis en Cathalunya, per induir-se de las paraulas «y fills de
aquells, encare que no sien nats dins lo present
a. l’original d’aquest decret es troba intercalat entre els folis
398v i 399r del trienni 1692-1695.

Principat y comptats» continuadas en la Constitució 3, títol «Que los estrangers no pugan obtenir beneficis ni officis ecclesiàstichs en Cathalunya»; y baix la paraula «fills» poder venir
compresos los drets que de la Constitució 8, títol «Que tots los officials en Cathalunya y Mallorca sien cathalans», en la qual se llitg la clàusula del thenor següent: «Declarat y ampliat
que aquell sie hagut per natural nadiu de Cathalunya, que en Cathalunya serà nat, e aquell que
no (h)y serà nat, pus lo pare o avi paternal de
aquell serà nat e domiciliat en Cathalunya»; y literal y formalment disposa així lo capítol 90,
Corts 1599 del nou redrès, ab la clàusula següent, en térmens de insiculació de ecclesiàstichs obtenints beneficis en Cathalunya: «Que
axí los uns y los altres hagen // 1v // de ésser cathalans, sens dispensació, nats en Cathalunya o
de pare o de avi cathalans»; y, per conseqüent,
no sols no haver contrafet ab dita presentació
dit reverent en Christ pare bisbe de Barzelona al
disposat en las Generals Constitucions col·locadas baix lo referit títol «Que los estrangers,
etcètera», però encare haver-se comformat ab lo
disposat en ellas, sens que conste haver presentat altres beneficis a alienígenos. Per lo que vos
diem y manam, inseguint la resolució presa en
la Real Audiència, juntas las tres salas, que habiliteu al dit reverent en Christ pare, de manera
que puga igualment concórrer amb los demés
insiculats en dita bolsa de diputats ecclesiàstichs
y sortejar ab ells en las extraccions de pròxim fahedoras.

ra; y los officials reals que no ho són en proprietat, sinó per interim, inconcusament en exa casa
de la Diputació són capaces y hàbils per concórrer en la extracció de officis a què estan insiculats. Per lo que, inseguint aximateix la deliberació feta en la Real Audiència, juntas las tres
salas, vos diem y manam que lo habiliteu en lo
lloch en què està insiculat, de manera que en las
extraccions de pròxim fahedoras puga concórrer y sortejar ab los demés que estan insiculats
en ditas bolsas.
Y en quant al doctor don Joseph Cormellas, per
haver-nos constat estar delat e inculpat de delicte en la règia cort, y pres y detingut en las càrcels reals de la present ciutat, vos diem y manam, inseguint també la resolució presa en la
Real Audiència, juntas las tres salas, // 2r // que
no lo habiliteu ni.l dexeu concórrer en las extraccions fahedores. En orde, emperò, als demés inhabilitats contenguts en lo paper que per
vostra part nos és estat presentat, vos diem
que.ns comformam ab las causas per las quals
los haveu inhabilitat; y axí podreu, en esta conformitat y en la forma sobredita y expressada,
clòurer lo acte de la habilitació per a què luego
se puga fer la extracció de diputats y oÿdors en
la forma acostumada. Dat en Barcelona, als XXII
de juliol MDCXCV.
Per expressa delegació de sa excel·lència, doctor
Miquel Joan Taverner y Rubí, canceller.
Vidit idem cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.

E com hajau també inhabilitat al doctor misser
Francisco Alaix per trobar-se assessor del veguer
de la ciutat de Tortosa, nos ha aparegut que no
proseheix la excepció; attès que segons lo real
privilegi per nós conçedit, dat en Barcelona als
30 de dezembre 1694, obté dit offici per interim, ni acostuman los excel·lentíssims senyors
lochtinents generals provehir-lo de altre mane-
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In curiae locumtenentiae XV, foleo CXXVIII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña y hablitadores que se hallan juntos en
dicha casa, pongan en execución la orden de su
excelencia arriba expressada.

[ 1695 ]
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Número 15.

torio comparendum ibidemque jurandum in animas nostras per dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia quod adhibitis debitis diligentiis in perquirendum instrumentum originalis
creationis censualis ex quo decendat illa pars cen// 1v // sualis pensionis ducentorum viginti solidorum, quam dictum Generalis Cathaloniae nobis
dictis rectori et comunitati faciebat et prestabat,
quaequidem pars censualis fuit sorte extracta in
extractione censualium facta per dictos admodum
illustres dominos deputatos in anno milesimo sexcentesimo octuagesimo tertio, et vigore dictae extractionis fuit luita die vigesima septembris millesimi sexcentesimi octuagesimi tertio nunquam
illud invenire potuimus, et pro his quascumque suplicationes tam verbo quam in scriptis presentandum et alia circa predicta necessaria faciendum
seu fieri faciendum et instandum. Item etiam
illustrisimo et reverendisimo domino, etcetera. Et
demum ac Generalis, etcetera. Promittentes dicto
nomine habere rationem, etcetera. Et non revocare, etcetera.

Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a posse jurandi in manibus et posse admodum illustrissimum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis Cathalonie, posito et contento in publica et auctentica procuratione in papiro scripta
thenoris et lecturae sequentis:
Die vigesima octava mensis augusti anno domini
millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, in villa Silvae campi et archidiocesis Tarraconae. In
dei nomine noverint universi, quod nos reverendus
domine Josephus Mas, presbyter et rector ecclesiae
parrochialis Sancti Andreae villae Silvae, campi
et archidiocesis Tarraconae, Joannes Batlle, presbyter et vicarius, Andreas Pamies, Joannes Gandolbeu, Joannes Fargues, Petrus Joannes Oliver,
Andreas Joannes Pamies, Honophrius Rander,
Joannes Rander, Josephus Flavia et Josephus Pamies, omnes presbyteri et beneficiati dictae parrochialis ecclesiae et residentes, convocati et congregati in sacristia vulgo dicta dels Capellans, ubi
aliis pro similibus et aliis negotiis dictae ecclesiae
pretractandis soliti sumus convocatib comunitatem dictae ecclesiae representantes capitulumque
tenentes et celebrantes tanquam major et sanior
pars, et plusquam duae partes residentium dictae
comunitatis etcetera. Gratis citra revocationem,
etcetera, constituimus et ordinamus procuratorem
nostrum certum, etcetera, ita quod, etcetera, vos
magnificum Bartholomeum Esperabe, utriusque
iuris doctorem, civitatis Barcinone, licet absentem
ad videlicet pro nobis seu verius pro dictis rectore et
comunitate petendum, exhigendum etcetera. Item
etiam coram dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum etcetera, Generalis Cathaloniae etcetera, in
eorumque admodum illustri et fidelissimo concisa. procura intercalat entre els folis 77v-78r del trienni 16951698.
b. a continuació ratllat, et congregari.

Actum est hoc, ut supra etcetera. Testes sunt Michael Gines, juvenis scriptor, et Joannes Gatell,
agricola, omnes villae Silvae. Sig+num mei Joannis Batlle, presbiteri et vicarii ecclesiae parrochialis Sancti Andreae villae Silvae, campi et archidiocesis Tarraconae. Et pro reverendo rectore
eiusdem villae, scribaniam comunem dicti rectoris et qui in nomine auctoritate ordinaria ibidem notarius publicus, qui praemissis interfui et
requisitus propria manu subsignavi et clausi.
Sig+num Francisci Torres, junioris notarii publici Barcinonae, testis. Sig+num Ludovici Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarii
publici Barcinonae, qui praedictum exemplavit
alieno calamo scribere fecit et in fidem rogatus
clausit.

94/1r
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Confiessoa que de orden del illustre concistorio de
deputados y oydores de cuentas del principado de
Cathaluña, se me ha entregado Assanna, moro
esclavo de la galera de Génova, capitana de Espinola, el qual, de orden de dichos señores deputados
entre otros fue preso y llevado a las cárceles de la
Deputación, pensando que era de las galeras de la
esquadra de Cicilia, de quienes se hizo repressalias
por la recuperación de ciertos muchachos que, violentamente, estavan detenidos en dicha esquadra
de las galeras de Cicilia. Y porque conste de la presente hago la presente, firmada de mano mia propria en Barcelona a los 30 de setiembre de 1695.
Don Gian Battista Schiaffino, agozil della galera capitana di Spinola. // 1v // E per non sapere
lei scrivere, firmo de sua volontate io Giovanni
Dominico Schiaffino, signo.

102
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Número 25.
Perpinyàb. Originale processus informationis receptae instante fisci procuratoris Generalis Cathaloniae.
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A. Oblata per procuratorem fiscalem Generalis.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo die 18 del present més de juliol fonch insaculat en la bolsa de deputat real lo doctor miser
Anton Grató Perpinyà, en lo lloch vacava per
mort de mossèn Rafel Masdeu, y així bé com a
ciutadà honrrat matriculat de mà major de la
ciutat de Gerona. Lo qual doctor Perpinyà,
aprés de ser habilitat en la forma acostumada lo
die 22 de dit mes, fonch extret en deputat real
y per vostra senyoria manat despedir-li carta per
a què acudís al sòlit jurament. E com molt
il·lustre y fidelíssim senyor hage vingut a notícia del procurador fiscal, que encara que lo dit
doctor Anton Grató Perpinyà se trobàs insaculat en lo dit lloch de deputat real de la ciutat de
Gerona, y extret en aquella, li obstava lo die de
dita insiculació com vuy li obsta, lo no tenir la
qualitat de habitant en la ciutat de Grona, necessària e indispensable per a poder ser los ciutedans honrrats de dita ciutat, vulgarment dits
de mà major, inseculats en semblants llochs,
fills y néts de aquells, sí y com se troba disposat
en lo capítol 18, Corts 1542; y com lo dit doctor Anton Grató Perpinyà, quic és persona de
edat de sinquanta anys poch més ho menos, en
a. rebuda intercalada entre els folis 93v-94r del trienni 16951698.
b. procés intercalat entre els folis 101v-102r del trienni 16951698.
c. qui es persona ... poch més o menos, intercalat al marge esquerre.
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lo temps de dita imbursació no tingués dita
qualitat de tenir domicili y habitació en dita
ciutat, vegaria o batllia de aquella, ans bé tenia,
com vuy té y ha tingut, contínua habitació y
son principal domicili en la vila de Granollers,
vegaria de Barcelona, en haver-lo may tingut en
dita ciutat, vegaria y batllia de Gerona en lo
temps fou capàs de ser insaculat, coma de tot lo
sobredit offereix donar plena informació, ut recipiatur; de manera que disposant com disposa
lo dit capítol 18 sa observança ab clàusula irritant, se pot en qualsevol temps instar aquella
per no suffragar-li al // 2v // insaculat, los requisits y qualitats expressadas en dit capítol 18. Per
tant y altrament dit procurador fiscal, representant lo sobredit a vostra senyoria, y desitjant
cumplir a la obligació de son offici en matèria
tant grave y digne de tota premeditació, suplica
que per lo major acert en ella y més y justa interpretació dels reals decrets y capítols de Cort,
que necessàriament se offerexen premeditar,
sien de servey de vostra senyoria ordenar als
nobles y magnífichs assessors de vostra senyoria, ajuden a dirigir y encaminar la intenció fiscal, aconsellant-lo en tot lo fahedor per a què
ab esta tant digna prevenció y premeditació se
puga, ab més certesa, obrar lo que sie de justícia; yb constant com constarà del sobredit, que
en lo entretant, suspès tot lo prejudicial a la
present casa, manant donar la providència deguda y pèndrer la resolució més acertada y adequada al present fet, de què no se li admeté lo
jurament, possessió y exercici al dit Perpinyà,
desinsiculantc aquella y posant altre en son
lloch que tinga las qualitats requeridas per lo
dit capítol 18, fent nova habilitació per la extracció de altre subgecte, segons costum y observansa de la present casa, tot lo que diu ne
dum premisso verum etiam quocumque alio
modo meliori juribus semper salvis officio etcètera. Altissimus, etcètera.
Marti, advocatus fisci Generalis Cathaloniae.
Oblata dicta XXVI julii MDCLXXXXV, in consistorio, etcetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae, qui super contentis in predicta supplicatione, votum suum in scriptis prebeant recepta prius informatione. Hieronymus Brotons,
notarius publicus, scriptor maior Generalis Cathaloniae. [...] recipiantur testis. // s.n.r // Ut petitur. Rechs et Gallart, assessor subrogatus. Don
Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
C. Jesús, Maria, Joseph cum Georgio.
a. com de tot ... recipiatur, intercalat al marge esquerre.
b. y constant ... sobredit, intercalat al marge esquerre.
c. desinsiculant ... subgecte, intercalat al marge esquerre.
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Los assessors infrascrits ab intervenció del magnífich advocat fiscal, vista la suplicació per lo
procurador fiscal presentada, informació rebuda
commissió a ella fetaa; vista una real carta de 8 de
novembre 1659, continuada en lo dietari del
trienni 1659, folis 38 y 39; vist tot lo demés se
avia de vèurer. Atès que ab dita real carta fonc sa
magestat servit disposar y, per fer favor y mercè
al molt il·lustre y fidelíssim concistori, concedir
que est ab sos assessors conegan summàriament
dels impediments que se oferescan en las personas insaculadas en los officis de deputats y oÿdors, després de ésser extrets; atès més avant que
esta cognició o judici summari deu fer-se breument y de pla; oÿda emperò la part per sa defensa en la conformitat que en lo judici de la insaculació, y oÿda com és dit la part y vistos los
documents que voldrà al·legar sens altra solemnitat, deuen los molt il·lustres y fidelíssims senyors concistorials ab los assessors, votar y decidir si proceeix o no la excepció oposada al extret
per lo procurador fiscal, estant-se a la mayor part
dels vots. Atès finalment que dita declaració pot
fer-se antes del dia primer de agost, que és lo assenyalat per a prestar lo jurament los novament
extrets, per ço // s.n.v // que pot ser bastant lo
temps per fer semblant declaració summàrie en la
conformitat que disposa la dita real carta de 8 de
nohembre 1659, per tant y altrament són de vot
y parer que ha y deu vostra senyoria, en observansa de dita real carta, procehyr a la summària
declaració deu la excepció oposada per lo procurador fiscal al doctor miser Anton Grató Perpinyà, en la conformitat sobrexpressada, en lo entretant no pot ni deu vostra senyoria passar a
nova extracció de deputat real en lloc del doctor
Perpinyà. Y axís, salvo etcètera.

B. Die vigesima septima mensis julii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Barcinonae. Nobilis don Jacobus de
Francoli et de Toralla, Barcinone populatus,
etatis suae prout ipse dixit septuaginta annorum parum plus vel minus testis etcetera, qui citatus etcetera, juravit etcetera, in manu et posse
magnifici assessoris infrascripti se dicere et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione oblata pro
parte procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae, die vigesima sexta presentis et currentis
mensis julii eidem testi lecta, dixi: «Senyor, lo
que jo sé y puch dir acerca lo contengut en
dita suplicació, la qual de present me és estada
llegida, és que conech molt bé y tinch tractat al

Die vigesima octava mensis julii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
quinto in villa Granullariorum, diocesis Barcinonae. Reverendus Franciscus Llado, presbyter,
et parrochialis ecclesiae Sancti Stephani presentis
villae Granullariorum, diocesis Barcinonae, beneficiatus etatis suae prout ipse dixit quinquaginta quinque annorum parum plus vel minus
testis etcetera, qui de licentia sibi per suam ordinariam concessa in illius manu et posse juravit
etcetera, se dicere et deponere veritatem etcetera.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super contentis in dicta supplicatione pro parte procuratoris fiscalis dicta die vigesima sexta presentis et currentis mensis julii oblata eidem testi lecta
etcetera. Et dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch
dir sobre lo contengut en la supplicació que de
present se m’és estada llegida, és que de esta
part de vint-y-sinch a trenta anys conech al doctor miser Anthon Grató Perpinyà, quea serà de
edad sinquanta anys més o menos, y sé jo també
testimoni, com en lo discurs de dit temps ha
tingut sempre son domicili y continua y principal habitasió en la present vila en la qual se troba casat ab muller y fills, havent fet sempre sa
residència y habitació en ella y no en altre part
del present Principat, lo que dich saber, jo testimoni, tant per tenir ben tractat y conegut al dit
doctor miser Anthon Grató Perpinyà y haver·o
vist en exa conformitat per residir molts anys ha
en la present vila, com y també per ésser tot lo
referit en dita present vila molt públich y notori
y tal la població y veu y fama». Ita est Franciscus
Lledo, presbyter. Fuit sibi lectum et perseveravit
presente magnifico Mauricio Rechs et Gallart,
utriusque iuris doctore, assessore Generalis Cathaloniae subrogatus.

a. a continuació ratllat, y demés quan se devia vèurer.

a. que serà ... menos, intercalat al marge esquerre.

Barcelona, y juliol als 30 de 1695. Rechs y Gallart, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
3r

doctor en drets Anthon Grató Perpinyà de esta
part de divuyt a vint anys poch més o menos. Y
he vist, jo testimoni, que en lo dit discurs de
temps ha tingut sempre son domicili principal
y continua habitasió ab sa muller y família, la
qual die present continua, en la vila de Granollers, bisbat de Barcelona. Y també és veritat
senyor que en lo sobredit discurs de temps que
conech y tinch tractat a dit doctor Perpinyà,
may he vist ni ohit a dit que aquell haja habitat
o tingut domicili o habitasió en la ciutat de
Gerona, vegaria o batllia de aquella, lo que
dich saber per haver-lo vist com tinch dit sempre desde lo conech y tinch tractat contínuament en la dita vila de Granollers, fent en ella
son principal domicili; y altrament ésser axí públich y notori, y tal la pública veu y fama».
Fuit sibi lectum et perseveravit presente magnifico Mauritio Rechs et Gallart, assessore Generalis Cathaloniae subrogato.
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Dicto die in dicta villa. Franciscus Caxanart y
Donadeu, chirurgus presentis villae Granullariorum etatis suae prout ipse dixit quadraginta
unium annorum etcetera, testis etcetera, qui citatus etcetera, juravit etcetera in manu et //4v //
posse magnifici assessoris infrascripti se dicere et
deponere veritatem etcetera. Et interrogatus ipse
testis super contentis in predicta supplicatione eidem testi lecta, dixit: « Senyor, lo que jo sé y
puch dir sobre lo contingut en la supplicació se
me és estada llegida, és que conech molt bé al
doctor miser Anthon Grató Perpinyà per tenirlo tractat moltas y differents vegadas, loa qual
serà de edad de sinquanta-un anys, segons
pochs dias ha me ha dit a mi testimoni lo dit
doctor Perpinyà; y he vist que d’esta part de alguns trenta anys poch més o menos, lo dit doctor miser Anthon Grató Perpinyà ha tingut,
com vuy en dia té, son domicili y habitació en la
present vila de Granollers, havent fet sempre y
fa contínua residència en esta ab sa muller y família, de tal manera que si en lo termini de dit
temps dit doctor Anthon Grató Perpinyà hagués transferit son domicili en altre part, jo testis ho sabria. Tot lo que dich sé per ésser natural
y habitant de la present vila, y ésser en ella lo sobrereferit molt públich y notori, y tal la pública
veu y fama, que esta és la veritat per lo jurament
tinch prestat». Yo, Francisco Cassanyard y Donadeu, firmo la present mia deposició de mà
pròpria. Fuit sibi lectum et perseveravit presente
magnifico Mauricio Rechs et Gallart, assessore
Generalis Cathaloniae subrogato.
Dicto die in dicta villa. Raymundus Arnau,
pharmacopola presentis villae Granullariorum
etatis suae prout ipse dixit quinquaginta quattuor annorum parum plus vel minus testis etcetera, qui citatus etcetera, juravit etcetera, se dicere
et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus
super contentis in praedicta supplicatione etcetera. Et dixit: «Senyor, lo que sé jo y puch dir sobre lo narrat en la súplica present se m’és estada
llegida, és que conech molt bé al doctor miser
Anthon Grató Perpinyà per tenir-lo molt tractat, lo qual serà de edad de uns sinquanta anys
poch més o menos, y ha cerca de trenta anys
que lo conech, en lo discurs del qual temps he
vist ha tingut sempre residència, son domicili,
pròpria y principal y contínua habitasió en la
// 5r // vila de Granollers; de tal manera que si
en dit temps hagués transferit dit domicili en altre part, jo testimoni, ho sabria per haver més
de trenta anys que habita en dita present vila,
tot lo que és estat sempre y és vuy en ella molt
públich y notori, y tal la veu y fama pública, y
esta és la veritat per lo jurament tinch prestat».
Ramon Arnau, apotecari, firmo la mia present
a. lo qual ... Perpinyà, intercalat al marge esquerre.
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disposició de mà pròpria. Fuit sibi lectum et perseveravit presente dicto magnifico Mauricio
Rechs et Gallart, utriusque iuris doctore, assessore
subrogato antedicto.
Dicto die in dicta villa. Franciscus Granadell
Cero, cordarius presentis villae Granullariorum
etatis suae prout ipse dixit sexaginta quatuor annorum parum plus vel minus testis etcetera, qui
citatus etcetera, juravit etcetera, in manu et posse dicti magnifici assessoris dicere et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus super contentis
in praedicta supplicatione eidem testi lecta etcetera, dixit: «Senyor, lo que sé y puch dir sobre
lo contengut en dita supplicatione que de present se me és estada llegida, és que tinch molt
ben tractat y conegut al doctor miser Anthon
Grató Perpinyà per haver-li parlat differens vegadas, lo qual serà de edad de alguns sinquanta
anys, poch més o menos, y sé jo també testimoni, com dit doctor Grató Perpinyà vingué a
casàs a la present vila haurà cosa de vint-y-sinch
a trenta anys ab la senyora Maria Sala y ça Sala,
ab la qual junt ab sa família ha habitat sempre en
la present vila com vuy en dia habita en ella, en
la qual ha tingut sempre com de present té son
domicili, pròpria, principal y contínua habitació. Y és ben cert que a haver-lo transferit en altra part jo ho hauria sabut per haver estat, jo
testimoni, de contínuo en la present vila y haver
habitat en ella. Tot lo que dich saber per haver·o així, jo testimoni, vist y per lo que desobre
tinch dit, com també per ésser en la present vila
molt públich y notori y tal la pública veu y
fama». Francesch Granadell, firmo la mia deposisió. Fuit sibi lectum et perseveravit presente dicto // 5v // magnifico Maurisio Rechs et Gallart,
assessore Generalis Cathaloniae subrogato antedicto.
Dicto die in dicta villa. Josephus Quinque, notarius publicus presentis villae Granullariorum,
etatis suae quadraginta quinque annorum parum plus vel minus testis etcetera, qui citatus etcetera, juravit etcetera, se dicere et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus super contentis in
dicta supplicatione, dixit: «Lo que jo testimoni
sé y puch dir és que conech molt y tinch tractat
al doctor miser Anthon Grató Perpinyà en dita
suplicació, la qual se me és estada llegida d’esta
part de vint-y-sinch a trenta anys, lo qual doctor
Anthon Grató Perpinyà serà de edad de alguns
sinquanta anys poch més o menos, y que en lo
espay dels vint-y-sinch anys que, jo testimoni,
ha que habito en la present vila de Granollers,
he vist que en tot lo dit discurs de dit temps, lo
dit Perpinyà ha tingut com vuy en dia encara té
son domicili y principal habitasió ab sa muller y
família en la present vila de Granollers, de tal
manera que si dit domicili lo hagués mudat en
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tasió y domicili ab sa muller y família en la present vila, sens que en lo intermedi de dit temps
la haja transferida en altre part, de tal manera
que a haver·o fet, jo testimoni, ho sabria, lo que
dich saber per tenir molt ben tractat al dit doctor Perpinyà y haver-lo vist habitar ab sa família
en la conformitat sobredita sempre en la present
vila, y altrament ésser en ella molt públich y notori, y tal la pública veu y fama, y esta és la veritat per lo jurament tinch prestat». Jaume Nicolau, escrivent, firmo la present mia deposició.
Fuit sibi lectum et perseveravit presente dicto
magnifico assessore Rechs y Gallart.

altre part, ho sabria per haver sempre habitat en
la present vila, y altrament ésser molt públich y
notori y tal la pública veu y fama en la present
vila. Y és la veritat per lo jurament tinch prestat». Joseph Quinquer, notari públic de la vila
de Granollers firmo la mia deposició de mà mia
pròpria. Fuit sibi lectum et perseveravit presente
dicto magnifico Maurisio Rechs et Gallart,
utriusque iuris doctore, assessore subrogato antedicto.
Dicto die in dicta villa reverendus Petrus Joannes Gurri, presbyter in ecclesia parrochiale presentis villae Granullariorum, beneficiatus etatis
suae prout ipse dixit sexaginta octo annorum parum plus vel minus testis etcetera, qui obtenta licentia etcetera, juravit etcetera, in manu et posse
dicti magnifici assessoris se dicere et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus super contentis
in dicta supplicatione eidem testi lecta etcetera,
dixit: «Senyor, lo que sé y puch dir en orde lo
contengut en la supplicació present se me és estada llegida, és que lo doctor miser Anthon
Grató Perpinyà, // 6r // lo qual judico serà de
edad de alguns sinquanta anys poch més o menos, té son domicili, pròpria, principal y contínua habitasió ab sa muller y família en la present
vila de Granollers de esta part de alguns vint-ysinch a trenta anys, sens haver-lo transferit en
tot lo dit temps en altra part. Tot lo que dich saber per conèxer molt bé a dit doctor Perpinyà y
tenir-lo tractat des de minyó, com també en
orde de son domicili per haver-lo vist habitar en
la present vila en tot lo sobredit temps, sens que
may haja vist, ohit o entès a dir cosa en contrari,
y ésser altrament públich y notori y tal en la present vila la pública veu y fama, y esta és la veritat
per lo jurament tinch prestat». Pere Joan Gurri,
prevere, firmo la present mia deposació. Fuit
sibi lectum et perseveravit presente dicto magnifico Maurisio Rechs et Gallart, assessore subrogato praedicto.
Dicto die in dicta villa. Jacobus Nicholaus, scriptor presentis villae Granullariorum, etatis suae
prout ipse dixit quadraginta annorum parum
plus vel minus testis etcetera, qui citatus etcetera,
juravit etcetera, in manu et posse dicti magnifici
assessoris se dicere et disponere veritatem etcetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in praedicta supplicatione eidem testi lecta etcetera, dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch dir acerca lo
contengut en dita suplicació a mi testimoni de
present llegida, és que és veritat que lo doctor
Anthon Grató Perpinyà, dea edad de alguns
sinquanta anys poch més o menos, y que aquell
haurà cosa certa de uns vint-y-sinch a trenta
anys que té la actual, contínua y principal habia. de edad ... que aquell, intercalat al marge esquerre.
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Dicto die in dicta villa. Paulus Puiguriger, botiguerius pannorum lanae presentis in villae Granullariorum, etatis sexaginta trium annorum
parum plus vel minus testis etcetera, qui citatus
etcetera, juravit etcetera in manu et posse dicti
magnificis assessoris se dicere et deponere veritatem etcetera. Et fuit ipse testis interrogatus super
contentis in praedicta supplicatione eidem testi
lecta etcetera, dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch
dir sobre lo contengut en dita supplicació la
qual de present me és estada legida, és que
haurà cosa de vint-y-sinch a trenta anys que lo
doctor Anthon Grató Perpinyà, loa qual judico, jo testimoni, serà de edad de alguns sinquanta anys poch més o menos, à habitat a la
present vila en la qual va casar; y en tot lo discurs de dit temps ha tingut sempre com vuy té
son domicili, principal habitasió ab sa muller y
família en ella, lo que dich és per habitar cerca
de coranta anys ha, jo testimoni, en la present
vila y haver·o vist en la conformitat sobredita,
de tal manera que (si) lo doctor Perpinyà hagués mudat dit son domicili en altre part, jo ho
sabria, tant per las rahons sobreditas com també
per conèxer y tenir-lo ben tractat, y altrament
ésser públich y notori y tal en la present vila la
pública veu y fama, y esta és la veritat per lo jurament prestat». Jo Pau Puiguriguer, firmo lo
damunt dit. Fuit sibi lectum et perseveravit presente dicto magnifico Mauricio Rechs et Gallart,
assessore Generalis Cathaloniae subrogato predicto.
Dicto die in dicta villa. Josephus Cuberta, botiguerius pannorum lanae presentis villae Granullariorum, etatis suae prout ipse dixit sexaginta
septem annorum completo etcetera, qui citatus
etcetera, juravit etcetera in manu et posse dicti
magnifici assessoris se dicere et deponere veritatem etcetera. Et interrogatus ipse testis super contentis in praedicta supplicatione pro parte procuratoris fiscalis, oblata dicta die eidem testi lecta
etcetera. Et dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch
dir acerca lo contengut en dita supplicació a mi
a. lo qual ... o menos, intercalat al marge esquerre.
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ment de los capítols de Cort que tractan d’esta
matèria, fonch insiculat en diputat real als 3 de
juliol 1685 y ha concurregut sempre en totas la
se han ofert. Y últimament dit Fèlix Albert Ferrer, fill natural de dit Fèlix Ferrer y nét de dit
March Anton Ferrer, domiciliat també en la
dita vila de Santa Maria de Arenys de Mar, vegaria de Gerona, se troba insiculat en oÿdor real
des de 16 de juliol 1692, y ha concurregut les
sorts se han esdevingut; y per consegüent consta que dit supplicant és subjecte capàs sens que·s
puga dubtar de sa filiació natural y idemtitat de
persona y del domicili en dita vegaria de Gerona. Per tant dit Fèlix Albert Ferrer, presentant a
vostra senyoria fidelíssima lo privilegi y matriculació de dit March Antoni Ferrer son avy, en
dita ciutat de Gerona, signat de número 1, la
certificatòria de son òbit signat de número 2, la
referida clàusula hereditària signada de número
3, la còpia autèntica de la imformació instant dit
Fèlix Albert Ferrer, rebuda en la cort del magnífich regent la vegaria de la present ciutat signada de número 4, atès que lo damés sobrenarrat
en orde a las insiculacions, habilitacions y concurs dels sobrenomenats en los casos de extraccions que ja consta plenament en lo llibre de
l’Ànima y damés llibres de la present casa a hont
se acustuman notar dits actes, y en tot se re// s.n.r // met als capítols de Cort que tractan de
semblant matèria; y juntament suplica que ha
vista de tot lo sobrereferit se digne vostra senyoria fedelíssima de regonèxer-lo, tenir-lo y reputar-lo per subjecte capàs y idòneo per dit offici
de diputat real, com axýs ó promet y espera de
la grandesa de vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.

assí llegida, és que és veritat que lo doctor Anthon Grató Perpinyà, haurà //s.n.r // alguns trenta anys, poch més o menos, que té son domicili
y principal y contínua habitasió ab sa muller y
família en la present vila de Granollers, la qual
per lo sobredit espay de temps ha sempre continuada y continua lo die de vuy; lo qual doctor
Anthon Grató Perpinyà serà de edad de alguns
sinquanta anys poch més o menos. Tot lo que
dich saber per conèxer-lo molt bé y haver-lo
tractat differents vegadas en lo dit espay de
temps, y haver-lo vist habitar en tot lo dit temps
en la present vila per ésser, jo testimoni, natural
y habitant de ella y molt vehí de sa casa, y és cert
que si dit doctor Perpinyà hagués transferit son
domicili en alguna ciutat, vila o lloch del present Principat, jo testis, ho hauria hagut de saber per ser tant familiar y vehí de sa casa, y altrament ésser lo sobredit en la present vila públich
y notori, y tal la pública veu y fama, y esta és la
veritat per lo jurament tinch prestat». Jo Joseph
Cuberta, botiguer, formo la present despusesió.
Fuit sibi lectum et perseveravit presente dicto
magnifico doctore Maurisio Rechs et Gallart, assessore Generalis Cathaloniae subrogato.
7r

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia de Fèlix Albert Ferrer, ciutadà honrat
de Gerona à previngut que·s dubtaria si és subyecte hàbil y idòneo per a diputat real del lloch
y vegaria de Gerona, y per a què cesse·n tot gènero de reparo se posà en la consideració de
vostra senyoria fidelíssima, que dit Fèlix Albert
Ferrer se troba ab edat sufficient, atès consta del
batisme tenir trenta anys y sis mesos, no menos
se troba ja insiculat en oÿdor real de dits llochs
de Gerona des de 16 de juliol 1692, en la qual
occasió devant lo molt il·lustre y fidelíssim consistori y junta de insiculadors, provàn y justificàn les qualitats necessitava, segons capítols de
Cort, y ha uberior cautela torna a presentar de
nou a vostra senyoria fidelíssima ditas provas.
Consistints en què March Antoni Ferrer, son
avy, domiciliat en la vila de Santa Maria de
Arenys de Mar y vegaria de Gerona, al primer
de desembre 1642, com ha ciutadà honrat creat
per la ciutat de Gerona, fonch matriculat, habilitat y agraduat per ciutadà de la mà major de la
dita ciutat y com ha tal fonch insiculat en diputat real als 24 de fabrer 1654, en la primera insiculació feta per sa magestat, que Déu guarde, lo
qual concurregué en totas las extraccions se oferiran fins lo dia de sa mort, que fonch als 27 de
janer 1673. Després Fèlix Ferrer son fill y hereu, com resulta de la clàusula hereditària del
testament de dit quóndam March Antoni Ferrer, // 7v // continuat son domicili en la dita vegaria de Gerona y vila de Santa Maria de Arenys
de Mar, y axí bé tenint les qualitats de mana-

Oliva. Josephus de Cancer, assessor subrogatus.
8r

Oblata die 19 septembris 1695, in consistorio etcetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt, quod informatione recepta in curia
Vicariae Barcinonae restituatur partito, quia,
pendente negotio, recepta fuit coram judice incompetenti et sich de [...] nullas [...] ratio, quod
de ceteris instrumentis in etiamdicta supplicatione mentionatis et presentatis fiat acceptacio, et
quod coram suis dominationibus recipiatur informatio circa cognitionem filiatione et domicilium seu habitationem dicti Phaelicis Alberti Ferrer. Vigore etcetera.

10r

Hoc est exemplum bene et fideliter Barchinonae
sumptum a quodam publico et auctentica obitii
infrascripto in papiro scriptis thenoris sequentis:
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Universis et singulis ego pater frater Raphael
Company, regens curam animarum in parrochiali ecclesiae Sanctae Mariae de Arenys, dioce-
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sis Gerundae, propter absenciam reverendi Marti Rich etiam praebiteri, utriusque iuris doctoris,
rectoris dictae ecclesiae fidem facio, ut supra,
quod in quodam libro vocato dels Òbits inter alia
partita, ibi in eodem continuata, est partitum
quoddam thenoris sequentis: «Als vint-y-set de
janer de mil sis-cents setanta-tres en la present
vila de Sancta Maria de Arenys, bisbat de Gerona, morí de mort natural lo senyor March Anthoni Ferrer, ciutedà honrat de Gerona, rebé
tots los sagraments de la Sancta Mare Iglésia, és
enterrat lo seu cos en la sepultura a hont se enterran los seus dins lo paviment de nostra iglésia
devant Sancta Catharina, se li feren dos officis
ab assistència de vint-y-sinch preveres, dos diacas y dos beneficiats de charitat per quiscun offici, se dóna setse sous». Item in eodem libro est
continuatum inter alia partita partitum quoddam thenoris sequentis: «Vuy als vint-y-vuyt de
dit mes y any se ha celebrat lo novenari y cap de
any per la ànima del dit senyor March Anthoni
Ferrer, ab assistència de dits preveres, diacas y
beneficiats ab la mateixa caritat, ut supra». In
quorum ego dictus pater frater Raphael Company, fidem facio subscribo et meum appono solitum requisitus odie vigessima nona mensis octobris anno a nativitate domini millessimo
sexcentessimo septuagessimo nono. Sig+num.
Sig+num Christophori Comes, auctoritatibus
apostolica atque regia notarii publici, civis Barchinonae, testis. // 10v // Sig+num Francisci
Minguella, auctoritatibus apostolica atque regia, notarii publici, Barchinonae civis, testis.
Sig+num Balthazaris Prats, auctoritate regia
notarii publici, Barchinonae civis, qui presens
exemplavit rogatus et requisivit fidem, clausit
die XV mensis septembris anno a nativitate domini MDCLXXXXV.
9r

Numero 1. Privilegi.
Hoc est exemplum fideliter Barcinonae sumptum
a quodam publico et auctentico instrumento in
papiro scripto thenoris sequentis: «Dilluns, lo die
de sant Aloy que comptam lo primer de dezembre del any mil sis-cents quoranta-dos, los molt
il·lustres Baltezar Soler, doctor en medicina ciutedà de mà major, Llorens de Font, donsell per
lo bras militar y Pere Farrer, calsater, ciutedà de
mà menor, jurats lo corrent any de la ciutat de
Gerona juntament ab Joseph Albert, mercader
ciutedà de mà mitjana, del present acte per estar
desganat absent, convocats y congregats ensemps ab Hierònim de Real, Francisco ça Conomina, donsells, Hierònim Vergés, misser Rafel Prats, misser Hierònim Codina, Miquel
Cerdà, ciutedans de dita mà major, Miquel
Galí, notari y secretari devallscrit, Francesch
Burgès, Joseph Font y Llorens, mercaders, Ra1552

fel Camps, botiguer de draps, ciutedans de mà
mitjana, Rafel Cases, argenter, Francesch Puget, cirurgià, Francesch Torres, calsater, y Jaume Gasch, argenter, ciutedans de mà menor, en
la sala major de las casas del Concell de dita ciutat a la hora per dits senyors assignada, usant de
la facultat per special privilegi atorgat per lo excel·lentíssim senyor don Fernando de Toledo,
gran prior de Castella, llochtinent y capità general y per la magestat del rey cathòlich, confirmat
en las Corts per dita sa magestat celebrades en la
vila de Monsó a vint-y-vuyt de setembre mil
sinch-cents vuytanta-sinch, a ells concedida y
atorgada en presència de mi dit Miquel Galí,
notari y sacretari de dits molt il·lustres senyors
jurats y del Concell de dita ciutat y en presència,
axí bé de Francesch Subirà y Pere Soler, verguers de dits molt il·lustres senyors jurats testimonis en estas cosas cridats, fonch per lo dit senyor Baltezar Soler jurat en cap lo present any y
de dita mà major, en effecte proposat que per
semblant jornada quiscun any, en virtut de dit
privilegi real, se acostuma fer extracció en
presència dels jurats de la present // s.n.v // ciutat, de la major part d’ells y de catorse assistens
de deu ciutedans de la bolsa de dita mà major, a
sort de rodolí, per habilitar una persona nomenadora per lo jurat de dita mà major per a ciutedà de dita mà major; y que axí per en assò estavan allí convocats y ajustats ab las catorse
personas alt anomenades, assistents en lo present acte, cridats per a fer dita extracció. Y aprés
la nominació y que tinguessen a bé que·s tragués lo llibre de la Matrícola y la bolsa de dita
major, y que·s fes tot lo demés que en semblants actes se ha acostumat y acostuma de fer,
segons la disposició de dit real privilegi. E feta
dita proposició los molt il·lustres senyors jurats,
ensemps ab mi notari y secretari y los dits testimonis, personalment se conferiren alt en lo arxiu de las scripturas de la present ciutat en lo
qual està recòndida una caxa tancada ab sinch
claus, las quals tenen los quatre senyors jurats y
lo dit notari y secretari, ço és, quiscú una, dins
la qual estan recòndidas dit llibre de la Matrícola o del Ànima y las bolsas o sachs dels rodolins
dels noms dels ciutedans de la ditas mans major,
mitjana y menor e altres officis de la dita casa, la
qual caxa fonch uberta per mi dit notari y sacretari; y de aquella en presència de dits molt il·lustres senyors jurats y de dits testimonis, prenguí
lo dit llibre de la Matrícola y una bolsa o sach
intitulat «Bolsa de jurats e concellers de la mà
major» lo qual llibre y dita bolsa, aprés de haver
tancada dita caxa en companyia de dits molts
il·lustres senyors jurats y testimonis, aportí en la
sala major de la casa del Concell de dita ciutat
en la qual eran restats los dits catorse acistents; y
encontinent en presència de dits molt il·lustres
senyors jurats de dits catorse assistents fonch

procehit en fer dita extracció de les dites deu
persones per lo effecte alt dit en lo modo y forma següent, ço és, que per mi dit notari y sacretari fonch uberta la dita bolsa de la mà major y
de aquella trets tots los rodolins, que dins de
aquella estavan, y de aquells posats o mesos dins
de un bassí de llautó en lo qual havian posada
aigua, y fonch lo dit bassí cubert ab una tovallola //s.n.r // y los dits rodolins foren remanats tres
vegadas per un minyó menor de deu anys; y encontinent trets los següents: [1] Primerament
lo dit minyó ha tret un rodolí lo qual romput
dins de aquell fonch trobada una membrana de
pergamí y en aquella scrit quest nom, misser
Hieroni Cudina, lo qual present fonch trobat
hàbil; ítem altre rodolí ab aquest nom Ivó Ornos, lo qual per estar malalt no fonch trobat hàbil. [2] Ítem altre rodolí ab aquest nom Joan
Batlle, lo qual enviat a sercar fonch trobat hàbil;
ítem altre rodolí ab aquest nom misser Francesch Marçal, lo qual per ésser del Real Concell
no fonch trobat hàbil; ítem altre rodolí ab
aquest nom Bernat Valencas, lo qual per no habitar en la present ciutat no fonch trobat hàbil.
[3] Ítem altre rodolí ab aquest nom Hierònim
Vedruna, lo qual enviat a sercar fonch trobat
hàbil. [4] Ítem altre rodolí ab aquest nom Miquel Çerdà, lo qual present fonch trobat hàbil.
[5] Ítem altre rodolí ab aquest nom misser Rafel Prats, lo qual present fonch trobat hàbil;
ítem altre rodolí ab aquest nom Baltazar Soler,
lo qual per ésser jurat lo present any no fonch
trobat hàbil; ítem altre rodolí ab aquest nom
Rafel Cerdà, lo qual per no habitar en la present
ciutat no fonch trobat hàbil; ítem altre rodolí ab
aquest nom miser Hierònim Fàbrega, lo qual
per ésser del Real Concell no fonch trobat hàbil; ítem altre rodolí ab aquest nom Miquel Vedruna, lo qual per no habitar en la present ciutat
no fonch trobat hàbil. [6] Ítem altre rodolí ab
aquest nom Joan Pau Perpinyà, lo qual enviat a
sercar fonch trobat hàbil. //s.n.r // [7] Ítem altre
rodolí ab aquest nom misser Hierònim Vergés,
lo qual present fonch trobat hàbil. [8] Ítem altre rodolí ab aquest nom Francesch Prats, lo
qual enviat a sercar fonch trobat hàbil. [9] Ítem
altre rodolí ab aquest nom Rafel Axada, lo qual
enviat a sercar fonch trobat hàbil. E feta la dita
extracció de les dites deu persones per habilitar,
un ciutedà de la mà major nomenador per lo dit
senyor Baltezar Soler, jurat, totes les dites
membranes extretes foren tornades dins la dita
bolsa per mi dit notari y sacretari. Y axí encontinent fonch per mi dit notari y sacretari, ab alta
veu llegit privilegi alt calendat en presència dels
dits senyors jurats assistents y deu personas extretas per fer dita habilitació, lo qual llegit encontinent lo dit senyor jurat Soler, prestà jurament en mà y poder de dit Llorens de Font,
jurat militar, a nostre senyor Déu y als seus
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sancts quatre Evangelis, y aprés totes les dites
deu persones extretes per habilitar, un aprés altre, prestaren semblant jurament en mà y poder
de dit senyor jurat Soler, de haver-se bé y llealment tots amor, odi, rancor y mala voluntat
postposats. E prestat que fonch lo dit jurament
encontinent per lo dit senyor jurat Soler, fonch
anomenat ab alta veu a les dites deu persones
extretes allí presents per habilitar, matricular y
agraduar per ciutedà de la dita mà major lo senyor March Antoni Farrer, natural de Arenys
del bisbat de Gerona, asserint segons Déu y sa
conciència ser hàbil y sufficient, tant en llinatge
com en béns y valor de sa persona, y tenir totes
les qualitats requisides, conforme ab lo dit privilegi està disposat; la qual nominació feta fonch
procehit // s.n.r // immediadament, per lo dit senyor jurat Soler e per les dites deu persones extretes per fer dita habilitació, en votar per via de
scrutini, sacretament, lo dit senyor March Antoni Ferrer nomenat per habilitar per ciutedà de
la mà major de la dita ciutat en la forma següent: ço és que foren fetes tantes llenguas,
membranes de pergamí en blanch quantes eran
los qui havian de votar, qui eran onse, y altres
tantes llenguas o membranes en quiscuna de les
quals ere scrit «matriculetur» de les quals foren
lliurades a quiscú dels votants per mi dit notari y
sacretari dues, ço és una blanca y altra en la qual
ere scrit «matriculetur»; y aparelladas y posades
aquí a una taula ab un tapet vert que devant
d’ells estava posada, duas capsas ço és la una
blanca y la altre en la qual està ab lletras grossas
scrit «matriculetur», dins les quals haguessen de
posar quiscú d’ells les dites membranes, ço és,
en quiscuna una membrana, és a saber lo qui
voldrà donar lo vot que fos habilitat tenia de
posar la membrana a hont està scrit «matriculetur», en la capsa a hont està scrit «matriculetur», y la altre blanca en la capsa blanca; y per lo
contrari, qui voldrà que no·s matricule ni se habilite té de posar la membrana blanca en la capsa ahont està scrit «matriculetur»; y per habilitat
y agraduat ha de tenir almenys de les tres parts
les dos dels dits votants, y no trobant-se ab tants
vots no sie tingut per hàbil ni matriculat. E posades per quiscú de dits votants les dites membranes que los foren donades com és estat dit
dins dites capses, ço és hu aprés altre, sacretament, y no sabent-ho a hu de l’altre, e acabat
que hageran de votar fonch fet diligent scrutini
per mi dit notari y sacretari en presència dels
dits senyors jurats, votants y demés persones allí
congregades, ubrint la dita capsa a hont està
scrit «matriculetur», y a hont de aquella las ditas
membranes per dits votants en aquella // 3v //
posades. Y escampant aquellas sobre dita taula y
regonegudes y llegides com és de costum,
fonch vist y trobat de las dites onse membranes
que allí eran haventi·n de las tres parts més de
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las ditas dos en quiscuna de les quals estava scrit
«matriculetur», y axí los qui han votat y dirigit
llurs vots e veus que lo dit senyor March Antoni
Ferrer fos habilitat, lo qual en dita forma llegit
fonch publicat aquí mateix per mi dit notari y
sacretari en presència de tota la dita congregació y testimonis predits y tingut per habilitat,
matriculat y agraduat per ciutedà de la mà major de la dita ciutat. La qual publicació feta encontinent la dita bolsa de jurats y concellers de
mà major, fonch per los dits senyors jurats y per
mi dit notari y sacretari restituida dins la caxa, e
tancada ab clau com estava de abans en presència de dits testimonis.» Copiam hanc in his tribus papiri foleis huius comunis formae principio
huius paginae non comprehenso superscripsi ego
Franciscus Vinyoles, notarius publicus Gerundae,
regia auctoritate substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de Gurb, quondam publico civitatis Baiuliae et Vicariae Gerundae suarumque
pertinentiarum, notarius sacretariusque admodum illustrium dominorum juratorum et concilii dictae civitatis a suo originali de premissis
confecto penes domnum Michaelem Gali, quondam etiam notarium publicum Gerundae et secretarium dictorum admodum illustrium dominorum juratorum et consilii dictae civitatis, ut
igitur copiae predicatae in juditio et extra ab
omnibus plena fides adhibeatur. Ego idem Franciscus Vinyoles, notarius hic me subscripsi et
meum solitum apposui sig+num.
Sig+num Joannis Coll, notarii publici Barcinonae, testis ss. // 4r // Sig+num Josephi Fontana
apostolica regia auctoritatibus notarii publici
Barcinone testis ss. Sig+num Francisci Corte auctoritate regia notarii publici Barcinone, qui predicta exemplavit scribere fecit et rogatus in fidem
clausit die III junii MDCLXXIII. Nos notarii publici Barchinone infrascripti testamur et cum
presenti fidem facimus supradicto Joannem Coll
et Josephum Fontana supradicti exempli testes ac
Franciscum Cortes, claudentem esse auctoritatibus quibus supra se enumerant notarios publicos
Barcinonae, fideles et legales eorumque actis et
scripturis in juditio et extra ab omnibus semper
adhibitam fuisse et hodie adhiberi plenarie fide
in cuius rei testimonium hic nos subscribimus
manibus et signis nostris propriis. Datum Barcinonae, die mense et anno proxime dictis.
Sig+num Ludovici Fontana, auctoritate regia
notarii publici Barcinone, predicta attestantis.
Sig+num Isidori Famades, apostolica atque regia
auctoritatibus notarii publici Barcinone, attestantis praedicta.
12r

Die decima nona mensis septembris anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo quinto Barchinonae et in illius consistorio
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deposuit testis sequens: Magnificus Josephus Modolell de Costa, utriusque iuris doctor civisque,
honoratus Barcinonae, etatis suae, ut dixit, quadraginta quatuor annorum completorum testis
citatus productus et nominatus pro parte et ad
instantiam Phelicis Alberti Ferrer, qui juravit
ad dominum Deum et eius sancta quatuor
Evangelia manibus suis per eum corporaliter
tacta in posse illustris et fidelissimi domini doctoris Raphaelis de Pinyana et Galvany, canonici
sanctae Dertusensis ecclesiae, deputati ecclesiastici presenti Cathaloniae principatus se dicere et
deponere veritatem omnimodam, quam sciet in
et super his de quibus inferius interrogabitur. Et
fuit ipse testis interrogatus per organum dicti
illustri et fidelissimi domini deputati ecclesiastici
«si coneix a Fèlix Albert Ferrer, si sap de qui és
fill y ha ont ha tingut y té son domicili». Et dixit: «Il·lustre y fidelíssim senyor, lo que yo testimoni sé y puc dir acerca del què vostra senyoria
me interroga és que conech molt bé a Fèlix Albert Ferrer, lo qual serà de edat de alguns trenta
anys poch més o menos, al qual conech y tinch
tractat de minyó y de temps que sols dit Fèlix
Albert Ferrer seria de edat de set a vuyt anys,
poch més o menos, y sé molt bé que lo dit Fèlix
Albert Ferrer és nat en la present ciutat de Barcelona y batejat en las fons baptismals de la cathedral de dita present ciutat per lo reverent
doctor Francesch Marral, prevere; y la certificatòria del baptisme que per vostra senyoria se
me ha manat // 12v // llegir de present és la pròpria del baptisme de dit Fèlix Albert Ferrer, y
per tal la tinch y reputo així perquè, jo testimoni, en altra ocasió fiu una suplicació ab interrogatoris per rèbrer informació de la filiació de ell,
dit Fèlix Albert Ferrer, y me recordo y molt bé
de què aleshoras viu en dita certificatòria y que
los padrins de dit Fèlix Albert Ferrer foren lo
magnífich Pau Llunell, cavaller y Theresa Alsina, viuda, que són los mencionats en dita certificatòria, a mi testimoni de present llegida; y de
tot lo temps que com tinch dit ha que jo testimoni conech a dit Fèlix Albert Ferrer, sempre se
ha tingut y reputat per fill natural de Fèlix Ferrer, ciutedà honrat de Gerona, y tal la és estada
la fama pública, tant en la vila de Arenys com en
la present ciutat, y lo dit Fèlix Ferrer ha reputat
al dit Fèlix Albert per son fill natural, cuydant
de sa educació y tenint-li mestre en la present
ciutat en la casa a hont habitava dit Fèlix Ferrer,
scituada en lo carrer més baix de Sant Pere, lo
qual mestre se anomenava Fèlix Milans, natural
de dita vila de Arenys, lo qual és mort poch
temps ha, rector de Gasarans. Lo que yo testimoni dich saber per haver-ho vist, sí també per
haver-ho ohit a dir al mateix mestre Fèlix Milans, y semblantment he vist que dit Fèlix Albert
Ferrer ha venerat y respectat a dit Fèlix Ferrer
per son pare natural. Y en quant al domicili que

ha tingut dit Fèlix Albert Ferrer, lo que sé y
puch dir és que, jo testimoni, essent minyó dit
Fèlix Albert Ferrer, lo viu habitar en la present
ciutat en la dita casa de dit son pare, scituada en
lo carrer mes baix de Sant Pere y perseverà en
dita habitació fins que morí en la dita vila de
Arenys March Antoni Ferrer, pare de dit Fèlix
Ferrer, que ha yà molts anys que és mort;
// 13r // en la qual ocasió dit Fèlix Ferrer anà a
habitar en la dita vila de Arenys ab tota sa família, y he ohit a dir jo testimoni a personas fidedignas y singularment a un germà del mateix
Fèlix Ferrer que lo dit Fèlix Albert Ferrer continuà en habitar en la casa de dit son pare, y jo
testimoni, havent anat diferents vegades en la
dita vila de Arenys per vèurer las cosas de ma hazienda que hi tinch, he vist des de què dit Fèlix
Albert Ferrer serveix a sa magestat, Déu lo
guarde, estava malalt en la casa de dits son pare,
y semblantment al retirar de las campanyas estat
dit Fèlix Albert Ferrer lo he vist yo testimoni
habitar en la dita mateixa casa de dit Fèlix Ferrer, son pare, y tot lo que tinch dit és la veritat
per lo jurament que tinch prestat.» Generaliter
autem fuit ipse testis interrogatus super omnibus
generalitatibus de quibus testes soliti sunt interrogari. Et ad omnia dixit quod non sed quod
fuit citatus per quendam virgarium illustris
consistorii pro huiusmodi testimonio perhibendo.
Fuit sibi lectum et perseveravit presentibus illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae et
magnifico et nobili assessoribus dicti Generalis.
13v

Dicto die: Magnificus Joannes Jofreu, utriusque
iuris doctor civisque honoratus Barchinone, etatis
suae, ut dixit, sexaginta quinque annorum completorum testis citatus etcetera, qui juravit etcetera, se dicere veritatem etcetera. Et fuit ipse testis interrogatus «si coneix a Fèlix Albert Ferrer,
si sap de qui és fill y ha ont ha tingut y té son
domicili». Et dixit: «Lo que jo sé y puch dir,
molt il·lustre y fidelíssim senyor, acerca del què
vostra senyoria me interroga, és que conech
molt bé a Fèlix Albert Ferrer, lo qual és nat en la
present ciutat de Barcelona en lo carrer Baseya,
y fonch batejat en la iglésia cathedral de la dita
present ciutat per lo reverent doctor Francesch
Marsal, y foren padrins, lo doctor Pau Llunell,
cavaller, y Theresa Alsina, viuda, lo que dich saber, yo testimoni, per haver assistit en lo bateix
per seguidor al compare. Y encara que en lo
baptisme no se expressà de qui era fill dit Fèlix
Albert Ferrer, posant sols era fill de pares incògnits, emperò la real veritat del fet era que dit Fèlix Albert, en la ocasió de dit baptisme ya fonch
reputat per fill natural de Fèlix Ferrer, ciutedà
honrat de Gerona, lo qual féu y anomenà als
dits padrins y també fonch dit Fèlix Albert Ferrer, reputat per fill de Geltrudis Aymar, viuda,

de alguns anys, essent encara fadrí lo dit Fèlix
Ferrer, del què fonch també fama entre los
amichs y coneguts de dit Fèlix Ferrer y de dita
Geltrudis, havent continuat sempre dit Fèlix
Ferrer, com encara vuy continua, a reputar y
tractar per son fill natural a dit Fèlix Albert, y
venerant y respectant dit Fèlix Albert Ferrer al
dit Fèlix Ferrer per son pare natural. Y en quant
al // 14r // domicili y habitació de dit Fèlix Albert Ferrer, lo que sé y puch dir a vostra senyoria és que després que dit Fèlix Albert Ferrer
fonch nat, lo donaren a dida y després de desmamat, lo viu habitar fins que fonch de edat de
alguns vuyt o deu anys, poch més o menos, en
la casa de dita Geltrudis Aymar, sa mare, y després que dita Geltrudis fonch morta, trobant-se
dit Fèlix Ferrer y a habitar en la vila de Arenys
de orde de dit Fèlix Ferrer, lo dit doctor Francesch Marsal cuydà dels aliments y educació de
dit Fèlix Albert Ferrer, lo qual habitava junt ab
sa àvia materna en la casa de dit Fèlix Ferrer, scituada en la present ciutat en lo carrer més baix
de Sanct Pere, a la qual des de la dita vila de
Arenys venia diferents vegades dit Fèlix Ferrer.
Y després de morta la dita àvia materna de dit
Fèlix Albert Ferrer, que haurà cosa de alguns
catorse o quinse anys, poch més o menos, que
és morta, he ohit dir a diferents personas dignas
de tota fe y als mateixos Fèlix Ferrer y Fèlix Albert Ferrer, pare y fil, que dit Fèlix Albert Ferrer
ha tingut, tenia y té sa habitació en la dita vila de
Arenys en la casa de la pròpria habitació de dit
son pare, menos en los temps y ocasions que ell,
dit Fèlix Albert Ferrer ha estat en campanya o
altrament com a soldat, que és en servey de sa
magestat. Y lo que sobre tinch referit és lo que
yo testimoni puch dir acerca del què vostra senyoria fidelíssima me interroga, y tot lo que
tinch dit és la veritat, per lo jurament que tinch
prestat.» Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit, quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit presentibus illustribus et fidelissimis
dominis deputatis et auditoribus et magnifico et
nobili assessoribus Generalis Cathaloniae.
14v
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Die vigessima mensis septembris anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
quinto, Barchinonae et in illustri consistorio, et
cetera, deposuit testis sequens: Magnificus Jacobus Franciscus Teixidor, civis honorati Barchinonae, etatis suae, ut dixit, triginta octo annorum
parum plus vel minus, testis citatus et cetera, qui
juravit et cetera, dicere veritatem et cetera. Et
fuit ipse testis interrogatus «si ell testimoni conexia Fèlix Albert Ferrer, si sap de qui és fill y a
hont ha tingut y té habitació y domicili». Et dixit: «Molt il·lustre y fidelíssim senyor, lo que yo
testimoni sé y puch dir a vostra senyoria acerca
del què me interroga, és que conech a Fèlix Albert Ferrer de cosa de alguns nou o deu anys,
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poch més o menos, a esta part, y judico que dit
Fèlix Albert Ferrer serà de edat de alguns trenta
anys poch més o menos, y he ohit a dir que dit
Fèlix Albert Ferrer és nat en la present ciutat de
Barcelona, y que és fill natural de Fèlix Ferrer,
ciutedà honrat de Gerona, en temps que encara
dit Fèlix Ferrer era fadrí y de una dona viuda, y
he ohit també a dir jo testimoni que dit Fèlix
Albert Ferrer fonch batejat en la cathedral iglésia de la present ciutat y que la padrina fonch
Theresa Alsina, viuda, però a mi testimoni no·m
recordo hage ohit a dir qui fonch padrí. Y de
què dit Fèlix Albert Ferrer sie fill natural de dit
Fèlix Ferrer, nat en la present ciutat y batajat en
la dita cathedral, ho he ohit a dir a moltas personas fidedignas y de tot crèdit, com y també no
sols he ohit a dir però també he vist que lo dit
Fèlix Ferrer ha tingut y reputat a dit Fèlix Albert
Ferrer per son fill natural, y així mateix lo dit
Fèlix Albert Ferrer ha venerat y respectat per
son pare natural al dit Fèlix // 15r // Ferrer. Y yo
testimoni he ohit com dit Fèlix Ferré anomenava per fill seu al dit Fèlix Albert, y com dit Fèlix
Albert anomenava per son pare al dit Fèlix Ferrer, y en eixa conformitat és estada sempre del
temps que, jo testimoni, conech al dit Fèlix Albert Ferrer com encara vuy és la pública veu y
fama. Y en atenció de ésser dit Fèlix Albert Ferrer fill natural de dit Fèlix Ferrer y considerant
també, yo testimoni, los mèrits personals de dit
Fèlix Albert Ferrer, trobant-me yo testimoni
exercint lo càrrech de conceller ters de la present ciutat en lo any mil sis-cents noranta-hu,
anomenà per alferes de una companyia ab què
dita ciutat en dit any augmentà son tèrcio al dit
Fèlix Albert Ferrer, y lo dit Fèlix Ferrer, son
pare, me donàs las gràcias de haver feta, yo testimoni, dita nominació a favor de dit son fill. Y en
quant al domicili de dit Fèlix Albert Ferrer, lo
que sé y puch dir a vostra senyoria és que he
ohit a dir a moltas y diferents personas y als mateixos pare y fill Ferrer que, essent minyó dit Fèlix Albert Ferrer, lo tingué dit son pare, educant-lo y prestant-li los aliments en sa casa
pròpria en la present ciutat, y que després que
March Anthon Ferrer, pare de dit Fèlix Ferrer,
fonch mort, dit Fèlix Ferrer se’n anà a víurer en
la vila de Arenys y que se’n aportà al dit Fèlix Albert Ferrer, tenint-lo en sa casa, prestant-li tots
los aliments. Y que després que dit Fèlix Albert
Ferrer és estat soldat en totas las ocasions, ha
pogut retirar-se de la campanya així en sanitat
com en malaltia, ha estat y habitat com encara
de present ho esequuta en la dita casa y habitació que dit Fèlix Ferrer, son pare, té en dita vila
de Arenys. Tot lo que jo testimoni he ohit a dir,
com desobre tinch dit, a moltas personas fidedignas, y és estada y és de present la pública veu
y fama, y tot lo que jo testimoni tinch sobredit y
referit és la veritat y lo que sé y puch dir per lo

// 15v // jurament

que tinch prestat.» Generaliter, et cetera. Ad omnia dixit, quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit presentibus
dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis
et auditoribus computorum et magnifico et nobili assessoribus Generalis Cathaloniae.
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Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinonae
sumptum a quadam clausula universalis haerentia postea descripta et continuata in publico et
auctentico testamento, factum et firmatum per
Marchum Anthonium Ferrer, civis honorati Gerundae in vila Beatae Mariae de Arenys, diocesis
Gerundae populati, filium legitimum et naturalem honorabilis Anthonii Ferrer, quondam mercatoris, et dominae Joanne, illius uxoris, deffunctorum dictae villae Beatae Mariae de Arenys in
papiro scripto acto in dicta villa Beatae Mariae
de Arenys die vigessima tertia mensis januarii
anni millessimi sexcentesimi septuagessimi tertii,
recepto et testificato penes discretum Hieronimum Puyoli, notarium publicum termini castri
de Montepalatio et eius districtus pro dominio earundem,a et olim regens notariam et scribaniam
publicas dicti termini castri de Montepalatio ac
clauso sive subsignato per discretum Josephum
Oller etiam notarium publicum regentem dictas
scribaniam et notariam publicas de tempore dicti
discreti Hieronimi Peyroli, notarii, in quo siquidem testamento sunt omnes solemnitates a jure
requisitae est, que inter alia dicta clausula universalis herentiae huiusmodi seriei: «En tots los
altres emperò béns meus mobles e immobles,
drets, veus e accions mies a hont se vulla sien e a
mi me pertanyen ara o en esdevenidor pertànyer
me poran, en qualsevol llinatge o espècie concistescan o per qualsevols rahons drets, títols y causas, instituesch y a mi hereu universal fas a dit
Fèlix Ferrer, major, na·t fill a mi y a la dita senyora quóndam Catharina Ferrer y Umbert,
charíssima muller mia, comú, llegítim y natural
si lo dia de la mia fi viurà y hereu meu ésser
voldrà; si emperò lo dit Fèlix fill meu lo dia de
ma fi no viurà o hereu meu no serà, per ço que
no porà o no voldrà, o serà més morrà quant que
quant sens infants legítims y naturals y de llegítim y carnal matrimoni procreats, o ab tals algú
dels quals // 1v // no arribarà a edat perfeta de
poder fer testament, en dits casos a ell substituesc y a mi hereu meu universal fas e instituesch
al dit Balthezar, fill meu y de la dita quóndam
senyora Catharina, muller mia, comú, legítim y
natural si lo dia de la mia fi viurà y hereu meu
universal ésser voldrà; si emperò lo dit Balthezar
fill meu lo dia de las mia fi no viurà o viurà y hereu meu no serà, per ço que no voldrà o no porà,
o serà més morirà quant que quant sens fill legítim y natural y de legítim y carnal matrimoni
a. et olim ... Montepalatio, intercalat al final del document.

procreats, o ab tals algú dels quals no muntarà a
edat perfeta de poder fer testament, en dits casos
a dit Balthezar fill meu substituesch y a mi hereu
meu universal fas al dit il·lustre y reverent Francisco Ferrer, marmessor y fill meu y de la dita
quóndam senyora Catherina, muller mia, comú,
llegítim y natural canonge de la sancta iglésia de
Gerona durant sa vida natural tant solament y
no altrament, si lo dia de la mia fi viurà y hereu
meu ésser voldrà; si emperò lo dit fill y marmessor meu lo dia de la mia fi viurà o viurà y hereu
meu no serà, perquè no voldrà o no porà, o serà
més morirà quant que quant en dits casos al dit
Francisco mon fill substituesch y a mi heretera
universal fas e instituesch la dita Maria, donzella, filla mia y de la dita quóndam senyor Catharina, charíssima muller mia, legítima y natural si
lo dia de la mia mort viurà y heretera mia universal ésser voldrà; si emperò la dita Maria filla mia
lo dia de la mia fi no viurà o viura y hereva mia
no serà, perquè no voldrà o no porà, ho serà més
morirà quant que quant sens infants legítims y
naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats, o ab tals algú dels quals no arribaran a //2r //
edat de fer testament, en dits casos a ella substituesch y a mi hereter meu universal fas e instituesch lo dit il·lustre y molt reverent senyor
Francesch Ferrer, canonge de la sancta iglésia de
Lleyda, germà y marmessor meu de vida sua natural, tantsolament si lo dia de la mia fi viurà y
hereu meu universal ésser voldrà; si emperò lo
dia de la mia fi no viurà o viurà y hereter meu
universal no serà, per ço que no voldrà o no
porà, o serà més morrà quant que quant sie a ell
substituesch y a mi hereu meu universal fas e instituesch lo dit il·lustre y molt reverent senyor
Amadeo Ferrer, canonge de la sancta iglésia de
Gerona, germà y marmessor meu de vida sua natural tantsolament y no altrament, si lo die de la
mia fi viurà y hereu meu universal ésser voldrà; si
emperò lo dia de la mia fi no viurà o viurà y hereter meu universal ésser voldrà però lo dia de la
mia fi no viurà o viurà y hereter meu universal no
serà, per ço no voldrà o no porà, o serà més
morrà quant que quant sie a ell substituesch y a
mi hereter meu universal fas e instituesch lo dit
Joseph Ferrer, mercader ciutedà de Gerona,
germà y marmessor meu; si lo dia de la mia fi no
viurà o viurà y hereter meu universal no serà, per
ço que no voldrà o no porà, o serà més morrà
quant que quant sens infants legítims y naturals
y de legítim y carnal matrimoni procreats, o ab
tals algú dels quals no muntarà a edat perfeta de
poder fer testament, en tals casos a ell substituesch y a mi hereva mia universal fas e instituesch a la senyora Maria Tries y Ferrer, viuda,
germana y marmessora // 2v // mia si lo dia de la
mia fi viurà y heretera universal ésser voldrà; si
emperò lo dia de la mia mort viurà o viurà y heretera mia no serà, perquè no porà o no voldrà, o
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serà més morrà quant que quant sens fills o infants legítims y naturals y de legítim y carnal matrimoni procreats, o ab tals algú dels quals no
vindrà a edat perfeta de poder fer testament, en
estos casos a dita senyora Maria Ferrer y Tries
germana y marmessora mia substituesch y a mi
hereter universal fas e instituesch a nostres senyor Déu y a la mia ànima, y a les causas pias devallescritas, instituhint a nostre Déu, a la ànima y
a las causas pias devallescritas herevas mias universals, volent manar ordenant als dits mos marmessors reverent rector y obrers qui vuy són y
per temps seran de dita iglésia de Santa Maria de
la dita present vila de Arenys donant, atorgant
y concedint facultat y potestat pleníssima, que
tenint lo present fideicomís o substitució y no
altrament heretat, y tots mos béns e drets acceptats, lo que tinch fets testament e llegats demanen y hagen benefici de inventari a llurs mans,
prengan mos béns en lo encant públich al més
donant, venen y alienen los drets y accions mies,
cedescan y causan evicció, presten y per la dita
evicció y altrament, mos béns obliguen y hypothequen ditas dels dies o altre qualsevol temps
donàn y aquells opposant pregar. Y los apposats
graduar fassen e insten, y lo comprador o compradors, en pocessió corporal o quasi, posen los
preus y altres quantitats //3r // de pecúnia de ditas cosas venudas, demanen y reben y hagen y
confessen haver hagut y rebut. Y sobre les cosas
demuntditas e quiscuna de aquellas fassen y formen qualsevols instruments de vendas, àpochas
o altres qualsevols necessàrias cauthelas ab qualsevols pactes, accions, stipulacions de béns, obligacions y altres clàusulas y cauthelas necessàrias
y oportunas. E a dits mos marmessors, reverent
rector, y observar en vistes e dits preus e quantitats que·n prossehiran, pagats tots mos llegats y
deutes, que sien esmersats en censal y altres rendas en lloch cauto y segur, a coneguda de dits
marmessors, reverent rector y obrers de dita
iglésia de Sancta Maria de la present vila de
Arenys ab auctoritat y decret del il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Gerona e o de son
il·lustre y molt reverent senyor vicari general y
official. E a obs de aniversaris, missas de stacha
per ànima mia y dels meus celebradors en dita
iglésia de Sancta Maria de dita present vila de
Arenys, y en cas de lluyció los preus dels dits
censals per major tuyció de aquells e de ditas
rendas, sien deposats e la techa e thezoreria a
hont se acostuman deposar, de la ciutat de Gerona o taula o banch de aquella. Y ditas rendas
concertescan y distribuescan dits marmessors
meus, reverent rector y obrers predits, per amor
de Déu en missas, anniversaris cantats, oras canonicas y altres pios sufragis en augment del culto divino y en remissió de mas culpas y pecats, y
de qui jo so tingut y obligat recordar-me y altres
cosas pias en augment de dita iglésia y culto divi-
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no, y en sufragi per la mia ànima //3v // y de tots
los defuncts christians a qui so tingut, y a pregar
a Déu per ells com milor los apareix a llur coneguda. Donant finalment y cometents a totes y
sengles cosas demuntditas dependents, incidents y emergents de aquellas als dits marmessors meus, tenint lloch la present substitució al
dit reverent rector y obrers de dita iglésia de
Sancta Maria de la present vila de Arenys, totas
mas veus y accions ab prudentíssima e indifficient potestat y general administració. Approbat
notarius infrascriptus manu propria.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per a la proprietat
del ofici de deputat local del General de la ciutat
de Lleyda, altre dels compresos en la real reserva
y per lo resíduo del trienni que comensà a córrer al primer de agost proppassat, proposana a
vostra mercè los subjectes infraescrits y següents: lo doctor Joan Nogués, prevere, doctor
misser Anastasi Biosca y Anglasell, doctor misser Barthomeu Mesonada.
Datum en Barcelona, als V de dezembre
Doctor Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor Francisco Junyent. Doctor Gerònim de Valls. Doctor Jacintho Blanch de Vergós. Deputat y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, en Barcelona residints. Hieronymus Brotons, notarius publicus, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Publicus + sigilli.
MDCLXXXXV.

Sig+num Christophori Comes auctoritatibus appostolica atque regia notarii publici civis Barcinonae, testis. Sig+num Francisci Minguella notarii regii Barcinonae. Sig+num Balthazaris
Prats auctoritate regia notarii publici, Barcinonae civis, qui dicta exemplavit rogatus et requisivit, et in fidem clausit, die XV mensis septembris
anno a nativitate domini MDCLXXXXV.
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Número 43.

Senyor.b

A notícia del procurador fiscal del General y present casa ha previngut que Gaspar Gatillepa,
mercader d’esta ciutat, per persona de son procurador, insta que li sie admès lo jurament y posat en possessió y exercisi del offici de receptor
dels drets de la bolla de la present ciutat, en què
sortejà y fou extret lo die 16 del mes de agost
pròximpassat per mort de fra Francisco de Mongay, últim possessor de dit offici. E com molt illustre y fidelíssim senyor dit Gaspar Gatillepa se
trobe ausent molts anys ha de la present ciutat y
principat de Cathalunya, per causa dels molts dèbits guarintigiats de cambis y altres que tenia y
vuy té contractats, y està devent a diffarents acrehedors, que importa una summa considerable
que passa de cent mília lliuras, molts dels quals
acrehedors tenen previnguda execució contra la
persona de dit Gatillepa, per ocasió del qual y de
no tenir béns per poder satisfer dits sos acrehedors y evitar lo rigor de las execusions que li amenassan és públich y nottori que dit Gatillepa se
troba impedit de venir a la present ciutat, a effecte de poder servir personalment lo dit offici en
què fou extret, del què offereix informació si
opus fuerit ut recipiatur. Y per quant las obligacions y càrrechs que en si apporta lo exercisi de
dit offici y administració de aquell, és la més zelosa y de major confiança que de ningun altre offici del General per haver de cobrar y exigir las
pecúnias del dret de bolla y girar y pagar aquellas
per partida de taula, tenint obligació de pagar de

a. memorial intercalat entre els folis 156v-157r del trienni
1695-1698.
b. memorial intercalat entre els folis 156v-157r del trienni
1695-1698.

a. proposan, interlineat.
b. procés intercalat entre els folis 157v-158r del trienni 16951698.

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del prinsipat de Cathalunya, per al ofici de deputat local del General de la ciutat de Lleyda,
altre dels compresos en la real reserva per lo ínterim que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la proprietat de dit ofici per lo resíduo del trienni, que comensà a córrer al primer
de agost proppassat, proposan a vostra
excel·lència los subjectes infraescrits y següents:
lo doctor Joan Nogués, prevere, lo doctor misser Anastasi Biosca y Anglasell, lo doctor misser
Barthomeu Mesonada.
Datum en Barcelona, als V de dezembre
Doctor Rafel de Pinyana y Galvany. Doctor Francisco Junyent. Doctor Gerònim de Valls. Doctor Jacintho Blanch de Vergós. Deputat y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, en Barcelona residints. Hieronymus Brotons, notarius publicus, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Publicus + sigilli.
MDCLXXXXV.
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Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.

Número 44.
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sos béns propis ab son interès, a rahó de un sou
per lliura, qualsevol quantitat que de ditas pecúnias se tingués més temps del què li és permès,
sens ésser lícit a dit official retenir-se diner alguns
de dits drets per pagar-se de llur salari o de altres
officials, ni per despeses hagués fetes per son offici y ab altres diffarents càrrechs, a què·s troba
//4v // obligat per capítols de Cort y disposicions
de la present casa, constituhits los quals és impossible poder cumplir dit Gatillepa trobant-se
com se troba en lo estat sobrerefferit. Per ço y altrament, dit procurador fiscal, representant lo
sobredit a vostra senyoria y desitjant lo major
acert en la exacció dels drets de la Generalitat y
evitar qualsevols danys, prejudici y perills que
forsan podrian occórrer en la administració de
aquells, per lo inferit inpediment de dit Gatillepa
y per a cumplir al disposat en dits capítols de
Cort, se opposa dit procurador fiscal a la admissió de dit jurament per part del procurador de dit
Gaspar Gatillepa instada, y suplica sie del servey
de vostra senyoria, antes de admètrer-li dit jurament, manar donar en matèria tant grave y digne
de tot reparo, la deguda y més acertada providència, com a cosa tant pròpria de la attenció y
espera de vostra senyoria, y que per dit effecte sie
comesa la present als magnífichs y nobles assessors de vostra senyoria per a què fassen vot o relació en scrits, aconsellant aquell millor expedient
ab lo qual restar ben assegurada la exacció de dits
drets de la Generalitat per rahó de la administració de dit offici, lo que tindrà molt que agrahir lo
procurador fiscal a vostra senyoria, per lo aprèsio
que manifesta en la defensa de sos drets, los quals
vol tenir sempre salvos. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Marti, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae.
Oblata die VII septembris MDCLXXXXV. In consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt presente magnificis assessoribus Generalis
Cathaloniae, qui recepta prius informatione super contentis in dicta suplicatione relationem faciant in scriptis. Hieronymus Brotons, notarius
publicus Barcinonae, et scriba major Generalis
Cathaloniae. Registrata. Data die et anno ministratis testi- // 1r // bus parati sumus illos recipere. Alòs y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assesor subrogatus.
5r

Die nona mensis septembris anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Barcinonae.
Joannes Serra, botigerius telarum presentis civitatis Barcinonae, cognitus a curia, etatis, ut ipse
dixit, sexaginta annorum parum plus vel minus
testis citatus et juratus qui juravit et cetera, dicere veritatem et cetera. Et primo fuit interrogatus
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ipse testis super contentis in supplicatione oblata
pro parte procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae, die septima presentis et currentis mensis et
anni. Dixit: «Senyor, lo que jo sé y puch dir
acerca de la suplicació que se m’és estada llegida
és que à cerca de coranta anys que conech y he
tractat a Gaspar Gatillepa, antesa botiguer y
vuy mercader d’esta ciutat, lo qual avrà cosa de
catorse a quinse anys poch més o menos que habitava en dita ciutat y per la solicitació de algunas cobransas que tenia sobre la Real Hazienda
de sa magestat, que Déu guarde, me recordo
molt bé que·s partí d’esta ciutat per la vila de
Madrid, cort de sa magestat, ab concentiment y
parer de sos acrehedors que·n tenia ja molts alashoras en esta ciutat, en tant que jo testis me trobava present quant alguns dels més principals de
ells lo·ý aconsellaren. Y en effecte tinguí plena
notícia que dit Gaspar Gatillepa se conferí en
dicta vila de Madrid, a hont estigué cosa de divuyt o dinou mesos passats, los quals lo viu tornat en la present ciutat per ser, jo testis, altre dels
acrehedors de dit Gatillepa, an als quals y a mi
entre ells nos convocà en certa ocasió que avrà
dotse o tretse anys, poch més o menos, en la casa
de un de dits acrehadors, y allí convocats nos
proposà y digué que ell dit Gatillepa y don Francisco Argemir, son company, se trobaven molt
atrassats e imposibilitats aleshores de poder satisfer a sos acrehadors, a ocasió de la molta summa de diner que·ls estava devent a ells dit Argemir y Gatillepa, la Real Hazienda, y que per a
cobrar aquells era precís continuar un nou assiento que avíam emprès; y que per eix effecte
los importavan effectivas y promptament sis mil
doblas, y que així fossen servits los acrehadors de
buscar-las-hi que ell dit Gatillepa entregava la
botiga que tenia en la present ciutat, y tots los
avers que tenia y los crèdits sobre la Hazienda
Real, y en consideració de l’estat //5v // en què·s
trobavan dit Gatillepa y Argemir convingueren
tots los acrehadors que allí se trobaven, que·s digué y tinch per sert segons las notícias, que eran
la major part en firmar una concòrdia com en effecte firmaren y la firmí jo testis, anomenant elets
de aquella y donant certa forma y modo a las pagas de dits acrehadors, aixís per las sis mil dobles
que novament li deixàrem, com per los demés
crèdits antecedents, que entre una cosa y altra és
molt veritat que entre dit Gatillepa y Argemir
passava de cent mília lliuras. Y és així mateix veritat queb immediadament feta dita concòrdia se’n
tornà dit Gatillepa a dita vila de Madrid de parer
de dits acrehadors y no és tornat més en la present ciutat, y que en virtut de dita concòrdia y
segons la forma de aquella, se han anat y van
a. antes botigues y vuy, interlineat al marge esquerre.
b. que immediadament ... de dita concòrdia, interlineat al
marge esquerre.

[ 1695 ]

[ 1695 ]

sap també ell testis per aver-las referit junt ab lo
que sobre té dit molts dels acrehadors que·y entrevingueren, que formaren una concòrdia ab la
qual anomenaren elets, y dit Gatillepa entregà a
sos acrehadors tots los béns que tenia en lo present Principat y los féu cessió sobre los crèdits
de la Real Hazienda per a pagar axís las sis mil
doblas que novament li deixaren y lo que devian
atressat, que segons las notícias que tinch passava de cent mília lliuras. Y formada dita concòrdia, los acrehadors que firmaren aquella li instaren se’n tornàs en dita vila de Madrid, com en
effecte se’n ý anà, y no és tornat més en la present ciutat, y que en virtut de dita concòrdia se
han pagat moltas quantitats a dits acrehadors. Y
és axí mateix // 6v // veritat que dit Gatillepa no
se li saben altres béns sinó los que lo dit va entregar y cedir a sos acrehadors, los quals tinch
entès que li aconortaren de donar a la muller de
dit Gatillepa los lloguers de la casa y unas terras
per alimentar-se; y semblantment és veritat que
tots los dits béns no són de molta part bastants
per a pagar lo que als acrehadors de dit Gatillepa, sinó fos que·s poguessen cobrar lo que li
deu la Real Hazienda las quals cobransas acostuman ésser y se necessita de molts medis y solicitació. Tot lo que dich saber és per ésser altre
de dits acrehadors, si bé que jo testis no he firmat la concòrdia, emperò ó he ohit a dir y m’ó
han referit diferents dels dits acrehadors, y altrament de tot lo sobredit és y és estada sempre la
pública veu y fama, y eixa és la veritat per lo jurament que tinch prestat. Pere Vilella, botiguer
de teles, firmo la present deposició.

pagant moltas quantitats als dits acrehadors. Y
semblantment és veritat que dit Gatillepa no se
sap tinga béns alguns en la present ciutat de Barcelona, ni en lo present Principat, més del què
com tinch dit va entregar en mà dels acrehadors
y tenen vuy aquells, acceptant lloguers de una
casa y de algunas terras que los acrehadors concorren en donar-los per aliments a la muller de
dit Gatillepa. Y ésa també veritat que tots los
béns que com tinch dit té entregats a sos acrehadors dit Gatillepa no són de molt bastants per a
pagar lo què·s deu a dits acrehadors, sinó fos que
se cobrassen los crèdits que dit Gatillepa té sobre la Real Hazienda, la cobransa dels quals a
vegades és difícil y a vegades se facilita en part ab
medis y solicitació. Tot lo predit dich saber per
ésser altre dels dits acrehadors y elet de dita concòrdia y per ésser estada y ser de present, de tot
lo sobradit, la pública veu y fama, y eixa és la veritat per lo jurament que tinch prestat. Joan Serra,
botiguer de teles, firmo la present depusasió.»
6r

Die decima septima praedictorum mensis et
anni, Barcinonae.
Petrus Vilella, botigerius telarum presentis civitatis Barcinonae, cognitus a curia, etatis, ut ipse
dixit, sexaginta trium annorum parum plus vel
minus, testis citatus et juratus qui juravit et cetera, dicere veritatem et cetera. Et primo fuit interrogatus ipse testis super contentis in supradicta
supplicatione oblata pro parte procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae, die septima presentis
et currentis mensis et anni. Dixit: «Senyor, lo
que jo sé y puch dir acerca de la supplicació que
m’és estada llegida, és que ha més de coranta
anys que conech y tinch tractat a Gaspar Gatillepa, antes botiguer y vuy mercader de la present
ciutat, en la qual lo he vist habitar fins que avrà
cosa de catorse a quinsa anys poch més o menos
que·s partí de la present ciutat per la vila de Madrid, cort de sa magestat, que Déu guarde, de
voluntat y consell de sos acrehadors, per a solicitar las cobransas del què li devia la Real Hazienda en la qual vila de Madrid estigué cosa de
alguns vint mesos, al cap dels quals viu, jo testis,
per ser altre dels acrehadors de dit Gatillepa,
que tornà en la present ciutat de Barcelona a
hont sé molt bé que convocà gran part de sos
acrehadors, proposant-los que dit Gatillepa y
don Francisco Argemir, son company, estavan
inposibilitats de poder satisfer a sos acrehadors
per no haver pogut cobrar de la Real Hazienda,
que per a facilitar la cobransa avian de empèndrer un nou assiento per al qual los importaven
sis mil doblas, las quals en effecte las ý cercaren
y entregaren dits acrehadors. Y en eixa ocasió
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a. y és també ... ab medis y solicitació, interlineat al marge esquerre.
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Francisco Rigalt, veler de la present ciutat de
Barcelona, arrendatari que fonch dels drets,
tant de entrada com de exida del General, de
tot lo present principat de Catalunya y comptat
de Cerdanya, bolla de plom y sagell de sera de la
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta, y de
totas las bollas foranas de dit Principat y comptat lo trienni proppassat, que tingué principi al
primer de juliol 1692 y finí lo últim dia del mes
de juny del present y corrent any 1695, en dit
nom de arrendatari de dits drets de General y
bollas presentà diferents súplicas a vostra senyoria, demanant que atès en los actes de las tabbas
de dits arrendaments respective, fou acordat
que si durant lo temps de dits arrendaments fos
invadida o invadidas alguna o algunas col·lectas
a. memorial intercalat entre els folis 161v-162r del trienni
1695-1698.

o part de aquellas ab exèrcit real de enemichs, se
li rellevaria o defalcaria del preu de dits arrendaments respective lo valor de la tal o tals col·lectas o part de aquellas serien estadas ocupadas o
invadidas, hagut respecte a tot lo preu de dits
arrendaments. Y com hage vingut lo cas de haver estadas ocupadas o invadidas per las armas
de França diferents col·lectas y taulas tant per
los drets de General com de bolla del present
Principat y comp(t)at de Cerdanya, com són las
col·lectas de Castelló de Ampúrias, Figueres,
Gerona y Camprodon, part de las de Puigcerdà,
Ripoll y Olot. Per tant y atès de què constava
per los informes, que ab voluntat y consentiment de vostra senyoria se han pres de ditas invasions, fos per vostra senyoria la súplica deliberat anomenar experts per la estimació de dit
dany, sí y conforme és estil y consuetut de la
casa, com en efecte vista per vostra senyoria la
súplica de dit arrendatari y ser molt conforme a
rahó y justícia sa pretenció, deliberà en jornada
de 30 de juliol del present y corrent any 1695
fossen anomenats, com ab dita deliberació anomenà en experts per la estimació de dit dany, a
nosaltres Francisco Mascaró, mercader, y Joseph March, botiguer de telas, com a personas
de negoci, y que la dita deliberació nos fos participada per medi de certificatòria. Obtemperant, molt il·lustre y fidelíssim senyor, nosaltres
los infrascrits y baix firmats Francisco Mascaró y
Joseph March, al que per vostra senyoria fonch
deliberat que se’ns ha notificat ab certificatòria
del escrivà major de la casa del General, diem a
vostra senyoria haver-nos juntats una y moltas
vegadas per lo sobredit afecte; vistas, llegidas y
benmiradas en primer //2v // lloch la certificatòria de la commissió per vostra senyoria a nosaltres donada, de la qual se fa ostenció signada de
número 1 y seguidament lo resumen de la deposició dels testimonis rebuts sobre ditas invasions fet per Bernat Forés, notari ajudant tercer
de escrivà major de la casa del General, tret de
las plicas de las deposicions de aquells, que diu
estar cusidas en lo dietari, signat dit resumen de
número 2, las certificatòrias dels preus foren
lliurats dits arrendaments repective a dit arrendatari, signadas de número 3 y 4, certificatòrias
dels preus foren rearrendadas las col·lectas de
las bollas foranas, y en particular per dit arrendatari signadas de número 5 y 6, com y també
los número 6 y 18 de les actes de las tabbas de
dits arrendaments respective en virtut de les
quals va fundada la pretenció de dits arrendataris. Y havent tingut acerca de la estima predita
vàrios y diferents col·loquis per desitjar lo acert
y fugir de tot error, respecte que las col·lectas de
General són en part diferents de las de bolla, de
forma que en algunas parts del present Principat
se troban taulas que, en quant a General, componen una sola col·lecta y en quant a bolla de
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las mateixas taulas se’n componen dos y en altres tres; y també trobant-se taulas que, en
quant a General són de una col·lecta y en quant
a bolla són de altra, y com sie esdevingut haver
estada invadida la col·lecta de Gerona y Figueres juntas, y també la de Camprodon que, en
quant a General se compon de las tres col·lectas
de bolla de Camprodon, Ripoll y Olot juntas no
és de poca dificultat lo calcolar·o menos de posar en demostració la estima de totas las col·lectas, tant de General com de bollas, segons lo
preus de dits arrendaments respective ab la individuació de las taulas subordinadas a quiscuna
de ellas. Y encara que dilatàrem lo discurs y ab
ell cansàrem a vostra senyoria nos vehem cohertats a fer·o, respecte de ser la estima en quant a
General difícil, que ni a la realitat pot justificarse per causa de col·lectar-se los drets a la entrada
de Catalunya y no a hont se consumen molta
part de las mercaderias que entran, ni tampoch
a hont se fabrican las que van fora regne, que estas són moltas per la particular inclinació tenen
los abitants de est Principat en la elaboració de
diferents fàbricas y coltivació de fruits, causa
que ha servit y és de embaràs de no poder-se
arrendar per si las col·lectas de General sinó totas juntas al contrari las de bolla, que com se
col·lecta lo dret allà a hont se consumen las
mercaderias // 3r // poden, com se experimenta,
arrendar-se quiscuna col·lecta en particular a
més y a menos segons las mercaderias. Que la
experiència à ensenyat s’i acostuman consumir
per rahó de las vilas y llochs més y menos poblats de abitants y tractamén de ells, situats baix
lo domini de las tals col·lectas respective, dificultat tal que ha deixat suspès a las més agudas
plomas y sutils ingenis, que en rahó de càlcol
coronan esta metropoli, pués en tants càlcols
com se han fets en lo discurs de temps que est
Principat se troba molestat de la guerra, negociació de prínceps, destrucció de províncies y
per consegüent, llama veràs que acaba ab tot lo
orde polítich, sols havem pogut fiar nostre desempenyo en lo que feren los calcoladors del
trienni antecedent a est, meritíssims de tota loa,
per son erudit estil, tant en theòrica com en pràtica, pués la rahó que donan per aproximar las
col·lectas de dits drets de General a son intrínsich valor, és tant satisfatòria, que menos de no
haver pogut fixar lo compàs de proporció sobre
vasa tant firme y capàs, nos veuríem per enbaraçats sols en donar rahó sufística de dita estima.
Seguint son mètodo passàrem a la estima de las
referidas col·lectas tant de General com de bollas, sens apartar-nos en quant a la de General
de què sie símil a la de las bollas, segons los
preus de dits arrendaments respective y de la
atenció se ha de tenir segons lo tractamén dels
abitants, per quant se concideren algunas
col·lectas en parts remotas del present Principat,
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que los abitants baix lo domini de ellas se serveixen més de robas fabricadas en la present província, y per consegüent no deuhen tenir tanta
estimació com al respecte si consum de bolla,
com dits calcoladors advertiren y en avant se
dirà.
Bolla de Barcelona y sa col·lecta consisteix en
las taulas de Barcelona, Mataró, Granollers, Vilamajor, Cardadeu, Palaudàries, Caldes de
Monbuy, Sant Feliu de Codines, Sabadell, Tarrassa y Martorell que són 11 taulas sens altras
vilas y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta, la qual fonch lliurada a dit arrendatari,
com consta del certificat signat de número 4, a
36.000 lliures, per quiscun any importan los
tres anys: 108.000. Per los gastos continuats en
lo memorial del peu de la tabba y altres que en
diferents capítols de ella obliga al arrendatari lo
haver-los de pagar, com són salaris de oficials,
llibres, encunys, ploms, sera, albarans, etcètera,
los quals se diuhen gastos reputats per preu de
arrendament, per quant encara que vostra senyoria no hagués arrendad no podia escusarlos, y com no se’n hage exibit memorial, judicam poch més o menos seran en tot lo trienni:
15.000. Lo preu de la bolla de Barcelona, ab los
gastos poch més o menos, són: 123.000.
s.n.r

Bollas foranas de tot lo present principat de Catalunya y comptat de Cerdanya foren lliuradas a
dit arrendatari, com consta del certificat signat
de número 3 a 56.000 lliures per quiscun any,
importan los tres anys: 168.000. Per los gastos
reputats per preu de arrendament, que en diferents capítols de la tabba obliga al arrendatari lo
haver-los de pagar, com són llibres, encunys,
ploms, sera, etcètera, que no haver-ne exhibit
memorial judicam poch més o menos seran en
tot lo trienni, detreta aquella part y porció que
per lo tot nos ha aparegut pot correspòndrer als
que se han deixats de fer en las col·lectas y taulas
invadidas en lo intermedi de sa invasió: 2.350.
Lo preu de las bollas foranas ab los gastos poch
més o menos són: 170.350.
Segueix-se la repartició del preu de ditas bollas
foranas, la estimació que·s deu donar a quiscuna
de las col·lectas en particular, segons los preus
foren rearrendadas, proporció servant.
La col·lecta de Gerona consisteix en las taulas
de Gerona, Banyolas, Besalú, Argelaguer, Tortellà, Esponellà, Crespià, Lladó, Navata, Jonquera, Torroella de Mongrí, Bisbal, Peratallada,
Casavells, la Pera, Salrà, Sant Feliu de Guíxols,
Palamós, Begur, Palaforgell, Colonge, Valldaro, Massanet de la Selva, Cassà de la Selva,
Amer, Anglès, Santa Coloma de Farnés, Arbúsies, Ostalrich, Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat,
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Pineda, Calella, Sant Pol, Canet y Arenys de
Mar, que són 38 taulas sens altras vilas y llochs
de sa comarca dependents de dita col·lecta, la
qual fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5 en 45.000 lliures per los
tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo
arrendament han de ser: 46.286 lliures, 11
sous, 3.
La col·lecta de Figueres consisteix en las taulas
de Figueres, Massanet de Cabrenys y Cistella,
que són 3 taulas sens altra vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual
fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5 en 9.000 lliures, per los tres
anys que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser: 9.257 lliures, 6 sous, 3.
La col·lecta de Castelló de Ampúrias consisteix
en las taulas de Castelló, Cadaqués, la Selva,
Llansà, Sant Pere Pescador, la Escala, Sant Jordi
des Valls, Verges, Vilaur, Monells, Volpallach y
Foxà que són 12 taulas sens altra vilas y llochs
de sa comarca dependents de dita col·lecta, la
qual fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5 en 4.500 lliures per los
tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo
arrendament han de ser: 4.628 lliures, 13 sous,
2. La col·lecta de Puigcerdà consisteix en las
taulas de Puigcerdà, Bellver, Ribes, Llívia, Borredà, Planolas y Queralps, que són 7, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta, la qual com no pugué rearrendarse fonc estimada per los companys de dit arrendament tots de conformitat, com consta del
certificat signat de número 5, com si·s fos rearrendada en 4.500 lliures per los tres anys que,
hagut respecte al preu de tot lo arrendament ha
de ser: 4.628 lliures, 13 sous, 2.
La col·lecta de Camprodon consisteix en las
taulas de Camprodon tantsolament si bé ý ha
moltas vilas y llochs en sa comarca dependents
de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com
consta del certificat signat de número 5, en
2.400 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser:
2.468 lliures, 13 sous, 3. La col·lecta de Ripoll
consisteix en las taulas de Ripoll, Sant Joan las
Abadessas y los Pens, que són 3 taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com
consta dels certificats signats de número 5 y 6
en 2.400 lliures, per los tres any, ço és, la taula
de Ripoll estimada en 1.166 lliures, 13 sous, la
de Sant Joan de las Abadessas en 972 lliures, 4
sous, y los Pens en 261 lliures, 3 sous, que juntas són las ditas 2.400 lliures, y hagut respecte al
preu de tot lo arrendament han de ser 2.468
lliures, 12 sous, 3, és a saber, 1.200 lliures la

rearrendada, com consta del certificat signat de
número 5, en 2.100 lliures, per los tres anys,
que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser: 2.160 lliures, 9. Las col·lectas
de Trem y Pallàs consisteix en las taulas de
Trem, Pallàs, Castellbò y Viella, que són 4 taulas sens moltas altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de ditas col·lectas, las quals foren
rearrendadas com consta del certificat signat de
número 5 en 3.900 lliures per los tres anys, que
hagut respecte al preu de tot lo arrendament
han de ser: 4.011 lliures, 10 sous.

taula de Ripoll, 1.000 lliures la de Sant Joan de
las Abadessas, y 268 lliures, 12 sous, 3 los Pens,
que juntas són las ditas: 2.468 lliures, 12 sous,
3.
La col·lecta de Olot consisteix en las taulas de
Olot, Sant Feliu de Pallarols y Montagut, que
són 3 taulas, sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, las qual
fonch rearrendada, com consta dels certificats
signats de número 5 y 6 en 7.800 lliures, per los
tres anys, ço és, la taula de Olot estimada en
6.805 lliures, 8 sous, 6, la de Sant Feliu de Pallarols, en 777 lliures, 15 sous, 3, y la de Montagut en 216 lliures, 16 sous, 3, que juntas són las
ditas 7.800 lliures. Y hagut respecte al preu de
tot lo arrendament han de ser 8.023 lliures, 3,
és a saber, 7.000 lliures la taula de Olot, 800
lliures la de Sant Feliu de Pallarols y 223 lliures,
3, la de Montagut, que juntas són las ditas:
8.023 lliures, 3. La col·lecta de Vich consisteix
en las taulas de Vich, Tona, Centellas, Taradell,
Sant Julià de Vilatorta, Rupit, Sant Hilari, Ausor, Sant Pere de Toralló, Sant Quirse, Sant Feliu de Toralló, Manlleu, Sant Hipòlit, Sant Boy,
Perafita y Oristà, que són 16 taulas sens altra vilas y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta
del certificat signat de número 5, en 11.400
lliures, per los tres anys que hagut respecte al
preu de tot lo arrendament han de ser: 11.725
lliures, 18 sous, 6.

La col·lecta de Cervera consisteix en las taulas
de Cervera, Guissona, Santa Coloma de Queralt, Sant Martí y Prats del Rey que són 5 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5
en 5.115 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser:
5.261 lliures, 5 sous, 6.
La col·lecta de Tàrrega consisteix en las taulas
de Tàrrega, Bellpuig y Verdú, que són 3 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5
en 4.200 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser:
4.320 lliures, 1 sous, 6.
s.n.r

s.n.v

La col·lecta de Manresa consisteix en las taulas
de Manresa, Castellterçol, Moyà, Olost, Prats,
Sant Feliu Sacerra, Balsareny, Cellent, Santpador, Santa Maria de Oló, Artés, Monistrol de
Montserrat, Calaf, Tarroja, Torà, Sant Llorens
de Murunys, Solsona y Cardona, que són 18
taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta de certificat signat de número 5, en 10.500 lliures per los tres anys que,
hagut respecte al preu de tot lo arrendament
han de ser: 10.800 lliures, 4 sous.
La col·lecta de Berga y Bagà consisteix en las
taulas de Berga, Bagà, la Pobla, Borradà, Góssol
y Gironella, que són 6 taulas sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del
certificat signat de número 5, en 1.650 lliures
per los tres anys, que hagut respecte al preu de
tot lo arrendament han de ser: 1.697 lliures, 3
sous, 5.
La col·lecta de la Seu de Urgell consisteix en la
taula de la ciutat de la Seu de Urgell tantsolament, si bé ý ha moltas vilas y llochs en sa comarca dependents de dita col·lecta la qual fonch
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La col·lecta de Balaguer consisteix en las taulas
de Balaguer, Agramunt, Pons y Oliana que són
4 taulas, sens altras vilas y llochs de la comarca
dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del certificat signat de número 5, en 4.950 lliures per los tres anys, que
hagut respecte al preu de tot lo arrendament
han de ser: 5.091 lliures, 10 sous, 6.
La col·lecta de Lleyda consisteix en las taulas de
Lleyda y Arbeca, que són 2 taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta
del certificat signat de número 5 en 9.000 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu
de tot lo arrendament han de ser: 9.257 lliures,
6 sous, 3.
La col·lecta de Tortosa consisteix en las taulas
de Tortosa, Ulldecona, Gandesa, Batea, Flix y
Benicenet que són 6 taulas sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del
certificat signat de número 5 en 6.600 lliures
per los tres anys, que hagut respecte al preu de
tot lo arrendament han de ser: 6.788 lliures, 14
sous.
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La col·lecta de Monblanch consisteix en las taulas de Monblanch, Pont de la Montesa, Tivissa,
Ulldemolins, Falcet, Cornudella, Cabacés, Çarreal, Càrcia, y Móra que són 10 taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com
consta del certificat signat de número 5 en
4.350 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser:
4.474 lliures, 7 sous, 3.

Segueix-se la repartició del preu de dit arrendament del General la estimació que·s deu donar a
quiscuna de las col·lectas, en particular servant
proporció al què s·i consum de bolla, llevant de
dita proporció en unas col·lectas y anyedint en
altras segons lo tractament dels abitants, a juÿ
de bon varó, com en lo principi del present càlcol tenim incinuat per rahó de considerar-se algunas col·lectas en parts remotas del present
Principat que los abitants baix lo domini de ellas
se serveixen més de robas fabricadas en la present província y, per consegüent, no deuhen tenir tanta estimació en quant a General com al
respecte s·i consum de bolla, lo que és al contrari en altras, a las quals se anyedirà lo que aquellas se rellevarà ab esta forma:

La col·lecta de Tarragona consisteix en las taulas de Tarragona, Reus, Valls, Alcover, Monbrió, Bràfim, Riudoms, Riudecanyas, Monroig, Cambrils, Vilaceca, Alforja, Vilanova de
Escornalbou, Botarell, las Borjas, la Selva, Vallmoll, Tamarit y Ranau que són 19 taulas, sens
altras vilas y llochs de sa comarca dependents de
dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com
consta del certificat signat de número 5 en
16.200 lliures per los tres anys, que hagut respecte al preu de tot lo arrendament han de ser:
16.663 lliures, 3 sous, 3.

La col·lecta de Barcelona consisteix en las taulas
de Barcelona, Mataró, Granollers, Sant Saloni,
Sabadell, Caldas de Monbuy, Tarrassa y Martorell, que són 8 taulas, sens altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual
respecte al què s·i consum de bolla sols deurie
estimar-se en 35.640 lliures per los tres anys, y
segons lo tractamen dels abitants, som de sentir
deu estimar-se per dits tres anys en: 36.100 lliures.

La col·lecta de Vilafranca del Panadès consisteix
en las taulas de Vilafranca, Sitges, Vilanova de
Cubelles, Torradenbarra, Vilarodona, Arbós,
Sant Cantí, Igualada, Capellades, Esparaguera,
Riera, La Llecuna, Sant Sadorní y Sant Pere de
Riudebitlles que són 14 taulas, sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual fonch rearrendada com consta del
certificat signat de número 5 en 10.050 lliures
per los tres anys, que hagut respecte al preu de
tot lo arrendament han de ser: 10.337 lliures, 6
sous, 6. Montan juntas lo mateix preu del
arrendament ab los gastos que són: 170.350
lliures.
s.n.r

Lo arrendament dels drets de General de tot lo
present principat de Catalunya y comptat de
Cerdanya fonch lliurat a dit arrendatari com
consta del certificat signat de número 3 a
20.000 lliures per quiscun any, importan los
tres anys: 60.000 lliures. Per los gastos reputats
per preu de arrendament, com són los continuats en lo memorial del peu de la tabba, de salaris de oficials y altres, que en diferents capítols
de ella obliga al arrendatari lo haver-los de pagar, com són llibres, encunys, ploms, albarans
etcètera, que per no haver-ne exibit memorial
judicam poch més o menos seran en tot lo
trienni, detreta aquella part y porció que per lo
tot nos ha haparegut pot correspòndrer als que
se han deixats de fer en las col·lectas y taulas invadidas en lo intermedi de sa invasió: 25.000
lliures. Lo preu del arrendament del General ab
los gastos poch més o menos són: 85.000 lliures.

La col·lecta de Gerona consisteix en las taulas
de Gerona, Torroella de Mongrí, Bisbal, Begur,
Palaforgell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols,
Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Pineda, Calella,
Sant Pol, Canet, Arenys de Mar, Massanet de
Cabrenys, Jonquera, Figueres, Banyoles, Besalú
y Sant Llorens de la Muga, que són 22 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i
consum de bolla, per consistir en las dos col·lectas de bolla de Gerona y Figueres juntas, sols
deurie estimar-se per los tres anys en 16.094
lliures, 4 sous, 4, y segons lo tractamen dels abitants, som de sentir deu estimar-se per dits tres
anys en: 16.200 lliures.
s.n.r
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La col·lecta de Castelló de Ampúries consisteix
en las taulas de Castelló, Rosas, Cadaqués, Sant
Pere Pescador, Llançà, Selva de Rosas y la Escala, que són 7 taulas sens altras vilas y llochs de sa
comarca dependents de dita col·lecta la qual
respecte al què s·i consum de bolla deurie estimar-se en 1.341 lliures, 3 sous, 8, per los tres
anys y segons lo tractamen dels abitants, som de
sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en:
1.300 lliures.
La col·lecta de Puigcerdà consisteix en las taulas
de Puigcerdà, Ribes y Bellver que són 3 taulas
sens altres vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i
consum de bolla deurie estimar-se en 1.341

lliures, 3 sous, 8 per los tres anys, y segons lo
tractamen dels abitants som de sentir sols deu
estimar-se per dits tres anys en: 1.250 lliures.

La col·lecta de Tarragona, consisteix en las taulas de Tarragona, Reus, Vilaceca, Cambrils,
Mon-roig, Alcover, la Selva, Riudoms, Alforja,
Valls, Riudecanyes, Tamarit y Torradenbarra,
que són 13 taulas sens altras vilas y llochs de sa
comarca dependents de dita col·lecta, la qual
respecte al què s·i consum de bolla sols deurie
estimar-se en 4.828 lliures, 4 sous, per los tres
anys, y segons lo tractament dels abitants y ajustar-se-li la taula de Torradenbarra, que en quant
a bolla és de la col·lecta de Vilafranca del Panadès, som de sentir deu estimar-se per dits tres
anys en: 4.850 lliures.

La col·lecta de Camprodon consisteix en las
taulas de Camprodon, Olot, Ripoll y Sant Joan
la Abadessas que són 4 taulas sens altras vilas y
llochs de sa comarca dependents de dit col·lecta, la qual respecte al què s·i consum de bolla
per consistir en las tres col·lectas de bolla de
Camprodon, Ripoll y Olot juntas, deurie estimar-se per los tres anys en 3.755 lliures, 13
sous, y segons lo tractamen dels abitants som de
sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en:
450 lliures.

La col·lecta de Tortosa consisteix en las taulas
de Tortosa, Escó, Xerta, Miravet, Vinebra, Batea, Corbera, Paüls, Riba-roja, Amposta, la Cènia, Ulldecona, Pinell, Flix, Alcanar, Arnés, Vilalba, Fatarella, Benifallet, Orta, Gandesa,
Ginestar, Bot, Tivissa, Càrcia, y Móra, que són
26 taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca
dependents de dita col·lecta, la qual respecte al
què s·i consum de bolla sols deurie estimar-se
en 1.967 lliures, per los tres anys, y segons lo
tractamén dels abitants y ajustar-se-li las taulas
de Tivissa, Càrcia y Móra, que en quant a bolla
són de la col·lecta de Monblanch, som de sentir
deu estimar-se per dits tres anys: 2.200 lliures.

La col·lecta de Manresa consisteix en la taula de
dita ciutat de Manresa tant solament, si bé ý ha
moltas vilas y llochs en sa comarca dependents
de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i consum de bolla deurie estimar-se en 3.129 lliures,
7 sous, y segons lo tractamen dels abitants y per
faltar-li las taulas de Solsona y Cardona que en
quant a General són de la col·lecta de Cervera,
som de sentir sols deu estimar-se per dits tres
anys en: 3.000 lliures.
La col·lecta de Vich consisteix en la taula de dita
ciutat de Vich tant solament, si bé ý ha moltas
vilas y llochs en sa comarca dependents de dita
col·lecta, la qual respecte al què s·i consum de
bolla deurie sols estimar-se per los tres anys en
3.398 lliures, 4 sous, y segons lo tractamen dels
abitants, som de sentir deu estimar-se per dits
tres anys en: 3.400 lliures.

La col·lecta de Lleyda consisteix en las taulas de
Lleyda, Arbeca, la Granja, Almenar, las Borges,
Benavent, Torres de Segre, Serós, Alguayre,
Aytona y Alfarràs que són 11 taulas sens altras
vilas y llochs de sa comarca dependents de dita
col·lecta, la qual respecte al què s·i consum de
bolla deurie estimar-se en 2.682 lliures, 6 sous,
per los tres anys, y segons lo tractamén dels abitants som de sentir sols deu estimar-se per dits
tres anys en: 2.500 lliures.

La col·lecta de Vilafranca del Panadès, consisteix
en las taulas de Vilafranca, Igualada, Sitges, Vilanova de Cubelles y Vandrell, que són 5 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i
consum de bolla deurie estimar-se en 2.962 lliures, 4 sous per los tres anys, y segons lo tractamén dels abitants y per faltar-li la taula de la Torradenbarra que, en quant a General, és de la
col·lecta de Tarragona, som de sentir sols deu
estimar-se per dits tres anys en: 2.950 lliures.
s.n.v

La col·lecta de Monblanch consisteix en las taulas de Monblanch, Falcet, Porrera, Prades, Ulldemolins, Çarreal, Gratallops y Cornudella, que
són 8 taulas sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i consum de bolla deurie estimarse en 1.330 lliures, 11 sous, per los tres anys y
segons lo tractamén dels abitants y faltar-li las
taulas de Tivissa, Càrcia y Móra, que en quant a
General són de la col·lecta de Tortosa, som de
sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en:
1.300 lliures.

La col·lecta de Balaguer consisteix en las taulas
de Balaguer, Cubells, Àger, Castelló de Farfanya, Vilanova de Meà, Agramunt, Pons y Oliana, que són 8 taulas, sens altras vilas y llochs de
sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual
respecte al què s·i consum de bolla deurie estimar-se en 1.475 lliures, 5 sous, 3, per los tres
anys y segons lo tractamén dels abitants, som de
sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en:
1.400.
s.n.r
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La col·lecta de Tàrrega consisteix en las taulas
de Tàrrega, Verdú y Bellpuig que són 3 taulas
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i
consum de bolla deurie estimar-se en 1.251
lliures, 14 sous, per los tres anys, segons lo tractamén dels abitants, som de sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en: 1.200 lliures.
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La col·lecta de Cervera consisteix en las taulas
de Cervera, Santa Coloma de Queralt, Torà,
Guissona, Solsona y Cardona, que són 6 taulas,
sens altras vilas y llochs de sa comarca dependents de dita col·lecta, la qual respecte al què s·i
consum de bolla deurie estimar-se en 1.524
lliures, 9 sous per los tres anys, y segons lo tractamén dels abitants, no obstant de ajustar-se-li
las taulas de Solsona y Cardona, que en quant a
bolla són de la col·lecta de Manresa, som de
sentir sols deu estimar-se per dits tres anys en:
1.500 lliures.
La col·lecta de la Seu de Urgell consisteix en la
taula de la ciutat de la Seu de Urgell tantsolament, si bé ý ha moltas vilas y llochs en sa comarca dependents de dita col·lecta la qual respecte al què s·i consum de bolla deurie
estimar-se en 625 lliures, 16 sous per los tres
anys, y segons lo tractamén dels abitants, som
de sentir sols deu estimar-se per dits tres anys
en: 600 lliures.
La col·lectas de Trem y Pallàs consisteixen en la
taulas de Trem, Pallàs, Pont de Suert, Sort, Vilaller, Escaló, Esterri de Àneo, Tírbia, Viella,
Castellbò, Salardú y Bosost que són 12 taulas
sens moltas altras vilas y llochs de tota aquella
comarca y montanya dependents de ditas
col·lectas, las quals respecte al què s·i consum
de bolla deurien estimar-se en 1.162 lliures per
los tres anys, y segons lo tractamén dels abitants, som de sentir sols deuhen estimar-se per
dits tres anys en: 1.100 lliures. Montan juntas lo
mateix preu del arrendament ab los gastos que
són: 85.000 lliures.
Tenint estimadas las col·lectas tant de bollas
com de General, ab la individuació de las taulas
que quiscuna de ellas respective se compon,
igualats los tots als tots, com las parts a las parts,
com en atràs és de vèurer, y al principi de nostre
discurs havem ofert, passarem a estimar lo dany
que per rahó de las invasions y privacions de comers constarà haver patit dit arrendatari, en lo
discurs de son trienni; y com en los certificats
dels preus li foren lliurats dits arrendaments respective, consta ser aquells dividits los uns dels
altres, dividirem també la estima del dany ab
esta forma.
s.n.r

Segueix-se la estima del dany se troba en lo
arrendament de totas las bollas foranas, per
rahó de las col·lectas y taulas són estadas invadidas per lo enemich y privadas del comers.
La col·lecta de Gerona, com consta de la deposició dels testimonis segons lo resumen fet per
Bernat Forés, notari ajudant tercer de la Escrivania Major de la casa del General, tret de las
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plicas de las recepcions de aquells que diu estar
cusides en lo dietari, lo qual resumen nos és estat entregat, signat de número 2 ab deu testimonis unànims y conformes, consta haver estada invadida per lo enemich de 29 de juny 1694
que la ciutat de Gerona se entregà a las armas de
França, y estar·o encara a 30 de juny 1695 que
finí dit arrendament que són un any y dos dies;
y com en altres capítols de dit resumen se prova
haver estat invadidas algunas taulas de dita
col·lecta, antes que la ciutat de Gerona, y després desinvadidas antes de finir dit arrendament
com són Blanes, Lloret, Tossa y Sant Feliu de
Guíxols, podem persuadir-nos que ni los tals
testimonis ni lo notari los prengué las deposicions, tenien entera notícia del quant és dilatada
la dita col·lecta, pués se veu que han cregut que
per ser invadida Gerona ab las taulas antecedents a ella y circunvehinas, ja quedava invadida
tota la col·lecta. Y encara que en realitat, computat lo temps de las taulas, que consta no són
estadas invadidas tant com Gerona, ab las que
ho auran estat més temps, vingué a ser lo mateix
en poca diferència, que si tota la col·lecta ho fos
estada lo temps daltdit que deposan los testimonis per llevar lo dupte que vostra senyoria porie
tenir per rahó de las invadidas menos temps, explicarem la rahó nos assisteix per la recompensa
de dites taulas ab esta forma:
La taula de Blanes, dependent de dita col·lecta,
com consta de la deposició dels testimonis en lo
referit resumen signat de número 2, ab tres testimonis unànims y conformes, consta estigué
invadida per lo enemich de 17 de juliol 1694
fins a 18 de mars 1695, que són 8 mesos, 2 dies,
que deduhits 12 dies // s.n.r // diuhen dits testimonis que en lo intermedi de temps daltdit la
deixà lo enemich que fou en la ocasió que nostre exèrcit anà sobre Ostalrich, resten de invasió
pura tantsolament 7 mesos, 20 dies, faltàn-li per
haver·o estat tant com Gerona, 4 mesos, 12
dies. La taula de Lloret, depenent de dita
col·lecta, com consta de la deposició dels testimonis en lo referit resumen signat de número 2,
de quatre testimonis rebuts sobre dita invasió,
los dos unànims y conformes diuhen haver estada invadida per lo enemich de 10 de juliol 1694
fins a 17 de mars 1695, que són 8 mesos, 8 dies,
que deduhits quatre dies diuhen dits testimonis
que en lo intermedi de temps daltdit la deixà lo
enemich, que fou en la ocasió que las galeras de
Espanya anaren devant de la vila de Blanes, resten de invasió pura tantsolament 8 mesos, 4
dies, faltant-li per haver·o estat tant com Gerona 3 mesos, 28 dies. La taula de Tossa dependent de dita col·lecta, com consta de la deposició dels testimonis en lo referit resumen, signat
de número 2, de quatre testimonis deposaren
sobre dita invasió los tres unànims y conformes

diuhen haver estada invadida per lo enemich de
3 de juny 1694 fins a 18 de mars 1695, que són
9 mesos, 16 dies, menos alguns dies que diuhen
dits testimonis que en lo intermedi de temps
daltdit la deixà lo enemich en la ocasió que las
galeras de Espanya anaren devant de la vila de
Blanes, que·s creu són quatre dies com se ha dit
de Lloret, que rellevats resten de invasió pura
tantsolament 9 mesos, 12 dies, faltàn-li per haver·o estat tant com Gerona, 2 mesos, 20 dies.
La taula de Sant Feliu de Guíxols dependent de
dita col·lecta, com consta de la deposició dels
testimonis en lo referit resumen signat de número 2, ab quatre testimonis unànims y conformes consta haver estada invadida per lo enemich de 31 de maig 1694 fins a 23 de abril
1695 que són 10 mesos, 23 dies, faltàn-li per
haver·o estat tant com Gerona, 1 mes, 9 dies.
Y per consegüent, havent lo enemich en las diadas referidas desocupadas las sobreditas taulas
de Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret y Blanes, qui no creurà que al mateix temps, sinó antes, restarien també desocupadas las de Malgrat,
Pineda, Calella, Sant Pol, Canet y Arenys de
Mar, que són més de esta part que encara que
són taulas de poch concurs com són las de Tossa y Lloret, en efecte són del número de las que
se compon dita col·lecta. Y per la mateixa rahó,
// s.n.v // havent passat lo enemich a 31 de maig
1694 a ocupar la taula de Sant Feliu de Guíxols,
no·s pot ignorar que no quedassen primer ja invadidas las antecedents a ella, com són Valldaro,
Palamós, Colonge, Palaforgell, Bagur, la Bisbal
y Torroella de Mongrí ab las demés fronterissas
a las col·lectas de Castelló de Ampúrias y Figueres invadidas al juny 1693 com més avant se
dirà, per ser lo propri camí per a hont passà lo
enemich per venir a invadir las de Sant Feliu,
etcètera, la falta de no haver individuat las taulas
de dita col·lecta invadidas en las recepcions dels
testimonis y lo desitx que tenim de justifiquar
dit dany perquè la Generalitat ni lo arrendatari
resten fraudats en cosa alguna, és lo motiu
qui·ns ha obligat a computar la diferència pot
haver-i de las taulas invadidas més temps que
Gerona ab las que consta no haver·o estat tant,
y ben mirat, y no ab poch treball calcolat, segons las mercaderias poden consumir-se en
unas y altras respective, serie dificultós lo dir
que no estigue en equilibrio. Y aixís som de sentir deu vostra senyoria manar fer-ho a dit arrendatari lo valor de un any tantsolament del preu
de dita col·lecta, lo qual com és estimada en
46.286 lliures, 11 sous, 3 per los tres anys, importa: 15.428 lliures, 17 sous, 1.
La col·lecta de Figueras ab sas respective taulas,
com consta de la deposició dels testimonis en lo
referit resumen signat de número 2, ab deu tes1567

timonis unànims y conformes consta haver estada invadida per lo enemich de 9 de juny 1693,
que la plaça de Rosas se entregà a las armas de
França y estar·o encara a 30 de juny de 1695,
que fins dit arrendament que són 2 anys, 23
dies, lo valor dels quals som de sentir deu vostra
senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu
de dita col·lecta, los quals com és estimada per
los tres anys en 9.257 lliures, 6 sous, 3, importan: 6.360 lliures, 2 sous, 4.
La col·lecta de Castelló de Ampúrias ab sas respective taulas, com consta de la deposició dels
testimonis en lo referit resumen signat de número 2, ab los mateixos deu testimonis que
unànims y conformes han testificat per la
col·lecta de Figueres, consta haver estada invadida per lo enemich del mateix dia 9 de juny
1693, que la plaça de Rosas se entregà a las armas de França, y estar·o encara a 30 de juny
1695, que finí dit arrendament, que així mateix
son 2 anys, 23 dies, lo valor dels quals som de
sentir deu vostra senyoria manar fer bo a dit
arrendatari del preu de dita col·lecta, los quals
com és estimada en 4.628 lliures, 13 sous, 2 per
los tres anys, importan: 3.180 lliures, 1 sou, 2.
La col·lecta de Puigcerdà, com consta de la deposició dels testimonis en lo referit resumen signat de número 2, tots los sis testimonis que deposan sobre dita invasió unànims y conformes
diuhen haver estat invadit per lo enemich tots
los tres anys de dit arrendament Puigcerdà y
tota la Cerdanya, sens fer menció de la vall de
Ribes y Tosas, que se computa per la sisena part
de dita col·lecta, y aixís som de sentir deu vostra
senyoria manar fer bo a dit arrendatari tantsolament las sinch sisenas parts del preu de aquella
espectants a Puigcerdà y tota la Cerdanya, que
consta haver estat invadit tots los tres anys, las
quals com és estimada en 4.628 lliures, 12 sous,
2, importan las ditas 5/6 parts: 3.857 lliures, 4
sous, 4.
La col·lecta de Camprodon, com consta de la
deposició dels testimonis en lo referit resumen
signat de número 2, ab tres testimonis que deposan sobre la invasió de aquella consta que estigué ocupada, ço és, lo un de ells diu dels tres o
quatre del mes de juliol 1694, fins a 14 de agost
del mateix any, que tornà en obediència de Espanya, y estigué dins els últims de dit mes de
agost que altra vegada tornà a ocupar-la lo enemich fins als 15 de novembre de dit any, y lo altre diu que ell testimoni als 3 de juliol 1694 se
partí de dita vila de Camprodon per anar a donar la obediència al General del exèrcit de
França en nom de dita vila y vegueria, y que dita
vila y vegueria estigué en dita obediència fins a
15 de novembre de dit any, menos alguns dies,
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que en lo intermedi de dit temps estigué dita
vila y vegueria en la obediència de Espanya. Y lo
tercer y últim testimoni diu y deposa haver estat
dita vila y vegueria en la obediència de França
des de sinch o sis del mes de juliol 1694 fins als
15 de novembre de dit any, menos alguns vuyt
o deu dies que en lo intermedi de dit temps estigué dita vila y vegueria en la obediència de Espanya. Vist lo quant discordes van dits testimonis y que en realitat sols conformen en la diada
de la desinvasió com la invasió sie tant notori a
vostra senyoria, faltant només que lo dia fixo del
invadiment a 4 de juliol 1694 fins a 15 de novembre de dit any, que conforman fou desinvadida van 4 mesos, 12 dies; que rellevats los 12
dies per lo temps incert que en lo intermedi estigué altra vegada en obediència de Espanya,
resten de invasió pura tantsolament 4 mesos, lo
valor dels quals som de sentir deu vostra senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu de
dita col·lecta, los quals com és estimada per los
tres anys en 1.468 lliures, 12 sous, 3, importan:
274 lliures, 5 sous, 10.
s.n.r

De la col·lecta de Ripoll que consisteix en las
taulas de Ripoll, Sant Joan de las Abadessas y los
Pens, en lo referit resumen de la deposició dels
testimonis signat de número 2, sols consta haver estada invadidas las taulas de Ripoll y de
Sant Joan de las Abadessas, és a saber, la taula
de Ripoll ab dos testimonis unànims y conformes consta que estigué invadida per lo enemich
de 28 de agost 1694 fins als 10 de novembre
del mateix any, que són 2 mesos, 19 dies, lo valor dels quals som de sentir deu vostra senyoria
manar fer bo a dit arrendatari del preu de dita
taula, los quals com és estimada en 1.200 lliures
per los tres anys importan: 88 lliures, 6 sous, 8.
Y la taula de Sant Joan de las Abadessas ab dos
testimonis unànims y conformes consta estigué
invadida per lo enemich des de 10 als 13 de juliol 1694 fins als 10 de novembre del mateix
any, que suposant fos lo dia fixo de dita invasió
a 13 de agost fins als 10 de novembre van 2 mesos, 28 dies, lo valor dels quals són de sentir deu
vostra senyoria manar fer bo a dit arrendatari
del preu de dita taula, los quals com és estimada
en 1.000 lliures per los tres anys importan.
Monta lo dany de las taulas de la col·lecta de Ripoll: 169 lliures, 16 sous, 8.

any, y ha 22 de dit agost tornà altra vegada a
ocupar-la lo enemich fins a 3 de abril 1695, que
juntas las ditas dos invasions són 8 mesos, 22
dies, lo valor dels quals som de sentir deu vostra
senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu
de dita taula, los quals com és estimada per los
tres anys en 7.000 lliures, importan: 1.736 lliures, 7 sous, 3. Y la taula de Sant Feliu de Pallarols, ab tres testimonis unànims y conformes
consta haver estada invadida per lo enemich de
2 de juliol 1694, fins a 18 de novembre del mateix any, que són 4 mesos, 17 dies, que deduhits
12 dies diuhen dits testimonis que en lo intermedi de dit temps estigué en la obediència de
Espanya, resten de invasió pura tantsolament 4
mesos, 5 dies, lo valor dels quals som de sentir,
deu vostra senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu de dita taula, los quals com és estimada en 800 lliures, per los tres anys importan:
92 lliures, 11 sous, 10. Monta lo dany de las
taulas de la col·lecta de Olot: 1828, 19 sous, 1.
Monta la estima del dany en quant a las bollas
foranas: 31.099 lliures, 6 sous, 6.
s.n.r

De la col·lecta de Olot que consisteix en las taulas de Olot, Sant Feliu de Pallarols y Montagut
en lo referit resumen de la deposició dels testimonis signat de número 2, sols consta haver estadas invadidas per lo enemich las de Olot y
Sant Feliu de Pallarols, és a saber, la taula de
Olot ab quatre testimonis unànims y conformes
consta haver estada invadida per lo enemich de
2 de juliol 1694 fins a 15 de agost del mateix
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Segueix-se la estima del dany se troba en lo
arrendament dels drets del General per rahó de
las col·lectas y taulas són estadas invadidas per
lo enemich y privadas del comers.
La col·lecta de Gerona, que en quant als drets
de General se compon de las dos col·lectas de
bolla de Gerona y Figueres juntas, estigué ocupada per lo enemich per lo mateix espay de
temps que consta en la estima del dany en quant
a bollas, que són un any per la part que té respecte a la col·lecta de bolla de Gerona, y dos
anys vint-y-tres dies per la part que té respecte a
la col·lecta de bolla de Figueres, lo valor dels
quals respective som de sentir deu vostra senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu de
dita col·lecta ab esta forma: la col·lecta de Gerona, en quant a General és estimada en 16.200
lliures per los tres anys corresponents a 55.543
lliures, 17 sous, 6, que importa la estima de dites dos col·lectas de bolla de Gerona y Figueres
juntas, y com la part que té respecte a la col·lecta de bolla de Gerona, y sa dependència sie estimada en quant a bolla per los tres anys en
46.286 lliures, 11 sous, 3, al respecte y segons
lo tractamén dels abitants, som de sentir deu estimar-se en quant als drets de General per los
dits tres anys en 13.600 lliures, que lo un any de
invasió daltdit importa: 4.533 lliures, 6 sous, 8.
Y així mateix com la part que té respecte a la
col·lecta de bolla de Figueres y sa dependència
sie estimada en quant a bolla per los tres anys en
9.257 lliures, 6 sous, 3 al respecte y segons lo
tractamen dels abitants, som de sentir deu ser
estimada en quant als drets de General per los
dits tres anys en 2.600 lliures, que los 2 anys, 23

tres anys en 704 lliures, 15 sous, 3, que los 4
mesos de invasió són: 78 lliures, 6 sous, 2.

dies de invasió daltdits importan: 1.786 lliures,
6 sous, 11. Monta lo dany de la col·lecta de General de Gerona: 6.319 lliures, 13 sous, 7.

La part que té respecte a la col·lecta de bolla de
Ripoll y sa dependència és estimada en quant a
bolla en 2.468 lliures, 12 sous, 3, per los tres
anys, ço és, 1.200 lliures per la taula de la vila de
// s.n.r // Ripoll y sa dependència, 1.000 lliures
per la taula de Sant Joan las Abadessas y sa dependència, y 268 lliures, 12 sous, 3 per los Pens
y sa dependència al respecte y segons lo tractamén dels abitants, som de sentir deu estimar-se
en quant als drets de General per los dits tres
anys en 704 lliures, 15 sous, 3, és a saber, 343
lliures, 11 sous, 9, per la taula de Ripoll y sa dependència, y com de la última no se’n pot haver
rahó per no constar sie estada invadida passarem
a la de Ripoll que com és estimada per los tres
anys, com està dit, en 343 lliures, 11 sous, 9, los
2 mesos, 19 dies de la sua invasió són: 25 lliures, 1 sou, 2. Y així mateix la de Sant Joan de las
Abadessas que com és estimada com està dit en
285 lliures, 9 sous, 10 per los tres anys los 2 mesos, 28 dies de la sua invasió són: 23 lliures, 5
sous, 3.

La col·lecta de Castelló de Ampúries ab sas respective taulas estigué ocupada per lo enemich
per lo mateix espay de temps que consta en la
estima del dany, en quant a bollas que són 2
anys, 23 dies, lo valor dels quals som de sentir
deu vostra senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu de dita col·lecta, los quals com és
estimada per los tres anys en 1.300 lliures importan: 889 lliures, 15 sous, 6.
s.n.v

De la col·lecta de Puigcerdà que consisteix en
Puigcerdà, tota la Cerdanya, vall de Ribes y Tosas sols consta haver estat invadit per lo enemich
tots los tres anys Puigcerdà y tota la Cerdanya,
que se computa per las sinch sisenas parts de
dita col·lecta com se ha dit en la estima del dany
en quant a bollas, lo valor de las quals som de
sentir deu vostra senyoria manar fer bo a dit
arrendatari del preu de dita col·lecta, las quals
com és estimada per los dits tres anys en 1.250
lliures, importan ditas sinch sisenas parts: 1.041
lliures, 13 sous, 4.

La part que té respecte a la col·lecta de bolla de
Olot y sa dependència és estimada en quant a
bolla en 8.023 lliures, 3, per los tres anys, ço és,
7.000 lliures per la taula de la vila de Olot y sa
dependència, 800 lliures per la taula de Sant Feliu de Pallarols y sa dependència, y 223 lliures,
3, per la de Montagut y sa dependència, al respecte y segons lo tractamén dels abitants, som
de sentir deu estimar-se en quant els drets de
General per los dits tres anys en 2.290 lliures, 9
sous, 6, és a saber 1.998 lliures, 10 sous, la taula de Olot y sa dependència, 228 lliures, 7 sous,
6, la taula de Sant Feliu de Pallarols y sa dependència, y 63 lliures, 12 sous la de Montagut
y sa dependència, y com de la última no se’n pot
haver rahó per no constar sie estada invadida
passarem a la de Olot que com és estimada per
los tres anys com està dit, en 1.998 lliures, 10
sous, los 8 mesos, 28 dies de la sua invasió són:
495 lliures, 18 sous, 6. Y així mateix la de Sant
Feliu de Pallarols y sa dependència, que com és
estimada com està dit, per los tres anys en 228
lliures, 7 sous, 6, los 4 mesos, 5 dies de la sua invasió importan: 26 lliures, 8 sous, 7. Monta lo
dany de las taulas de General de la col·lecta de
Camprodon: 648 lliures, 19 sous, 8. Monta la
estima del dany en quant als drets de General:
8.900 lliures, 2 sous, 1.

La col·lecta de Camprodon que en quant a General se compon de las tres col·lectas de bolla de
Camprodon, Ripoll y Olot juntas estigué ocupada per lo enemich per lo mateix espay de
temps que consta en la estima del dany en quant
a bollas que són 4 mesos, per la part que té respecte a la col·lecta de bolla de Camprodon y sa
dependència; 2 mesos, 19 dies per la part que té
respecte a la taula de bolla de la vila de Ripoll y
sa dependència; 2 mesos, 18 dies per la part que
té respecte a la taula de bolla de Sant Joan de las
Abadessas y sa dependència subordinada a la
col·lecta de bolla de Ripoll; 8 mesos, 28 dies per
la part que té respecte a la taula de bolla de la
vila de Olot y sa dependència; y 4 mesos, 5 dies
per la part que té respecte a la taula de bolla de
Sant Feliu de Pallarols y sa dependència subordinada a la col·lecta de bolla de Olot. Lo valor
dels quals respective som de sentir deu vostra
senyoria manar fer bo a dit arrendatari del preu
de dita col·lecta, ab esta forma:
La col·lecta de Camprodon, en quant a General, és estimada per los tres anys en 3.700 lliures, corresponents a 12.960 lliures, 4 sous, 9,
que importa la estima de las sobreditas tres
col·lectas de bolla de Camprodon, Ripoll y Olot
juntas, y com la part que té respecte a la col·lecta de bolla de Camprodon y sa dependència sie
estimada en quan a bolla en 2.468 lliures, 12
sous, 3 per los tres anys al respecte y segons lo
tractamén dels abitants, som de sentir deu estimar-se en quant als drets de General per los dits

s.n.r
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Resumen de la sobredita estima del dany se troba haver tingut lo sobredit arrendatari per rahó
de las invasions preditas, tant en lo arrendament
de las bollas foranas com en lo dels drets de General, y lo que per rahó de dits arrendaments

[ 1695 ]

[ 1695 ]

relaix y del què se haurà de refer y esmenar a dit
arrendatari, per ço sas senyorias han deliberat
que sian anomenats, com ab dita deliberació
han anomenat, experts per fer dit càlcol o relaix
a Francisco Mascaró, mercader, y a Joseph
March, botiguer de telas, tots de la present ciutat, los quals, vist lo acte de arrendament a dit
Rigalt fet, informacions rebudas y tot lo demés
se dega vèurer fàssan càlcol y relació en escrits
mitjensant jurament en lo consistori de sas senyorias del que segons Déu y llurs concièncias
trobaran haver patit // 2v // de dany dit arrendatari y haver-se-li de refer y esmenar per rahó de
dit relaix o defalch, y que de la present deliberació los ne sia feta certificatòria de la Escrivania
Major de la casa de la Deputació.

respective, som de sentir deu vostra senyoria
manar se li done crèdit en son compte en lo llibre de Vàlues és:
Per lo que monta la estima del dany en lo arrendament de las bollas foranas de tot lo present
principat de Catalunya y comptat de Cerdanya,
com de las partidas en ella és de vèurer, trentauna mil y noranta-nou lliures, sis sous y sis diners: 31.099, 6, 6. Per lo que monta la estima
del dany en lo arrendament dels drets de General de tot lo dit Principat y comptat, vuyt mil y
nou-centas lliures, dos sous y un diner: 8.900,
2, 1. = 39.999 lliures, 8 sous, 7. Monta junt la
estima de dit dany trenta-nou mil nou-centas
nou lliures, vuyt sous y set diners, salvo error de
compte. Y lo servey de vostra senyoria que serà
en tot lo més acertat, com y també lo dret que
assistir y valer puga a dit arrendatari per la recompensa de qualsevols altres danys subjectes a
esmena, que fent altras diligèncias legítimament
fés constar haver patit en lo discurs de son trienni sens prejudici dels quals és esta nostra relació,
la qual unànims y conformes fem a vostra senyoria mediant lo jurament que tenim prestat y
lo que segons Déu y nostra consiència, per la
perícia que tenim en semblants cosas per rahó
del negoci, podem judicar.
Y aixís ho firmam de nostra mà pròpria en Barcelona, a 12 de dezembre 1695. Francisco Mascaró, mercader. Joseph March, botiguer de telas.
2r

Número 1.
Certifich y fas fe jo Hierònim Brotons, notari
públic de Barcelona, secretari y escrivà del General de Cathalunya avall firmat, com lo dia present y avall escrit los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, attenent que per part de
Francesch Rigalt, arrendatari que fonch lo present trienni y arrendament passat de tots los
drets de General de la bolla de Barcelona y de
las bollas foranas de tot lo present Principat, és
estat representat haver tingut pèrdua considerable en la col·lecta de dits drets per ocasió de la
invasió ha fet lo enemich en differents parts, y
assenyaladament en las col·lectas de Puigcerdà,
Olot, Camprodon, Gerona, Castelló de Ampúrias y Figueras ab sas respective taulas. Y com en
virtut de un dels pactes de las tabbas de dits
arrendaments fonch promès fer lo relaix o rellevar lo valor de las col·lectas y taulas invadidas ab
exèrcit real de enemich, hagut respecte al valor
de aquellas rata per quantitat, lo que ha esdevingut en las sobreditas taulas, suplicant a sas
senyorias que en attenció del sobredit sian servits anomenar experts per la averiguació de dit
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Barcelona, y juliol als XXX de MDCLXXXXV. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barchinone,
scriba major Generalis Cathaloniae.
3r

Número 2.
Resumen de la prova feta instant Francisco Rigualt, valer de la present ciutat, arrendatari que
fou dels drets del General y bolla del present
principat del trienni pròximpassat, que comensà
al primer del mes de juliol de 1692 y finí als 30
del mes de juny de 1695, per rahó del ralax de
las col·lectas y taulas havall scritas: Blanes, Lloret, Tossa y Sant Feliu de Guíxols.
Als 29 del mes de abril 1695 dit Francisco Rigualt presentà suplicació al(s) molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del present Principat, suplicant ab ella ésser
amant rèbrer-se informació sobre la invasió y
occupació per lo enemich de las taulas de las vilas de Blanes, Lloret, Tossa y Sant Feliu de Guíxols, totas de la col·lecta de Gerona, demanant
ab dita súplica que los testimonis ministradors
diguessen y specificassen lo cert y determinat
temps que las refferidas taulas foren invadidas y
occupadas per lo enemich y del dia cert que lo
enemich desocupà aquellas, sobre lo contengut
en dita suplicació foren rebuts quinse testimonis.
Blanes: tres dels quals, ço és, Joan Sabater, negociant y jurat de dita vila de Blanes, Francisco
Alsina, axí mateix negociant y jurat de dita vila y
Sebastià Exidas, mariner de la matexa vila unànimes y conformes deposan haver estat la dita
vila en obediència y invadida per lo enemich des
del die 17 del mes de juliol de mil sis-cents noranta-quatre fins lo die 18 del mes de mars del
any 1695, menos deu o dotse dies de dit temps
que fou en la occasió que las armas de Espanya
anaren a citiar lo castell de Hostalrrich.

Lloret: quatre, ço és, Thomàs Gibert, notari,
Salvador Domènech, pescador, Baptista Sala,
mariner, y Francisco Macià, calafat, // 3v // tots
de la dita vila de Lloret, deposan y testifican haver estat la dita vila invadida y occupada per lo
enemich, és a saber, lo dit Thomàs Gibert, notari, des del die disset del mes de juliol mil siscents noranta-quatre fins als divuyt del mes de
mars mil sis-cents noranta-sinch; Salvador
Domènech y Baptista Sala des del dia deu de dit
mes de juliol 1694 fins lo dit die 17 de mars
1695; y lo dit Francisco Massià deposà y testificà que en lo intermedi de deu a tretse o catorse del mes de juliol se prestà obediència de dita
vila al enemich y quedà aquella invadida fins lo
dit die de 18 del mes de mars mil sis-cents noranta-sinch, exceptuant-ne tots dits testimonis
lo termini de tres o quatre dias que dita vila
tornà en obediència de Espanya, en la occasió
que las galeras de Espanya anaren a la badia de
Blanes.
Tossa: tres dels sobredits testimonis testifican y
deposan, ço és, Anton Farró, Joseph Oger, farrer, y Pera Horta, tots de la vila de Tossa, que
la dita vila de Tossa prestà la obediència al General del exèrcit de Fransa lo die tres del mes de
juny mil sis-cents noranta-quatre y Antoni
Mondiu deposà haver dita vila prestat obediència al General de Fransa als primers dies del mes
de juny; y tots dits quatres testimonis conformes deposan haver estat invadida y occupada la
dita vila des del dit respective temps fins als 18
del mes de mars de mil sis-cents noranta-sinch,
menos alguns dias que per occasió que las galeras de Espanya anaren devant de la vila de Blanes tornà dita vila en obediència de Espanya per
espay de dits dies.
Sant Feliu de Guíxols: y los restants quatre testimonis que son Miquel Bacó, Joan Babiloni,
mercaders, Anton Quirch y Anton Blanch, tots
de la vila de Sant Feliu de Guíxols unànimes y
conformes testifican y deposan haver prestat la
dita vila de Sant Feliu de Guíxols la obediència
al exèrcit // 4r // de Fransa lo die 31 del mes de
maig mil sis-cents noranta-quatre, y que des de
dit die fins lo die vint-y-tres del mes de abril mil
sis-cents noranta-sinch estigué occupada dita
vila y invadida per lo enemich, consta més llargament de la dita informació cusida en dietari
en diada de 17 de mars 1695 nombrada de número 248.
Lo die 13 de dit mes de abril 1695 lo dit Francisco Rigualt en dit nom de arrendador presentà altre suplicació en dit molt il·lustre y fidelíssim consistori, demanant ab ella fossen sas
senyorias servits manar rèbrer informació del
temps que lo enemich havia tingudas occupadas
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y invadidas las col·lectas de Camprrodon, Olot,
Ripoll y Sant Joan sas Abadessas y sas respective
taulas com són las d’Elpens, Sant Feliu de Pallerols y Montagut, en virtut de la provisió feta per
los magnífichs assessors de dit General al peu de
dita suplicació foren despedidas lletras compulsòrias y plica dirigidas al magnífich deputat
local de dit vila de Camprodon y sa col·lecta sobre lo contengut en dita suplicació foren rebuts
quinse testimonis.
Sant Feliu de Pallerols: tres dels quals, so és,
Barthomeu Viola, Joan Roca, parayres, y Francisco Varnach, corder, tots de la vila de Sant Feliu de Pallerols, los quals deposan unànimes y
conformes deposan que la dita vila de Sant Feliu
de Pallerols donà obediència a las armas de
Fransa als 2 de juliol 1694, y que estigué dita
vila invadida y occupada en dita obediència de
dit die 2 de juliol 1694 fins als 18 de novembre
del mateix any, menos alguns deu o dotse dies
poch més o menos que en lo intermedi del sobredit temps lo marquès de Bru ab infanteria y
cavalleria de Espanya estigué en dita vila.
Camprodon: tres de dits testimonis qui són Baldiri Malcion, Benet Vaquer, parayre, y Felip
Molas, apotechari, tots de la vila de Camprodon
deposan, so és, lo dit //4v // Malcion que als tres
o quatre del mes de juliol del any mil sis-cents
noranta-quatre donà la obediència la dita vila de
Camprrodon al General de Fransa, y que dita
vila y sa vegueria estigué en dita obediència des
de dit temps fins als 14 de agost del mateix any
que tornà dita vila y vegueria en la obediència
de las armas de Espanya, y quedà en dita obediència fins als últims del mateix mes de agost
que tornà en obediència de Fransa, y estigué en
ella dita vila y vegueria fins als quinse del mes de
novembre del dit any, poch més o menos, que
tornà altre vegada y restà en obediència de Espanya; Benet Vaquer diu y deposa que als 3 de
dit mes de juliol del dit any 1694 se partí de dita
vila de Camprrodon per anar a donar la obediència en nom de dita vila al General de Fransa, y que dita vila y vegueria estigué en dita obediència fins als 15 de novembre de dit any
menos alguns dies que en lo intermedi de dit
temps estigué dita vila y vegueria en la obediència de Espanya; y Felip Molas, deposa y testifica
que la dita vila de Camprrodon ab sa vegueria
estigué en la dita obediència de Fransa des del
sinch o sis del mes de juliol fins dit die 15 de novembre, menos alguns vuyt o deu dies que en lo
intermedi de dit temps estigué en la obediència
de Espanya, si bé diu dit testimoni que los lloch
de Bianya y la Vall d’en Bach estigueren més
temps en dita obediència de Fransa sense especificar lo quant més temps hi estigueren.
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Olot: quatre testimonis, so és, lo doctor en
drets Jaume Ferrusola, Matheu Prats, botiguer
de draps, Eudalt Morató, tauler, y Pere Castanyer, blanquer, tots de la vila de Olot unànimes
y conformes deposan y testifican haver estat la
dita vila de Olot en obediència de Fransa des de
dos del mes de juliol 1694 fins als 15 de agost
// 5r // del mateix any que tornà dita vila en la
obediència de Espanya, y estigué en ella fins als
22 del mateix mes que tornà a prestar dita vila la
obediència a Fransa, y quedà en dita obediència
fins als 3 de abril 1695 que fou restituhida dita
vila a la obediència de Espanya, a més del què
dos dels dits quatre testimonis, so és, los dits
doctor Jaume Ferrussola y Eudalt Morató,
diuhen que en lo discurs dels dits dies que discorregueren des del quinse fins als 22 del dit
mes de agost que estigué dita vila de Olot en la
obediència de Espanya, los demés de dits dies
los micalets de Fransa se pacejavan per la dita
vila de Olot y impedian los effecte de la dita
obediència de Espanya.
Ripoll: dos testimonis dels sobredits qui són Joseph Pusalqués, sastre, y Joan Benet, negociant,
tots de Ripoll, testifican que la dita vila estigué
en la obediència de Fransa des dels 28 de agost
1694 fins las 10 de novembre del mateix any.
Sant Joan sas Badessas: los restants tres testimonis qui són Francisco Blanxart, parayre, Joan
Nonó, traginer, y Joan Blanxart, botiguer, deposan y testifican haver estat la dita vila de Sant
Joan sas Badessas en obediència de Fransa, so
és, lo dit Francisco Blanxart des de 10 de juliol
1694 fins als 14 de agost del mateix any y los
dits Joan Nonó y Joan Blanxart, diuhen des dels
deu als 13 de juliol haver-se prestat dita obediència y haver estat dita vila en ella fins a la vigília de sant Martí del mateix any, consta de la plica de dits quinse testimonis auctèntica cusida en
dietari en dita jornada de 17 de mars 1695,
nombrada de número 249.
Col·lectas de las vilas de Figueras y Castelló ab
totas sas taulas y col·lecta de la ciutat de Gerona. Lo dit Francisco Rigualt, arrendatari als 11
del // 5v // mes de juliol 1695 presentà en dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori altre suplicació en y ab la qual, en concideració de haver
estat las ditas col·lectas de Figueras y Castelló ab
totas sas taulas invadidas y occupadas per lo
enemich y privadas del comers de Espanya per
lo espay de més de dos anys, per haver-se rendit
al francès la vila y plasa de Rosas als 9 de juny
1693, y axí mateix la dita col·lecta de la ciutat
de Gerona haver restat invadida tot lo últim any
de dit trienni per haver-se rendit lo die vint-ynou de juny 1694 y haver finit lo arrendament
als 30 de juny 1695, suplicà sobre las ditas res1572

pective invasions y occupacions ésser manada
rèbrer informació, com axí per los magnífichs
assessors de dit General a qui fou dita suplicació
comesa, fonch lo mateix die provehit sobre lo
contengut en dita suplicació. Foren en present
ciutat per lo ajudant tercer de la Scrivania Major
del dit General rebuts deu testimonis que són,
Francisco Gelabert, botiguer de Figueras, Jaume Busquets, notari causídich, Sagimon Milans, Miquel Cuch, botiguers, lo doctor Anthon Alrrà, prevere y canonge, tots de la ciutat
de Gerona, lo noble don Ramon Xammar, lo
noble don Salvador de Ornos, Gabriel Masdeu,
cavaller, don Ignasi de Cruÿlles, canonge de la
santa iglésia de Urgell y Joseph de Rovira y
Saló, donsell, tots los sobredits deu testimonis
testifican sobre la invasió y occupació de la dita
col·lecta de Gerona y deposan haver estat la dita
col·lecta invadida y occupada per lo espay del
temps expressa dita suplicació, és a saber, des de
29 de juny 1694 fins als 30 de juny 1695, y los
nou de dits sols deposan haver estat las ditas
col·lectas de Figueras y Castelló ab sas taulas invadidas, occupadas y privadas de comers líbero
de Espanya per lo termini y espay de temps en
dita suplicació specificat; si bé lo dit Gabriel
Masdeu, cavaller, altre de dits nou testimonis en
quant a la privació // 6r // del líbero comers de
Espanya no·u deposà sinó és després del rendiment de la dita ciutat de Gerona.
Col·lecta de Puigcerdà ab totas sas taulas. Y finalment, lo mateix die onse de juliol 1695, lo
dit Francisco Rigualt, en dit molt il·lustre y fidelíssim concistori presentà altre suplicació deduhint en ella haver estat la col·lecta de la vila
de Puigcerdà ab sos taulas invadida y occupada
per lo enemich tots los tres anys del trienni de
dit arrendament de 1692, y supplicà ésser manada rèbrer informació asserca lo sobredit, la
qual suplicació lo dit die fonch comesa a dits
magnífichs assessors y per ells provehit ésser rebuda dita informació. Sobre lo contengut en
dita suplicació per dit ajudant tercer foren rebuts sis testimonis, és a saber, don Joan de Morer y Pasqual, Gabriel Jané, sastre de la vila de
Ribas, don Balthazar de Cadell, Anton Pere y
de Tord, donsell, Genís Vidal de Roda, també
donsell, y lo reverent Sebastià Boix, prevere,
tots los quals sis testimonis conformes deposan
y testifican haver estat la dita vila de Puigcerdà y
tota la Cerdanya invadida y occupada per lo
enemich per tot lo dit espay de temps del dit
trienni de 1692, consta de ditas dos informacions rebudas en la Scrivania Major de dita casa
de dit General.
Lo qual resumen de dits testimonis he fet jo, lo
infrascrit, haver vist y regonegut las ditas deposicions. Bernat Forés, notari.

7r

A tots y sengles oficials e o qualsevol altres personas a qui las presents previndran o de qualsevol manera seran vistas y mostradas, salut. Certifich y fas fe jo Joseph Nuri de Lana y de
Canser, donsell subrrogat en lo ofici de racional
y arxiver de la casa de la Deputació del General
del present principat de Cathalunya, y tenint las
claus dels arxius de aquella com entre altres llibres y escripturas en lo aposento de dit ofici
recòndit hi ha y se troba un llibre ab sas cubertas de cuyro vermell entitulat sobre aquellas
«Llibre de Vàluas, trieni MDCLXXXXII», en lo
qual y in folio CCCCXX se troba continuat lo
arrendement dels drets de General de tota Cathalunya fet per los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oïdors de comptes per temps
de tres anys, comptadors des del die primer de
juliol mil sis-sens noranta-y-dos fins al darrer de
juny proppasat mil sis-sens noranta-y-sinch inclusive Franciscoa Rigalt, valer, ciutadà de Barcelona per preu de sexanta mil lliuras los tres
anys que és a rahó de vint mil lliuras quiscun
any ab dos-sentas lliuras de axaus per una vegada tansolament. E axí matex certifich y fas fe
com en dit llibre y en fólio CCCCXXXII se troba continuat lo arrendament de las bollas foranas de tota Cathalunya per dit trieni fet per los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oïdors per lo temps de dits tres anys a dit Francisco Rigalt, per preu de sent sexanta-vuyt mill
lliuras los tres anys, que és a rahó de sinquantasis mil lliuras quiscun any ab sinch-sentas lliuras
de axaus per una vegada tansolament. En fet y
testimoni de las quals cosas totas y sengles altditas y specificadas fas jo, dit Joseph Nuri de Lana
y de Cancer, en los sobredits noms la present
certificatòria de mà agena, firmada de sa pròpria
y sagellada ab lo sagell ordinari de dit ofici.
Dada en Barcelona, als XVIII de agost del any de
la nativitat del senyor Déu Jesucrist de
MDCLXXXXV. Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
subrogat en lo offici de racional, aprovant la
postil·la.
8r

bres y escripturas en lo aposento de dit offici
recòndits hi·à y se troba un llibre ab sas cubertas
de cuyro vermell intitulat sobre de aquellas
«Llibre de Vàlues, trienni mil sis-cents norantay-dos» en lo qual y en fóleo quatre-cens vint-ysinch, consta com los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes de dit
General ab acte rebut en la Escrivania Major de
dita casa als dotze de maig mil sis-cens norantay-dos feren arrendament dels drets de plom y
segell de la bolla de l(a) present ciutat de Barcelona, per lo temps de tres anys que discorregueren des del primer de juliol de dit any mil siscens noranta-dos fins al derrer dia de juny
proppassat de mil sis-cents noranta-y-sinch per
preu de cent-y-vuyt mília lliuras los tres anys,
que era a rahó de trenta-sis mília lliuras quiscun
any, ab trescentes lliuras de axaus per una vegada tantsolament. En fe y testimoni de las quals
cosas totas y sengles altditas y especificadas fas
lo dit Joseph Nuri de Lana y de Cançer, en los
sobredits noms la present certificatòria escrita
de mà agena, firmada de la pròpria y sagellada
ab lo sagell ordinari de dit offici.

Número 3.

Número 4.
A tots y sengles officials e o qualsevols altres
personas a qui las presents pervindran e qualsevol manera seran vistas y amostradas salut. Certifich y fas fe jo Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell subrrogat en lo offici de recional y
en arxiver de la casa de la Deputació del General
del present principat de Cathalunya y tenint las
claus dels arxius de aquella com entre altres llia. Francisco ... de Barcelona, interliniat al final del document.
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Dada en Barcelona, als quatre de noembre del
any de la nativitat de nostre senyor Déu Jesucrist, mil sis-cents noranta-y-sinch. Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, subrogat en lo offici de racional.
9r

Número 5.
Noverint universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto die
vero sabbati vigesima mensis augusti intitulata
presente et ad haec vocato atque requisito me Gaspare Sayos, apostolica et regia auctoritatibus, notario publico Barchinone, infrascripto et presentibus etiam Joanne Maymo et Paulo Bosch,
scriptoribus Barchinone, commorantibus pro testibus ad ista vocatis et assumptis magnificus Joannes Llinas, civis honoratus Barchinone populatus, constitutus personaliter coram et ante
presentiam mei dicti et infrascripti notarii in
studiis domorum mearum scitarum in presenti
civitate Barchinone, in vico nuncupato d’en
Gimnàs, medioque juramento extrajudicialiter
per eum prestito ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia manibus suis corporaliter
tacta in manu et posse mei prae et infrascripti
notarii verbo, requisivit me dictum et infrascriptum notarium, quattenus ad certos fines et effectus sibi et aliis utiles et necessarios ad futuramque
rei memoriam instrumentum notarium continuata patrio sermone in hunc qui sequitur modum: «En nota continuan y llevan acte com jo
Joan Llinàs, ciutadà honrat de y en Barcelona
populat, mitjensant lo jurament que alt tinch
prestat extrajudicialment a nostre senyor Je-

[ 1695 ]

[ 1695 ]

suchrist y als seus sants quatre Evangelis, en mà
y poder de vos dit y avallescrit notari, dich y declaro y fas verdadera relació, fe y testimoni com
ab acte rebut en poder de Thomàs Simon, notari públich de Barcelona, a quatre de juny mil siscents noranta-y-dos y ha finit lo últim dia del
mes de juny proppassat y de corrent any mil siscents noranta-y-sinch per lo dit temps de tres
anys rearrendí al magnífich Anthon Crosas, ciutadà honrat de Barcelona, en la de Gerona populat, las bollas y col·lectas de la dita ciutat de
Gerona, ciutats de Vich y de Manresa, vilas de
Figueras, Castelló de Ampúrias, Olot, Camprodon, Ripoll y Sant Joan las Abadessas per preu
de trenta-una //9v // mília lliura per quiscun any
ab set-centas lliuras de axaus per una vegada
tantsolament, y encara que en dit acte no·s troben especificats y distinchts los preus de quiscuna de ditas bollas ab sas col·lectas, la real veritat
és que aquellas foren rearrendadas y ajustadas,
ço és, quiscuna de ellas per lo preu avallescrit y
següent és a·ssaber la de la ciutat de Gerona en
quinse mília lliuras, la de Vich en tres mil y vuytcentas lliuras, la de Manresa en tres mil y sinccentas lliuras, la de Figueras en tres mília lliuras,
la de Castelló en mil y sinch-centas lliuras, la de
Olot en dos mil y sis-centas lliuras, la de Camprodon en vuyt-centas lliuras, axí que juntas
prenen summa de ditas trenta-una mil lliuras.
Ítem ab acte rebut en poder de Joan Montaner,
burgès y notari públich de la vila de Cervera a
quatre de juliol mil sis-cents noranta-y-dos, lo
reverent Francesch Canudas, prevere, com a
procurador de dit Francisco Rigual, y en nom
meu y demés companys per lo mateix temps de
tres anys, rearrendà a Francisco Forns, botiguer
la vila de Cervera y altres la bolla de dita vila de
Cervera y sa col·lecta per preu de mil set-centas
y sinch lliuras lo any ab mitjas ditas de sinquanta
lliuras. Ítem ab acte rebut en poder de Bonaventura Meyà, notari públich de la vila de Tàrrega a sis de dit mes de juliol dit reverent Francesc Canudas en dit nom rearrendà a Joseph
Batlla, botiguer de la ciutat de Balaguer, la bolla
de dita ciutat de Balaguer y sa col·lecta, per preu
de mil y sis-centas y sinquanta lliuras lo any, ab
sinquanta lliuras de axaus, per una vegada tant
solament. Ítem ab acte rebut en poder dea ...
notari de la vila de Bellpuig a set de dit mes y
any, lo dit reverent Francesch Canudas, en dit
nom rearrendà a Joseph Llaó, botiguer de dita
vila, la bolla de la vila de Tàrrega y sa col·lecta
per preu de mil y quatre-centas lliuras lo any.
Ítem ab acte rebut en poder de Pere Pumenyons, notari públich de la ciutat de Lleyda, a
onse de dit més de juliol semblantment lo dit
reverent Francesch Canudas en dit nom rearrendà per lo dit temps a Francesch Rafel, botia. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
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guer de la vila de Arbeca, la bolla de dita ciutat
de Lleyda y sa col·lecta per preu de tres mília
lliuras lo any, ab dos-centas sinquanta lliuras de
axaus per una vegada tant solament. Ítem ab
acte rebut en poder de Joan Grau, //10r // notari públich de la vila de Reus, camp y arcabisbat
de Tarragona, a vint-y-sis de dits mes y any, dit
reverent Francesch Canudas, en dit nom y per
lo mateix temps rearrendà al magnífich Joan
Rubinat, ciutadà honrat de Barcelona, en la vila
de Valls populat, la bolla de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta per preu de sinch mil y quatre-centas lliuras lo any. Ítem ab altre acte rebut
en poder de dit Joan Grau, notari, dit dia dit reverent Francesch Canudas, per lo dit temps rearrendà a Joan Rubinà y a Joan Valentí, botiguers de la vila de Falcet, la bolla de la vila de
Monblanch y sa col·lecta per preu de mil quatre-centas y sinquanta lliuras lo any. Ítem ab
acte rebut en poder de Francisco Grau, notari
de la vila de Trem, al primer de agost de dit any
mil sis-cents noranta-y-dos dit reverent Francesch Canudas en dit nom per lo mateix temps
rearrendà a Sebastià Soldevila, botiguer de dita
vila de Trem, la bolla de dita vila de Trem y
Pallàs per preu de mil y tres-centas lliuras lo any.
Ítem ab acte rebut en poder de Pere Dalmau,
notari de la ciutat de Urgell, a quatre de dits
mes y any, dit reverent Francesch Canudas, en
dit nom per lo dit temps, rearrendà a Fèlix Ferreres, botiguer de dita ciutat de Urgell, la bolla
de la seu de Urgell y sa col·lecta per preu de setcentas lliuras lo any. Ítem ab acte rebut en poder del sobredit Thomàs Simon, notari públich
de Barcelona, a sis de octubre de dit any mil siscents noranta-y-dos. Yo, dit Joan Llinàs, rearrendí a Francesch Lleyda, mercader de la ciutat
de Tortosa, la bolla de dita ciutat de Tortosa y
sa col·lecta per preu de dos mil y dos-centas lliuras lo any. Ítem semblantment, per lo dit temps
rearrendí y ajustí ab Diego Guix, botiguer de la
vila de Berga, la bolla de dita vila de Berga y de
Begà y sa col·lecta per preu de sinch-centas sinquanta lliuras lo any. Ítem lo dit reverent Francesch Canudas en dit nom y per lo mateix
temps rearrendà y ajustà ab Joseph Salvador,
negociant de Vilafranca del Panadès, la bolla de
dita vila de Vilafranca y sa col·lecta per preu de
tres mil tres-centas y sinquanta lliuras lo any.
Ítem y finalment la bolla de la vila de Puigserdà
y sa col·lecta no fou en dit temps rearrendada,
sinó que entre mi y los demés companys fou estimada en mil y sinch-centas lliuras per quiscun
any, y aquesta és la // 10v // veritat per lo jurament que tinch prestat.» De quibus omnibus et
singulis, sicut praedicitur, dictis actis, gestis et secutis dictus magnificus Joannes Llinas ad certos
fines et effectus sibi ac aliis magis utiles et necessarios petiit et requisivit instrumentum confici et
copiam tradi et liberari per me dictum et infras-

ció ab altre acte firmí en poder de dit y avallescrit notari a vint de agost proppassat. E com ab
ditas bollas y col·lectas són compresas las taulas
de Ripoll, Sant Joan las Abadessas y d’Elpens,
de Olot, Sant Feliu de Pallarols y Montagut, y
de aquellas ni de llur estimació se hage fet distincció de la estima de cada una de ditas taulas,
la real veritat és que aquellas foren estimadas
per tot lo dit temps de tres anys en las quantitats
avallescritas y següents, és a·ssaber, la taula de
Ripoll en mil cent sexanta-sis lliuras, tretse sous,
la taula de Sant Joan las Abadessas en nou-centas setanta-dos lliuras, tres sous, que juntas prenen summa de las sobreditas dos mil quatrecentas lliuras. Y ditas tres taulas són las que
componan la bolla de Ripoll y sa col·lecta, la
taula de Olot en sis mil vuyt-centas sinch lliuras,
vuyt sous y sis diners, la de Sant Feliu de Pallerols, en set-centas setanta-set lliuras, quinse
sous y tres diners que juntas, importan las sobreditas set mil vuyt-centas lliuras, y ditas tres
taulas són las que componan la bolla de Olot y
sa col·lecta, y aquesta és la veritat per lo jurament que tinch prestat». De quibus omnibus et
singulis, sicut praedicitur, dictis actis, gestis et secutis dictus magnificus Joannes Llinas ad certos
fines et effectus sibi ac aliis magis utiles et necessarios petiit et requisivit instrumentum confici et
copiam tradi et liberari per me dictum et infrascriptum notarium. Quae fuerunt acta Barchinone presente me dicto et infrascripto notario et
presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter // 12r // et assumptis prout
superius continetur. Ita approbat notarius infrascritus manu propria.

criptum notarium. Quae fuerunt acta Barchinone presente me dicto et infrascripto notario et
presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis prout superius
continetur.
Sig+num meum Gasparis Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinone,
qui praedicta scribere fecit et rogatus ac requisitus in fidem clausit.
11r

Número 6.
Noverint universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto die
vero martis decima quinta mensis novembris intitulata presente et ad haec vocatoa atque requisito me Gaspare Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notario publico Barchinone infrascripto
et presentibus etiam honorabile Josepho Vinyals
de la Torra, cive Barchinone et Paulo Bosch,
scriptore Barchinone de gente pro testibus ad ista
vocatis et assumptis magnificus Joannes Llinas,
civis honoratus Barchinone populatus, constitutus personaliter coram et ante presentiam mei
prae et infrascripti notario in studiis domorum
mearum sitarum in presenti civitate Barchinone
in vico nuncupato d’en Gimnàs, medioque juramento extrajudicialiter per eum praestito ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta in manu et posse
mei dicti et infrascripti notarii verbo me requisivit, quatenus ad certos fines et effectus sibi ac aliis
utiles et necessaria ad futuramque rei memoriam instrumentum conficerem et in scriptis redigerem de his, quae cum ab eius ore proferebantur, fuerunt per me dictum et infrascriptum
notarium continuata patrio sermoni in hunc
qui sequitur modum: «En nota continuan y llevan acte com jo Joan Llinàs, ciutadà honrat de y
en Barcelona populat, mitjensant lo jurament
que alt tinch prestat extrajudicialment a nostre
senyor Déu Jesuchrist y als seus sants quatre
Evangelis en mà y poder de vos dit y avallescrit
notari, dich y declaro e fas verdadera relació, fe
y testimoni com per lo trienni que comensà a
córrer lo primer de juliol mil sis-cents norantay-dos y ha finit lo últim dia del mes de juny
proppassat de mil sis-cents noranta-y-sinch com
a procurador de Francisco Rigalt, valer, arrendatari lo dit trienni de totas las bollas y col·lectas
foranas de tot lo present principat de Cathalunya en dit nom y dels demés companys // 11v //
y partícips en dit arrendament rearrendí a diffarents personas diffarents bollas y col·lectas, y
entre altres las de Ripoll en dos mil quatre-centas lliuras y la de Olot en set mil vuyt-centas
lliuras per tots los dits tres anys, com se fa men-

Sig+num meum Gasparis Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinone,
qui praedicta scribere fecit et rogatus ac requisitus in fidem clausit.

174
/1r

Número 49.
Diea lunae vigesima nona mensis novembris
anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo
nonagesimo quarto, Barcinonae.
Ego Christophorus Llopis, aromatarius civis Barcinonae, uti obtinens officium receptoris tabulae
Generalis Cathaloniae in presenti civitate Barcinonae, dicto nomine gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratores meos certos, et cetera, ita
quod, et cetera, vos Joannam Sastre, viduam consortem relictam honoris Benedicti Sastre, furnerii et flaquerii civis Barcinonae, Armengaudum
a. procura intercalada entre els folis 173v-174r del trienni
1695-1698.

a. vocato, interlineat al final del document.
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Casals, pharmacopulam, et Pacianum Vazia,
guarnimenterium cives Barcinonae, his presentes
simul et quemlibet vestrum insolidum, ita quod
primitus, et cetera. Ad videlicet pro me dicto nomine coram admodum illustribus et fidelissimis
dominis deputatis et auditoribus computorum
Generalis presentis Cathaloniae, principatus,
qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et plures comparendum et dictum meum officium receptoris cum omnibus juribus // 1v // et pertinentiis suis in manibus et posse dictorum admodum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae, renuntiandum et cedendum
ipsumque offitium etiam cum omnibus juribus et
pertinentiis suis in favorem personae seu personarum per vos dictos procuratores meos constitutos
et quemlibet vestrum insolidum nominandae seu
nominandarum provideri supplicandum, petendum et instandum juxta formam Generalis,
constitutionum capitulorum et actuum curiarum usum practicam, stilum et observantiam
dicti Generalis et pro inde renuntiationies quascumque cum clausulis et cauthelis utilibus et necessariis ac insimilibus fieri et poni solitis et assuetis ac vobis benevisis faciendum et firmandum et
ea admiti petendum, instandum et supplicandum et pro his supplicationes quascumque tam
verbo quam in scriptis dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae, presentari faciendum et ea et contenta in eisdem
debitae exequutioni demandari faciendum et
instandum et instrumenta, quaecumque necessaria et oportuna ac vobis benevisa faciendum et
firmandum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum. Et demum, et cetera, promitto habere rattionem, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum et cetera. Testes sunt Eudaldus Querol, bibliopola civis Barchinone et Joannes
Maymo, scriptor Barchinone degens.

Joseph Nuri de Lana y de Cancer, subrogat en
lo offici de racional.

206
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Sig+num meum Gasparis Sayos, apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinone,
qui praedicta scribere feci et in fidem clausi.
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Número 50.
Certificha y fas fe, jo, lo baix firmant, com tinch
vistus y regonaguts los llibras de Vàluas y altres
del offici de resional de la present casa, y en ells
no consta que Cristòfol Llopis, adroguer, dega
quantitat alguna al General en fe del qual fas la
present de mà agena y firmada de la pròpia, del
aposento del resional als 23 de dezembre 1695.
a. certificatòria intercalada entre els folis 174v-175r del
trienni 1695-1698.
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Número 62.
Dieb veneris vigessima quarta mensis dezembris
anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo
octuagesimo octavo, Barchinone.
Magnificus dominus Hyacinthus Gibert, medecinae doctor civique honoratus Barchinone obtinens officium receptoris tabularum foranarum
collectae bullae Barchinone frauduumque et fogagiorum Generalis presentis Cathaloniae principatus, intus presentem civitatem Barchinone.
Gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratores suos certos, et cetera, ita quod, et cetera. Nobilem dominam domnam Eulaliam Gibert et
Rexach, consortem suam, illustrem et admodum
reverendum Josephum Pi, utriusque iuris doctorem, presbiterum et canonicum sanctae metropolitanae Tarraconensis ecclesiae, reverendum
doctorem Petrum Costa Barchinone residentem,
Anthonium Dolius, presbiterum in parrochiali
ecclesia Beatae Mariae de Mari, presentis Barchinonensis civitatis beneficiatum nobile domnum
Laurentium de Farnes, domnum Josephum de
Cancer, domnum Joannem Prat et Rexach, cognatum suum, magnificum Bernardum Fornes
et Raymundum Fontana, medecinae doctorem,
omnes Barchinone populatos dictos Joannem Ribes, notarium publicum Barchinone, Salvatorem
Golorons, notarium regium collegiatum, et Isidorum Bosch, notarium et causidicum cives Barchinone, licet absentes, et cetera, et quemlibet eorum
insolidum ad videlicet pro dicto domino constituente et eius nomine dictum suum officium receptoris tabularum foranarum collectae bullae
Barchinone frauduumque et fogagiorum Generalis Cathaloniae, quod habet et possidet cum omnibus juribus et pertinentiis illius universis in
manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis dicti presentis principatus Cathaloniae
// 1v // vel alterius cuiusvis personae seu personarum cui seu quibus provisionem dicti sui officii
pertineat et seu de his potestatem habeat renuntiandum et cedendum in favorem personae dictis
suis dominis procuratoribus constitutis et cuilibet
eorum insolidum benevisae, dictamque renuntiationem admitti petendum et requirendum.
Proinde quascunque suplicationes dictis admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus
computorum ac aliis quibusvis personis dandum,
a. numeració errònia.
b. procura intercalada entre els folis 203v-204r del trienni
1695-1698.

offerendum et presentandum et pro presentis et
eorum pretextu et alia quacunque instrumenta tam de dicta renuntiatione quam presentatione seu presentationibus dictarum suplicationum
utilia et necessaria, et dictis suis dominis procuratoribus constitutis et cuilibet illorum insolidum
benevisa fieri faciendum, petendum, instandum
et protestatis requisitis et monitis ex adverso respondendum et replicandum et ultra et inde quaecumque instrumenta fieri faciendum, instandum et requiriendum. Et demum, et cetera. Ipse
enim et cetera, promissit habere ratum, et cetera.
Et non revocare sub bonorum suorum omnium
obligatione. Testes sunt Salvator Bruguera et Felix Costa, scriptores Barchinone.

In quorum fidem et testimonium praemissorum
manu aliena fideliter scriptorum ego Bonaventura Meya, regia aucthoritate notarius publicus
villae Tarrega, dioecesis Caelsonensis. Hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.

217
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De praemissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego Josephus Guell, auctoritatibus apostolice atque regia notarius publicus Barchinone, [...] propria me subscribo manu.
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Numero 65.
Diea duodecima mensis martis anno a nativitate
domini milessimo sexagesimo nonagessimo sexto
in villa Tarrega, diocesis Caelsonensis.
Reverendus Josephus Boleda, presbyter et benefficiatus in ecclesia parrochialis villae Tarragae,
diocesis Caelsonensis, electus in deputatum localem villae et collectae Tarregae noviter provisum
per admodum illustribus dominis et fidelissimis
deputatis Generalis presenti principatus Cathaloniae, Barchinone residentibus, dicto nomine
gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera, ita quod, et cetera,
vos Simonem Vilalta, scriptorem // 1v // civitatem Barchinone degentem licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro dicto constituente et eius nomine dictum suum deputati locali dicte villae et
collectae Tarregae in manibus et posse dictorum
admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum, resignandum et renunciandum ac renuntiationem predicta admitti petendam, et suplicandum et proinde suplicationem
quoscunque dandum et presentandum easque
provideri, petendum et suplicandum instrumentum unum et plura, publicum et publica fieri faciendum, instandum et requirendum et cum posse substituendi, et cetera. Et demum et cetera.
Promissit iuditio, et cetera. Et habere rattum, et
cetera. Et non revocare sub bonorum suorum omnium obligatione. Actum, et cetera. Testes sunt
Josephus Blasco, agricola villae Tarregae et Valentinus Soller, negociator dictae villae.
a. procura intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1695-1698.
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Número 70.
Loa marquès de Gastañaga, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barçelona residints lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
cansilleria del Consell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués
de Gastañaga, primo, mi lugarteniente y capitán general, por parte del noble magnífico y
amado consexero don Bonaventura Tristany se
me ha representado se halla insiculado en las bolsas de abogado de la ciudad de Barcelona y acessor de la cassa de Diputación de esse Principado, y
que en casso que sortee en ellas no podrá servir estas ocupaciones por hallarse ministro de essa Real
Audiencia, suplicándome sea servido darle facultad para que los pueda renunciar, y porque lo
he tenido por bien y ha echo la renuncia acostumbrada en manos del illustre duque de Montalto,
ha parecido avisaros de ello para que deis la noticia a essos conselleres y diputados, de essos dos lugares para que propongan sujetos al tiempo de entregaros las insiculaciones y elija yo de los
propuestos y de otros los que fuere servido. Datum
en Madrid a XV de março MDCXCVI. Yo el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit Borgia, regens. Vidit marchio de Tamarit. Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.» Per lo que vos diem y manam que ab esta inteligència paseu a posar-lo en
execució en lo particular que us toque, sí y comforme sa magestat se serveix ordenar, que esta
és sa voluntat.
Datum en Barcelona als XXVIII de mars MDCXCMarqués de Gastañaga. Vidit Taverner y
Rubí, cancellarius. Don Juan Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CLIII. Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de qüentas de la Generalidad
del presente Principado executen la orden de su
magestad arriba expresada.
VI.

a. despatx intercalat entre els folis 216v-217r del trienni
1695-1698.

[ 1695 ]

[ 1695 ]
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Número 71.
Ela marquès de Gastañaga, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
cansilleria del Consell Supremo de Aragó que és
del thenor següent: «El rey. Ilustre marqués de
Gastañaga, primo, mi lugarteniente y capitán
general, por parte de don Narcís Anglasell y Roca, se me ha representado se halla insiculado en la
bolsa de oydor militar de esse Principado en la veguería de Barcelona y que aunque sortee en esta
ocupación está imposibilitado de servirla respeto
de hallarse ministro de esa Real Audiencia, suplicándome sea servido de darle licencia para renunciar este lugar. Y porque lo he tenido por bien
y ha hecho la renuncia acostumbrada en manos
del ilustre duque de Montalto, he querido avisaros
de ello para que deis noticia a los diputados de esse
Principado del lugar referido que vaya en dicha
bolsa, y que propongan sujetos al tiempo de entregaros la insiculación y elija yo de los propuestos y
de otros el que fuere servido. Datum en Madrid a
XV de febrero MDCXCVI. Yo el rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens.
Vidit Borgia, regens. Vidit marchio de Tamarit.
Don Franciscus Dalmao et Cassanate, secretarius.» Y perquè és molt just que los reals ordes
de sa magestat sien ab tot effecte cumplits, vos
diem y manam que inseguint lo tenor del sobrecalendat lo poseu en prompta execusió.
Datum en Barcelona, als XVII de mars MDCXCVI.
El marqués de Gastañaga. Vidit Taverner y
Rubí, cancellarius. Don Juan Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, in foleo CLII.
Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña pongan en execución la real orden de su magestad
arriba expresada.
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Número 72.
Senyor.b
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al die present y avallescrit de deputats y
a. despatx intercalat entre els folis 216v-217r del trienni
1695-1698.
b. memorial intercalat entre els folis 217v-218r del trienni
1695-1698.
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oÿdors de comptes dels tres estaments, proposan a vostra mercè los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial. Deputats ecclesiàstichs: per
lo lloch de deputat ecclesiàstich religiós que vaca
per mort de fra don Gaspar Casamitjana y de
Eril, abat de Ripoll, proposan lo doctor fra Galderich de Senjust y Pagès, del orde de Sant Benet, pabordre de Berga, fra don Emanuel Copons y Descarrer, de dit orde de Sant Benet; per
altre lloch de deputat ecclesiàstich religiós que
vaca per mort de fra Francisco de Mongay, se
proposan lo doctor fra Francisco de Valls de dit
orde de Sant Benet, camarer de Camprodon, fra
Francisco de Xammar de dit orde de Sant Benet,
obrer de Sant Cugat; per lo lloch de deputat ecclesiàstich del Capítol de Lleyda que vaca per
mort del doctor y canonge Jaume Mercer, se
proposan lo doctor Gerònym de Valls, ardiaca
canonge de Lleyda, de present oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan Rubió, canonge de Lleyda.
// 1v // Deputats militars: Per lo lloch noble de
deputat militar de la vegueria de Vilafranca del
Penadès, que vaca per mort de don Carlos de
Llupià, se proposan don Francisco Junyent y de
Vergós, de present oÿdor militar, don Ramon
Siscar y Gravalosa. Deputats reals: per lo lloch
de deputat real de Barcelona, que vaca per mort
del doctor mestre Jacintho Gibert, se proposan
lo doctor misser Pere Serra, lo doctor misser Felip Perés; per lo lloch de deputat real de Lleyda,
que vaca per mort del doctor Joseph Sales, se
proposan lo doctor miser Agustí Pallàs, mossèn
Francisco Punyed; per altre lloch de deputat real
de Lleyda, que vaca per mort del doctor misser
Ildefonso Alsina, se proposan lo doctor misser
Jaume Biosca, lo doctor misser Anastasi Biosca;
per lo lloch de deputat real de mà major de Gerona, que vaca per mort de mossèn Joan Baptista Perpinyà, se proposan lo doctor misser Narcís
Frigola y Folcrà, mossèn Fèlix Albert Ferrer; per
lo lloch de deputat real de Tortosa, que vaca
per mort de mossèn Onofre Cartes, se proposan
mossèn Joan Baptista Sessé, notari, // 2r // lo
doctor misser Gerònym Sagarra. Oÿdors ecclesiàstichs: per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich capitular de Lleyda, que vaca per munta del doctor
Gerònym de Valls, ardiaca y canonge de Lleyda,
de present oÿdor ecclesiàstich, de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor Francisco Sabater, lo
doctor Massià Pujol, canonges de Lleyda; per
lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol de
Urgell, que vaca per mort del doctor y canonge
Sebastià Ferrer, se proposan lo doctor Pau Carreras, ardiaca de Andorra, lo doctor Mathias
Ubach, canonges de Urgell. Oÿdors militars: per
lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn Gerònym de
Ferrer y Vinyals, se proposan mossèn Lluýs Claresvalls y de Miquel, mossèn Joan Ponsich y de
Monjo; per lo lloch de oÿdor militar de dita ve-

gueria de Barcelona, que vaca per renúncia de
mossèn Narcís Anglasell y Cortada, mossèn
Francisco Perpinyà y de Vinyavella; per lo lloch
de oÿdor militar de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs, que vaca per mort de mossèn
Jacintho Copons, se proposan mossèn Joseph
de Bru y Móra, mossèn Anthon de Bru y Móra;
per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sotsvegueria // 2v // de Besalú, que
vaca per mort de mossèn Pere de Albertí, se proposan mossèn Francesc de Cardona y Vidal,
mossèn Fortunat de Parrella; per altre lloch de
oÿdor militar de dita vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per mort de mossèn Joseph de Valls y Serradell, se proposan
mossèn Gabriel Francisco de Bòria y Gualba,
mossèn Gaspar de Mir; per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Tarregona, que vaca per
mort de mossèn Joseph Ramon y de Tord, se
proposan mossèn Esteve de Vadell y Besturs,
mossèn Fèlix de Vadell y Besturs; per altre lloch
de oÿdor militar de la dita vegueria de Tarregona, que vaca per munta de oÿdor a deputat de
mossèn Francisco Junyent y de Vergós, de present oÿdor militar, se proposan mossèn Pere de
Cardona, mossèn Ramon de Girona y Miralles.
Oÿdors reals: per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per mort del doctor misser Pau
Pejoan, se proposan lo doctor misser Joseph
Braçó y Duran, lo doctor misser Pere Pau Pinyol; per altre lloch de oÿdor real de Barcelona,
que vaca per desinsiculació en virtut de real decret feta de mossèn Joan Ribes, se proposan lo
doctor misser Joseph Thomàs Rovira, // 3r //
lo doctor misser Salvador Graell; per altre lloch
de oÿdor real de Barcelona, que vaca per mort
de mossèn Isidro Serra, se proposan lo doctor
misser Anthon Bofill y Vilarrúbia, lo doctor misser Francisco Vadell; per altre lloch de oÿdor real
de Barcelona, que vaca per mort de mestre Jaume Uguet, se proposan mestre Joseph Fornés,
lo doctor misser Honorat Pallejà y Riera; per altre lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca
per munta de oÿdor a deputat del doctor misser
Pere Serra, se proposan mestre Francisco Fontllonga, lo doctor misser Ramon Vilana Perlas;
per lo lloch de oÿdor real de Lleyda, que vaca
per mort de mestre Joseph Bayona, se proposan
lo doctor misser Barthomeu Mesonada, mestre
Joseph Sabater y Pastor; per altre lloch de oÿdor
real de Lleyda, que vaca per munta de oÿdor a
deputat del doctor misser Agustí Pallàs, se proposan mestre Anthon Mirarnau, mestre Anastasi
Fraga; per altre lloch de oÿdor real de Lleyda,
que vaca per munta de oÿdor a deputat del doctor misser Jaume Biosca, se proposan mestre
Gabriel Fàbregas, lo doctor misser Joseph Bullfarines; // 3v // per lo lloch de oÿdor real de mà
major de Gerona, que vaca per munta de oÿdor
a deputat de mossèn Narcís Frigola y Folcrà, se

proposa tantsolament per no haver-hi més subjectes, mossèn Anthon Perpinyà y de Ferrer; per
altre lloch de oÿdor real de dita mà major de Gerona, que vaca per haver muntat de oÿdor a deputat lo doctor misser Gerònym Fontdevila, se
proposa tantsolament per no haver-hi més subjectes mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer;
per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vaca
per munta de oÿdor a deputat de mossèn Joan
Baptista Sessé, se proposan mossèn Joseph Miró, mercader, mossèn Ignasi Minguilla.
Datum en Barcelona, als 31 de mars 1696. Don
Francisco Junyent y de Vergós. Doctor Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor misser Anthon Grató Perpinyà. Doctor Gerònym de Valls. Doctor
Jacintho Blanch. Locus + sigilli. Hieronymus
Brotons, notarius publicus Barchinone, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 73.
Senyor.a
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vacants fins al die present y avallescrit en las bolsas
dels oficis de la casa de la Deputació de dit General, proposan a vostra mercè los subjectes són
tenguts en lo infraescrit memorial.
Bolsa de assessor y advocat fiscal: per lo lloch militar de assessor y advocat fiscal, que vaca per renunciació del doctor don Bonaventura de Tristany, se proposan lo doctor don Aleix Gaetano
Tristany y Claresvalls, lo doctor don Gerònym
Claresvalls, lo doctor don Carlos Ribera. Bolsa
de donador de ploms: per lo lloch ecclesiàstich
de donador de ploms, que vaca per mort de fra
Francisco de Mongay, se proposan lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa, de
present deputat ecclesiàstich, lo doctor Ignasi
Ruiz, lo doctor Pere Boixar, canonges de Tortosa. Bolsa regent los comptes: per lo lloch ecclesiàstich de regent los comptes, que vaca per
// 4v // mort de fra don Gaspar Casamitjana, se
proposan lo doctor Gerònym de Valls, ardiaca y
canonge de Lleyda, de present oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan Rubió, lo doctor Pere Vidal,
canonges de Lleyda; per altre lloch ecclesiàstich
de regent los comptes, que vaca per mort de fra
Francisco de Mongay, se proposan fra Dimas
Malla, abat de Banyoles, lo doctor don Joseph de
Amigant, canonge de Banyoles, lo doctor
Gerònym Talavera, prior de Nostra Senyora del
a. memorial intercalat entre els folis 217v-218r del trienni
1695-1698.

[ 1695 ]

[ 1696 ]

Colell del orde de Sant Benet. Exactor: per lo
lloch ecclesiàstich de exactor, que vaca per mort
de fra Francisco de Mongay, se proposan lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de Tortosa, de present diputat ecclesiàstich, lo doctor
Ignasi Ruiz, lo doctor Pere Boixar, canonges de
Tortosa; per lo lloch real de exactor, que vaca per
desinsiculació en virtut de real decret feta de
mossèn Joan Ribes, se proposan lo doctor misser
Anthon Grató Perpinyà, de present deputat, lo
doctor misser Albert Vinyavella, mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer; per altre lloch real de
exactor, que vaca per mort de mossèn // 5r //
Joan Baptista Perpinyà, se proposan, mestre Jacintho Blanch, de present oÿdor real, mestre Joseph Jaumar, mestre Jacintho Coscullana. Receptor de la bolla: per lo lloch ecclesiàstich de
receptor de la bolla, que vaca per mort de fra don
Gaspar Casamitjana, se proposan lo doctor
Gerònym de Valls, ardiaca y canonge de Lleyda,
de present oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan
Rubió, lo doctor Pere Vidal, canonges de Lleyda; per altre lloch ecclesiàstich de receptor de la
bolla, que vaca per mort de fra Francisco de
Mongay, se proposan fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, del orde de Sant Benet, pabordre de
Palau, lo doctor fra Anthon de Padellàs y Casamitjana, fra Carlos Puig de Salit de dit orde de
Sant Benet. Escrivent ordinari de regent los
comptes: per lo lloch ecclesiàstich de escrivent
ordinari de regent los comptes, que vaca per
mort de fra Francisco de Mongay, se proposan lo
doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge de
Tortosa, de present deputat ecclesiàstich, lo doctor Ignasi Ruiz, lo doctor Pere Boixar, canonges
de Tortosa; per altre lloch ecclesiàstich de escrivent ordinari de regent // 5v // los comptes, que
vaca per mort de fra don Gaspar Casamitjana, se
proposan lo doctor Gerònym de Valls, ardiaca y
canonge de Lleyda, de present oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan Rubió, lo doctor Pere Vidal,
canonges de Lleyda; per lo lloch real de escrivent
ordinari de regent los comptes, que vaca per
mort de mestre Jacintho Gibert, se proposan lo
doctor misser Anthon Grató Perpinyà, de present deputat real, lo doctor misser Albert Vinyavella, mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer.
Bolsa de síndich: per lo lloch ecclesiàstich de síndich, que vaca per mort de fra Francisco de Mongay, se proposan lo doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, canonge de Tortosa, de present deputat ecclesiàstich, lo doctor Ignasi Ruiz, lo doctor
Pere Boixar, canonges de Tortosa; per altre lloch
ecclesiàstich de síndich, que vaca per mort del
canonge Jaume Mercer, se proposan lo doctor
Gerònym de Valls, ardiaca y canonge de Lleyda,
de present oÿdor ecclesiàstich, lo doctor Joan
Rubió, lo doctor Pere Vidal, canonges de Lleyda; per altre lloch ecclesiàstich de síndich, que
vaca per mort del //6r // doctor y canonge Sebas-

tià Ferrer, se proposan Fèlix Reig, Gerònym Enveja, lo doctor Gabriel Riber, canonges de Barcelona; per lo lloch real de síndich, que vaca per
desinciculació en virtut de real decret feta de
mossèn Joan Ribes, se proposan lo doctor misser
Anthon Grató Perpinyà de present deputat real,
lo doctor misser Albert Vinyavella, mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer; per altre lloch de síndich, que vaca per mort de mossèn Joan Baptista
Perpinyà del estament real, se proposan mestre
Jacintho Blanch, de present oÿdor real, mestre
Joseph Jaumer, mestre Jacintho Coscullana.
Bolsa de ajudant segon de la Escrivania Major:
per lo lloch de ajudant segon de la Escrivania
Major, que vaca per desinsiculació en virtut de
real decret feta de Joan Ribes, notari públic de
Barcelona, se proposan Pere Joan Soldevila, Pau
Uguet, Pere Puig, notaris reals. Bolsa de ajudant
tercer de la Escrivania Major: per lo lloch de ajudant tercer de la Escrivania Major, que vaca per
desinsiculació en virtut de real decret feta de
Joan // 6v // Ribes, notari públich de Barcelona,
se proposan Esteve Cols, notari públich de Barcelona, Bernardino Malagarriga, notari real, Miquel Orri, notari públich de Olot. Bolsa de escrivent ordinari de racional: per lo lloch de
escrivent ordinari de racional, que vaca per desinsiculació en virtut de real decret feta de Joan
Ribes, notari públich de Barcelona, se proposan
Simon Gallart, notari real, Francisco Rossinés,
notari real col·legiat de Barcelona, Matheu
Güell, notari real. Bolsa de escrivà major y sos
ajudants de la visita: per lo lloch de escrivà major
y sos ajudants de la visita, que vaca per mort de
Francisco Cotxet, notari públich de Barcelona,
se proposan Joan Francesch Verneda, Francisco
Serra, Anthon Navarro, notaris públics de Barcelona; per altre lloch de escrivà major y sos ajudants de la visita, que vaca per desinsiculació en
virtut de real decret feta de Joan Ribes, notari
públich de Barcelona, se proposan Joseph Mas,
// 7r // Joseph Forés, Francisco Rosinés, notaris
real col·legiats de Barcelona.
Datum en Barcelona, als
MDCLXXXXVI.
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XXXI

de mars

Número 106
Certificha lo bax firmat que he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa de la
Deputació, a hont estan continuats los debitors
del General, y en ells no consta que lo noble fra
don Francisco Farrer y Desgüells, pavordra major de Sant Cugat del Vallès, dega quantitat ala. certificatòria intercalada entre els folis 274v i 275r del
trienni 1695-1698.

enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de la real Cancelleria del Consell Supremo de Aragó que és del
thenor següent:

guna al General. Del aposento del racional als
VI de juliol MDCLXXXXVI. Joseph Nuri de Lana y
de Cancer, subrrogat en lo offici de racional.
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«El rey. Ilustre marqués de Gastanaga, primo,
mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra
carta de 31 de marzo se recivió la proposición os
dieron para los lugares vacantes en las bolsas de
diputados y oidores de los tres estamentos hasta 31
de mayo de este presente año y, haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen
y conciderando lo que de ellos se os ofrece y lo demás que proponéis, y otros de quien tengo satisfacción para concurrir a estos oficios, usando de la
facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó quando concedió a la Deputación sus privilegios y constituciones, y en la insaculación que hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de henero del año pasado 1657, de poder
nombrar las personas que le pareciesse, así de las
propuestas por los diputados y ohidores como de
qualesquier otras que bien visto le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el
día referido a los que se siguen.

Número 109
Lo marquèsa de Gastanaga, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Tenint atenció de que, per trobarnos en campanya y governant lo real exèrcit de
sa magestat, que Déu guarde, sense contingent,
no poder per nostra persona disposar y ordenar
lo convenient a la formalitat de les insiculacions
que se han de fer lo present any en eixa casa, havem resolt ab esta inspecció fer elecció y nomenar a la persona del reverent don Miquel Juan
de Taverner y Rubí, del consell de sa magestat y
son cansiller en lo present Principat, per la entera satisfacció y experiència tenim del zel y activitat ab què en totes ocasions ha solicitat lo mayor servei de sa magestat y benefici públich, a fi
y efecte de que, per esta vegada tant solament,
en nom nostre y com ha representant nostra
persona, pugue fer, ordenar y disposar tot lo
concernent a dites insiculacions. Y, en esta conformitat, vos diem y manam observeu la formalitat vos serà donada y ordenada per lo dit reverent canseller com si per nós fos manat y
ordenat, que així importe al real servei de sa magestat y proseheix de sa determinada voluntat.
Datat en lo camp de Ostelrrich, als III de juliol
MDCLXCVI. Marquès de Gastanaga. Taverner y
Rubí, cancellarius. Don Juan Bautista de Aloy.

Bolsa de diputado eclesiastico. Para el lugar que
vaca de diputado eclesiastico religioso, por muerte
de fra don Gaspar Casamitjana y Eril, al doctor
fra Galderich de Senjust y Pagès, pebordre de Berga. Para otro lugar de diputado eclesiastico religioso, que vaca por muerte de fray Francisco de
Monroy, al doctor Francisco de Valls, camarero
de Camprodón. Para otro lugar que vaca, de capitular de Lleyda, por muerte del doctor y canónigo Jayme Marcer, al doctor Gerónimo de Valls,
arcidiano y canónigo de Lleyda, de presente ohidor eclesiastico.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña executen lo dispuesto y ordenado por
vuestra excelencia, como arriba se contiene.
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Bolsa de diputado militar. Para el lugar noble de
diputado militar de la veguería de Vilafranca de
Panadés, que vaca por muerte de don Carlos de
Llupiá, a don Francisco Junyent y de Bergós, de
presente oidor militar.
279
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Número 111
Lo marquèsb de Gastanaga, llochtinent y capità
general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes de la casa de la Deputació del General
de Catalunya en Barcelona residents. Lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
a. carta intercalada entre els folis 275v i 276r del trienni
1695-1698.
b. reials ordres intercalats entre els folis 278v i 279r del trienni 1695-1698.
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Bolsa de diputado real. Para el lugar de diputado real de Barcelona, que vaca por muerte de
mestre Jacinto Gibert, al doctor micer Pedro Serra. Para el de diputado real de Lleyda, que vaca
por muerte del doctor Joseph Sales, al doctor micer Agustí Pallás. Para otro lugar de diputado
real de Lleyda, que vaca por muerte del doctor
micer Ildefonso Alsina, al doctor micer Jaume
Biosca. Para el lugar de diputado real de Gerona, que vaca por muerte de mosén Juan Baptista
Perpinyá, al doctor micer Narcís Frigola y Folcra. Para el de diputado real de Tortosa, que
vaca por muerte de mosén Onofre Cortés, a mosén
Juan Baptista Sesse, notario.

[ 1696 ]

[ 1696 ]

Bolsa de oidores eclesiasticos. Para el lugar que
vaca de oidor capitular de Lleyda, por haver passado de oidor a diputado el doctor Gerónimo de
Valls, arcediano y canónigo de Lleyda, al doctor
Francisco Sabater, canónigo de Lleyda. Para otro
lugar de oidor capitular de Urgel, que vaca por
muerte del doctor y canónigo Sebastián Ferrer, al
doctor Pau Carreras, arcediano de Andorra.
Bolsa de oidores militares. Para el lugar de oidor
militar de la veguería de Barcelona, que vaca
por muerte de mosén Gerónimo de Ferrer y Vinyals, a mosén Luís Claresvalls y de Miquel. Para
otro lugar de oidor militar de dicha veguería de
Barcelona, que vaca por renuncia de mosén Narcís Anglesell, a mosén Francisco de Anglasell y
Cortada. Para el lugar de oidor militar de la vegaría de Lleyda y sotsveguería de Pallás, que vaca
por muerte de mosén Jacinto Copons, a mosén Joseph de Bru y Mora. Para otro lugar de oidor militar de la veguería de Gerona y sotsveguería
//279/2r // de Besalú, que vaca por muerte de dicho Pedro de Alberti, a mosén Francisco de Cardona y Vidal. Para otro lugar de oidor militar de
dicha veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú, que vaca por muerte de mosén Joseph de Valls
y Serradell, a mosén Gaspar de Mir. Para otro
lugar de oidor militar de la vegaría de Tarragona, que vaca por muerte de mosén Joseph Ramon
y de Tort, a mosén Estevan de Vedell y Besturs.
Para otro lugar de oidor militar de la dicha veguería de Tarragona, que vaca por haver pasado
de oidor a diputado mosén Francisco Junyent y de
Vergós, a mosén Pedro de Cardona.
Bolsa de oidores reales. Para el lugar de oidor
real de Barcelona, que vaca por muerte del doctor Pau Pijuan, al doctor micer Joseph Bresch y
Duran. Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que vaca por desinsiculación de mosén Juan
Ribes, al doctor micer Joseph Tomás Rovira.
Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por muerte de mosén Isidro Serra, al doctor
micer Antón Bofill y Vilarubia. Para otro lugar
de oidor real de Barcelona, que vaca por muerte
de mestre Jayme [...], a mestre Joseph Forna.
Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por haver pasado de oidor a diputado el doctor micer Pedro Serra, a mestre Francisco Fontllonga. Para el lugar de oidor real de Lleyda, que
vaca por muerte de mestre Joseph Bayona, al doctor micer Bartholomé M[agaro]la.
279
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Para otro lugar de oidor real de Lleyda, que
vaca por haver pasado de oidor a diputado el doctor micer Agustín Pallás, a mestre Antón Mirarnau. Para otro lugar de oidor real de Lleyda, que
vaca por haver pasado a diputado el doctor micer
Jayme Biosca, a mestre Gabriel Fábregas. Para el
lugar de oidor real de Gerona, que vaca por ha1582

ver pasado de oidor a diputado mosén Narcís
Frigola y Folcra, a mosén Antón Perpinyá y de
Ferrer. Para otro lugar de oidor real de dicha
ciudad de Gerona, que vaca por haver pasado de
oidor a diputado el doctor micer Gerónimo Fontdevila, a mosén Francisco Perpinyá y de Ferrer.
Para el lugar de oidor real de Tortosa, que vaca
por haver pasado de oidor a diputado mosén
Juan Baptista Sessé, notario, a mosén Joseph Miró
Mercader.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en la conformidad que lo estan los demás
insaculados en ellas, pero que sólo tengan derecho
a estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin que
por quedar aora insaculados puedan allegar ni
pretender tener derecho de posesión ni otro alguno
para estar en dichas bolsas no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos o desinsacularlos, con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se
hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la concesión que hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y, en esta conformidad, libraréis este nombramiento a los diputados y
oidores de qüentas para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos oficios a las personas
arriba nombradas, guardando en ello la forma acostumbrada en semejantes casos. Datada
//279/3r // en Madrid a XXIII de junio MDCXLVI.
Yo el rey.
Vidit Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit Marchio de Serdañola. Vidit
Marchio de Tamarit. Don Francisco Dalmao et
Casanate, secretarius.
Insaculación para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oidores de qüentas del General
de la Diputación de Cataluña hasta 31 de mayo
deste año 1696. Va con consulta.»
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot efecte cumplits, vos diem y
manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat, lo poseu en prompta y puntual execució sí y
conforme en ell està contengut, per procehir
així de la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datat en lo camp de Ostalrrich, als II de juliol
MDCXCVI. El marquès de Gastanaga.
Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Juan
Baptista de Aloy.
In itinerum locumtenentie, secundo, foleo
CLXXXXVIII.

que vaca por muerte de fra Francisco de Mongay,
a fray Dimas de Malla, abad de Bañolas.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oidores de qüentas del General de
Cathaluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expresada.
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Bolsa de exactor. Para el lugar que vaca en esta
bolsa, por muerte de fra Francisco Mongay, al
doctor Rafael de Pinyana y Galvany, canónigo
de Tortosa, de presente diputado eclesiastico.
Para otro lugar de ella, que vaca por desinsiculación de mosén Juan Ribes, al doctor micer Antón
Graco Perpinyá, de presente diputado real. Para
otro lugar, que vaca por muerte de mosén Juan
Baptista Perpinyá, a mestre Jacinto Blanch, de
presente oidor real.

Número 112
Lo marquès de Gastanaga, llochtinent y capità
general
Il·lustres y fidelíssims diputats y oidors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Catalunya en Barcelona residints. Lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de la real Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, que és del
thenor següent:

Bolsa de receptor de la bolla. Para el lugar que
vaca en ella, por muerte de fra don Gaspar Casamitjana, al doctor Gerónimo de Valls, arcediano
y canónigo de Lleyda, de presente oidor eclesiastico. Para otro lugar, que vaca por muerte de fra
Francisco de Mongay, a fra Rafael de Padellás y
Casamitjana, paborde de Palau.

«El rey. Ilustre marqués de Gastanaga, primo,
mi lugarteniente y capitán general. Haviéndose
visto la proposición que han hecho los diputados y
oidores de qüentas del General de essos Principado
y condados, la qual me remitís en carta de 31 de
março, para los lugares vacantes en las bolsas de
los officios del General y casa de la Diputación
que corren por insaculación hasta el día treinta y
uno de mayo de este presente año, y, discurrido por
los méritos de cada uno de los que proponen y lo
que de ellos se os ofrece, y también de otros que han
concurrido, y usando de la facultad que el rey, mi
señor y padre, que haya gloria, se reservó en la
concesión que les hizo de sus prvilegios y constituciones y de la forma en que han de correr estas insaculaciones, y lo dispuesto en 23 de henero 1654 y
27 de agosto 1659 de poder nombrar las personas
que le pareciere para estar insaculadas en dichas
bolsas, así de las propuestas por dichos diputados y
oidores de qüentas como de otras, las que le pareciere combenir, he resuelto nombrar para los lugares vacantes en las bolsas de dichos oficios a las
personas que se siguen.
Bolsa de asesor y adbogado fiscal. Para el lugar
militar de asesor y adbogado fiscal, que vaca por
renuncia del doctor don Buenaventura de Tristany, al doctor don Alexo Gaetano Tristany y
Claresvalls.

Bolsa de escriviente ordinario de regente las
qüentas. Para el lugar que vaca en ella, por
muerte de fra Francisco Mongay, al doctor Rafael Pinyana y Galvany, canónigo de Tortosa, de
presente diputado eclesiastico. Para otro lugar,
que vaca por muerte de fra don Gaspar Casamitjana, al doctor Gerónimo de Valls, arcediano y
canónigo de Lleyda, de presente oidor eclesiastico.
Para otro lugar, que vaca por muerte de mestre
Jacinto Gibert, al doctor micer Antón Graco Perpinyá, de presente diputado real.
Bolsa de síndico. Para el lugar que vaca, por
muerte de fra Francisco de Mongay, al doctor
Rafael de Pinyana y Galvany, canónigo de Tortosa, de presente diputado eclesiastico. Para otro
lugar, que vaca por muerte del canónigo Jayme
Mercer, al doctor Jerónimo de Valls, arcediano y
canónigo de Lleyda, de presente oidor eclesiastico.
Para otro lugar, que vaca por muerte del doctor y
canónigo Sebastián Ferrer, a [...] Puig, canónigo
de Barcelona.
279
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Bolsa de donador de donador de plomos. Para el
lugar que vaca en ella, por muerte de fra Francisco de Mongay, al doctor Raphael de Pinyana y
Salvany, canónigo de Tortosa, de presente diputado eclesiastico.
Bolsa de regente las qüentas. Para el lugar que
vaca en ella, por muerte de don Gaspar Casamitjana, // 279/4v // al doctor Gerónimo de Valls,
arcediano y canónigo de Lleyda, de presente oidor
eclesiastico. Para otro lugar de la misma bolsa,
1583

Para otro lugar, que vaca por desinsiculación de
mosén Juan Ribes, al doctor mosén Antón Graco
Perpinyá, de presente diputado real. Para otro
lugar, que vaca por muerte de mosén Juan Baptista Perpinyá, a mosén Jacinto Blanch.
Bolsa de ayudante segundo de la escrivanía mayor. Para el lugar que vaca en ella, por desinisculación de Juan Ribes, a Pedro Juan Soldevila, notario real.
Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor.
Para el lugar que vaca en ella, por desinsiculación de Juan Rubí, a Esteban Coll, notario público de Barcelona.

[ 1696 ]

[ 1696 ]

In itinerum locumtenentie, secundo, foleo CCI.

Bolsa de escriviente ordinario del racional. Para
el lugar que vaca, por desinsiculación de Juan
Ribes, a Simón Gallart, notario real.
Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita. Para el lugar que vaca en esta bolsa, por
muerte de Francisco Cotxet, notario, a Francisco
Serra, notario público de Barcelona. Para otro
lugar de ella, que vaca por desinsiculación de
Juan Ribes, a Joseph Mas, notario real.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo estan los demás insaculados, y como
está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y
padre, que haya gloria, en la insaculación que
hizo de estos oficios y otros de esta calidad en 29 de
agosto 1655, y sólo tengan derecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar aora insiculados puedan allegar ni pretender derecho de posesión ni
otro alguno para estarlo no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos o desinisacularlos con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que su magestad se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la concesión de dichos privilegios y
constituciones a esse Principado. Y, en esta conformidad, libraréis este nombramiento y insaculación [...] // 279/5v // oidores de qüentas y tendréis la mano en la execución de lo arriba dicho y
de lo que el rey, mi señor y padre, que haya gloria,
ordenó en la insaculación que hizo para estos oficios en 29 de agosto de 1655. Datado en Madrid,
a XXIII de junio MDCXCVI. Yo, el rey.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oidores de qüentas del General de
Cataluña pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.

279
/6r

Número 113
Lo marquèsa de Gastanaga, lloctinent y capità
general, etcètera. Amats de la real magestat los
insiculadors de la casa de la Diputació del General de Catalunya. Havent-nos representat don
Francisco de Anglesell y Cortada que sa magestat, Déu lo guarde, se ha servit insicular-lo en un
lloch de oydor militar de la vegueria de Barcelona, que vacave per renúncia de mossèn Narcís
Anglesell, com a mossèn, y que, essent noble, se
fa reparo en que quede insiculat com a mossèn,
y, no sent just que la real intenció de sa magestat
reste frustrada, vos diem y manam insiculeu al
dit don Francisco de Anglesell en lo referit lloch
en què ve anomenat com a mossèn, no obstant
sie noble, dispensant per esta vegada a est impediment, per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en lo camp de Ostalrrich, alsb
... de juliol MDCXCVI. El marquès de Gastanaga.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius.
Para que los insiculadores de la casa de la Diputación executen la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.

279
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Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Comes et
Torro, regens. Vidit Marchio de Sardanyola. Vidit Marchio de Tamarit. Don Franciscus Dalmao et Casanate, secretarius.
Insaculación de los lugares vacantes hasta 31 de
mayo de este año en las bolsas de los oficios de la
casa de la Diputación de Cataluña que aquí se
expresan. Va con consulta.
Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot afecte cumplits, vos diem y
manam que, inseguint lo tenor del sobrecalendat, lo poseu en promta y puntual execució, sí y
conforme en ell està contengut, per preceir així
de la real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en lo camp de Ostalrich, als II de juliol
MDCXCVI. Marquès de Gastanaga.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Baptista de Aloy.
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Número 114
Lo marquès de Gastanaga, llochtinent y capità
general etcètera. Amats de la real magestat los insiculadors de la casa de la Diputació del General
de Catalunya. Havent-nos representat don Lluís
Claresvalls y de Miquel que sa magestat, Déu lo
guarde, se ha servit insicular-lo en un lloch de oïdor militar de la vegueria de Barcelona, que vacave per mort de mossèn Geroni de Ferrer y Vinyals, com a mossèn, y que, essent noble, se fa
reparo en que reste insiculat com a mossèn, y, no
sent just que la real intenció de sa magestat sie
frustrada, vos diem y manam insiculeu al dit don
Lluís Claresvalls y de Miquel en lo lloch en què
ve anomenat com a mossèn, no obstant sie noble, dispensant per esta vegada al referit impediment, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en lo camp de Ostalrrich, als VIIII
de juliol MDCXCVI. Marquès de Gastanaga.
a. ordres intercalades entre els folis 278v i 279r del trienni
1695-1698.
b. a continuació un espai en blanc d’un centímetre.

Vidit Taverner y Rubi. Don Juan Baptista de
Aloy.

et Josephus Franciscus Fontana, scriptor Barcinone.

Registrata in Itinerum, II, foleo CCV.

In premissis alieno calamo scriptorum fidem ego,
Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus Barcinone, hic me subscribo et meum solitum appono sig(+)num.

Para que los insiculadores de la casa de la Diputación executen la orden de vuestra excelencia
arriba expresada.
323
/2r
323
/2r

Diea decima quarta mensis novembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quarto. Ego, Jacobus Mata, philosophie
doctor, presbiter, Barcinone residens, obtinens officium coadjutoris primi racionalis domus Deputationis Generalis presentis Cathalonie principatus, gratis et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos et cetera, ita quod vos,
magnificum Josephum Melich, civem honoratum
Barcinone, nobiles dominos Hyeronimum de Generes, Barcinone populatum, et dominam Mariam Theresiam de Generes et Melich, conjuges,
videlicet dictam dominam Mariam Theresiam
de Generes presentem et dominos Melich et <dominum> Hyeronimum de Generes absentes et cetera, et quemlibet vestrum in solidum, ita quod
primitus et ad videlicet, pro me et nomine meo,
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et audi- // 323/2v // toribus compotorum qui nunc sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum eius
officium custodi primi racionalis iam dicti Generalis in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum compotorum in favorem persone seu personarum vobis, dictis
procuratoribus meis constitutis et cuilibet vestrum, benevise seu benevisarum, et per vos, ipsos
procuratores et quemlibet vestrum, nominande
seu designande, seu nominandarum aut designandarum, semel et pluries, renunciandum et
eam seu eas de dicto officio provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus Catalonie, capitulorum et actuum curiarum,
usum,
practicam,
stilum
et
observantiam dicti Generalis et renunciacionem
seu renunciaciones huiusmodi admiti petendum,
instandum et suplicandum et de hiis quecumque
instrumenta utilia et nece[saria faciendum, petendum, instan]dum et firmandum, et pro his
quascumque suplicaciones, tam verbo quam
scriptis, offerendum, porrigendum et prestandum. [Et de]mum ac generaliter promitto habere [ratum] et non revocare et cetera. Actum et cetera. Ita approbat notarius infrascriptus, manu
propria et cetera. Testes sunt Anthonius Talasach, juvenis ferri faber, de familia dicti Melich,

Número 143
Certifich y fas fe com he vistos los llibres de Vàlues y de Concerts de la present casa de la Deputació, a hont estan [contin]uats los debitors
del General, y en ells no consta que lo reverent
doctor Jaume Matas, prevere, ajudant de racional, dega quantitat alguna al General. Del aposento del racional, als XXVII de setembre
MDCLXXXXVI. Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
subrogat en lo offici de racional.

347
/1r

Número 146
Certificha y fas fe, lo baix firmat, que he vistos
los llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa de la Deputació, a hont estan continuats
los debitors del General, y en ells no consta que
Bernat Martí, tauler del General de la vila de
Temarit, dega quantitat alguna al General. Del
aposento del racional, als XVIIII de noembre
MDCLXXXXVI. Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
subrogat en lo offici de racional.

364
/1r

a. procura i certificatòria intercalades entre els folis 322v i
323r del trienni 1695-1698.
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G
Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per cumplir lo número dels subjectes que faltan en la
bolsa de oÿdor militar, de la qual se ha de fer extracció per desinsiculació y privació, en virtut de
real orde y decret de sa magestat, Déu lo guarde, de don Francisco Junyent y de Vergós, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infraescrit memorial.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Mariano de Sala y Amat, se proposan
mossèn Ignasi de Corts y Llanos, mossèn Pere
Ribes y de Boxadors. Per altre lloch de oÿdor
a. certificatòria intercalada entre els folis 347v i 348r del
trienni 1695-1698.
b. memorial i vot intercalats entre els folis 363v i 364r del
trienni 1695-1698.

[ 1696 ]

[ 1696 ]

nexensa de causa, acerca la formalitat de la qual
no se ha pogut encara pèndrer resolució, per
tant y altrament són de vot y parer que pot y
deu vostra senyoria manar se pague a dit senyor
deputat militar las adehalas que, com a tal, li
tocan per rahó de la ensaculació, habilitació y
extracció de oÿdor militar fahedoras, sens prejudici de dita excepció. Barcelona, 16 de janer
1697. Alos y Ferrer, assessor. Don Josephus de Cancer, assessor subrogatus.

militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria
de Besalú, que vaca per mort de mossèn Miquel
Ciurana y Ribot, se proposan mossèn Francisco de Basteró y Lledó, mossèn Ramon de Cellers. Per altre lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cervera, que vaca per mort de mossèn
Joan de Argila, // 364/1v // se proposan mossèn Joseph Francolí y de Magarola, mossèn Joseph de Bullfarines. Datat en Barcelona, als 12
de janer 1697. Doctor Rafael de Pinyana y Galvany. Doctor Geronym de Valls. Doctor misser Anthon Grató Perpinyà. Doctor Jacintho
Blanch.
364
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Lo dit Geronim Martí, advocat fiscal subrrogat
del General de Catalunya, ab totes les salvetats,
protestes y reserves que ex qualibet causa competescan y pugan competir al procurador fiscal
del General de Catalunya de recobrar de don
Joseph Bru, deputat militar, qualsevols salaris y
adeales que ha cobrat y va cobrant del General
des del temps que de justícia puga cobrar-les, y
ab estas protestas y no sens ellas firme lo present
vot juribus fisci semper salvis. Marti, advocatus
fisci Generalis Catalonie subrogatus.

H
Jesus, Maria, Joseph.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori als assessors y advocat fiscal infrascrits acerca si pot y deu manar pagar al senyor deputat militar las tersas del salari y las
adehalas de la extracció de oÿdor militar de
pròxim fahedora, així com als demés senyors
concistorials, assessors y advocat fiscal y officials
de la present casa, no obstant que de present
estiga dit senyor deputat impedit, aixís de assistir com de poder donar son parer en concistori
y deliberacions concistorials, per causa de sa indisposició, y que per rahó de ella pretenga lo
procurador fiscal opposar excepció al dit senyor
deputat militar, pretenent haver de ser aquell
remogut de la continuació de son offici y sortejar altre en son lloch, segons la disposició del
capítol 16, número 22, de las Corts del any
1413, que·s llitg en lo llibre dels Quatre Senyals, pàgina 30, y que se hage feta commissió
als infrascrits perquè aconsellen y resolguen lo
modo y forma que deu observar-se en la opposició y conexensa de dita excepció, sobre lo que
no se ha pogut pèndrer encara resolució per las
grans ocupacions que se han offert en la ensaculació y habilitació per la extracció de pròxim
fahedora de oÿdor militar, en forsa del real decret de sa magestat y de las contínuas instàncias
de son excel·lentíssim senyor llochtinent general; attès que és constant que dit senyor deputat
militar, des del die primer de agost del any
1695, en què prestà lo jurament de dit son offici, ha estat y està en possessió de aquell y de lucrar y percebir los salaris y emoluments a dit offici deguts y perta- // 364/2v // nyents, y sie cert
que las adehalas donar acostumadas per semblants extraccions són y se reputan en lloch de
salari y emolument y, com a tals, té acció per
demanar-los lo official; y attès que, no obstant
la referida excepció que dit fiscal pretén opposar a dit senyor deputat militar, deu ésser mantingut y concervat en sa possessió sens que
puga ésser-ne privat ni espoliat sens alguna co-

370
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M
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats i oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació,
referint a vostra excel·lència las causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes
de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència lo següent.
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una d’ellas expressadas, conforme se
publicarà en lo acte de la extracció
Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona.
Mossèn Francisco de Balaguer: nonb potest quia
est assessor Capitanie Generalis. Mossèn Genís
Vidal de Roda: nonc potest quia est coadjutor
magistri racionalis.
Oÿdors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú. Mossèn Francisco Prats y
Cudina: nond potest quia residet in partibus inimicorum. Mossèn Ramon Narcís de Vilanova:
non potest quiae residet in partibus inimicorum.
Mossèn Cristòfol Potau: nonf potest quia est de
a. memorial i ordre intercalats entre els folis 369v i 370r del
trienni 1695-1698.
b. non ... Generalis interliniat al marge esquerre.
c. non ... racionalis interliniat al marge esquerre.
d. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
e. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
f. non ... Concilio interliniat al marge esquerre.

[Regio] Concilio. Mossèn Gaspar de Mir: nona
potest quia est [...] Cervarie.

370
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Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residints e o habilitadors que de present vos trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de oÿdor militar de pròxim fahedora.
Havem vist lo paper que per vostra part se’ns ha
presentat de les persones que haveu inhabilitades y les causes y rahons que vos han mogut a
fer·o, que, havent-lo comunicat ab la Reial Audiència, juntes les tres sales, inseguint son parer,
nos conformam ab los motius y causes que haveu tingut per inhabilitar-los. Y, en esta conformitat, podreu clòurer lo acte de la habilitació a
efecte de que se execute luego la dita extracció
de oÿdor militar, guardant en tot la forma que
sobre asò està disposada per sa magestat, que
Déu guarde, que així proseheix de sa real voluntat y nostra. Datat en Barcelona als XXII de janer
MDCXCVII. Fernandes de Velasco.

370
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Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Salvador Sanyés: supressusb est locus.
Mossèn Emanuel Guanter: supressus est locus.
Mossèn Joan Balthazar March Jalpi: supressusc
est locus. Mossèn Lluýs de Canter y d’Oms: supressusd est locus. Mossèn Carlos de Llupià: supressuse est locus. Mossèn Joseph Jaqui y Pals: supressusf est locus.
Oÿdors militars de la vegueria de Cervera.
Mossèn Francisco Planes: nong potest quia est
alcaydus Castri Leonis. Mossèn Ignasi Pujol:
Nonh potest quia residet in partibus inimicorum.
Oÿdors militars de la vegueria de Vich. Mossèn
Lluýs Cruÿlles: noni potest quia residet in partibus inimicorum.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Baptista de Aloy.

Oÿdors militars per la vegueria de Puigcerdà.
Mossèn Joan de Llupià y Agulló: nonj potest
quia est gerensvices generalis gubernatoris Catalonie. Mossèn Geronym de Magarola: nonk potest quia est de Regio Concilio.

[Registra]ta in curie locumtenentis, XV, foleo
CCXII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña y habilitadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación pongan en execución lo
contenido en esta orden de vuestra excelencia.

Oÿdors militars per la vegueria de Vilafranca de
Panadès. Mossèn Narcís Burguès: nonl potest
quia residet in partibus inimicorum.
s.n.r

Antonio Fernandes de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera.

Oÿdors militars per la vegueria de Montblanc.
Mossèn Balthasar Oriol y Mercer: nonm potest
quia est re[...] escriba mandati.
Oÿdors militars per la vegueria de Tàrrega.
Mossèn Joseph Pons y de Meca: nonn potest
propter infirmitatis exercitium impedientem.
Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors y novena per las
causas y rahons expressadas segons disposició
de capítols de Cort y que de dret proceheixen
per la extracció de oÿdor militar fahedora.

381
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J
Originalea processus informacionis receptus instante procuratore fiscalis Generalis Catalonie

s.n.r

a. non ... Cervarie interliniat al marge esquerre.
b. supressus est locus interliniat al marge esquerre.
c. supressus est locus interliniat al marge esquerre.
d. supressus est locus interliniat al marge esquerre.
e. supressus est locus interliniat al marge esquerre.
f. supressus est locus interliniat al marge esquerre.
g. non ... Leonis interliniat al marge esquerre.
h. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
i. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
j. non .... Catalonie interliniat al marge esquerre.
k. non ... Concilio interliniat al marge esquerre.
l. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
m. non ... mandati interliniat al marge esquerre.
n. non ... impedientem interliniat al marge esquerre.

Universis et singulis fidem facio ego, Antonius
Manyer, utriusque juris doctor, presbiter et ecclesie parochialis Sancti Michaelis Barcinone rector,
quod in libro vulgariter nuncupato Llibre de
Baptismes eiusdem parochie invenitur et sequitur: «El quatre del mes de setembre del any mil
sis-cents vint-y-tres, per lo reverent Geroni Palta, canonge de la seu de Barcelona, fonch batejat Joseph Joachim Francesch Gil Nuri Jaume
Carlos Isidro Llorens Anton Geroni, fill del senyor Francesch Bru, ciutadà honrrat de Barcelona y regent la thesoreria del principat de Catalunya, y de la senyora Patronil·la Bru, muller
sua. Foren padrins lo senyor Geroni Pons y la
senyora Emerenciana Descallar y Pobla.» In
a. procés intercalat entre els folis 381v i 382r del trienni 16951698.
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quorum fidem ego, supradictus Antonius Manyer, utriusque juris doctor, presbiter et prefate
ecclesie parochialis Sancti Michaelis Barcinone
rector, eoque nomine auctoritate ordinaria notarius publicus, me subscribo meumque appono
sig(+)num.
381
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Certifich y fas fe yo, lo avall firmat, com lo
il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph de Bru, lo
present y corrent trienni mil sis-cents norantasinch deputat militara, no ha vingut en la casa de
la Deputació ni en lo il·lustre consistori des de lo
die onse del mes de febrer del any mil sis-cents
noranta-sis inclusive fins vuy, lo die present y avall
escrit, com així apar y és de vèurer en los llibres de
deliberacions y dietari del dit present y corrent
trienni, en fe de las quals cosas fas la present certificatòria, escrita y firmada de mà mia pròpria en la
escrivania mayor de la casa de la Deputació, als
XXVI del mes de janer de l’any MDCLXXXXVII. Hieronymus Brotons, notarius publicus Barcinone,
scriba maior Generalis Catalonie.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia del procurador fiscal del General de
Catalunya ha previngut que lo il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru, deputat militar lo present y
corrent trienni, pateix una indisposició y desgana de tant agravant calitat que no se té esperansa puga reconvalèxer de ella, majorment trobant-se ab esta edat tant crescuda com se troba,
de més de 70 anys, y per esta rahó dita sa desgana li impedeix la continuació del exercisi de son
càrrech de deputat militar, de tal manera que
des del dia onse de febrer 1696 fins vuy no li és
estat posible acistir en lo present concistori y no
és versemblant que puga tornar-hi més. E com,
segons la literal disposició del capítol 16 de las
Corts del any 1413, que en lo llibre dels Quatre
Senyals se troba per error notat de número 18,
vostra senyoria fidelíssima tindria obligació de
elegir altre deputat militar en lloch y per lo impediment de dit il·lustre y fidelíssim don Joseph
Bru, en la forma acostumada, com a par de las
formals paraulas de dit capítol 16, 161: «provehint y ordenant la dita Cort que si en algun
trienni esdevindrà que algú o alguns dels dits
deputats e oÿdors de comptes muyren o sien legítimament, per malaltia o longa absència, empatxats de tal empatxament que versemblant no
porien d’aquí avant servir lo dit offici, en tals casos e casquun d’ell, los deputats e oÿdors que
romandran, o la major part n’i hage de casqun
bras, elegescan en lloch dels morts o mort o
empatxats desús dits altre o altres d’aquell o
d’aquells brassos que eran los dits morts o ema. deputat militar intercalat al final del text amb signe de crida.
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patxats qui hagen semblant poder d’aquells,
servant en la dita elecció la forma damunt ordenada.» Y, axís, apar indispensable a vostra senyoria, per no faltar a la observansa de dit capítol, fer constar del estat de la malaltia que
impedeix a dit molt il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru lo exercisi de dit son offici y càrrech y
si[...] // 381/4v // la dita qualitat, que no és versemblant que de avuy en avant puga tornar a
exercir-lo.
Per tant dit procurador fiscal, exibint una certificatòria de la sobre referida ausència, que ha fet
continuadament sens interpolació alguna des
del dit die onse de febrer 1696 en lo present
concistori dit il·lustre y fidelíssim don Joseph
Bru, y, així mateix, en més corroboració del impediment habitual, exibint lo acte de re[questa]
feta a aquell lo die 31 de desembre proppassat, a
instància del mateix procurador fiscal, junt ab la
certificatòria de son batismea, ut inserantur et
consuantur si et quatenus, suplica que sie rebuda
informació extrajudicial de tot lo sobre referit,
particularment sobre lo estat de dita malaltia
que impedeix a dit il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru lo exercissi de dit son offici de deputat
militar per medi de experts y perits nomenadors
per vostra senyoria il·lustreb perquè [...] tant
com constarà de aquella y que no és versemblant puga tornar a exersir lo dit offici, puga comensar vostra senyoria fidelíssima a fer las degudas diligèncias per donar la deguda providència
en cumpliment del disposat en lo dalt referit capítol de Corts per lo sobredit effecte de provisions, co[...] y, segons stil, ésser degudament
provehit, omnibus juribus fisci semper salvis, officio et cetera, altissimus et cetera, Marti, advocatus fisci Generalis Catalonie.
Oblata die XXVI januarii MDCLXXXXVII in consistorio et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum,
commiserunt predicta nobilis don Josepho de
Cancer, subrogato in altero ex magnificis assessoribus Generalis Catalonie, et magnifico doctore
Josepho [...], assessori assumpto, qui, recepta prius
informacione, relacionem // 381/8r // faciant in
scriptis. Hieronymus Brotons, notarius publicus
Barcinone, scriba maior Generalis Catalonie.
Recepta die 29 predictorum ministratis testibus
parati sumus illos recipere infra dies duos, quibus
elapsis, infrascriptis assessores suam relacionem
in scriptis facient ad modum illustri et fidelissimo concistorio. Don Josephus de Cancer, assessor
substitutus. Copons, assessor assumptus.
a. jurat ... batisme interliniat al marge esquerre.
b. per medi ... il·lustre interliniat damunt d’una línia ratllada.

Jesús, Maria, Joseph.
Vista la suplicació presentada per part del procurador fiscal als 26 de janer proppassat y los actes ab aquella exhibits, vista la commissió als infrascrits feta y la provisió subseguida als 29 del
mateix, vista la informació rebuda, vist lo capítol en dita suplicació transcrit y tot lo demés
que se avia de vèurer; atès encara que del acte de
requisició y certificatòrias exhibidas ab dita suplicació conste que lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor don Joseph Bru, lo present trienni deputat militar del General de Catalunya, des del die
11 de febrer 1696 fins ara no ha asistit en lo
concistori de vostra senyoria y que als 31 de desembre del mateix any, a instància del dit procurador fiscal, per lo secretari y escrivà major de la
present casa, conferits en la casa de dit senyor
don Joseph Bru, // 381/8v // y en lo aposento y
devant del llit en què se trobava desganat, fonc
llevat acte, del qual resulta que dit senyor don
Joseph Bru, en la referida ocasió, no estava per a
asistir en dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
y per a concórrer y votar en las deliberacions
que en ell se avian de pèndrer; atès també que
encara que del capítol 16 de las Corts de 1413,
que en lo llibre dels Quatre Senyals per error se
és notat de número 18, consta trobar-se disposat que si algú o alguns dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats e oÿdors de comptes
moren o són [...]imament, per malaltia o llarga
ausència, impedits, en manera que no sie versemblant que puguen més avant servir son offici, que en semblant cas [...]ni sien elegits de altres; attès, emperò, que quidquid sit de la
disposició e intel·ligència del referit capítol de
Cort, de la contextura de aquell literalment
consta que, per a que se fes nova elecció en lloc
del consistorial impedit de malaltia, esta deuria
ésser de calitat que [...] semblant no pugués
més servir son offici [...] deposicions dels testimonis ministrats sobre[...] suplicació, qui són
los doctors en medicina Francisco [...] y Agustí
Fatjó, consta que dit senyor don Joseph Bru té
una malaltia la qual no és de la calitat referida y
que expressa lo dit capítol, suposat que ab la
[...] de sciència que donan de ser lo un metge
[...] y lo altre cridat per consulta a dita m[...],
com lo ven y provan, que aquella no in[...] verosimilitut de poder tornar dit senyor a exercir
lo offici de deputat militar, ans bé, lo contrarien, com més dilatadament de sas deposicions
és de vèurer, [...] deu estar-se com a fetas per
perits, per tant y altrament los infrascrits [...] a
vostra senyoria del sobredit, són de vot y parer
[...] // 381/9r // à de cessar la instància del dit
procurador fiscal en orde a la excepció que pretenia oposar al dit molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, fundada en lo referit capítol de Cort y en dita suplicació explicada.

Barcelona y febrer als 15 de 1697. Don Josephus
de Cancer, assessor subrogatus. Don Joseph Copons, assessor assumptus.
381
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Certifich y fas fe yo, lo infrascrit, de com en lo
dietari corrent, sots jornada de 31 de desembre
1697, se troba descrit lo següent.
«Dilluns, a XXXI de desembre any de la Nativitat
del Senyor MDCLXXXXVII, hora undècima. En
aquest die, constituhit personalment lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de Barcelona, procurador fiscal del General
y casa de la Diputació del present principat de
Cathalunya, devant y en presència del il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph Bru, lo present y
corrent trienni deputat militar del dit General
de Cathalunya, personalment trobat en lo llit
dins de una cambra de sa pròpria habitació, ciutada en la present ciutad, en lo carrer dit de la
Mercè, en presència de mi, Hierònim Brotons,
per las authoritats apostòlica y del rey nostre senyor, Déu lo guarde, notari públic de Barcelona, secretari y scrivà major del dit General y casa
de la Deputació, avall escrit, y als testimonis
avall nomenadors ha dit a dit il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru que ell anava allí, de part
dels il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors ecclesiàstichs y reals que se trobaven en dita casa
de la Deputació, a effecte de participar-li com se
trobaven ab un real orde y decret ab lo qual és
servit sa magestat ordenar y manar que sia desinsiculat y tret del puesto de oÿdor militar don
Francisco Junyent, passant a fer extracció de altre en son lloch. Y que, per quant dit real orde y
decret no.s pot posar en execució per no aver-hi
concistori, sie servit ell, dit senyor don
// 381/6v // Joseph Bru anar en la casa de la Deputació y assistir en concistori a effecte de tractar y deliberar sobre la execució de dit real orde
y decret de sa magestat.
Y, encontinent de dit y referit per dit procurador fiscal lo sobredit, don Joseph Bru, ab molts
treballs, per differents vegades, respongué:
«Res, res, res». Y encontinent don Lluís Bru, fill
de dit don Joseph Bru, digué que dit son pare
en manera alguna estava, al estat present, per
anar a la casa de la Deputació ni assistir en concistori y que luego li donaria lloch la indisposició en què.s troba y aniria, dient a dit don Joseph Bru, son pare: «Quant vostra mercè
estigue bo y alen[tat] no.y anirà». Y dit don Joseph Bru per differents vegades respongué: «Sí,
sí, sí». De totas las quals cosas dit Francisco de
Monfar y Sorts, procurador fiscal sobredit, instà
y requerí ésser-ne llevat acte per mi, dit y avall
escrit secretari y scrivà major, essent presents a
totas las demuntditas cosas Francisco Pelegrí,
Barthomeu Ri[...] y Gabriel Altimira, tots de fa-
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prehabita suplicacione eidem testi lecta dixit:
«Que lo que ell, testimoni, sab y pot dir sobre
lo que diu y expressa la dita suplicació és que ell,
testimoni, de esta part de un any és estat en differens vegades a consulta ab lo doctor en medicina Francisco Costa, que és lo que de ordinari
visita lo molt il·lustre y fidelíssim senyor don Joseph Bru, deputat militar del General de Catalunya lo present y corrent trienni, en ocasió que
a dit senyor li sobrevenian aquells accidents
nous y de major cuydado. Y, haven-se recobrat
de aquells, no ha continuat en visitar-lo, de tal
manera que ja passan més de vint dias que no l’à
vist. Y, axí bé, no sap ab certesa dir la disposició
ab què se troba de present, ni altrament en lo
temps que.l ha visitat ha pogut fer perfetament
discurs de la malaltia per lo esdevenidor. Y sols
pot dir que la té per de dificultosa curació, segons lo subjecte en què recau y la [...]sió de
ella, però no per impossible, taliter quod no.s
puga miliorar ab lo benefici de remeys y al
temps de la primavera.» Fuit sibi lectum et perseveravit. Presente dicto nobili don Josepho de Cancer, assessore Generalis Catalonie subrrogato.

mília de dit il·lustre y fidelíssim don Joseph Bru,
en fe de las quals cosas fas la present certificatòria, escrita y firmada de mà pròpria. De la escribania major de la Deputació, Barcelona y febrer
XV de MDCLXXXXVII. Don Raymundus de Codina
et Ferreras, secretarius et scriba maior.
381
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Die quinta mensis februarii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagessimo
septimo, Barcinone. Magnificus Franciscus Costa, medicine doctor, Barcinone populatus, etatis,
[...] pro ut ipse dixit, triginta sex annorum, parum plus vel minus, testis, qui juravit in manu
et posse nobilis assessoris infrascripti se dicere veritatem et cetera, et interrogatus ipse testis super
contentis in suplicacione pro parte procuratoris
fiscalis Generalis Catalonie, oblata die 29 januarii proxime dimissi, eidem testi lecta dixit:
«Que lo que ell, testimoni, sab y pot dir sobre
lo que diu y expressa la dita suplicació a ell, testimoni, llegida, és que ell, testimoni, ha més de
un any que visita en la casa del molt il·lustre y
fidelíssim senyor don Joseph Bru, diputat militar en lo present principat de Catalunya lo corrent trienni, y en dit temps és estat cridat diferents vegades per rahó de las indispossissions
que ha patit dit senyor don Joseph Bru y, senyaladament, tres o quatre mesos ha, per rahó de
un estupor de la part esquerra y també en los
musclos de la llengua sobravingué a dit senyor
y de present li continua, impedint-li la articulasió de las paraulas, per rahó del qual impediment ab molta dificultat explica lo que comprén y discorre. Y, en quant al que conté la súplica acerca la dita indisposició que actualment
pateix dit senyor don Joseph Bru, és de tal qualitat que no es versemblant ni se té esparansa
puga reconvalèxer d’ella, diu ell, testimoni,
que, segons la pericia y reglas de la medicina y
experiènsia té del temps ha visitat a dit senyor
y de la robustés del subjecte, no creu ni pot dirse que no sia versemblant ni se tinga esperansa
de poder reconvalèxer y recobrar-se de dita indisposició, ans té per molt probable y versemblant que ab la mutasió del temps y aplicasió
dels remeys que podran aplicar-se al temps proporcionat porà dit senyor tenir alguna curació y
alivio en sos achaques, de qualitat que podrà tornar a assistir en consistori, com de // 381/5v //
a[...]s. Y esta és la veritat per lo jurament té
prestat». Fuit sibi lectum et perseveravit. Presenti dicto nobili don Josepho de Cancer, assessore
Generalis Catalonie subrrogato.
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Z
Sacraa, catòlica y reial magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya, per la provisió del offici de credencer de la bolla de la ciutat de Tortosa, per
ser un dels compresos ab la real reserva de vostra magestat, lo qual offici vaca per mort de Joseph Bertran, proposan a vostra magestat los infrascrits y següents: Geroni de Pinyana y
Galvany, ciutedà honrrat de Barcelona; Ignasi
Duran y de Llorens, donsell; Vicens Marcho,
donsell. Datat en Barcelona als 14 de mars
1697. Doctor Raphael de Pinyana y Galvany.
Doctor misser Anthon Grató Perpinyà. Don
Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Doctor
Geronim de Valls. Doctor Jacintho Blanch.
Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriba maior Generalis Catalonie. Locus
sig(+)illi.
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Die octava predictorum mensis et anno, Barcinone. Magnificus Augustinus Fetjo, medicine doctor, Barcinone populatus, testis et cetera qui licet
et cetera, juravit et cetera, in manu et posse nobilis assessoris infrascripti se dicere veritatem et cetera, et interrogatus ipse testis super contentis in
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LL
Donb Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
a. proposició de subjectes intercalada entre els folis 386v i 387r
del trienni 1695-1698.
b. ordres i fe intercalades entre els folis 403v i 404r del trienni
1695-1698.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barçelona residints e o insiculadors que vos trobau
junts per la insiculació y extracció de pròxim
fahedora de diputat militar per mort de don
Joseph Bru. Havem vist la proposició de subjectes que per vostra part se’ns ha presentada
per a cumplir lo número dels llochs vacants en
dita bolsa y lo demés que representau en ella,
y, tenint presents los mèrits dels proposats y de
altres que són dignes de la reial gràcia de sa
magestat, que Déu guarde, havem resolt, usant
de la facultat reial que tenim concedida, que
en lo lloch de diputat militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per mort de don Joachim
Grimau, insiculeu a don Thomàs Francisco
Martí y de Vilanova, oÿdor actual. Per altre
lloch vacant de la mateixa vegueria, de diputat
militar, per mort de mossèn Pere Montaner y
de Solanell, a mossèn Geroni de Rocabertí. En
altre lloch de diputat militar, que vaca en la
mateixa vegueria per mort de mossèn Benet
Pelegrí, a mossèn Joseph de Graell Castelló y
de Paratge. En altre lloch de diputat militar,
que vaca per la mateixa vegueria per mort de
mossèn Agustí Folcras, a mossèn Juseph de
Oliver. Per un lloch que vaca per la vegueria de
Vich de diputat militar, per mort de mossèn
Joseph Bru, a mossèn Ramon de Sala y Sessala.
Per altre lloch de diputat militar de la vegueria
de Manresa, que vaca per mort de mossèn
Juan Baptista de Planella y Cruïlles, a mossèn
Fèlix de Balleró. // 409/1v // Per lo lloch de diputat militar de la vegueria de Vilafranca del
Panadès, que vaca per desinsiculació de don
Francisco Junyent y de Vergós, a don Anton
de Oms y de Santapau. Per altre lloch de la
mateixa vegueria, que vaca per mort de don
Juan Amat, a don Francisco Anglasell y Cortada. Per un lloch de diputat militar que vaca en
la vegueria de Balaguer, per mort de mossèn
Damià de Torres, a mossèn Pau Feu.
Tots los quals subjectes per nós en los referits
llochs vacants elegits y anomenats és la real voluntat de sa magestat y nostra que sien respectivament insiculats y que concorren ab los
demés que ya ho estan en dita borsa, y que solament tinguen dret de estar en ellas y de concórrer en les extraccions durant la real voluntat
de sa magestat y nostra, en conformitat de la
reserva que.s féu lo sereníssim senyor rey Phelip Quart, que gose de glòria, sobre estes y altres insiculacions. Y així executareu tot lo damuntdit ab puntualitat per a que luego se
pugue fer la extracció de diputat militar y concórrer en ella los nomenats. Datat en Barcelona, als XXIX de mars MDCXCVII. Don Francisco
de Velasco y Tobar.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curia locumtenentie, XV, foleo CCXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oÿdores de qüentas del General de
Cathalunya y insiculadores que se hallan juntos
para la extracción de diputado militar pongan
en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
409
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Don Francisco Antonio Fernández de Velasco y
Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barçelona residints e o insiculadors que vos trobau
junts per la insiculació y extracció de pròxim fahedora. Per quant don Joseph de Oliver nos ha
representat que en la insiculació per nós feta de
un lloch de diputat militar de la vegueria de
Cervera, vacant per mort de mossèn Agustí Folcras, que lo havem anomenat dient «a mossèn
Juseph de Oliver» y que, per dit respecte, essent
noble, féu reparo en que reste insiculat com a
mossèn. Y, no essent just que la real intenció
quede frustrada, vos diem y manam lo insiculeu
en lo referit lloch com a mossèn, no obstant sia
noble, a qui per esta vegada dispensam, volent
que en lo demés se observe lo ús y costum se ha
tingut en semblants insiculacions, per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Datat en
Barcelona als XXX de mars MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curia locumetenentie XV, foleo CCXXVI.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de
Cathaluña y insiculadores que se hallan juntos
para la nueva extracción de diputado militar
pongan en execución lo contenido en la orden de
vuestra excelencia.
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Don Francisco Antonio Fernández de Velasco y
Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barçelona residints eo insiculadors que.us trobau junts
per la extracció de diputat militar de pròxim fahedora. Per part de don Geroni de Rocabertí
se’ns ha representat que en la insiculació per nós
feta lo havem anomenat en un lloch de la vegueria de Barcelona de diputat militar, vacant
per mort de mossèn Pere de Montaner y Sola-
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matexa vegueria, que vaca per mort de mossèn
Pau Aquiles, se pro- // 407/1v // posan: mossèn
Anthon de Alberti, mossèn Franciscoa de Maig
i Albertib. Per loc lloch de deputat militar de lad
vegueria dee Cervera, que vaca per mort de
mossèn Benet Pelegrí, se proposan: mossèn Joseph de Graell Castelló y de Paratge, mossèn
Francisco de Graell y Castelló. Per altre lloch
de deputat militar de la matexa vegueria, que
vaca per mort de mossèn Agustí Folcras, se
proposan: mossèn Joseph de Oliver, ya insiculat a oÿdor, mossèn Anthon Móra y de Xammar, també insiculat a oÿdor. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Vich, que vaca
per mort de mossèn Joseph Bru, // 407/2r // se
proposan: mossèn Ramon de Sala y Sessala,
mossèn Fèlix de Sala y Sessala. Per lof lloch de
deputat militar de la vegueria de Manrresa, que
vaca per mort de mossèn Joan Batista de Planella y Cruïlles, se proposan: mossèn Joan Ponsich, mossèn Ramon Cellers. Per altre lloch de
deputat militar de la vegueria de Vilafranca del
Panadès, que vaca per desensiculació de don
Francisco Junyent y de Vergós, se proposan:
don Emmanuel de Vilaplana, ya insiculat a oÿdor, don Thomàs de Pallarès, també insiculat a
oÿdor. Per log lloch de deputat militar de la matexa vegueria, que vaca per mort de don Juan
Amat y Despalau, se proposan: don Francisco
de Anglasell y Cortada, ya insiculat a oÿdor,
don Ramon de Codina y Ferreras, també insiculat a oÿdor.

nell, dient «a mossèn Geroni de Rocabertí», y
que, essent noble, féu reparo en què reste insiculat com a mossèn. Y, no essent just que la real
intenció quede frustrada, vos diem y manam lo
insiculeu en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant sie noble, a què per esta vegada dispensam, volent que en lo demés se observe lo ús y
costum que se ha tingut en semblants insiculacions, per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Datat en Barcelona, als XXX de mars
MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curie locumtenentie, XV, foleo CCXXVI.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña y insaculadores que se hallan juntos
para la nueva extracción de diputado militar
pongan en execución lo contenido en la orden de
vuestra excelencia.
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Fas fe, lo baix firmat, com lo noble don
Thomàs Martí y de Vilanova, ohidor de comptes del present principat de Catalunya, està impedit per poder assistir en consistori, per estar
convalescent de una malaltia ha tingut y estar en
remeis. Axí ho firmo. Barcelona, mars, als 27 de
1697. Doctor Agustí Fatjó.
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Còpia. (Número) 10.
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Excel·lentíssimb senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Chatalunya, per cumplir lo número dels subjectes que faltan en la
bolsa de deputat militar, de la qual se ha de fer
extracció per mort de don Joseph de Bru, deputat militar, proposan a vostra excel·lència los
subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona, que vaca per
mort de don Joachim Grimau, se proposan:
don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de
present oÿdor militar, don Joan Prat y Rexach.
Per altre lloch de deputat militar de la matexa
vegueria, que vaca per mort de mossèn Pera
Montaner y de Solanell, se proposan: mossèn
Geroni de Rocabertí, ya insiculat a oÿdor, mossèn Francisco de Marí y Genovès, insiculat a
oÿdor. Per altre lloch de deputat militar de la

Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Balaguer, que vaca per mort de mossèn Damià Torres, se proposan mossen Pau Feu, ya insiculat a oÿdor, mossèn Joan Torrell, també insiculat a oÿdor. Datat en Barcelona, als XXVIII de
mars MDCLXXXXVII. Doctor Raphel de Pinyana y
Galvany. Doctor Anthon Grató Perpinyà y
Masferrer. Don Thomàs Francisco Martí y de
Vilanova. Doctor Geroni de Valls. Doctor Jacintho Blanch.
Locus si(+)gilli. Vidit don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba maior Generalis Catalonie.

s.n.v

a. memorial intercalat entre els folis 406v i 407r del trienni
1695-1698.
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Còpia. (Número) 13.
a. Francisco ... Alberti interliniat damunt d’una línia ratllada.
b. a continuació ratllat Per lo lloch de deputat militar de la
vegueria de Cervera.
c. lo interliniat damunt d’altre, ratllat.
d. a continuació ratllat matexa.
e. de Cervera interliniat al marge esquerre.
f. lo interliniat damunt d’altre, ratllat.
g. lo interliniat damunt d’altre, ratllat.

Excel·lentíssima senyor.

de la reserva que.s féu lo sereníssim senyor rey
Phelip Quart, que gose glòria, sobre esta y altres insiculacions. Y així o executareu ab tota
puntualitat per a que luego se puga pasar a fer la
extracció de diputat militar y concórrer ab los
demés los damuntdits. Datat en Barcelona, als
XXX de mars MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, per cumplir
lo número dels subjectes que faltan en la bolsa
de deputat militar, de la qual se ha de fer extracció per mort de don Joseph de Bru, deputat militar, proposan a vostra excel·lència los subjectes
contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputat militar. Per un lloch de deputat militar
de la vegueria de Cervera, que vaca per mort de
mossèn Joan Bardaxí y de Ager, se proposan:
mossèn Anthon de Potau, mossèn Ramon de
Codina et Ferreras, tots insiculats. Datat en
Barcelona als XXX de mars MDCLXXXXVII. Doctor
Rafel de Pinyana y Galvany. Doctor Anton
G[rato] Perpinyà. Don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova. Doctor Hierònym Valls. Doctor Hiacyntho [Blanch]. Raymundus de Codina
et Ferreras, secretarius et scriba maior Generalis
Catalonie. Locus si(+)gilli.
409
/5r

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy. Registrata in curia locumtenentie, XV, foleo CCXVI.
Vuestra excelencia manda a los diputados y oydores de qüentas del General de Chataluña y insiculadores que se hallan juntos para la nueva extracción de diputado militar executen lo
contenido en la orden de vuestra excelencia.
409
/6r

15
Don Francisco Antonio Fernández de Velasco y
Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.

14
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Chatalunya en Barcelona residints e o los insiculadors que.us trobau
junts per la extracció de diputat militar de pròxim fahedora. Per quant don Anton de Oms y
de Santapau nos ha representat que havent-lo
nós insiculat en un lloch de diputat militar de la
vegueria de Cervera, que vacava per mort de
mossèn Juan Bardaxí y de Àger, que féu reparo
en que, essent noble, quede insiculat en dit
lloch com a mossèn, y, no sent just que la real
intenció quede frustrada, vos diem y manam
que, no obstant dit impediment, al que per esta
vegada dispensam tan solament, insiculeu el dit
don Anton de Oms com a mossèn en lo referit
lloch que novament lo havem anomenat, que
esta és la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datat en Barcelona, als XXX de mars MDCXCVII.
Don Francisco de Velasco.

Don Francisco Antonio Fernández de Velasco y
Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Chatalunya en Barcelona residints e o insiculadors que.us trobau junts
per la extracció de diputat militar de pròxim fahedora. Havem vist lo paper que per vostra part
se’ns ha presentat y la proposició de subjectes
per a cumplir lo número dels llochs vacants en
dita bosa de diputat militar y lo demés que en
dita proposició representau. Y, tenint presents
los mèrits dels proposats per vostra part y de altres que són dignes de la reial gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat reial
que tenim concedida, que en lo lloch de diputat
militar de la vegueria de Cervera, que vaca per
mort de mossèn Juan Bardaixí y de Ager, insiculeu a mossèn Anton de Oms y de Santapau.
Y, per quant lo dit mossèn Anton de Oms estave ya anomenat per nós en la proposició que.ns
haveu feta del lloch vacant en la vegueria de Vilafranca, per desinsiculació de don Francisco de
Junyent y de Vergós, elegim y anomenam en lo
referit lloch y volem insiculeu a don Joan de Çarriera, compte de Solterra, essent nostra voluntat que un y altre dels mencionats sien insiculats
en los sobredits respective llochs y que concorren com los demés que estan insiculats en dita
bosa, y solament tinguen dret de estar en ella y
concórrer en les extraccions durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat

Vidit Taverner y Rubi. Don Juan Batista de
Aloy.
In curia locumtenentie, XV, foleo CCXXVII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas y insiculadores
que se hallan juntos para la extracción de diputado militar executen lo contenido en la orden de
vuestra excelencia.
409
/7r

16
Senyor.

a. memorials i ordres intercalats entre els folis 408v i 409r del
trienni 1695-1698.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General

[ 1697 ]

[ 1697 ]

del principat de Catalunya, per als llochs vacants
fins lo dia present y avall escrit de deputats y oÿdors de comptes dels tres estaments, proposan a
vostra magestat los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial.

oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Francisco
de Basteró y Lledó, mossèn Llorens Lledó.
409
/8v

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Miquel Carreras y Bertran, se proposan: mossèn
Joseph Costa, ja insiculat a oÿdor, lo doctor
misser Holaguer Vila. Per altra lloch de deputat
real de Barcelona, que vaca per mort del doctor
misser Holaguer Gerònim Timboni, se proposan: lo doctor misser Joseph Thomàs Rovira,
mestre Jaume Rius, insiculats a oÿdors. Per altre
lloch de deputat real de Lleyda, que vaca per
haver mudat de estat lo doctor misser Ignasi
Gomar y Vilaplana de real a militar, se proposan: mossèn Thomàs de Capdevila, mestre Anthon Mirarnau.
409
/7v

Oÿdors eclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich capitular de Gerona, que vaca per
mort del canonge Salvador Verneda, se proposan: lo doctor Anthoni Alrrà, lo doctor Francisco Lligada, canonges de Gerona.
Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Fèlix
de Balleró y Ramon de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joan de Ponsich y Monjo,
mossèn Lluýs de Foixà. Per altre lloch de oÿdor
militar de dita vegueria de Barcelona, que vaca
per munta de mossèn Joseph Oliver de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Llàtzer de Gelcen,
mossèn Emanuel de Roca y Llunes. Per altre
lloch de oÿdor militar de dita vegueria de Barcelona, que vaca per munta de mossèn Francisco
de Anglasell y Cortada de oÿdor a deputat, se
proposen: mossèn Joseph de Cancer y Prat Senjulià, mossèn Anthon de Llenes. // 409/8r // Per
altre lloch de oÿdor militar, que vaca per munta
de mossèn Geronim de Rocabertí de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Joseph Desprats y
Gavassona, mossèn Francisco de Guiu. Per lo
lloch de oÿdor militara de la vegueria de Gerona
y sotsvegueria de Besalú, que vaca per munta de
mossèn Anthon de Oms y Cabrera de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Aleix Gayetano de
Tristany y Claresvalls, mossèn Joan de Prat y Rexach. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Cervera, que vaca per munta de mossèn
Thomàs Martí y de Vilanovab de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Francisco de Pujades,
mossèn Francisco de Carreras. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de Vilafranca de Penadès, que vaca per munta de mossèn Pau Féu de

409
/10r

a. a continuació ratllat que vaca.
b. a continuació ratllat de present oÿdor militar.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per munta de mossèn Joseph
Costa de oÿdor a deputat, se proposan: lo doctor
misser Salvador Grach, lo doctor misser Francisco Carbonell. Per altre lloch de oÿdor real de
Barcelona, que vaca per munta del doctor misser
Joseph Thomàs y Rovira de oÿdor a deputat, se
proposan: mestre Ramon Orriols y Grimosachs,
mestre Joseph Oliver y Santàngel. Per lo lloch de
oÿdor real de Lleyda, que vaca per munta de
mossèn Thomàs de Capdevila de oÿdor a deputat, se proposan: mestre Joseph Orich, lo doctor
misser Anastasi Biosca. Per altre lloch de oÿdor
real de Lleyda, que vaca per munta del doctor
misser Jaume Biosca de oÿdor a deputat, se proposan: mestre Gabriel Fàbregas, mestre Francisco Sabata. //409/9r // Per altre lloch de oÿdor real
de Gerona, que vaca per haver mudat de estat
Narcís Boffill de mercader a ciutadà, se proposa:
Joseph Boher, mercader. Per altre lloch de oÿdor
real de Gerona, que vaca per mort de mossèn Jaume Camps: mossèn Ignasi Guibert, mercader.
Per lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vaca
per mort de mossèn Joseph Bertran, se proposan:
mestre Francisco Antich Saladrich, mossèn Francisco Pinyol. Datat en Barcelona, als XXXI de mars
MDCLXXXXVII. Doctor Raphel de Pinyana y Galvany. Doctor Anthon Perpinyà. Doctor Thomàs
Francisco Martí y de Vilanova. Doctor Gerònim
de Valls. Doctor Yacinto Blanch. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba
maior Generalis Catalonie. Locus si(+)gilli.
17
Senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per als llochs vacants
fins al die present y avall escrit en las bolsas dels
officis de la casa de la Deputació de dit General,
proposan a vostra magestat los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch militar de donador de ploms, que vaca per mort de
don Joan Amat y Despalau, se proposan: don
Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor militar; don Ramon de Codina y Ferreras. Per altre lloch militar de la matexa bolsa,
que vaca per mort de don Pau Aquiles, se proposan don Ignasi de Corts y Llanos, don Francisco
de Asprer, don Pedro Ribas y Boxadors. Per altre
lloch militar de la matexa bolsa, que vaca per
mort de Joana de Bardaxí y de Ager, se proposan:
a. de Joan ... Vinyabella interliniat al marge esquerre.
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comptes, que vaca per mort dea don Joan de
Bardaxí y de Àger, se proposan: don Ignasi de
Corts y Llanos, don Francisco de Asprer, don
Pedro Ribas y de Boxadors. Per altre lloch militar de la matexa bolsa, que vaca per mort de
mossèn Pera Montaner y de Solanell, se proposan: don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor militar; don Ramon de
Codina y Ferreras, don Lluís de Claresvalls.

Francisco de Anglasell y Cortada, Joseph de Graell y Castelló, mossèn Francisco Perpinyà y Vinyabella.
Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch militar
de regent los comptes, que vaca per mort de
mossèn Miquel Ciurana, se proposan: don
Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor militar; don Ramon de Codina y Ferreras, don Lluýs de Claresvalls. Per altre lloch
militar de la matexa bolsa, que vaca per mort de
Joana de Bardaxí y de Àger, se proposan: Francisco de Anglasell y Cortada, Joseph de Graell y
Castelló, mossèn Francisco Perpinyà y Vinyabella.

409
/11r

Bolsa de assessorsb y advocat fiscal de la visita.
Per lo lloch que vaca de assessors y advocat fiscal de la visita, per mort del doctor don Pau
Aquiles, se proposan: lo doctor Anthon Grató
Perpinyà, de present deputat real, lo doctor
Francisco Perpinyà y Vinyabella, lo doctor Fèlix
Sala.

Exactor. Per lo lloch de ecclesiàstich de exactor,
que vaca per mort de fra // 409/10v // Francisco
Xammar, se proposan: lo doctor Geroni de
Valls, ardiacha y canonge de [...], de present oÿdor ecclesiàstich; doctor Joan Rubió, doctor
Francisco Solanes, canonges de Lleyda. Per altre lloch militar de exactor, que vaca per mort
de [...] de Torres, se proposan: don Thomàs
Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor
militar; don Lluís de Claresvalls, mossèn Joanb
de Ponsich y Monjo. Per altre lloch militar de
exactor, que vaca per mort de don [Joseph]
Bru, se proposan: mossèn Francesch Descatllar
y de Tord, don Francisco Tord y de Tord,
mossèn Francisco de Perelló. Per altre lloch militar de exactor, que vaca per mort de don [Joan
Pau] Aquiles, se proposan: don Ramon de Codina y Ferreras, don Joseph de Aguilar y Oluya,
mossèn Fèlix de Sala y Sasala.
Receptor de la bolla. Per lo lloch eclesiàstich de
receptor de la bolla, que vaca per mort de fra
Lluís de March, se proposan: lo doctor Raphel
de Pinyana y Galvany, pabrodre y canonge de
Tortosa, de present deputad; lo doctor Pau
Llinàs, canonge de la Seu de Urgellc; fra Fèlix
Pinyana, enfermer de Sant Cugat. // 409/11r //
Per altre lloch ecclesiàstich de receptor de la bolla, que vaca per mort de fra Francisco Xammar,
se proposan: don Francisco de Pallarès, doctor
Pera Vidal, doctor Joan Rubió, canonges de
Lleyda. Per lo lloch militar de receptor de la bolla, que vaca per mort de don Joan Pau Aquiles,
se proposan: don Thomàs Francisco Martí y de
Vilanova, de present oÿdor militar; don Ramon
de Codina y Ferreras, don Lluís de Claresvallsd.

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Per lo
lloch que vaca de procurador fiscal de la visita,
que vaca per mort de don Joseph de Bru, se
proposan: don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor militar; donc Ramon
de Codina y Ferreras, don Lluís de Claresvalls.
Per altre lloch de la matexa bolsa, que vaca per
mort de don Pau Aquiles, se proposan: mestre
Yacintho Blanch, de present oÿdor real,
// 409/12r // mestre Joseph Fornés, mestre Yacintho Cuscullana.
Dat en Barcelona als XXXI de mars MDCLXXXXVII.
Doctor Raphel de Pinyana y Galvany. Doctor
Anthon Grató Perpinyà. Doctor Geronim de
Valls. Don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova. Doctor Jacintho Blanch. Don Raymundus de Codina et Ferreras, scecretarius et scriba
maior Generalis Catalonie. Locus si(+)gilli.

411
/1r

Escrivent ordinari de regent los comptes. Per lo
lloch militar de escrivent ordinari de regent los
a.
b.
c.
d.

Bolsa de síndich. Per lo lloch militar de síndich,
que vaca per mort de don Pau Aquiles, se proposan: don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova, de present oÿdor militar, Don Ramon de
Codina y Ferreras, don Lluís Claresvalls.

18
Excel·lentíssimd senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació,
referint a vostra excel·lència las causas han tina. a continuació ratllat mossèn Pere de Montaner, se proposan.
b. a continuació ratllat procurador fiscal.
c. a continuació ratllat Thomàs.
d. memorial intercalat entre els folis 410v i 411r del trienni
1695-1698.

de Joan ... Vinyabella interliniat al marge esquerre.
Joan ... Monjo interliniat damunt d’uns mots ratllats.
a continuació una línia ratllada.
a continuació una línia ratllada.
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pressusa est locus. Mossèn Joseph de Perernau:
suppressusb est locus.

gut de inhabilitar las personas infraescritas antes
de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència lo següent.

Deputats militars de la vegueria de Cervera.
Don Lluís Francisco de la Cerda y Aragón
Folch de Cardona, duch de Cardona: nonc potest quia est prorex regni Neapoli.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una expressadas conforme se publicarà
en lo acte de la extracció
Deputats militars de la vegueria de Barcelona.
Don Francisco Blanes Sentellas y Carròs: nona
potest quia est bajulus generalis principatus Catalonie. Don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova: nonb potest quia de presenti est auditor
computorum. Mossèn Narcís Camps y Amat:
nonc potest quia non purgavit per tempus.
Mossèn Joan Descallar: nond potest quia est locumtenens bajuli generalis Catalonie. Mossèn
Francisco Portell: none potest quia est de Regio
Concilio.
411
/1v

Deputats militars de la vegueria de Vich.
Mossèn Ramon de Sala y Sasala: nond potest
quia est vicarius vicensis.
Deputats miltiars de la vegueria de Balaguer.
Mossèn Joan Vivet: none potest quia non purgavit per tempus. // 411/2v // Mossèn Joseph Terré
y Granollachs: nonf potest quia non purgavit per
tempus.
Deputats militars per la vegueria de Camprodon. Mossèn Jaume Francolí y de Toralla: nong
potest quia est graviter impeditus sensu visus iuxta relacionem peritorum.

Deputats militars de la vegueria de Lleyda y
sotsvegueria de Pallàs. Don Lluís Descallar:
nonf potest quia est regius thesaurarius.
Deputats militars de la vegueria de Gerona y
sotsvegueria de Besalú. Excel·lentíssim senyor
don Lluís Francisco de la Cerda y Aragón Folch
Cardona, compte de Empúrias: nong potest quia
est prorex regni Neapolis. Don Joan de Lanussa
y de Oms: nonh potest quia non purgavit per
tempus. Mossèn Grató de Raset y Trullàs: noni
potest quia residet in partibus inimicorum.
Mossèn Bernat de Foixà y de Boxadós: nonj potest quia residet in partibus inimicorum.

Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors y novena per las
causas y rahons expressadas segons disposició
de capítols de Cort y que de dret preceheixen
per la extracció de deputad militar fahedora per
mort de don Joseph Bru. Dat en Barcelona als 2
de abril 1697.

412r

Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell: suppressusk est locus.
Mossèn Joseph Ganyes: suppressusl est locus.
Mossèn Àngel del Pas: suppressusm est locus.
Mossèn Joseph Muntalt Bru y Desclergue: suppressus est locus. // 411/2r // Mossèn Francisco
Jaen: suppressusn est locus. Don Joseph de Lanusa: suppressusñ est locus. Mossèn Antoni Generès: suppressuso est locus. Mossèn Joan Ballaró:
suppressusp est locus. Mossèn Anthon Reart: supa. non ... Catalonie interliniat al marge esquerre.
b. non ... computorum interliniat al marge esquerre.
c. non ... tempus interliniat al marge esquerre.
d. non ... Catalonie interliniat al marge esquerre.
e. non ... Concilio interliniat al marge esquerre.
f. non ... thesaurarius interliniat al marge esquerre.
g. non ... Neapolis interliniat al marge esquerre.
h. non ... tempus interliniat al marge esquerre.
i. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
j. non ... inimicorum interliniat al marge esquerre.
k. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
l. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
m. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
n. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
ñ. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
o. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
p. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.

Donh Francisco Antonio Fernandes de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya en Barcelona
residints. Nobles y amats de la reial magestat los
habilitadors que us trobau junts per la extracció
de pròxim fahedora de diputat militar. Havem
vist lo paper que per vostra part se’ns ha presentat de les persones que haveu inhabilitades, que,
havent-lo comunicat a la Reial Audiència, juntes les tres sales, nos ha aparegut que, en quant
a la objecció posada al molt il·lustre don Lluýs
Francisco de la Cerda y Aragón Folch de Cardona, duch de Cardona y Sogorbe, compte de
Ampúries, per los dos llochs de diputat en què
se trobe insiculat, respecte de ser actualment y
trobar-se virrey en lo regne de Nàpols, per
quant lo dit puesto, per no ser de jurisdicció
a. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
b. suppressus ... locus interliniat al marge esquerre.
c. non ... Neapoli interliniat al marge esquerre.
d. non ... vicensis interliniat al marge esquerre.
e. non ... tempus interliniat al marge esquerre.
f. non ... tempus interliniat al marge esquerre.
g. non ... peritorum interliniat al marge esquerre.
h. ordre intercalada entre els folis 411v i 412r del trienni
1695-1698.
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contenciosa dins lo present principat de Catalunya, no presta impediment a concórrer, ans
bé, té dit molt il·lustre duch de Cardona y Sogorbe, compte de Ampúries, la assistència de
dret y no obstar-li la pocesió específica en contrari, vos diem y manam, inseguint la resolució
presa en dita Reial Audiència, que habiliteu al
dit molt il·lustre don Lluýs Francisco de la Cerda y Aragón Folch de Cardona, duch de Cardona y Sogorbe, compte de Ampúries, de manera
que pugue igualment concórrer ab los demés
insiculats en dita bosa de diputat militar y sortejar ab ells en la extracció de pròxim fahedora en
dits llochs.

executen lo resuelto por vuestra excelencia en la
orden arriba expresada.

423
/1r

En quant a la inhabilitació haveu feta de mossèn
Jaume Francolí y de Toralla ab motiu de trobarse gravement impedit en lo sentit de la vista, segons relació de perits, havent vist dita relació,
atès que de aquella ni de altres diligències que
se han aplicat no resulta sie lo defecte tant gran
en la vista que li impidís lo exercici del dit ofici
de diputat, inseguint així mateix la deliberació
feta en dita Reial Audiència, vos diem y manam
que habiliteu al sobredit mossèn Jaume Francolí y de Toralla en lo lloch en què està insiculat,
de manera que en la extracció de pròxim fahedora pugue concórrer y sortejar ab los demés
que estan insiculats en dita bosa.
Y com, així mateix, ayau inhabilitat a mossèn
Ramon de Sala y Sasala ab motiu // 412v // de
ser veguer de Vich, atès consta que dit mossèn
Ramon de Sala obté lo dit offici per ínterim y
no en propietat y, per consegüent, (ser) capàs
per concórrer, inseguint la mateixa deliberació
de dita Reial Audiència, vos diem y manam lo
habiliteu en lo lloch en què està insiculat per a
que pugue en la extracció pròxima concórrer y
sortejar ab los demés que estan insiculats en
dita bosa. En quant, emperò, als demés inhabilitats contenguts en vostra representació y paper que haveu presentat, vos diem que.ns conformam ab les causes per les quals los haveu
inhabilitats, exceptuant los sobredits, que vos
manam habilitar. Y, en esta conformitat y en la
forma dalt expresada, podeu clòurer lo acte de
la habilitació y pasar luego a fer la extracció de
diputat militar en la forma acostumada. Datat
en Barcelona als II de abril MDCXCVII. Don
Francisco de Velasco.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curia locumtenentie, XV, foleo CCXXIX.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de
Cataluña y habilitadores que se hallan juntos
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25
Dietari, 6 de maig 1697.
Procura o substitució feta per lo doctor en madacina Jacinto Blanch com a procurador de la
abadesa y convent de Jerusalem. Consta in posse
Jacobi Rondo, notarius publicus Barcinone a 6
maig 1681. Consta de la substitució en poder
de Franciscus Falgueras, notari públic de Barcelona, a 27 de juliol 1695, a favor del reverent
Rafel Corrons.
Diea vigesima septima mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo quinto, Barcinone. Magnificus Hiacyntus
Blanch, medicine doctor, Barcinone populatus,
ut procurator ad infrascripta per agenda legitime constitutus et ordinatus ab admodum reverenda abbatissa et conventu monialium monasterii Beate Marie de Hierusalem ordinis Sancte
Clare, sub regula Sancti Francisci de Observancia, presentis civitatis Barcinone, pro ut de sua
procuracione, in qua nomina et cognomina dictarum admodum reverende abbatisse et monialium dicti monasterii large sunt descripta et continuata et de dicta substituendi facultate plena
fit mencio, constat instrumento recepto apud dominum Jacobum Rondo, quondam notarium
publicum Barcinone, sexta die mensis maii anno
a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, de qua dominus Marianus
Rondo, etiam notarius publicus Barcinone, tenens et regens scripturas dicti quondam Jacobi
Rondo, // 423/1v // patris sui, suis certificatoriis
litteris fidem facit, dicto nomine, uti roboris dicte
substituendi facultate, gratis et cetera, substituit
et ordinavit procuratorem suum seu verius dictarum admodum reverende abbatisse et conventus
certum et cetera, ita quod, et cetera, reverendum
Raphaelem Corrons, presbiterum, in sede Barcinone beneficiatum, licet absentem, et cetera, ea
omnia et singula ad que ipse fuit procurator
constitutus, dans et concedens dicto reverendo
procuratore substituto illam et eandem facultatem et potestatem que qualis et quanta sibi data,
attributa et concessa fuit per dictarum admodum reverendam dominam abatissam et moniales dicti conventus, principales suas, in et cum
dicto et prechalendato procuracionis instrumento, in quorum et cetera. Actum et cetera. Testes
sunt reverendus Salvator Rialp, presbiter, in sede
a. procures intercalades entre els folis 422v i 423r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

Gerunde beneficiatus, nunc Barcinone residens,
et Joannes Devi, sacre theologie professor, Barcinone degens. Premissis fidem facit Franciscus
Falgueras, apostolica atque regia auctoritatibus
notarius publicus Barcinone, hec et alia propria
scribens manu.
423
/2r

Die sexta mensis maii anno a Nativitate Domini
millesimo sexcentesimo octuagesimo primo, Barcinone. Nos, soror Elisabet Clara de Olsina, Domini gratia abbatissa monasterii et convetus Beate Virginis Marie de Hierusalem ordinis Sancte
Clare, sub regula Sancti Francisci Observantia,
presentis civitatis Barcinone; soror Eleonor Çafont, vicaria; soror Eulalia Çafont, soror Josepha
Espinos, soror Theresia Bruniquer, soror Angelica
Pares, soror Maria Theresia Montaner, soror Elemanda Prexens, soror Anthonia Prexens, soror
Maria Bosser, soror Serafina Bruniquer, soror
Eufemia Fornes, soror Maria Laura Mas, soror
Clara Queralt, soror Constansa Quintana, soror
Elisabet Maria Olsina, soror Elisabet Joana
Marti, soror Jacinta Gibert, soror Marina Dies,
soror Maria Francisca Descallar, soror Catherina Clar, soror Anna Maria Sala, soror Vicencia
Llauder, soror Raymunda Cabanyes, soror Prexedis Escala, soror Matrona Quintana, soror
Raphela Foix, soror Theresia Palmarola, soror
Elena Nicolau, soror Magdalena Fabregues, soror Eremenciana Urgelles, soror Cicilia Barris,
soror Geltrudis Llodregues, soror Emanuela Vieta, soror Estasia Massana, soror Agnes Vilar, soror Elisabet Castello et soror Anna Larca, omnes
moniales professe dicti monasterii et conventus,
convocate et congregate de mandato mei, dicte
abbatisse, ad sonum campane, ut moris est, in locutorio novo dicti monasterii et conventus, ubi et
alias pro similibus et alii negocii dicti monasterii
et conventus solite sumus convocare et congregare,
tanquam major et sanior pars et plus quam due
partes monialium dicti conventus, habito respectu infirmarum et legitime impeditarum et earum qua in dicta convocacione et congregacione
intervenire non potuerint, comunitatem tenentes, facientes et celebran- // 423/2v // tes et representantes, dicto nomine, gratis et cetera, constituimus, creamus et ordinamus procuratorem,
sindicum et actorem nostrum et dicti conventus
certum, et cetera, ita quod et cetera, vos, magnificum Jacintum Blanch, medicine doctorem, Barcinone populatum, his presentem, ad videlicet pro
nobis et nomine nostro convocatis, seu pro dicto
conventu et nomine illius, petendum, exigendum, recipiendum, recuperandum, consequendum et habendum habuiseque recepisse, confitendum omnes et singulas ac quascumque pecunie
quantitates sive pecuniarum summas, res, bona,
debita, credita, deposita, comandas, comodata,
merces, merimonias pencionesque, cesualium
mortuorum et violariorum, logeria sive mercedes
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domorum et terrarum preciaque quorumvis
arrendatariorum census quoque fructus, redditibus, exitibus et proventus, taschas agraria expletorum partes, laudimia, tercia et foriscapia, et
demum quevis alia bona, res et jura que nobis seu
dicto conventui debentur seu debebuntur detinenturque et detinebuntur ubivis locorum et terrarum per quasvis universitates, comunitates,
corpora et collegia et singulares personas quibusvis racionibus, nominibus, juribus, titulis sive
causis et receptis sive recuperatis, habitis et exactis, apo[cham] et apochas, albarana, fines, definiciones, remissiones, cessiones que ad[...]uendum, res emptas et alias quasvis cauthelas utiles
et [necessa]rias vobis bene visas faciendum et firmandum. Item etiam capibreviandum seu capibreviari confiteri et recognosci faciendum, compellendum omnes et quoscumque emphiteotas et
colonos homines proprios, reddituarios, terras tinentes et alias quascumque personas omnes et
quascumque domos, terras, campos, mansos, honores, [pro]prietates et pocessiones, census, censualia, decimas, primitias, taschas agraria, expletorum partes servicia, servitutes, jura, [...]
proventus qui et que vobis, sub dominio et alodio
nostro et // s.n. r // dicto nostro conventu, tam directo alodiali quam medio, teneantur, et quos,
quas et que nobis et dicto conventui facere et prestare teneantur et sint obligati quacumque racione seu causa, judices, notarios, nuncios et alios
ministros pro inde eligendum et nominandum, et
ipsos electos, si vobis videbitur expedire, revocandum et alios de novo eligendum et nominandum
quecumque mandata et compulsiones etiam penales super predictis fieri faciendum et ipsorum
execucione instandum, confessiones et juramenta
recipiendum et acceptandum, cartas precarias
sive novas laudaciones in defectum titulorum et
alias faciendum et firmandum, laudimia debita
et debenda recipiendum ipsaque componendum
et gratiam ad eisdem vobis bene visam domini
racione in quibuscumque alienacionibus factis et
faciendis, in quibus firma domini requiratur
firmandum et pro predictis quascumque subscripciones in pede seu calce ipsarum alienacionum cum solitis protestacionibus manu vestra
propria escribendum, et, si oportuerit, instrumenta quacumque faciendum et firmandum comissa quacumque declarare et judicare faciendum judices pro inde dandum et causas
comitendum, et inde instrumenta quecumque
faciendum et firmandum seu fieri faciendum
instandum et requirendum. Item etiam ad omnes lites sive causas, activas et passivas, motas et
movendas, principales et appellatorias, large cum
amplissimo, solito et assueto litium et causarum
cursu facultatibusque et potestatibus expressis jurandi calumpnia et cetera, cauciones quascumque, tam juratorias quam fidejussorias, prestandi et cetera, clama et retroclama quecumque

Bolsa de diputados reales.

exponendi et cetera, et execuciones quascumque
instandi et cetera, et cum posse ad omnia substituendi ad vestrum riscum et periculum et cetera.
Et demum et cetera, promittimus dicto nomine
predicta habere ratta et non revo- // s.n. v // care
et cetera, sub obligacione bonorum dicti conventus et cetera. Testes sunt Franciscus Alvaras, negociator, civis Barcinone, et Raymundus Soler,
juvenis olitor, Barcinone habitator.

Para el lugar de diputado real de Barzelona (que
vaca) por muerte de mosén Miguel Carreras y
Bertrán:
A mosén Joseph Costa, ya insiculado a oidor.
Para otro lugar de diputado real de Barzelona
que vaca por muerte del doctor miser Olaguer
Gerónimo Timboní:

De premissis aliena manu scriptis fidem facio ego,
Marianus Rondo, notarius publicus Barcinone,
tenens et regens scripturas que fuerunt domini
Jacobi Rondo, quondam, etiam notarii publici
Barcinone, patris mei, penes quem supradictum
d[ocu]mentum receptum fuit et in-ter eius scripturas inventum et de licencia mihi iam alias impensa per magnificum regentem vicariam Barcinone, hec propria me subscribens manu.

Al doctor miser Joseph Thomás Rovira, insiculado a oidor.
Para otro lugar de diputado real de Lérida que
vaca por haver mudado de estado miser Ignasio
Gomar y Vilaplana:
A mosén Thomás de Capdevila.
1v
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Bolsa de oidores eclesiásticos.

Número 30
Dona Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.

Para el lugar de oydor eclesiástico capitular de
Gerona que vaca en esta bolsa por muerte del canónigo Salvador Verneda:

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de la real cancilleria del Concell Supremo de
Aragó, que és del tenor següent:

Al doctor Antonio Alrra, canónigo de Gerona.

«El rey. Espectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi lugarteniente y capitán general, con
vuestra carta de 20 de abril de este año se recivió
la proposisión que los diputados y oydores de cuentas del General de esos Principado y condados os
han entregado para los lugares vacantes en las
bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos
hasta 31 de marzo de este presente año. Y haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los
que proponen, conciderando lo que de ellos se os
ofrece y lo demás que proponeis, y otros de que tengo satisfacción, para concurrir a estos officios,
usando de la facultad que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se reservó quando concedió a la
Diputación sus privilegios y Constituciones y en la
insiculación general que hizo, en conformidad de
dicha reserva en 31 de henero de 1654 de poder
nombrar las personas que le pareciere assí de las
propuestas por los diputados y oydores, como de
qualesquier otros que bien visto le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el
día referido a los que se siguen:

A mosén Juan de Ponsich y Monjo.

a. memorial intercalat entre els folis 436v i 437r del trienni
1695-1698.
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Bolsa de oidores militares.
Para el lugar de oydor militar de la veguería de
Barzelona que vaca por haver pasado de oidor a
diputado mosén Félix de Balleró y Ramón:

Para otro lugar de oidor militar de dicha veguería que vaca por haver pasado de oidor a diputado mosén Joseph Oliver:
A mosén Llátzer de Gelcen.
Para otro lugar de oidor militar de dicha vegaría de Barzelona que vaca por haver pasado de oidor a diputado mosén Francisco de Anglasell y
Cortada:
A mosén Joseph de Cáncer y Prat Sentjuliá.
Para otro lugar de oidor militar que vaca por haver pasado mosén Gerónimo de Rocavertí de oidor a diputado:
A mosén Joseph Desprats y Çavassona.
Para otro lugar de oidor militar de la vegaría de
Gerona y sotsvegaría de Besalú que vaca por haver pasado mosén Antón de Oms y Cabrera de oidor a diputado:

[ 1697 ]

[ 1697 ]

dos en ellas. Pero que sólo tengan drecho a estarlo
mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar
aora inseculados puedan alegar ni pretender drecho de pocesión ni otro alguno para estar en dichas
bolsas no siendo mi voluntad; reservándome, como
me reservo, la facultad de excluirlos u desinsicularlos con causa, o sin ella, como me pareciere, por ser
conforme a la reserva que el rey, mi señor y padre,
que haya gloria, se hizo deso tocante a estas insiculaciones en la concesión que hizo de dichas Constituciones y privilegios al Principado. Y en esta
conformidad librareis este nombramiento a los diputados y oidores de qüentas // 2v // para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las
personas arriba nombradas, guardando en ella la
forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus
en Madrid, a XI de mayo de MDCXCVII. Yo, el rey.

A mosén Manuel Llobet y Oluja.
Para el lugar de oidor militar de la vegaría de
Cervera que vaca por haver pasado de oidor a diputado mosén Thomás Martí y de Vilanova:
A mosén Francisco Guitart y de Palol.
Para el lugar de oidor militar de la vegaría de
Villafranca de Panadés que vaca por haver pasado mosén Pau Feu de oidor a diputado:
A mosén Francisco de Basteró y Lladó.
Bolsa de oidores reales.
Para el lugar de oidor real de Barcelona que vaca
por haver pasado mosén Joseph Costa //2r // de oidor a diputado:

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Serdañola. Vidit Comes y Torro, regens. Vidit
marchio de Tamarit. Don Franciscus Dalmao et
Casanate, secretarius.

Al doctor miser Salvador Graell.
Para otro lugar de oidor real de Barcelona que
vaca por haver pasado el doctor misser Joseph Thomás Rovira de oidor a diputado:

Insaculación para los lugares vacantes en las bolsas de los diputados y oidores de qüentas del General de la Diputación de Cathaluña hasta 31 de
março de este año 1697. Va con consulta».

A mosén Ramón Oriols y Grimosachs.

En intel·ligència del qual vos diem y manam
que, inseguint lo tenor de son contengut, lo poseu en prompta y puntual execució per proceir
així de sa real voluntat. Dat en Barcelona, als XXI
de maig de MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Para otro lugar de oidor real de Lérida que vaca
por haver pasado mosén Thomás de Capdevila de
oidor a diputado:
A maestre Joseph Orich.
Para otro lugar de oidor real de Lérida que vaca
por haver pasado el doctor miser Jaime Biosca de
oidor a diputado:

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXV.

A maestre Gabriel Fábregas.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados del General de Cathaluña pongan en execución la orden de su magestad arriba expressada.

Para otro lugar de oidor real de Gerona que vaca
por haver mudado de estado Narcís Bofill de mercader a ciudadano:
A Joseph Boher, mercader.
Para otro lugar de oidor real de Gerona que vaca
por muerte de mosén Jaime Camps:

437r
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Número 32
Dona Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.

A mosén Ignacio Gaubert, mercader.
Para otro lugar de oidor real de Tortosa que vaca
por muerte de mosén Joseph Bertrán:
A maestre Francisco Antich Saladrich.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas,
en la conformidad que lo están los demás insicula1600

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de cansilleria del Concell Supremo de Aragó, que és del tenor següent:
a. memorial intercalat entre els folis 436v i 437r del trienni
1695-1698.

«El rey. Espectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi lugarteniente y capitán general, con
vuestra carta de 20 de abril de este año se recivió
la proposición que los diputados y oidores de qüentas del General de esos Principado y condados os
dieron para los lugares vacantes en las bolsas de
los officios del General y casas de la Diputación
que corren por insiculación hasta el día 31 de
marzo de este presente año, y discurrido por los
méritos de cada uno de los que proponen y también de otros que han concurrido, y usando de la
facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó en la concessión que les hizo de
sus privilegios y Constituciones, y de la forma en
que han de correr estas insiculaciones y lo dispuesto en 31 de henero de 1654 y 27 de agosto 1655 de
poder nombrar las personas que le pareciere para
estar insaculadas en dichas bolsas, así de los propuestos por dichos diputados y oidores de cuentas
como de otros qualesquiere, los que le pareciere
convenir, he resuelto nombrar para los lugares
vacantes en las bolsas de dichos officios a las personas que se siguen:

Al doctor Gerónimo de Valls, arcidiano y canónigo de Lérida, de presente oidor eclesiástico.

Bolsa de donador de los plomos.

Al (doctor) Francisco de Puig, sacristán menor y
canónigo de Gerona.

Para otro lugar militar de exactor que vaca por
muerte de don Damián de Torres:
A don Thomás Francisco Martí y de Vilanova, de
presente oidor militar.
Para otro lugar militar de exactor que vaca por
muerte de don Joseph Bru:
A mosén Francisco Descallar y de Tord.
Para otro lugar militar de exactor que vaca por
muerte de don Pablo Aquiles:
A mosén Félix Sala y Sasala.
Receptor de la bolla.
Para el lugar eclesiástico que vaca en esta bolsa
por muerte de fray Luís de March:

Para un lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte don Juan Amat:

Para otro lugar eclesiástico de esta misma bolsa
que vaca por muerte de fray Francisco Xammar:

Al doctor Thomás Francisco Martí y Vilanova, de
presente oidor militar.

A don Francisco de Pallarés, canónigo de Lérida.

Para otro lugar militar de la misma bolsa que
vaca por muerte de don Pablo Aquiles:

Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de don Pablo Aquiles:

A don Ignasio de Corts y Llanos.

A don Thomás Francisco Martí y Vilanova, de
presente oidor militar.

Para otro lugar militar de la misma bolsa que vaca
por muerte de don Juan de Bardaxí (y) de Áger:

Escriviente ordinario de regente las qüentas.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de don Juan de Bardaxí y de Áger:

A don Francisco de Anglasell y de Cortada.
Bolsa de regente las qüentas.

A don Ignacio de Corts y Llanos.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de mosén // 3v // Miquel Ciurana:

Para otro lugar militar de la misma bolsa que
vaca por muerte de mosén Pedro Montaner y de
Solanell:

A don Thomás Francisco Martí y de Vilanova, de
presente oidor militar.
Para otro lugar militar de la misma bolsa que
vaca por muerte de don Juan de Bardaxí y de
Áger:
A don Francisco de Anglasell y de Cortada.

A don Thomás Francisco Martí y de Vilanova, de
presente oidor militar.
4r

Bolsa de síndico.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa por
muerte de don Pablo Aquiles:

Exactor.
Para el lugar eclesiástico que vaca por muerte de
fra Francisco Xammar:
1601

A don Thomás Francisco Martí y Vilanova, de
presente oidor militar.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

en prompta y puntual execució per proceir així
de sa real voluntat. Dat en Barcelona, als XXI de
maig de MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Bolsa de assesor y abogado fiscal de la visita.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de don Pablo Aquiles:

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.

Al doctor Antón Grató Perpinyá, de presente diputado real.

In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXIX.
Bolsa de procurador fiscal de la visita.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados del General de Cathaluña pongan en execución la orden de su magestad arriba expressada.

Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de don Joseph de Bru:
A don Thomás Francisco Martí y de Vilanova, de
presente oidor militar.
Para otro lugar de la misma bolsa que vaca por
muerte de don Pablo Aquiles:

438r
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Número 33.
Dona Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.

A maestre Jacinto Blanch, de presente oidor real.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de comtes del General de Cathalunya en Barcelona residints e o insiculadors o habilitadors que us trobau junts en la casa de la Diputació de la present
ciutat de Barcelona. Per quant don Joseph (de)
Càncer nos ha representat que ve anomenat per
sa magestat en un lloch de oïdor militar de la vegueria de Barcelona de mossèn, vacant per haver
passat de la bosa de oïdor mossèn Francisco de
Anglasell y Cortada a la de diputat, y que essent
noble feu reparo en què quede insiculat com a
mossèn, y no sent just que la real intenció de sa
magestat quede frustrada, vos diem y manam lo
insiculeu al dit don Joseph de Càncer en lo referit
lloch en què ve anomenat com a mossèn, no obstant sie noble. A què dispensam per esta vegada
per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, als XXIII de maig MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo están los demás insaculados; y como
está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya gloria, en la insaculación que hizo
de estos officios y otros de esta calidad en 27 de
agosto de 1655; y sólo tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohiviere, sin que por quedar aora insiculados en ellas
puedan alegar ni pretender drecho de pocesión ni
otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad;
reservándome, como me reservo, la facultad de
excluirlos o desinsacularlos con causa, o sin ella,
como me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos
officios en la concessión de dichos privilegios y
Constituciones a esse Principado y condados. En
cuya conformidad librareis este nombramiento e
insaculación a los diputados y oidores de qüentas
y tendreis la mano en la execución de lo arriba
dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, ordenó en la insaculación que hizo
para estos officios en 27 de agosto 1655. Dattus en
Madrid, a XI de mayo de MDCXCVII. Yo, el rey.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXXIII.
Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oidores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores de la casa de la Diputación executen la
orden de su excelencia arriba expressada.

Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Serdanyola. Vidit Comes y Torro, regens. Vidit
marchio de Castellnovo. Don Franciscus Dalmao
et Cassanate, secretarius.
Insaculación de los lugares vacantes hasta 31 de
marzo de este año en las bolsas de los officios de la
casa de la Diputación de Cathaluña que aquí se
expresan. Va con consulta».
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En intel·ligència del qual vos diem y manam que,
inseguint lo tenor del son contengut, lo poseu
1602

Número 34.
Donb Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
a. decret intercalat entre els folis 437v i 438r del trienni
1695-1698.
b. decret intercalat entre els folis 437v i 438r del trienni
1695-1698.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de comtes del General de Cathalunya en Barcelona residints e o insiculadors que us trobau junts en la
casa de la Diputació de la present ciutat de Barcelona. Havent-nos representat don Llàtzer
Gelsen que sa magestat, Déu lo guarde, se ha
servit insicular-lo en un lloch de oïdor militar de
la vegaria de Barcelona que vacava per haver
passat a diputat mossèn Joseph Oliver, com a
mossèn, y que essent noble feu reparo en què
quede insiculat com a mossèn, y no essent just
que la real intenció quede frustrada, vos diem y
manam lo insiculeu en lo dit lloch en què ve
anomenat com a mossèn, no obstant sie noble.
A què dispensam per esta vegada per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en
Barcelona, als XXIII de maig MDCXCVII. Don
Francisco de Velasco.

In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXXIII.
Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oidores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores de la casa de la Diputación executen la
orden de su excelencia arriba expressada.
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Dona Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de comtes
del General de Cathalunya en Barcelona residints
e o insiculadors que us trobau junts en la casa de la
Diputació de la present ciutat de Barcelona. Havent-nos representat don Joseph Desprats y Çabasona que sa magestat, Déu lo guarde, se ha servit insacular-lo com a mossèn en un lloch de oïdor
militar de la vegaria de Barcelona que vacava per
haver pasat a diputat mossèn Geroni de Rocabertí, y que sent noble feu reparo en què quede insiculat com a mossèn, y no essent just que la real intenció quede frustrada, vos diem y manam lo
insiculeu en lo referit lloch en què ve anomenat
com a mossèn, no obstant sie noble. A què dispensam per esta vegada per ser esta la real voluntat
de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, als XXIII
de maig MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXXIIII.
Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oidores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores de la casa de la Diputación executen la
orden de su excelencia arriba expressada.
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Número 36.

Número 35.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.

Dona Francisco Antonio Fernández de Velasco
y Tobar, llochtinent y capità general, etcètera.

In curiae locumtenentiae XV, foleo CCXXXXIIII.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oïdors de comtes del General de Cathalunya en Barcelona residints e o insiculadors que us trobau junts en la
casa de la Diputació de la present ciutat de Barcelona. Havent-nos representat don Manuel Llobet y Oluja que sa magestat, Déu lo guarde, se ha
servit insacular-lo com a mossèn en un lloch de
oïdor militar de la vegaria de Gerona y sots-vegaria de Besalú que vacava per haver pasat a diputat
mossèn Anton de Oms y Cabrera, y que sent noble feu reparo en què quede insiculat com a
mossèn, y no essent just que la real intenció quede frustrada, vos diem y manam lo insiculeu en lo
referit lloch en què ve anomenat com a mossèn,
no obstant sie noble. A què dispensam per esta
vegada per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra. Dat en Barcelona, als XXIII de maig
MDCXCVII. Don Francisco de Velasco.

Para que los ilustres y fidelíssimos diputados y oidores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores de la casa de la Diputación executen la
orden de su excelencia arriba expressada.

447r
/1r

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
a. decret intercalat entre els folis 437v i 438r del trienni
1695-1698.

1603

Número 43.
Senyorb.
Per lo extrahordinari que despatxàrem antes de
ahir nos possàrem als reals peus de vostra magestat y en sa real notícia lo estat tant infeliz y lamentable en què estava constituhida esta ciutat,
suplicant a vostra magestat fos de son real servey
manar donar-nos lo consuelo y remey en tant
urgent necessitat. Però estant més pròxim y tant
major lo perill quant ab lo nou moviment del
a. decret intercalat entre els folis 437v i 438r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 446v i 447r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

enemich podem donar per infalible lo tenir-lo
dins dos dias devant de esta ciutat, puix se troba
en Sant Celoni, set lleguas solament distant de
ella, y no serà molt en dos marxas avansar aquest
camí, particularment no trobant oposició en
ningun pas; esta novedat nos precissa a posar-la
ab tota celeritat en la real notícia de vostra magestat per extrahordinari y repetir ab tot rendiment, postrats als reals peus de vostra magestat,
la súplica, esperant de la real clemència de vostra
magestat y del amor paternal ab què acostuma a
consolar estos sos fidelíssims vassalls serà de son
real servey manar donar la providència de què
tant necessitam, ab lo refors axí per mar com per
terra y ordes necessaris y convenients al major
servey de vostra magestat y defensa de esta ciutat, com humilment ho suplicam a vostra magestat. La Divina guarde la cathòlica y real persona de vostra magestat com ha menester la
Christiandat tota y estos sos fidelíssims vassalls li
suplican. Barcelona y maig 27 de 1697.

ab la mateixa conformitat y unió se posaren los
tres comuns als reals peus de sa magestat per extraordinari de anada y vinguda, despatxat lo dia
25 del corrent, ab un memorial còpia del qual remeten a vostra excel·lència junt ab esta. De tot lo
que podrà vostra excel·lència quedar informat
del infeliz estat e imminent perill en què·s troba
constituhida esta ciutat, y en conseqüència tot lo
principat de Cathalunya, de sa última ruhina, y
quant exposats restarian tots los regnes de la corona a la contingència de sa total perdició. Y com
sia tant apretada la urgència y axí tant major la
necessitat del remey, ha aparegut posar a la notícia de vostra excel·lència lo estat en què·s troban,
y suplicar a vostra excel·lència ab la major expressió y encariment que poden sia servit subministrar-nos aquels alívios y consuelos que necessitan
los ahogos y penas ab que·ns trobam en esta ocasió, axí de refors de gent com també en representar y suplicar a sa magestat sia de son real servey
manar donar las providèncias que·s necessitan en
esta summa y dolorosa aflicció. Lo que rebrem a
singular favor de la honrra que sempre havem experimentat de vostra excel·lència, quedant ab vivas confiansas que ab lo poderós medi de vostra
excel·lència havem de conseguir // 2v // lo consuelo y remey de què necessitam. Del que restarem ab lo agrahiment que correspon a la fineza
ab què serà servit vostra excel·lència afavorir-nos.
Déu guarde a vostra excel·lència molt anys en son
major lustre. Barcelona y maig 28 de 1697.

Señor.
De vostra sacra, cathòlica y real magestad fidelíssims y obedientíssims vassals que las reals
mans de vostra magestat besen.
Los concellers de la ciutat de Barcelona.
Franciscus Cortes, secretarius.

Excel·lentíssims senyors.
447r
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De vostra excel·lència sos majors servidors que
sas mans besen.

Número 44.
Còpia als excel·lentíssims senyors jurats, racional y síndich de la ciutat de Valènciaa.
Per ocasió de un bitllet que fou servit escríurernos a 21 del corrent lo excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general en aquest Principat de sa magestat, que
Déu guarde, còpia del qual remeten inclús a vostra excel·lència, passàrem a fer las prevencions y
diligèncias y offerir a sa excel·lència quant cap en
nostra possibilitat per lo major servey de sa magestat y deffensa de esta ciutat, y aximateix a conferir ab lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y excel·lentíssim bras militar lo que convenia y se devia obrar en ocasió tant
apretada per aquells fins. De esta conferència resultà que en nom de tots axí uniformament units
se reprentàs la importància de oposar-se al enemich en los passos y paratges distants y apartats
de esta ciutat, ab embaxada en scrits, com podrà
vèurer vostra excel·lència ab la còpia adjuncta. Y

Los concellers de la ciutat de Barcelona.
Similis als molt il·lustres senyors deputats del
regne de València, ab títol de senyoria.
Similis als molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Çaragoça, ab títol de senyoria.
Similis als molt il·lustres senyors deputats del
regne de Aragó, ab títol de senyoria.
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a. carta intercalada entre els folis 446v i 447r del trienni
1695-1698.

1604

Número 50.
Ésa tant notori lo inminent perill ab què se troba esta província, havent penetrat lo enemich
fins a intentar voler posar siti a la ciutat de Barcelona, metròpoli de ella, trobant-se a tant poca
distància y ab prevencions tals, axí per terra com
per mar, que casi se veu ser infalible lo perill en
què si lo gracia lo enemich son intent restarian
a. carta intercalada entre els folis 456v i 457r del trienni
1695-1698.

los naturals de aquest Principat subiugats y tractats com a vassalls de conquista, abandonadas
las Constitucionsa, privilegis y aquellas inmunitats y llibertats que la nació cathalana ab la
sanch que ha derramat en las campanyas en servey de sos sereníssims reys se ha sabut merèixer
y alcansar. Sobre la qual concideració, a més del
interès que tenim tots en procurar conservarnos en nostras casas y haziendas, que posadas a
la dominació de França no serian nostras, nos
acisteix lo del honor de què contra una nació
tant belicosa com la cathalana tinga atreviment
lo enemich, ab un exèrcitb desproporcionat
respecte de la ideada empresa per a persuadir-se
que·ns pot conquistarc, y és just que tornant per
nostre crèdit, honor y estimaciód a exemple dels
casos de menos urgència, que són moltse en què
los cathalans ab grandíssim número han pres las
armas contra de Fransaf; y entre altres eng lo socorro de // 1v // Salsesh foren dotze mil los de
nostra nació lo que concorregueren. Que essent
arai major la obligaciój, en què se tracta de nostra llibertat y de nostra vida, vinculada a la conservació de Barcelona, fassam aquells majors esforços que càpian en nostra possibilitat,
atropellant ab tots los inconvenients, abandonant interessos y facilitant tots los medis per a
ocórrerk promptament a una necessitat en què
se va per instants, quant de descuidar-nos o ser
omissos en la més efficàsl y punctualíssimam diligència en oposar-nos al enemich podriam experimentar facilment las llastimosas desgràcias y
hostilitats que han escrit y pateixen tots los pobles que són estats invadits y dominats de las armas enemigas, que sols lo inmaginarlas commou a llanto y compassión. Estos motius han
obligat al molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oïdors de comptes de est
principato, després de vàrias y exactíssimas diligèncias que han fet per a esforsar per tots medis la més segura defensa de aquella ciutat, a
resòldrer de què jo, com a altre de dits concistorials, acudís a esta vegueria distribuint-se los altres en las demés, per a solicitar la més prompta
y numerosa lleva de soldats de estos naturals; los
quals, formats en companyias sueltas, pugan

agregar-se a las reals tropas, que reforsadas ab lo
valor de nostra nació infaliblement han de alcansar una segura victòria del enemich y nosaltres la
glòria de haver redimit nostra pàtria de la opressió francesa. Per lo que jo, en nom del concistori,
me prometo que vostras mercès seran servits enviar promptamenta a esta vilab lo major número
que sie possiblec dels mateixos naturals de aqueix
poble, armats y acistits per la mateixa universitat
// 2r // tot lo temps que durarà aquest inminent
perill ab què·s troba la dita ciutat de Barcelona,
assegurant a vostras mercès que sa magestat, Déu
lo guarde, restarà plenament informatd de aquest
servey, y lo concistori ab singular agrahiment per
tot lo que conduhesca al major benefici de eixa
universitat. Déu guarde a vostra mercè molts
anys, com desitjoe y junyf de 1697.
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a. a continuació ratllat y.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. per a ... conquistar interlineat al marge esquerre.
d. nostre ... estimació interlineat al marge esquerre
e. a continuació ratllat com refereixen en las.
f. a continuació una paraula ratllada.
g. que són ... altres en interlineat al marge esquerre. A continuació ratllat qual fou.
h. a continuació ratllat en què.
i. que essent ara interlineat sobre és de, ratllat.
j. a continuació ratllat gació que esta.
k. a continuació ratllat per.
l. quant ... efficàs interlineat al marge esquerre.
m. y punctualíssima interlineat al marge esquerre.
n. diligència ... compassió interlineat al marge esquerre.
o. de est Principat interlineat al marge esquerre.
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Número 53.
Informatio recepta ad instantiamgGabrielis Vila
Vila, flassaderii, procuratoris Petri Pauli Canals,
arrendatarii jurium Generalitatis, pro renuntiatione arrendamenti jurium bullarumh tabulae civitatis Barchinonen(sis) et aliarum suae collectae,
in scrivania majoris Generalis Cathaloniaei.

2r

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
En y ab la tabba del acte de arrendament dels drets
de bolla de la taula de Barcelona y demés taulas de
sa col·lecta del present y corrent trienni de 1695
fet y firmat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes
antecessors de vostra senyoria a favor de Pere Pau
Canals, valer, ciutedà de Barcelona, és assaber, en
lo capítol 16 de dita tabba, fou expressament pactat y convingut que dit arrendatari pogués rètrer y
renunciar dit arrendament per cas de guerra quant
dita ciutat de Barcelona se trobàs citiada ab exèrcit
real per terra y ab armada naval per mar, pagant tot
lo que deuria del preu fins al dia que retiria y renunciaria dit arrendament, com és de vèurer del
dit ítem o capítol 16 de dita tabba autèntica, de
què es fa ocular hostenció a vostra senyoria. E com
permetent-(h)o Déu haja vingut lo cas de trobara. promptament interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat tot aquell.
c. que sie possible interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat per lo concistori.
e. a continuació un espai en blanc per a situar-hi el lloc d’emissió.
f. a continuació un espai en blanc per a situar-hi el dia d’emissió.
g. a continuació ratllat de Gabriel Vila.
h. a continuació ratllat taulae.
i. súplica intercalada entre els folis 459v i 460r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

se vuy sitiada dita ciutat de Barcelona per lo enemich ab exèrcit real per terra y ab armada naval per
mar, com és públich y notori, y axí bé lo cas de poder dit arrendatari renunciar y rètrer dit arrendament, y lo que resta devent de aquell sols és la porrata de la quinsenada del present y corrent mes de
juny, la qual ja ha deposada en la taula de comuns
depòsits de la ciutat de Barcelona, com apar de la
partida que·s presenta y notifica a vostra senyoria y
posa en sa mà y poder ab la present suplicació; y
aximateix haja ja entregat los encunys, sagells,
claus y demés cosas que devia restituhir y entregar
al bastaix o guarda del general y bolla de dita ciutat
de Barcelona, qui és Jaume Rossinyol, com consta
del acte de restitució y entrega que·s presenta a
vostra senyoria, y per consegüent haja cumplit per
sa part en tot quant devia fer; per tant y altrament
dit Pere Pau Canals, arrendatari predit, per medi
de son llegítim y especial procurador, que presenta a vostra senyoria son poder ut ecce, hofarint al
sobradit donar informasióa, ab la present renuncia, relaxa y reteix a vostra senyoria fidelíssima lo
dit arrendament y sos drets y emoluments, y de
aquest punt //2v // y hora endavant declara y protesta tenir aquell per renunciat y retit y que no corre més per son compte y càrrech sinó per vostra
senyoria, suplicant y en quant menester sia requirint y interpel·lant ab la deguda decència a vostra
senyoria sia servit admètrer-li y acceptar-li la dita
renunciació y retiment y adosar-se y assumir-se dit
arrendament com axí sia de dret y de justícia, y que
la present suplicació sia cosida e incertada en dietari per a què de ella conste en tot temps que menester sia. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Ameller. Salvator Graell.
Oblata die VIII juniii
rio, et cetera.

MDCLXXXXVII

in concisto-

Et domini deputatib commisserunt praedicta
magnifico Josepho Alos, utriusque juris doctore, et
alteri ex assessoribus Generalis Cathaloniae, qui
prius recepta informatione super in ea contentis
relationem faciat in scriptis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, scriba
majoris Generalis Cathaloniae.
Recepta dicto die et anno, inseratur et recipiatur
informatio. Alos et Ferrer, assessor.
Dicto die, in Villafrancha Penitensis, diocesis
Barchinonae.

ginta octo annorum parum plus vel minus, testis,
et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera,
se dicere veritatem, et cetera.
Dixit: «Que lo que ell testis sap y pot dir sobre
lo que diu y expressa la suplicació és que lo die
de ahir que comptàvem als set del present y corrent mes y any, a las sinch horas de la tarda
poch més o menos, partí ell testis de la ciutat de
Barcelona y viu que devant de ella se trobavan ja
de alguns dias antes, és assaber, per la mar la armada naval de França, composta de vaxells, galeres y altres diferens embarcacions, y que lo
exèrcit de França se troba // 3r // acampat a la
falda del riu de Besòs, y que arriba fins al terme
de Sant Martí, si bé en dita ciutat per la part de
terra se entra y ix líberamenta, conforme és axí
molt públich y notori y tal en la ditab ciutatc,
present vila de Vilafranca y altres pars del present principat la pública veu y fama».
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die in dicta villa.
Franciscus Santa Maria, agricola parrochiae
Sancti Baudilii de Lupricati, diocesis Barchinonae, etatis suae pro ut dixit triginta annorum
parum plus vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in dicta
supplicatione dixit: «Que lo que ell testis sap y
pot dir sobre lo que diu y expressa la suplicació
és que lo die sis del corrent anà ell testis des de
la vila de Sant Boy a la ciutat de Barcelona y viu
que devant dita ciutat, a la part del mar, se trobava la armada naval de França, composta de
vaxells y galeras y altres embarcasions menors, y
havent pujat ell testis a la muralla de part de terra viu differens tendas posadas a la part de la
falda del riu de Besòs, que ohí a dir ell testis públicament en dita ciutat de Barcelona que eran
las tendas del exèrcit de França, que se trobava
acampat en dit puesto. Si bé ell testis viu que en
dita ciutat de Barcelona se entrava y axia per la
part de terra no obstant lo dit exèrcit de Fransa,
conforme és axí molt públich y notori y tal la
veu y fama pública».

Joannes Masferrer, parator pannorum lanae, civis Barchinonae, etatis suae pro ut dixit quadra-

Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.

a. hofarint ... informació interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat intervenientibus dominis auditoribus computorum.

a. si bé ... liberament interlineat al marge esquerre.
b. dita interlineat sobre present, ratllat.
c. a continuació ratllat la.
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Testes sunt magnifici Franciscus Ametller et Salvator Graells, utriusque juris doctores, Barchinonae cives.

Número 54.
Dieaseptima mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo. Barchinone.
Ego, Petrus Paulus Canals, velorum textor, Barchinonae civis triennioque currenti et labenti
arrendatarius juris bullae plumbi et sigilli cerae
presentis civitatis Barchinonae et eius collectae,
dicto nomine gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita
quod, et cetera. Vos Gabrielem Vila, flasaderium,
Barchinonae civem, licet absentem, et cetera. Ad
videlicet, pro me dicto nomineb et nomine meo
comparendum coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Catholoniae principatus et in eorum illustri consistorio ubicumque
illud reperiatur ac alibi ubi expediat et conveniens fuerit ibique in manu et posse dictorum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum ac alterius
cuiusvis personae de his potestate habentis seu habiturae dictum arrendamentum juris bullae
plumbi et sigilli cerae presentis civitatis Barchinonae et eius collectae, cum omnibus suis annexis
et // 4v // connexis, juxta pactum appositum in
tabba dicti arrendamenti mihi tradita et liberata renuntiandum, restituendum et cedendum ex
causa assedii sive siti, appositi presenti civitatis
Barchinonae tam per mare quam per terram per
inimicos francigenos, dictamque renuntiationem
et restitutionem admiti petendum, instandum et
suplicandum et proinde quascumque suplicationes, tam verba quam in scriptis, dandum, porrigendum et praesentandum necnon quaecumque
tam de dicta renuntiatione et restitutione quam
de praesentatione dictarum suplicandum ac alia
inde oportuna et necessaria instrumenta fatiendum et firmandum seu fieri fatiendum, instandum et requirendum, item etiam agendum, ducendum, et cetera. Et pro his, et cetera. Fiat ad
omnes littes sive causas, activas et passivas, principales et apellatorias, et tam motas quam movendas, large cum amplissimo et assueto litici et causarum cursu facultatibusque et potestatibus
expressis de calumpnia juranti, et cetera. Cautiones quasvis, tam juratorias quam fidejussorias,
praestandi, et cetera. Clama et retroclama quaevis exponendi, et cetera. Exequtiones quascumque
instandi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto predicta habere ratta, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

In praemissorum manu propria scriptorum fidem et testimonium ego, Hieronymus Brotons,
apostolica atque regia auctoritatibus notarius
publicus Barchinonae, hic me subscribo et meum
solitum artis nottariae appono sig+num.
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Número 55.
Ena lo manual corrent de comta nou de la taula
dels cambi(s) e o comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona, sots jornada de set del mes
de juny del any mil sis-cents noranta-set, se troba descrita y continuada una partida sens solta
del thenor següent:
«Diu Rafel Vilar, botiguer de tall, ciutadà de
Barcelona, que per ell dixem als molt il·lustres y
fidelíssims senyors diputats del General de Cathalunya, dix són les paga per ell mateix y per
mossèn Pau Feu, cavaller, y los dits Pera Pau Canals, valer, lo trienni corrent arrendetari de la
bolla de Barcelona y sa col·lecta, y com a fiansas
de aquell e a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats la quantitat avall escrita los cedeix
per la porrata del preu de dit arrendament y de la
primera quinsenada del corrent mes de juny. Lo
qual pagament se fa en virtut de la renunsiació y
retiment de dit arrendament per haver tingut
lloch lo pacte apposat en la tabba de dit arrendament per causa del siti posat per los enemichs en
la present ciutat, tant per mar com per terra,
com de las restans quinsenadas ne estigan ja satisfets dits molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats, deservint per ço la quantitat avall escrita
a cumpliment del preu de dit arrendament fins a
vuyt del // 6v // corrent, nou-centas onsa lliuras,
deu sous. DCCCCXI lliuras, X sous».
In praemissorum propria manu scriptorum fidem facio ego, Josephus Llaurador, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus Barchinonae, scriba supradictae tabulae, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.
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a. procura intercalada entre els folis 459v i 460r del trienni
1695-1698.
b. a continuació ratllat et nomine.
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Número 56.
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo,
a. partida de taula intercalada entre els folis 459v i 460r del
trienni 1695-1698.
b. acte d’entrega intercalat entre els folis 459v i 460r del
trienni 1695-1698.
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die vero septima mensis junii eiusdem anni intitulata, presente et in his vocato, rogato atque requisito me, Hieronymo Brotons, apostolica atque regia
auctoritatibus nottario publico Barchinonae, infrascripto, et praesentibus etiam testibus infrascriptis ad ista vocatis spetialiter et assumptis, Petrus Paulus Canals, velorum textor, Barchinonae
civis, triennio labenti et currenti arrendatarius
juris bullae plumbi et sigilli cerae presentis civitatis
Barchinonae et eius collectae, constitutus personaliter coram et ante praesentiam Jacobi Rossinyol,
daguerii, civis Barchinonae, subrogati in ofitio
custodis ordinarii bullae in praesenti civitate Barchinonae in locum Petri Cerdanya, courerii, personaliter reperti et adinventi intus domos Generalis
et Bullae dictae presentis civitatis, requisivit eundem Jacobum Rossinyol, subrogatum praedictum,
quatenus ex eo quia arrendamentum juris bullae
plumbi et sigilli cerae dictae presentis civitatis et
eius collectae non collectabatur pro suo computo
causa assedii sive siti per mare et terram appositi
per inimicos francigenos presenti civitati tradebat
et liberabat sibi, dicto Jacobo Rossinyol, uti subrogato praefato, omnia requisita necessaria pro expeditione dicti juris bullae plumbi et sigilli cerae, scilicet, tenallas, encunys y demés ormeigs, ad
effectum ut illa acceptaret et teneret ad ordinem et
dispositionem illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis presentis Cathaloniae principatus, quaequidem requisita sunt infrascripta et sequentia:

7v

trum Paulum Canals in mei, dicti et infrascripti
notarii, et testium infrascriptorum praesentia. De
quibus omnibus et singulis dictus Petrus Paulus
Canals petiit, instavit et requisivit publici confici
instrumentum sibique ac aliis cuya intersit copiam
auctenticam dari, tradi et liberari per me, dictum
et infrascriptum notarium. Quae fuerunt acta
Barchinone, sub anno, die, mense et loco presentis,
presente me, dicto et infrascripto notario, et presentibus etiam Joanne Costa, negotiatore, et Francisco
Sanges, vitriario luminis, civibus Barchinonae,
pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis.
Sig+num mei, Hieronymus Brotons, apostolica
atque regia auctoritatibus notarius publicus
Barchinonae, qui praemissis una cum praenominatis testibus interfui, scripsi et in fidem clausi.
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Primo, dos tenallas de ferro ab sa marca, que
serveixen en lo taulell.
Ítem, unas tenallas de ferro grans per arrencar
ploms.
Ítem, un piló de fusta ab son encuny de ferro,
dit de ploms de rams.
Ítem, en dit piló altre encuny, dit de manifest.
Ítem, en dit piló altre encuny, dit de guarda, ab
una famella y un martell.
Ítem, una bossa de cuyro, y dins de ella un encuny de ferro, dit de guarda, ab sa famella, per
anar a picar ploms a las botigas.
Ítem, tots los encunys, tant de guarda com de
manifest y paga, tenallas y martells que serveixen per la casa de la tenalla.
Ítem, una bolsa de cuyro vella, y dins de ella los
encunys de anar a posar ploms als valluters, y altre encuny per anar a tellar a dits valluters, ab
una famella y una tenalla.
Ítem, altra bolsa com la propdita, y dins de ella
un encuny ab sa famella de anar a posar ploms a
las robas de llana.
Et incontinenti dictus Jacobus Rossinyol praemissis
auditis dictae requisitionis vigore dictas res, tales
quales ipsae sunt, acceptavit et eas confessus fuit habuisse et recepisse in suis propriis respective spetiebus
per realem traditionem sibi factam per dictum Pe1608

Número 69.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Estant esperant en Agramunt la resposta de sa
excel·lència, la que remetí a vostra senyoria lo
divendres per propi, en estos tres ho quatra dias
que se entrevingué lo propi hentre ida y buelta
de Barcelona, per no aver encontrat a sa
excel·lència a Martorell, me vingué un oma en
cassa dient si tindria gust de oir-lo, que tenia que
comunicar en mi cosas de molta importànsia.
Entrí’l dins de un aposiento y li diguí que digués, que lo oyria en molt gust, y l’om respongué que primerament li avia de donar paraula de
no descubrir-lo en ningun temps, com a cavaller
y com a sacerdot, que ell me descubriria un frau
que suportava mols milanars, de què here testimoni de vista quant lo descarregaren los machos
en lo lloch a ont se troba dit frau. Y concivent jo
que l’ome parlava en algun temor lo animí
quant poguí, donant-li una paraula, com a qui
era y com a sacerdot, de què estigués segur no. l
descubriria en ningun tems y que ho tindria com
a secret de comfesió. En lo punt me digué: «Senyor oÿdor, yo denuncio a vostra mercè trentanou càrregas de balas de diferens mercaderias
que venian de Fransa. Las quals descarregaren
en casa del doctor Juan Batista Motas, del Pont
de Claverol, y una càrrega que·n caigué al riu de
Noguera, que no sé si l’an trobada. Feyan lo número de 40 y estas aseguro que las he vistas; altres nou càrregas he sentit a dir (h)y avia més,
però con tenian mig dia més de temps, //2v // las
quals se’n aportaren sos amos, no puch dir a vostra mercè a ont auran fet cap, que segons no las
volgueren fiar ahont deixaren las altras judico
a. carta intercalada entre els folis 470v i 471r del trienni
1695-1698.

devien ser las millors. Y com so un pobre oma de
ma cassa, carregat de obligacions, y aver passat la
veu que totas estas mercaderias anaven per sa excel·lència, sobre aver dos dias que·m trobo en
esta vila de Agramunt, ha ont he vingut per saber que vostra mercè (h)y hera, no me avia hatrevit acusar-li dit frau per temor no me’n vingués algun mal». Al que li he respost que
estigués alegra y descansàs, que per dit respechte
no li’n vindria ningun; y avent-me demanat li
donàs alguna cosa per a poder-se’n tornar en sa
casa li doní dos rals de vuyt y lo fiu quedar en
casa per temor no donàs soplo en altra persona,
ab la escusa de què avia de escriure una carta
aquella nit al sos-veguer de Pallàs y que al matí
se la·n podria portar. Y luego busquí un moso
bon caminador y escriguí al diputat local d’esta
vila per a què fes luego rebuda ma carta la regoneixensa en lo lloch mensionat per dit ome, que
caminàs nit y dia, com ho (h)a echsecutat de la
matexa manera y arribant en esta vila lo dia deu a
la nit. Posaren en exsecusió lo dia onse al matí lo
que avia ordenat a dit diputat local, conferin-se
en casa de dit doctor Motas ab tota la comitiva
necesària per fer dita aprensió, y no fou posible
apèndrer més de setsa càrregas y mitja de roba. Y
sabent de què no se avia lograt mon intent pugí
luego a cavall y me’n vinguí de·n de Agramunt a
esta vila, caminant tot lo dia en lig del sol, per ser
llarga la jornada, fent pausa a una ora de destrichte fins a guardar la nit per no ser descobert;
donant orde amb scrits en ninguna manera diguesen a ningú que·ls preguntàs qui era, sols
que responguessen era un capellà que venia de
Aragó; y me’n // 3r // aní dret al ostal, des de
aont enviÿ a buscar lo diputat local, y li diguí que
a punta de dia me fes venir tots los oficials necesaris, arrendador de la bolla d’esta col·lecta, sosveguer y fadrins per a acompanyar-nos, lo que
posaren en execusió a la ora mensionada. Nós
partírem luego en cassa del doctor Mottas, que
dista tres oras y mitja d’esta vila, y entrant de roldo en sa cassa lo cridí apart en un aposiento,
dient-li si tenia ganas de voler-se perdre ell y tota
sa casa li seria molt fàcil si me ocultave un alfiler
de tot allò que·m constave avian descarregat en
sa cassa. Al que·m respongué que aver sabut la
primera vegada de què anaven per orde meu no
sols los auria donat tot quant tenia, però encara
auria dexat sas cavalcaduras y auria anat acompanyant las càrregas a ont aurian tingut gust;
que ell en aquesta matèria no·y sabia ni tenia altra cosa més que una simple recomendasió de
Pau Julià y son company, qui arribaren en sa cassa en hocasió de una gran pluija reijant de aigua
a las càrregas, demanant-li los deixàs posar baix
encubert per a poder regonèixer y desfer lo que
estigués més mullat; com en effecte és la pura veritat, per aver-nos ensenyat moltes pesas y fardos
estesos que encara estàvan umits, los quals des1609

prés de tornar a compondre’ls com estàvan antes
feren lo número de vint-y-dos càrregas y mitja;
que per ser ja tart y tenir los machos apunt per a
portar-(h)o en esta vila no prengueren més que
lo inventari de las càrregas, així com las aviam
trobadas. I·ns digué que de la càrrega que se avia
perdut per lo riu tenia carta de Juan Joseph Capella, que se’n avia trobat ja una bala que era de
panyos, que ell la tenia en son poder. Y dit Mottas me entregà lo passaport de sa excel·lència
junt ab lo albarà de despaig del tauler de Esterri
// 3v // junt lo despaig de Juan Joseph Capella,
colechtor del dret de General, còpia dels quals
remeto a vostra senyoria per a què vege quant
declarada tenim la justícia per tantas raons: La
primera, per aver pasat dos taulas antesedents
sens denunciar; la segona, és perquè a ont denunsia no dóna lo manifest; de la tersera, part
del que·y (h)a en lo inventari la tersera part no
aver posat ploms ni sera a la roba, y ja que lo tauler no se agués trobat ab prou ploms per a posar
en dita roba avia de fer albarà de remesa per a
què los posasen a la primera taula; y lo més sensible és que un ofisial de vostra senyoria puga fer
fe de allò que no (h)a vist sols per desfraudar lo
dret, pues lo tems que estigueren a ont se feren
los albarans no·y avia temps sols per regonèixer
una càrrega. Aïr al matí nos posarem a pèndrer
lo inventari que va inclús junt ab esta, y al que
estàvem a las nou oras arribà lo alferes Peyrí ab
las cartas de vostra senyoria, y encontinent pugí
al cavall y me’n aní a la vila de Sort; fent juntar
luego lo consell los proposí lo estat en que·s trobava Barcelona y que tenia orde de que fesen sometent general <h>o aquel major esfors que fos
posible y com ja tingués antemano feta la planta
de sis-sens òmens fins que lo sos-veguer fes la
planta de nou duplicada. Al que·ns respongueren que descansàs, que farian tot quant jo voldria, que sols sentian la brevedat del tems que
demana sa excel·lència, que ells no·ls quedava
sinó dos dias de temps, que estos no eran bastans per a donar lo avís a las valls més sercanas a
la frontera, però que farian tot quant seria posible, tant en la brevedat com en lo número. Y
luego, després de dexada la recomendació al
sos-veguer, me’n torní a esta vila, a ont avia enviat un fadrí perquè me tinguessen junt lo consell en arribar, a ont en aver baixat de cavall me’n
aní a fer la sobredita representació // 4r // y me
respongueren lo matex que los de Talarn.
Aquest matí me (h)a vingut lo sos-veguer ab la
llista del repartiment del servey (h)a de fer cada
poble, y segons la planta passaran de mil òmens
ab quatra capitans y demés officials. E li (he) dit
a dit sos-veguer recomanàs a tots los governadós
de les valls, que són quatra, o sis, que acompanyasen personalment la gent de son districhte y lo
sos-veguer la de aquest paratge fins a entregarlos a ont mana sa excel·lència, per anar-(h)i de
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millor gana y no ser tant contingent la fuga faré
quant puga per abreviar la marxa. Y tornant a
continuar lo inventari, com és cosa tan llarga y
costosa de compòndrer las balas després de averlas desbalixadas, que fins vuy mol tart no se (h)a
pogut conclòurer y me (h)a privat de cumplir
més prest y participar a vostra senyoria nova tant
alegre, donant-li la norabona y me la dono a mi
matex per aver lograt esta hocasió tant al servey
de vostra senyoria com del benefici de la Diputació, que segons lo que ma pobra capasitat alcansa crech que és frau ben desuspitat. Sols sento
que en la present estació se tròbia en tal endret,
pues a la primera notísia malencòlica de Barcelona, a vista de la mala comprensió en què està lo
vulgo, de dit frau temo no·l cremasen sens lu
p(e)rill de quatra micalets y altres contingènsias
que poden susseir, trobant-nos en un asesor
inútil <h>e indeterminable que no·u despachara
ab la brevedat que lo tems demana. Per lo que
fas est propi a vostra senyoria per a què ab tota
brevedat me instruesca ab tota individuació lo
que dega fer en aquest particular, pues tots mos
desig(s) no espiran més que asertar en lo donar
gust a vostra senyoria. Y quant no·y aige reparo
per los capítols de Cort <h>o altrament en què a
vista dels perills expresats se puga translladar dit
frau antes de ser declarat és //4v // cosa de transportar-(h)o ab un dia y mig en Agramunt, <h>o
a (o)nt vostra senyoria tinga gust, pues ab la mà
del veguer tinch tots los machos vull pagant-los
son jornal, com me valguí ja en lo transport a
ont era. Tinch que dir a vostra senyoria que per
si acàs aurian renunsiat los arrendadors los
arrendaments de General y Bolla me diga la providènsia sea de donar en aquest paratge, sent lo
col·lector de dret de General tan indigne de veu
per ningun ministeri de vostra senyoria y és tal
que se’n pot témer una antilata del dret de la exida de las llanas, que no és de tant poch momento que no pàsia esta tersa de dos mil y sinch-centas lliures segons lo corrent dels demés anys.
Poso en notísia de vostra senyoria com lo ofisial
de la Capitania en lo punt sabé nostra aprensió
féu propi a Jaume Saonès, participant-li esta notícia, y després me vingué a casa ab molta cortesania demanant-me li fes mersè de denunsiar-li
dit frau <h>o bé de donar-li còpia del inventari,
que jo no avia de voler que ell tingués algun
maldecap per sa omisió. Al que li responguí que
yo menos que tingués orde de vostra senyoria
no faria una cosa altra, que si cosa se devia donar
de drets de Capitania que se li degués que lo
concistori no faltaria en satisfer fins un àpise. Lo
diputat local d’esta colechta, qui és lo doctor
Bonifaci Garcés, prevere, necesita de una delegació apostòlica, per aver-(h)i cada instant diferents fraus en parts sagradas y eglesiàsticas, lo
que no podrà remeiar vostra senyoria per lo matex propi, asigurant a vostra senyoria que és on-

rradísim; y lo notari, qui és Juan Francisco Grau
se (li) deu lo que no és ponderable, que ademés
de sa rechtitud y zel té en servir a vostra senyoria
és oma de tanta resolució que chocarà ab quans
incomvenients pugan sobrevenir // 5r // perquè
a vostra senyoria no se li frauda sos drets, y de
linda capasitat, a qui vostra senyoria pot afiansar
qualsevol diligènsia, que·l fa digne de tenir en
memòria vostra senyoria quant (h)y aige ocasió
de benefisiar-lo; no menos lo arrendador de las
bollas d’esta colechta, que per sa part cumpleix
molt bé sas obligacions, y lo pobre se desespera
de veure que despré(s) de aver-se mort en apèndrer diferents fraus lo asesor los deixa yaura sens
donar-(h)i una plomada. Vostra senyoria perdònia d’esta relació tan llarga que ab tantas sircunstàncias juntas no·m puch ser-ne tant breu
com fan en palàcio. Déu a vostra senyoria guarde molts anys, com li suplico. Trem y juny, a 17
de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa les mans
de vostra senyoria son major y més segur servidor.
Gerònim de Valls.

471r
/6r

1610

Número 70.
Còpia dels partits continuats en lo inventari
pres de la roba que donà orde lo molt il·lustre y
fidelíssim senyor oïdor Valls al diputat local de
la vila de Trem, pres lo dia onse de juny 1697 en
casa del doctor Juan Baptista Motas, del Pont
de Claverola. Que són los següents:
Primo, una bala de número 26, ab tres pesas
panyo blau, sens cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 2, ab tres pesas de cadisos,
dos pesas vermellas y una blava y una pesa de
panyo blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab dos pesas de panyo
groch y una pesa de blau, totas cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pesas de panyo
blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pesas de panyo
vermell, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 6, ab tres pesas de panyo
vermell, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 40, ab tres pesas panyo
blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 31, ab tres pesas panyo
blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 4, ab dos pesas grogas y
a. inventari intercalat entre els folis 460v i 461r del trienni
1695-1698.

Altra bala de número 15, ab dos pesas de panyo,
una de groch y altre de blau y una pesa cadís
vermell, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 52, ab dos pesas de panyo, una pesa vermell y altre de blau y una pesa
de cadís vermell, sens plom ni sera.

una de blau de panyo, que juntas són tres, totas
cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 23, ab tres pesas panyo
blau y una pesa de cadís vermell, totas cap y cua,
sens plom ni sera.
Altra bala de número 22, ab dos pesas de panyo
blau y una de vermell, que és cadís, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 32, ab tres pesas de panyo
blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 60, ab quatra pesas de cadisos, dos de blavas y dos de vermellas, cap y
cua, sens plom ni sera.
6v
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Altra bala (de) número 18, ab tres pesas de panyo groch, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 47, ab tres pesas de panyo blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pesas de panyo
blau y una pesa cadís blau, totas cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala (de) número 7, ab tres pesas de panyo,
dos de vermell y una de blau, totas cap y cua.
Altra bala de número 42, ab tres pesas de panyo, dos pesas blau y una pesa vermell, totas cap
y cua, y també una pesa cadís vermell, sens plom
ni sera totas.
Altra bala sense número, ab tres pesas de panyo
groch y una pesa cadís blau, totas cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala (de) número 41, ab tres pesas de panyo groch y una de cadís vermell, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 24, ab tres pesas de panyo
blavas, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 61, ab quatra pesas de cadisos vermells, totas cap y cua, sens plom ni
sera.
Altra bala de número 21, ab dos pesas de panyo
groch y una pesa de cadís vermell, totas cap y
cua y sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab dos pesas de panyo
vermell y una pesa de blau, totas cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala (de) número 13, ab tres pesas de panyo vermell y una pesa de cadís vermell, totas
cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pesas de panyo
grochs y una pesa de cadís vermell, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 51, ab panyos fins entre
pesas y escapolós sis trosos, sens plom ni sera.
Altra bala de número 48, ab tres pesas de panyo
blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 46, ab dos pesas de panyo
blau y una pesa de cadís musco, totas cap y cua,
sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 14, ab dos pesas de panyo vermell y una pesa de cadís blau, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
1611

Còpia dels partits continuats en lo inventari
pres per orde del molt il·lustre y fidelíssim senyor oïdor Valls lo dia 15 de juny de 1697 pres
en la cassa del doctor Juan Baptista Motas, del
Pont de Claverol. Y són los següents:
Primo, un baül de fusta cubert de pèl y cuberta
de tela enserada, que componia bala de número
1:

7v

Un gambeto de panyo fi escur, folrrat de ruans
curs plateats, sens guarnir.
Una xupa de panyo blanch guarnida ab galó de
or y botons de fil de or fi, folrrada de tafetà del
matex color.
Un justacós de panyo refí de color de perla,
guarnit ab galons de or y plata a modo de alamaras, ab botons de fil de or, folrrat de primaveras del matex color.
Tres canas y un pam carro de oro color de cendra, sens plom ni sera.
Un justacós de panyo reffí, guarnit ab alamaras
de relleu de or y botons de fil de or y color de
cendra, folrrat de taffetà plateat.
Una xupa de espoliu ab flos de or, color plateat,
guarnida ab galó de or y botons de fil de or, folrrat de tafetà blanch.
Tres canas carro de oro blau, sens plom ni sera.
Una casaca de grana guarnida ab galó de or, botons de fil de or, la gira de espolín color perla,
ab flos de or, folrrat de tafetà color de perla,
sens plom ni sera.
Onse canas tafetà de mostras de color lleonat,
ab flors de seda moradas, perla y altres colors,
sens plom ni sera.
Sis canas, set pams espolín color de perla a la
domasque, ab flors de or y flos de seda, de diferens colors, sens plom ni sera.
Deu canas y mitja de tafetà de 4 1/2 doblet, color lleonat, sens plom ni sera.
Tres canas y un pam tafetà color de perla de 4
1/2 de enpla, doblet, sens plom ni sera.
Una cana y sis pams espolín de or negra, ab flos
de or a la domasquina, sens plom ni sera.
Dos canas y tres pams espolín blau, ab flos de or
y plata, sens plom ni sera.
Divuit canas tafetà lleonat de mostres, ab flors
de diferents colors, sens plom ni sera.
Onse canas y mitja tafetà color de aurora, ab flos
de seda de diferents colors, sens plom ni sera.
Quatre canas, sinch pams espolín de mostres a
la domasquina, color de castanya, ab flos de or,
sens plom ni sera.
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Dos canas, set pams espolin color de perla a la
domasquina, ab flors de or y seda de diferens
colors, sens plom ni sera.
Una cana, set pams domàs carmesí ab flors de
or, sens plom ni sera.
Uns balons de panyo fi, color de sendra, guarnit
de galons de fil de or, ab botons de fil de or,
sens cera, folrrat de tela blanca.
Un brídacu de serrell de fil de or y plata folrrat
de tafetà de aiguas, color carmesí, ab ànima, de
pes tende una lliura, sis onsas, dos quarts y dos
argensos, sens plom.
Una banda de rret de fil de or ab serrell de fil de
or, ab sos caps de fil de or, de pes de dos lliures,
sinch onsas, sens plom.
Altra banda de fil de plata de rret ab serrell de
plata, guarnida ab sos caps de plata, al cap de
pes tende dos lliures, sens ploms.
Dos lliures, sinch onses y tres quars galó y punta
de or, sens ploms.
Quatra rodets fil de plata y quatra de or, que
tots pesan una lliura, quatra onsas, sens plom.
Galons y puntas de plata de pes sinch lliures,
dos onsas y un quart, sens plom.
Una grosa de botons de fil de or de pes ab lo
cartró dos lliures, dos quars.
Una grosa de botons de fil de platta de pes dos
lliures, una onsa y dos quarts ab sos cartrons, y
en dit baül no·y (h)a rres més.
Uns cartrons, una banda de fil de or, ab sos serrells y caps de fil de or, de pes dos lliures, tres
onses y dos quars, sens plom.
En los matexos cartrons altra banda de rret de
plata, guarnida de sarrell y caps de or, de pes
dos lliures, sinch onses, dos quars, sens plom.

9v

Una caixeta de fusta clavada y dins ells lo següent:
Primo, una creu de gaseta ab una piqueta trencada.
Altra creu de gaieta ab peu, sensera.
7 grosas botons de gaieta.
Uns fils de gravats fins.
Una arquilleta de gaieta ab gafets de plata.
Un tinter de gaieta.
Dos candeleros ab sos peus de gaieta.

Un baül de fusta ab pany y cubert ab tela enserada, que compon bala, y és de número dos, y
dins ell ya:
Primo, quatra pells camusas negres.
Dos parells mitges de estam color de grana, sens
plom.
Dos parells mitges de estam blaves, sens plom.
Sis pesas ruans crus, sens plom, cap y cua.
Dyvuit parells mitges de estam fines, diferens
colors, sens plom.
Quatre parells guans diferens color, sensillos.
Tres parells mitges fines de estam, sens plom.
Una capsa ab dos perrucas.
Dos parells camusas negres.
Una bala de número 34, y dins ella ya un baül
ab pany y ferro de maleta, y dins de ell ya sexanta-tres pelucas y peloquins.
Un sach ab cabell, de pes setanta lliures.
Altra bala de número 1, y dins ella un baül cubert
de pell, ab tela enserada, ab pany, y dins ell 15 peces mitges de estam finas, sens plom ni sera.
23, 2 1/2 tafetà negra de llustre de 4 1/2 sens
plom ni sera.

11, 2 1/2 lliuras color de perla, ab diferens
mostres de diferens colors.
11, 2 1/2 lliuras color blau de mostres de diferens colors, sens plom ni sera.
11, 2 1/2 lliuras de castanya de mostres de diferens colors, sens plom ni sera.
11, 2 1/2 lliuras encarnat de mostres de diferens colors, sens plom ni sera.
11, 2 1/2 lliuras color de perla gridalín y altres
colors de mostres de diferens colors, sens plom
ni sera.
11, 2 1/2 lliuras vert de mostres de diferens colors, sens plom ni sera.
11, 2 1/2 lliuras encarnat ab mostres de diferens colors, sens plom ni sera.
11, 2 1/2 lliuras groch ab mostres de diferens
colors, sens plom ni sera.
12, 1 1/2 setí de mostres de domasquillo ab
flors de or, sens plom ni sera.
7, 1 1/2 espolín color de perla a la domasquina
ab flors de or, sens plom ni sera.
11, 4 1/2 espolín color vert a la domasquina,
ab flors de or, sens plom ni sera.
8, 6 1/2 espolín carmesí a la domasquina, ab
flors de or, sens plom ni sera.
11, 6 1/2 espolín blau a la domasquina, ab flors
de or, sens plom ni sera.
1 dotsena miralls guarnits de plata, ab sas bosas
de llana de mostras, y són los dits de faltriquera.
14 pesas diferens colors, de pes juntas 6 lliuras,
6 onsas, 2 quars, 2 arrobas.
39 fiolas de aiguas ditas de la reina de Ungria.
28 parells mitges de estam diferens color finas,
sens plom.
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Altra caiseta de fusta, y dins ella ya:
Un escriptori de gaieta ab guarnisió de plata.
Una arquilleta de gaieta ab guarnisió de plata.
Un ermariet petit de gaieta guarnit de plata.
Un cofret de gaieta guarnit de plata.
Una piqueta ab sa creu de gaieta.
Altra creu petita de gaieta, ab son peu.
Altre creu petita de gaieta.
Altra arquilleta de gaieta ab guarnisió de plata.
Altra piqueta de aigua beneïta de gaieta.
Altra piqueta dita.
Uns fils de gravats.
Sinch creus petitas de gaieta.
Quatre garrafillas de gaieta guarnidas de plata.

Dos tabaqueras de gaieta guarnidas.
Una creu de gaieta gran, ab son peu.
Dos piquetas de aigua beneïta.
Dos candeleros grans de gaieta.
Dos dits petits.
Dos garrafillas guarnidas de plata.
Dos capsas de tabaco de gaieta guarnidas de
plata.
Un cofret de gaieta guarnit de plata.
10 grosses botons de gaieta.
Dos rastres de grans de gaieta.
Una bala de número 29, cuberta de sarpellera, y
dins ella vuytanta-dos sombreros de codebech
negra, guarnits de plata falsa.
Una bala de número.

10v

Altre baül cubert de pell, ab enserat y desobre
serpallera, ab pany y clau, y dins ell ya:
Primo, ya una cora de xambra de tafetà lleonat
de diferens colors, folrrada de tafetà blau, sens
plom.
3 1/2 de panyo fi, color de sendra, sens plom ni
sera.
Uns balons de camusas finas grogas a la birulé.
7, 3 1/2 lliuras color de almesca de escata de
peix, sens plom ni sera.
Una dotsena de tovallons y unas estovallas ab
flors de domàs, sens cosir, sens plom ni sera.
Altra dotsena de tovallons y unas estovallas ab
flors mostres, a la domasquina, sens plom ni
sera.
24 peces de guans guarnits de diferents colors,
ab sos serrells de seda y alguns ab algun fil de or.
4 dotsenas guans fins llisos.
Una pessa de palamdongas color de ponsó.
Una capsa ab nou fils de perlas falsas, que a cada
fil ya nou rastres.
Una capsa ab sis llassos de fil de or, so és, quatre
de or y dos de fil de or y plata.
Sinquanta-sinch garrafillas de aigua de la reyna
de Ungria dins de una capsa de fusta.
Deu miralls de faltriquera ab estampilla de plata
ab sas bosas de llana.
Set parells mitges fines de estam, color de ponsó, sens plom.
Un parell de mitges de casto, color de foch, de
la birulé, sens plom.
Dos parells de guans fins guarnits.
Una pessa de llana de color de ponsó y tres pessas de llana de pelengai, color de ponsó.
Sis dotsenas guans comuns llisos.
Un sach ab cabell de pes diset lliures, tot junt.
Una capsa de fusta ab una arquilleta de gaieta
dins de uns gafets de plata.
Dos pesas panyos grochs, cap y cua, una pesa
panyo blau, dos pesas panyos blaus més fins,
dos pesas panyos vermells, tots sens plom ni
sera, y tots cap y cua.
Una pessa de cadís vermell ratinat, cap y cua,
sens plom ni sera.
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Una canastra que compon bala de número 3, y
dins de ella ya tres pessas ruans grosas, sens
plom.
Una pessa erbage negra, cap y cua, sens plom ni
sera.
Quinsa masos fil blau.
En la matexa canastra ya una caixeta de fusta
sense pany que ya sinquanta-sis parells de plomes negras de crapasos.
Una bala de número 4, y dins de ella una canastra cuberta ab serpall, y dins ya una pessa cadís
vermell sens plom ni sera, cap y cua.
Una pessa ruans blanchs, cap y cua, sens plom.
Una capsa de fusta ab nou plomas de sombrero
negres dins.
Diset masos fil blau.
Dos dotsenasa tovallons y dos tovallas de ginesta.
Una canastreta dins dita bala, y dins de ella ya
quinsa plechs de pells de crapasos, que n’ià dotsa pells en cada plech, ab tres pells de solteras.
Una bala de número 30 cuberta ab xarpallera,
ya una caixa ab sinquanta dotsenas de jochs de
cartas.
Altra bala de número 58, dins ella una canastra
ab vuytanta sombreros de codabech guarnits de
plata fals, folrrats de sengla.
Dos plechs de cordons de plata falsa per dits
sombreros.
Altra bala de número 28, que dins ya una caixa
cuberta de xarper, que ya dins vuytanta sombreros guarnits de plata falsa de codabech.
Altra bala sens número, y dins ella una canastra
cuberta ab serpellera, ya una dotsena mitges endrapadas finas, sens plom.
Una cana y set pams panyo refí, color de plom,
ab mescla, sens plom ni sera.
Tres canas, tres pams panyo refí blancacho, sens
plom ni sera.
Tres canas y un pam panyo refí color cabellat,
sens plom ni sera.
Trenta-nou peces de pells de crapasos.
Vuyt pells de camusses fines, grogues.
Una dotsena de mitges de estam fines encarnades, sens plom.
Dotsa pells de camusas finas grogas.
Vint-y-quatra masos de fil de diferens colors.
Una capsa ab sis crapasos d’espolín dintra, ab
crestas de plomos, sens sera.
Altra capsa que dins ya set parelles mitges fines
color de ponsó de estam, sens plom, un parell
ab quadrillos de or.
Tres parells mitges de estam fines, color griset,
ab quadrillos de or, sens plom.
Dotsa vanos grans de paper.
Sis vanos dits petite.
Una cota de xambra de diferens flors de or, color de perla, forrada de color encarnat, sens sera.
a. a continuació ratllat y dos.
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Altra bala número 4, ab xarpallera, y dins de ella
ya una canastra ab tres pessas coroninas, sens
plom ni sera.
Una eixiringa de estany ab sa capsa.
Dos tovallas y dos dotsenas tovallons de ginesta.
Trenta-quatre pessas y mig rosetas de mosos de
cavalls de bronse.
Dotse masos fil blau.
Vint-y-quatra plechs botons de llautó en rastellats.
Nou grosas de botons de llautó en dotsenats,
clavats en paper.
Altra bala número 3, ab xarpallera, y dins de ella
ya sis grossas botons de estany petits.
Sinch papers de botons de estany grosos gravats.
Vint-y-tres papers de botons de llautó.
Sinch papers de gafets de llautó de capas.

11r

Altra bala de número 53, ab xarpallera, y dins
de ella ya:
Primo, una pessa de pany fi blancha, cap y cua,
sens plom de General.
Altra pessa panyo refí blau, cap y cua, sens plom
ni sera.
Altra pessa panyo refí negra, cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala de número 11, ab xarpellera, cap y
cua, ab tres pessas panyos vermells, sens plom ni
sera.
Altra bala número 10, ab xarpallera, ab dos pessas panyos vermells, una panyo blau y una pessa
cadís vermell, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 9, ab tres pessas panyos
blaus y una pessa cadís blau, totas cap y cua,
sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pessas de panyos, una groch, altra blanca y altra amusco, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala número 12, ab tres pessas panyos vermells, cap y cua, y una pessa cadís blau, cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 49, ab tres pessas panyos
blaus, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 36, ab tres pessas panyos
blaus y una pesa cadís blau, totas cap y cua, sens
plom ni sera.
Altra bala sens nombre, ya una pessa de mitja
grana, cap y cua, sens plom ni sera, y dos pessas
panyos blau y una pessa cadís vermell, totas cap
y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, qui ya tres pessas panyos grochs y una pessa cadís vermell, totas cap
y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 39, qui ya tres pessas panyos blaus y una pessa cadís musco, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 23, ab quatra pessas panyos blaus, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, ab tres pessas panyos
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vermells y una pessa cadís vermell, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 37, ab quatra pessas panyos blaus, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 8, ab tres pessas panyos
grochs y una pesa cadís blau, totas cap y cua,
sens plom ni sera.
Altra bala número 19, ab tres pesas panyos
grochs, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens nombre, ab dos pessas panyos
blaus y altra pessa panyo groch y altra pessa cadís gris, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala número 1, que ya dos pessas panyos
blaus y una pessa de panyo escur y una pesa cadís blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala sens número, que ya tres pessas panyos blaus y una pessa cadís blau, totas cap y
cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 5, que ya tres pessas panyos vermells, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala de número 18, que ya tres pessas panyos grochs, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 4, ab tres pessas panyos
vermells, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 20, que ya tres pessas
panyos vermells, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 17, ab tres pessas panyos
grochs, cap y cua, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 50, que ya dos pessas
panyos vermells de millor calitat, enbolicats ab
tela verda, cap y cua, sens plom ni sera, junt ab
tretsa canas sarfa plateada, sens plom ni sera.
Altra bala (de) número 44, que ya tres pessas
panyos blaus y una pesa cadís vermell, cap y cua,
sens plom ni sera.
Altra bala sens número, que ya tres pesas panyos
blaus, cap y cua, sens plom ni sera, ab onse dotsenas y mitja cartas de jugar.
Altra bala (de) número 54, que ya dos pesas de
panyos vermells y una pessa panyo blau y altra
pessa cadís blau, totas cap y cua, sens plom ni sera.
Tres parells botins a la diagonal.

Número 71.
Dona Francisco Antonio Fernandes de Velasco y
Tobar, cavallero de la orden de Santiago, del Supremo Consejo de Guerra, virrey y capitán general del principado de Cataluña y capitán general del exército, etcétera.
Concedemos libre y siguro pasaporte a Joan Vandanet y a Pablo Julián, negosiantes de esta ciudad, para hir a Francia montados en cavalgaduras mulares, hiendo acompanjados de dos mosos,
a. passaport intercalat entre els folis 470v i 471r del trienni
1695-1698.

Tinch revista lo sobredita mercaderia jo, infrascrit, vuy en Sort, als 13 de juny 1697.

el uno a pie y el otro a cavallo en una mula. Y ordenamos y mandamos a todos los menistros de
guerra y justicia majores y menores a nuestra jurisdicción sujetos y a los que no lo son encargamos
no le pongan embaraso ni impedimiento alguno
en su viage, que ansí conviene. Dada en Barcelona, a 5 de abril de 1697.
Don Francisco de Velasco, etcétera.
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Joan Joseph Capella, col·lector del dret dea General.
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Número 75.

Don Francisco de Osio Salazar.

Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.

Su excelencia concede pasaporte a Juan Vandanet y a Pablo Julián para hir a Francia acompanyados de dos mosos, como arriba sea expresa.

Estas breus són per participar a vostra senyoria fidelíssima com havent passat ab tota diligència lo
camí so arribat en esta vila, trobant-se fora de ella sa
excel·lència, a visitar la gent que estan en la montanya sobre Sarrià. Y havent arribat ja de nit he fet
participar a sa excel·lència per medi de don Joseph,
mon fill, y del doctor Alòs mon arribo y que estava
prompta per posar-me a sa obediència en la forma
que vostra senyoria me tenia previngut. Però havent insinuat sa excel·lència que demà se partia
molt matí per anar a Sant Geroni de l’Abron, ahont
se troba lo tinent general Otarza, y que havia de
aparèxer mal ma visita, he demanat audiència per la
matexa nit. Com en effecte ho he executat aserca
de las 10 horas, sens ninguna ceremònia de massa
ni insígnias, axí per ser de nit com perquè no se ha
trobat en tota la vila un sol tros de atxa. Me ha manifestat sa excel·lència molta gratitut y estimació y
penso anar-lo assistint demà dematí per haver-me
dit gustava anàs servir-lo.

Número 72.
Perb entrar del regne de Cathalunya deixau pasar
de Joan Vandamer, de Barcelona, ab sos companys e o traginers, 1.344 panyos comuns de tots
colors, 1.000 cadís retinat, 260 sombreros, sinch
groses y mitja cartes de jugar, perruques y cabells
120 lliures, 100 teles crues, estofa de seda de
mostres, 130 groses botons de or, dotse marchs
de galó de or y plata, quatre vestits, tres guarnits
de or y plata y un llis, 9 xamellot fi ab dos trosos,
26 parells de guans guarnits, deu dotsenes parells
de guans comuns de home y dona, 10 dotsenes
fioles de aigua de la reina de Ungria, sis fils perles
falses, 17 parells mitjes de estam, dos dotsenes de
miralls de faldriguera, 100 tafatà de pelandengues, 6 dotsenes servilletes comunes, dos cotas
de xambra, 47 groses botons de llautó y estany,
240 parells gaffets grosos de llautó per capes, 46
masos de fil blau, 72 rosetes de coure, 6 carpasos
de criatures, 24 lliures fil de París, 26 pells de
moltó, 6 negres, 14 trosos de tafatà de quart y
mitg de difarents colors, toren 190, 4 dotsenes
mitjes de estam fines y comunes, 20 tafatà de
manto negre, una pesa arbàtgia negra més 6 parells de guans, 2 perruques, 65 parells plomes de
carpassos y nou plomes de sombrero. Primat tot
en ple sinch mil dos-centes qoranta-tres lliures,
diset sous y sis diners, que a rahó de quatre dinés
per lliura a toque al dret de guerra de la present
taula de la vila de Esterri de Àneu vuits-sentes setanta-sis lliures, quinse sous ha pagat lo dret en la
dita taula de Esterri, vuy als 2 de juny 1697.
Ha pagat 875 lliures, 15 sous.

Las novedats que he pogut recullir al arribar se
reduexen a què lo enemich molt lentament
abansa los ataques y és molt poch lo que dispara,
encara que per mar ha disparat ab lo vaxell altre
// 2v // vegada algunas bombas. Pero de tot vuy
per mar no han disparat. Lo exèrcit enemich se
manté acampat en los matexos paratjes y la nostra
gent també en la montanya, y per lo estat present
no se sap novedat particular, pero de la montanya
se ha vist esta tarda que uns batallons de la nostra
cavalleria envers la Creu Coberta han molt ben
peleat, que és quant al present se’m offereix dir a
vostra senyoria, a qui Déu guarde molts anys,
com desitjo. Molins de Rey y juny 24 de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa les mans
de vostra senyoria. Don Joseph de Meca y de
Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Lo albaraner de la taula de la vila de Esterri.
Portella.
a. a continuació ratllat contiene.
b. despaig intercalat entre els folis 470v i 471r del trienni
1695-1698.

1615

a. a continuació ratllat guerra.
b. carta intercalada entre els folis 473v i 474r del trienni
1695-1698.
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Número 76.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Las novedats que en lo dia present han arribat
en ma notícia són que en la nit passada, a las
onse, comenssà lo enemich a disparar ab gran
fúria bombas per mar y terra, que ab lo discurs
de la nit assegurant ésser estadas cerca de mil
bombas; y que també esta nit ha avansat la part
del ataque que tira al portal Nou, y que tot vuy
ha disparat per terra ab las baterias, encara que
de la ciutat li han llansat mayor foch.
Esta matinada unas mànegas dels tèrcios de la costa
y Granada han envestit temerariament la torre dels
Dominicos y de dins Pedralbas ha exit la cavalleria
de Fransa, que se han agut de retirar los nostres, havent-se ferit més de trenta y mort alguns vuit, entre
ells un bisarro capità del hàbit de Santiago.
Per desalotjar de dita torre de la Cortada, del
convent de Pedralbas, de la Lladó y altres de Sarrià al enemich són vinguts esta nit de Barcelona
tres canons colombrines de campanya, que las
pujaran a la cordillera de la montaña perquè altrament no poden baxar los nostros, puix ab espingarts des de dits puestos ahont francesos estan //3v // fortificats fan passar las balas de pes de
més de vuit lliures a la cordillera de la montanya.
Diu-se també est matí de la plaza hi ha agut una
sortida, però ni la certesa ni lo succés de ella fins
ara se ha ohit publicar.
Sa excel·lència manifesta viu sentiment de què
no puga ab la promptitut que anela aliviar a la
ciutat, a la qual he jo escrit per extrordinari participant-li mon arribo a esta vila. Restant jo
sempre disposat als ordes de vostra excel·lència,
a qui Déu guarde molts anys, com desitjo. Molins de Rey y juny 24 de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Beso les mans
de vostra senyoria.
Don Joseph de Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Número 77.
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
a. carta intercalada entre els folis 473v i 474r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 473v i 474r del trienni
1695-1698.
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Havent lo molt il·lustre senyor don Narcís Descatllar, enviat per esta ciutat a posar-se als reals
peus del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, arribat a la cort lo die 11 del corrent, y aplicat sas
diligèncias y medis per alcansar audiència de sa
magestat, la obtingué grata y privada lo die 15
del mateix, en la sala obscura a hont acostuma
donar-la als embaxadors. Y després de haver besat sa real mà y en ella posadas las cartas y papers
que acompanyavan sa representació, informà a
viva veu lo real ànimo de sa magestat dels treballs y perills d’esta ciutat y Principat, suplicantlo humil y encaridament per lo remey. Y sa magestat fou servit respòndrer: «Que mandaría
dar las órdenes necessarias por alivio de tan fieles
vassallos». Y havent estat molt de espay en dita
audiència, ab una rodilla en terra, li féu sa magestat vàrias preguntas, a las quals satisféu lo senyor don Narcís, segons nos ho avisà per la estafeta ab carta de 15 del corrent.
Ahir rebérem altra carta de dit senyor don Narcís Descatllar, escrita a 20 del corrent, per extrahordinari. En què avisa que per ocasió del que
nosaltres despatxàrem lo die 13, que arribà a
aquella cort lo die 18 a las sis de la matinada,
obtingué altra audiència privada de sa magestat
a las nou horas del mateix matí. Y que, posant
en sa real mà nostra carta, representà los imminents y pròxims perills en què se trobava esta
ciutat. Y que sa magestat, ohint-lo benignament, li respongué: «Mucho estimo tan fieles y leales vassallos. Mandaré dar las órdenes necessarias para su alivio»; y li preguntà entre altras
cosas si lo enemich havia mogut terra, a què respongué don Narcís que la ciutat // 4v // no les
escrivia, però que en cartas particulars li deyan
que recelavan la mouria a la part dels Caputxins,
que dista poch de la ciutat. Lo mateix die, a las
5 de la tarda, tingué audiència particular de la
reyna, nostra senyora, Déu la guarde, posant en
sa real mà nostra carta junt ab la representació y
notícia dels imminents perills se trobava esta
ciutat, que antecedentment havia posat en la del
rey, nostre senyor. Y li respongué la magestat de
la reyna: «Me aplicaré a todo lo que sea alivio de
aquellos vassallos».
Així mateix, avisa ab dita carta lo senyor don
Narcís que lo mateix dia 18 a la nit lo senyor
don Juan de Larrea, secretari del despaig universal, li digué de part de sa magestat que despatxàs un correu a esta ciutat per encaminar un
paper que escriuria en nom de sa magestat, lo
qual envià dit senyor don Joan de Larrea a las
dotse de la nit al senyor don Narcís, y fonch
motiu per a què despatxàs lo extrahordinari. Y
perquè en dit paper se recomana al senyor don
Narcís done a entèndrer y assegure son contengut en lo real nom de sa magestat a la Deputa-

ció, ciutat y bras militar, y ha de ser vostra senyoria en singularíssim consuelo lo entèndrer
ab tanta expressió lo gran afecte y carinyo ab
que sa magestat per sa gran clemència y benignitat ama y honra a esta ciutat y Principat y a
tots sos naturals, remeten a vostra senyoria la
còpia que va adjunta.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.
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Número 80.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Lo estat en què·s troba esta ciutat per la apretura del siti és de molt pitjor calitat que la que pogueren significar a vostra senyoria ab la última
carta del die 20. Perquè de las horas ençà, encara que se han continuat a las nits las surtidas,
procurant impedir lo treball dels ataques, per
rahó de las quals creurem haurà perdut lo enemich alguna gent y no menos nosaltres, però
sens embargo ha perseverat en avansar terreno.
De manera que ha posat sas baterias al tapiat de
Sanct Pere, tant poch distan de la muralla que
sens dificultat pot de allí obrir bretxa. //5r // De
ahont se veu quant imminent és lo perill.
Ajustàs en assò que·s ab tanta porfia lo disparar
bombas per mar y terra, particularment a las
nits. Que esta passada, a més de las de mar, que
no són pocas, ne ha disparat per terra ab 12
morters de set a vuyt-centas. En què compendrà vostra senyoria lo estrago y ruhina que
hi haurà en esta ciutat, encara que és molt per
alabar y donar gràcias a Nostre Senyor lo vèurer
la tollerància ab què sufran tots los naturals esta
llastimosa calamitat, efecte de la constància immutable en sa fidelitat.
Tenim clara notícia del gran fruyt han fet las
cuydadosas diligèncias de vostra senyoria ab la
solicitut de las numerosas llevas y multitut de
gent del pahís que·s troban ya convocadas a las
cercanias d’esta ciutat, a la disposició del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general; y que per acalorar estas assistèncias se troba
al costat de sa excel·lència lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar. De què donam
a vostra senyoria repetidas gràcias. Però com
vehem se retarda la exequusió de las disposicions per nostra llibertat, al pas que las operacions del enemich adelantan, com de sobre tenim referit, nos té ab lo cuydado que vostra
senyoria pot imaginar, però sempre disposats
per a obrar y sufrir tot quant inporte al real
servey de sa magestat, y promtes per a servir a
vostra senyoria en lo que vulle dignar-se emplear-nos de son mayor gust y agrado. Nostre Senyor guarde a vostra senyoria molts anys
en son mayor lustre. Barcelona y juny 24 de
1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria sos mayors servidors, que sas mans besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

1617

Las notícias que puch vuy participar a vostra senyoria són que en la sortida de despasair arribaren los nostres a desalotjar de la bateria los
francesos, de qualitat que alguns soldats se assentaren sobre las matexas pessas; y forem desgraciats en no poder-las enclavar, perquè lo<s>
soldat que aportava los claus fou malferit y ab la
bulla se perde(re)n los claus.
Continuaren a disparar bombas tota la nit passada, y també segons los tirs que observam crehem las han disparadas esta nit, tant per mar
com terra, augmentant-se de cada dia los estragos y ruïnas en los edificis. Y de dia dispara molt
la artilleria, axí del enemich con de la plaza, estant la una bateria a distancia ya de alguns 200
passos geomètrichs, encara que pot ser que esta
nit la agen ya més arrimada dret al lienço del
convent de Sant Pere, ahont se treballa ab gran
pressa per demolir dit convent per formar cortadura y contrabateria. Y encara que los de dins la
plaza estan molt animosos, però quedan ab
grans recels.
Lo enemich está vigilantíssim en acordonar-se y
atrinxerar. Y serà difícil poder-lo ròmprer. Aÿr
de matí se pujà la artilleria en Esplugas y formà
la bateria per desalotjar als enemichs de la casa
de Cortada, ab la gent que comanda don Francisco Vila y alguns mil cavalls. Y al haver disparat cosa de uns 30 tirs vingé lo enemich a socórrer-los, doblant ab cavalleria fins a número de
40 batallons, // 1v // y la infanteria anà prenent
la falda de la montanya, perquè la gent dels sometents anaren dexant los puestos vehent que
las balas arribavan a danyar-los, que mataran a
dos dels sometens de Reus. Y axí fou precís anar
retirant la artilleria y lo enemich salvà la gent de
la torre y abandonà dita casa, retirant-se a Pedralbes. Y pujaren la nostra artilleria sobre la
montanya de Sarrià, des de ahont ab quatre espingarts procuran a desalotjar al enemich de
aquells paratges. Lo que serà molt difícil, per estar lo enemich previngut ab canons y espingarts
a totas aquellas casas de la falda de Sarrià, ahont
se han fortificat. Que és quant puch participar a
vostra senyoria, restant sempre per lo que sia de
son mayor gust. Déu guarde molts anys a vostra
a. carta intercalada entre els folis 475v i 476r del trienni
1695-1698.
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senyoria, com desitjo. Molins de Rey y juny 26
de 1697.

a vostra senyoria molts anys, com desitjo. Molins de Rey y juny, a 26 de 1697.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, son segur servidor, don Joseph de Meca y de Cassador.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, son segur servidor, don Joseph de Meca y de Cassador.

Estimaré que se servesca de provehir-me de paper picat y algun plech de òstia, perquè ni assí ni
en Barcelona hi ha forma com provehir-me.
També participo a vostra senyoria com vuy pujaré ab sa excel·lència als paratjes de la montanya ahont se troba nostra gent. Y crec se farà alguna funcció.

Se servirà vostra senyoria de donar de refresch al
donador dels dos plechs 8 reals de plata.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Molt il·lustre(s) y fidelíssim(s) senyors diputats
del General de Cathalunya.
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Número 81.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Després de aver ia clos lo plech me ha enviat sa
excel·lència las cartas inclusas del senyor don
Juan de la Rea y la de nostre agent, que me ha
paregut devia jo desclòurer per quedar informat
de son contengut per lo que podia conduir de
conveniència en ocasió que importa tant no
pèrdrer temps en cosa, per la qual rahó també
concidero de importància y iusta corresponència que vostra senyoria me envie còpia de qualsevols cartas que vostra senyoria tinga tant de
Madrid com de la ciutat. Puix quant sa
excel·lència ab tota franquesa se serveix participar-me totas sas operacions e ideas, no aventme tingut oculta cosa alguna, des de que se partí de Barcelona no he jo de trobar menos vostra
senyoria la comunicació de quantas particularitats ocorran, avent admirat que age vingut a ma
notícia després de trobar-me en est paratge que
vostra senyoria avia tingut una carta molt afavorida de la reyna, // 2v // nostra senyora, sens
aver-na jo encara tingut còpia. Lo apreto ab què
se troba la ciutat de Barcelona me obliga a representar a vostra senyoria no sols que remete
exa poca gent que té en exa vila, ahont no aprofita y así pot fer fruit, sinó que també solicite ab
los senyors oÿdors eclesiàstich y real y doctor
Geroni Martí perquè ab tota presa vajen enviant
la gent falta de aquellas vaguerias, perquè lo senyor oÿdor militar se (h)a donat molt bona diligència en la remesa de la gent de Targa, avent
també arribat aÿr dos companyias molt numerosas de gent de Agramunt y Pons. Déu guarde
a. carta intercalada entre els folis 475v i 476r del trienni
1695-1698.
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Número 82.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Tres tinch rebudas de vostra senyoria, ço és, una
de 24, que la he rebuda ultimament per lo alfèrez Grori, altre de 25 sobre lo concernent a las
presents urgèncias y altre de 26 instant la provisió de la companyia vacant. Y responent a totas
dich a vostra senyoria que alabo la diligència de
haver fet venir eixa poca gent, que procuraré
unir-la a la companyia de Mon-roig. Y en quant
a la prompta provisió de la companyia la he feta
ab tal puntualitat que ja per mi tenia resolt lo
subjecte antes de tenir la carta de vostra senyoria, per sola notícia de què jo era extret, assegurant a vostra senyoria que he procurat recaygués
en aquell subjecte que me parexia tenia més servey en lo mateix tèrcio y seria de mayor empenyo.
En quant al estat corrent apar que ab lo contexto de la carta de 25 de juny vostra senyoria
me redargueix mas cartas sobre si escriguí que
lo siti de Barcelona anava lentament. Y si jo escriguí tal cosa fou error de la ploma, puix me
apar que lo que jo escriguí a vostra senyoria
quant expressí la paraula lentament fou que
aquell dia se disparava lentament. Y si estigués
en ma mia lo poder aliviar la ciutat de tants
graves hostilitats assegure’s vostra senyoria que
seria tot remediat. Y en lo que·m toca en representar a sa excel·lència pot vostra senyoria
assegurar-se que no ho omitesch, puix he dit y
representat tot quant ma curta capacitat alcança, y no menos vostra senyoria ha de estar
molt segur que sa excel·lència incessantment se
aplica en procurar // 3v // lo consuelo universal.
Però vostra senyoria ab sa gran intel·ligència
molt bé comprendrà quant(s) reparos, perills y
contingèncias de més precipitadas desgràcias se
oferexen, axí per la inferior qualitat y poca pera. carta intercalada entre els folis 475v i 476r del trienni
1695-1698.

manència de nostres milícies com per trobar-se
lo enemich ab la preocupació dels paratjes fortificat en ells, augmentant-se més lo reparo ab
la experiència de algunas funccions que jo mateix he vist y exprimentat, desenganyant-me de
la gran diferència hi ha del que jo discorria antes de venir, facilitant-me ab discursos las empresas favorables a la conveniència, al que ara
toco per mas mans, que és quant en resposta
de las tres cartas se’m ofereix dir a vostra senyoria, expressant las notícias d’estas últimas
24 horas en lo paper adjunt. Restant sempre a
la obediència de vostra senyoria, a qui Déu
guarde molts anys, com desitjo. Molins de Rey
(y juny) 27 de 1697.
Havent arribat a mas mans lo plech adjunt del
senyor oÿdor real lo he desclòs, y ha convingut
que jo sabés lo que contenia perquè vostra senyoria puga quedar informat de què dilluns lo
veguer de Lleyda feu propri a sa excel·lència
perquè ordenàs que ell devia fer la elecció de capitans de la vegueria, y no los pahers y ciutat. Y
havent sa excel·lència demanat sobre axò informe al doctor Alòs se conformà sa excel·lència en
escríurer y ordenar que la nominació de capitans no tocava a uns ni altres, sinó als llochs que
pagavan los sou(s), y que per qualsevol reparo
se oferís en assò acudissen al senyor oÿdor real y
que se estigués al que ell compondria, y en esta
conformitat escrigué sa excel·lència al senyor
oÿdor, ciutat y veguer. Y en lo demés que contenen los papers de embaxadas // 4r // sobre lo
servey de la ciutat, vostra senyoria resoldrà lo
que millor li aparega, y jo me alegraria se trobàs
medi per no haver de desembolsar nosaltres las
mil lliuras, però vostra senyoria ho resoldrà ab
mayor acert.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya.
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Número 83.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent jo cumplert en posar en notícia de sa excel·lència que me havia tocat per sort lo provehir la companyia del capità Roura he entès
com se pretenia que, essent mort dins la plaza
sitiada, pertanyia la provisió al senyor mestre de
a. carta intercalada entre els folis 475v i 476r del trienni
1695-1698.
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camp general que la governa. Però sa excel·lència ha procehit ab tanta galanteria que inmediatament ha dit daria la patenta al que jo nomenaria, ab que havent-li expressat que mon ànimo
era provehir-la a favor del ajudant Joan Montaner me ha aplaudit y alabat la nominació. Y axí
vostra senyoria podrà ordenar se li despatxe la
certificació en la forma acostumada, y també la
certificació de la resulta de aiudant a favor de
Narcís Vern, que és soldat de nostre tèrcio y
persona de ma satisfacció, y luego se’ls despediran las patents, perquè ab tota puntulitat acuden a sos puestos, com importa.
Est mitxdia, estant sobre taula ab sa excel·lència, ha vingut lo síndich de Masquefa a representar a sa excel·lència fos servit dispensar-los la
lleva, en atenció de tenir effectius dotze hòmens
en lo sometent y sobre lo contínuo trànsit del
camí real haver de tenir cada instant lo quartel
de las guàrdias. Ab que, havent sa excel·lència
confirmat los treballs de aquella universitat,
// 5v // se ha servit condescendir en dispensarlos la lleva de soldats, encarregant-me que ho
participàs a vostra senyoria; y també ha significat estar ab lo mateix dictamen ab los de Piera,
que també estan ab lo somatent y estan ab contínuo trànsit del camí real.
Poso també en notícia de vostra senyoria com la
ciutat y bras militar junts han fet una nova representació a sa magestat, Déu lo guarde, per
extraordinari, escrivint a la reyna, nostra senyora, formant dita representació ab una succinta relació del siti, treballs presents, constància de aquells dos comuns, repetit sacrifici de sas
vidas y hiziendas, ab rendida súplica de las més
eficaces assistèncias y remeys de què necessitan
los grans perills ab què se troban. Y per embaxada feren semblant representació ayer a la nit a sa
excel·lència, (ço és,) lo marquès de Rupit en
nom de la ciutat y don Anton de Oms per lo
bras militar. Y encara que respecte de sa
excel·lència sia la mia assistència una contínua
embaxada y representació, però respecte de no
quedar vostra senyoria sens especial representació a sa magestat en nom de tot lo Principat, y
contínua assistència de un consistorial, resoldrà
vostra senyoria lo que millor li aparega, donantme notícia perquè jo no extravie mas operacions
de las resolucions de vostra senyoria.
Importa que vostra senyoria done providència
perquè lo alfèrez del Vendrell ab sa gent sia assistit, perquè ha ja quatre dias que als soldats los
falta socorro y li han fugit sinch, ço és, dos de
Vinyonet y tres de Selma, ab què se deurà
//6r // dar providència ab lo pagador de eixa vegueria perquè los assistesca.
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nistres que·s troban en las veguerias que procuren que los llochs y termes mantingan dits somatents, puix com més se apreta la plassa és
convenient se mantingan més numerosos.

Las notícias que se aniran oferint me apar millor
posar-las ab paper a part, perquè en las cartas
podan córrer alguns negocis que importe resten
reservats per vostra senyoria, y las notícias dels
successos apar millor vajen separadas. Déu
guarde a vostra senyoria molts anys, com desitjo. Molins de Rey y juny 27 de 1697.

Quant vostra senyoria escrigué que enviaria capità y més gent per formar una companyia ab lo
alfèrez del Vendrell havia ja sa excel·lència ordenat que dit alfèrez restàs ab sa gent unit a la
companyia de Mon-roig. Ab què serà millor
que vostra senyoria no gaste ab lo tal capità, y
que si vostra senyoria té més gent allistada de
eixa vegueria és fàcil unir-la ab algunas companyias que·s troban curtas.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Creuré que vostra senyoria estarà ja prevehit de
paper y òstia de Barcelona o de Reus, ahont
abunda, y axí se servirà enviar-me’n, que assí no
se’n troba a ningun preu.

Número 84.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Respecte de las dificultats que lo doctor Gerònim Martí troba en sa lleva creuré que ja vostra
senyoria se haurà servit de donar-(h)i aquella
providència que apareixerà a vostra senyoria
més proporcionada.

No obstant que pot vostra senyoria estar ab la
seguretat que no me he olvidat de cumplir a la
principal obligació d’esta incumbència, representant de contínuo a sa excel·lència lo quant
importa donar prompte alívio y socorro a la ciutat de Barcelona, librant aquells naturals de tant
horribles incendis y de la gran contingència ab
què se troba aquella ciutat de pèrdrer-se, me ha
aparegut que perquè vostra senyoria queda sens
ningun escrúpol de mas operacions formar en
escrits una representació a sa excel·lència, que
la·y he presentada, còpia de la qual remeto a
vostra senyoria. Y me ha respost sa excel·lència,
com sempre, estimant y aplaudint lo gran zel assisteix al consistori y lo cuydado ab què se desvela en procurar se remèdie y aconsole la ciutat
de Barcelona en tant gran tribulació, assegurant
que per sa part no·s perdrà obrar y donar tots
quants ordes li aparegan més efficases y executius per conseguir-se lo fi a què tots anelam,
com axí ho expressaria a vostra senyoria en escrits sa excel·lència en resposta de dita representació. Y quant a vostra senyoria li aparega que se
dega a sa excel·lència fer altre modo de representació podrà vostra senyoria servir-se des de
aquí escríurer a sa excel·lència lo que a vostra senyoria li aparega, no havent de duptar vostra senyoria que per ma part no cessaré un instant ni
omitiré cosa que puga conèixer haver de servir
de algun fruyt, puix seria faltar a mon punt y a
ma obligació.
1v

A effecte de mantenir-se los somatents tot lo
possible se ha donat providència en prevenir las
avingudas dels passos, no deixant passar a ningú
sens llicència, y que se encarrega als senyors mi-

Lo síndich de Vila-rodona sols ha entregat
quinse soldats, que se han unit al alfèrez del
Vendrell, devent advertir a vostra senyoria que
estos soldats de Vila-rodona sols se troban consertats per lo relíquo de un mes, que diuen ells
sols són 13 dias y que passats estos se’n tornaran
a sas casas. Y axí vostra senyoria podrà donar la
providència que millor li aparega. Havent ja
arribat las companyias de Falset y Móra ab la
gent de Tortosa se’ls ha donat las patents y ordes per pujar a la montanya. Que és quant se
m’ofereix participar y //2r // respòndrer a vostra
senyoria en satisfacció de totas las que he rebut
fins a la hora present. Déu guarde a vostra senyoria molts anys, com desitjo. Molins de Rey y
juny 29 de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, son segur servidor, Don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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a. carta intercalada entre els folis 476v i 477r del trienni
1695-1698.
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Número 85.
Excel·lentíssima senyor.

a. representació intercalada entre els folis 476v i 477r del
trienni 1695-1698.

Don Joseph Meca y de Cassador, diputat militar, en nom del concistori de deputats y oïdors
de comptes del principat de Cathalunya diu y
representa a vostra excel·lència que, anant lo
enemich ab apresuradas operacions, multiplicant sas ostilitats ab lo rigurós y cruel estrago de
las bombas, tenint ara disparadas las baterias de
sos morters ab tal forma y puestos tan avantatjats que no sols crusa y travesa tota la ciutat ab la
artilleria sinó també ab las bombas, no quedant
en ella paratge ni lloch ahont poder librar-se de
tan desgraciada y miserable crueltat; no obstant
que de la exemplar constància de aquells naturals no dega rezelar-se la menor flaquesa en lo
sufriment quant ab tan acreditadas operacions
tenen sacrificat sas vidas y totalment despreciadas sas isiendas, però la fatiga de tants dies ab
què axí aquella guarnició com sos abitants se
troban atraballats ab tant infernals incendis,
com las gloriosas empresas que ab tan gran valor ab differens sortidas an fet los soldats de dita
guarnició, obligan a no apartar la atenció de
procurar per tots los medis lo més prompte auxili y més efficàs socorro de què se necessita.
Perquè, trobant-se ià lo enemich casi del tot
arrimat a la estrada coberta y a las murallas y baluarts de la plaça, desenrronat en part ab las baterias ab què continuament stà batint al baluart
de San Pere y a la // 3v // muralla de aquell districte, si pasa a obrir bretxa o minas podrà donar
tals avanços y asalts que arribe a exposar aquella
plasa al més imminent perill y contingència de la
més lamentable desgràcia. Y encara que sobre
ser ben notori y públich lo gran zel ab què vostra excel·lència, sens omitir diligència alguna, va
procurant rehunir las majors disposicions que se
an pogut conseguir, singularment en la formació de llevas y convocació de sometens, que de
orde de vostra excel·lència se anaren juntant per
lo die 18 del corrent y se troban enpleats en los
puestos que ocupan en las montanyes y sercanies del pla de Barcelona, tirant vostra excel·lència las lines del major asert a effectuar promtament lo socorro de dita ciutat y destrucció del
exèrcit enemich, és també lo diputat militar verdader testimoni d’estas vigilantíssimas operacions de vostra excel·lència des de què se troba
de orde de dit concistori asistint a vostra
excel·lència, exprimentant molts inconvenients
y reparos que desempanyen no ésser tan fàcil la
expugnació del enemich com (h)o anela lo desitg universal y (h)o solicita lo gran zel de vostra
excel·lència. Però en importància de tanta conseqüència y en punt tan crítich y apretat com se
troba ja la plaça apar precís que al pas que corre
perills un tot no se atengan las dificultats de posar en contingent operació las parts y porcions
menos principals, guanyant al temps los instants, perquè lo resfors que an tingut las reals
tropas ab lo levantament del paýs, axí com ab la

dilació se va minorant, no se acabe de disvanèxer. Y si per empresa tan inportant y grave discorre vostra excel·lència que lo concistori y sos
particulars concistorials sien capasses de obrar
més diligèncias de las que fins a la ocasió present
tenen aplicat, se sacrifican de nou enterament a
executar tot quant a vostra excel·lència aparega
puga càbrer en sa posiblitat, axí respecte dels
avers del comú com de la pròpias vidas de dits
concis- // 4r // torials.
Per lo que suplica a vostra excel·lència sie de son
servey que ab la major brevedad posible se pose
en execució aquell més efficàs alívio y socorro
que lo gran zel, experimentada vigilància y asertada direcció de vostra excel·lència té ideat per
asegurar a la ciutat de Barcelona y a tota la monarquia dels imminents perills ab què lo enemich ab sos avanços la està oprimint, per llevar
la contingència de no aver desgraciadament de
plorar tan infausto sucsés com seria vèurer a
Barcelona conquistada de las armas de Fransa.
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Número 86.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Tinch rebuda la carta de vostra senyoria de 30
del passat. Y al mateix temps que vostra senyoria
és servit quedar satisfet de la representació fiu
en escrits a sa excel·lència exprimento no haver
merescut la aprobació de vostra senyoria en haver jo en dita representació confessat la veritat
del que veig de mos ulls y toco per mas mans;
quant me persuadesch que si la primera obligació del punt y crèdit de qualsevol particular
consisteix en no negar-la, molt mayor ha de ser
esta la primera obligació a què deu cumplir un
magistrat. Lo més ponderable que encontro en
lo reparo de vostra senyoria és lo haver-me notat la clàusula de ser jo testimoni verdader dels
molts inconvenients y reparos que desenganyan
no ésser tan fàcil la expugnació del enemich
com ho anela lo desitg universal. Perquè vostra
senyoria devia fer-me mercè de no apartar de
esta clàusula la que li segueix, ab la qual se ha
representat a sa excel·lència que estos mateixos
inconvenients y reparos en esta ocasió no han
de embarasar, dient dita representació las següents paraulas: «Però en importància de tanta
conseqüència y en punt tan crítich y apretat
com se troba ja la plaça apar precís que al pas
que corre perills un tot no se atengan las dificultats de posar en contingent operació las parts y
porcions menos principals, guanyant al temps
a. carta intercalada entre els folis 476v i 477r del trienni
1695-1698.
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los instants, etcètera». Ab què donant-se tant
bona rèplica apar molt millor que se expresse lo
objecte, mayorment quant aquell és tant cert,
públich y palpable. Jo cert me fatigo en discórrer com sabré acertar mas operacions conforme
los dictàmens e ideas // 5v // de vostra senyoria;
puix quant me persuadia que vostra senyoria me
havia de alabar de haver replicat a sa excel·lència
aquell mateix motiu que podria retardar las
operacions me diu que no creu que·y hage persona que veja dita representació que no sia del
sentir de vostra senyoria, que és canonirar-me
dita representació de un universal descrèdit. Y
axí vostra senyoria podrà servir-se de enviar-me
las instruccions, que essent vostra senyoria seran
més acertadas, que jo las cumpliré mentres no
age de faltar ni a la veritat ni a mon punt y estimació, assegurant a vostra senyoria que mon
desitg és encontrar lo mayor acert. Fins ara sa
excel·lència no me ha entregat resposta ninguna
en escrits, y en haverme-la entregada la remetré
a vostra senyoria.
També vostra senyoria és servit escríurer-me haver faltat en respòndrer a alguns punts molt
substancials que contenen que avise luegoa a
vostra senyoria ab quinas disposicions se trobava
sa excel·lència en orde al socorro de Barcelona y
quinas esperansas se tenian perquè esta pogués
ésser en breu. Però dech dir a vostra senyoria
que creya haver satisfet quant ab totas las cartas y
relacions de las notícias he participat a vostra senyoria tot lo que anava succehint y que se anava
disposant. Ab què sols ara per mayor explicació
mia anyadiré que socórrer una plassa ha de ser, o
suplint la falta de ella o en gent o en viures y municions, o bé dar batalla al enemich per tràurerlo de la expugnació, per lo primer socorro naturalment no·s pot pèrdrer Barcelona, perquè
tenint lo pas franch se li va introduhint tot allò
que se avisa de dins la plassa tenir-se falta, y lo
mateix se lograria en introduhir gent.
Si lo socorro se discorra haver de ser donant batalla al enemich dich a vostra senyoria que no
veig disposicions per empèndrer esta operació,
ni ab la gent de guerra que he ohit discórrer he
encontrat parer de algú que sentia poder-se embestir lo enemich //6r // dins sas trinxeras y cordons. Ab què sols veig posadas las disposicions
que tiran a preservar a Barcelona de la conquista
del enemich, tenint lo circuhit per terra y repetint-li contínuas armas y escarmussas, axí per facilitar més número de desertors com per divertir
al enemich de las operacions més perillosas,
quals serian las de abansos y assalts, incomodant-lo en haver-se de sustentar sols per lo mar;
y que disminuhint-se ell de dia en dia y mantea. a continuació repetit luego.

nint-nos nosaltres se puga lograr lo quedar obligat a alsar son camp y retirar-se mentres no li
vinga al enemich un nou resfors y augment de
sas tropas. Y encara que no·s libre Barcelona del
estrago no desmaye ny desaliente del tot vostra
senyoria quant axí sa excel·lència com los generals de assí y de dins la plassa tots estan animosos
de què si al enemich no li venen novas tropas no
se ha de pèrdrer Barcelona. Y si vostra senyoria
per altre part té altras notícias contràrias jo no
puch escríurer altre cosa sinó lo que comprench
del que veig y sento referir y ponderar.
Sa excel·lència per més facilitar los desertors
dóna una dobla als de peu y dos als de cavall,
com veurà ab lo paper inclús. Y encara que ahir
se publicava que lo enemich abansaria la estacada, no ho ha executat, si sols ha continuat la hostilitat de las bombas. Y diuen que té disposada la
bateria dels canons per obrir bretxa, perquè
diuen que no li reshixen las minas, per encontrar
luego aygua. Y de nostres quartels de la montanya se van continuant las baterias; y havent los
nostres ocupat la torre de Martín sobre Santa
Eulària, encara que per causa que lo enemich
disparava a la ruhina de la casa ab balas grossas
de 25 lliuras, fou precís que la dexassen, però havent-la los // 6v // enemichs volguda abrasar foren repel·lits, y moriren alguns francesos.
Per lo molt que faltan soldats de llevas me fas
donar per los capitans lo número dels soldats
que tenen y ne formo llista, que ja la remeto a
vostra senyoria, de 25 companyias. Y veurà si a
vista de la gran importància és que se mantingan forts y numerosos estos quartels que circuheixen al enemich se podria trobar algun
medi per reclutar-se, singularment en aquellas
parts en las quals no mantenen somatent.
També participo a vostra senyoria com ja són
arribadas las dos companyias del comptat de
Prades, y també la de la vila de Gandesa, havent
jo tingut especial cuydado en agasajar al batlle
general de dit comptat.
Estant acabant de escríurer me ha remès sa excel·lència la carta adjunta per vostra senyoria,
que creuré serà en resposta de la representació
fiu a sa excel·lència en escrits.
No envio propris paysans, per no trobar-se’n y
lo menos que volan són dos doblas. Y axí és més
barato un correu de(l) rey, al qual he pagat sinquanta-y-sis reals, que és lo taxat. Y, per aparèxer-me que vostra senyoria trobaria menos esta
ma resposta, la despatxo també per extrahordinari, al qual se servirà vostra senyoria donara. Y
a. al qual ... donar interlineat al marge esquerre.
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servit participar al rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, lo número de las llevas del pahís que
vostra senyoria ha levantat y lo dels somatents
que poch més o menos tindrà vostra senyoria
notícia han acudit de tot lo pahís. Y que assò
sie ab la mayor celeritat y brevedat possible,
per ser matèria de tanta importància, com crèdit de vostra senyoria y de tot lo Principat, y
afavorir-nos ab la notícia de la individuació de
un y altre número de llevas y somatents, en la
conformitat que vostra senyoria ho participarà
a sa magestat. De què farem particular estimació, restant molt promptes per a tot lo que sie
del servey de vostra senyoria, com y en suplicar a Déu guarde a vostra senyoria molts anys
en son major lustre. Barcelona y juliol 2 de
1697.

per estalviar no despediré més sens nou avís de
vostra senyoria, sinó que esperaré las ocasions
de portador, o sinó vostra senyoria des de aquí
pot conservar un home que vage y vinga, perquè est pobre lloch se troba tot despoblat de
paysans. Déu guarde a vostra senyoria molts
anys, com desitjo. Molins de Rey y juliol, al primer de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, son segur servidor, don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Número 88.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria sos mayors servidors, que sas mans besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
No podem deixar de participar a vostra senyoria lo estat infeliz en que·ns trobam lo die present, que és haver lo enemich posat sas baterias
de artilleria a tret de la muralla, apte per obrir
bretxa en lo àngul del baluart del portal Nou y
lienço de muralla entre dit baluart y lo de Sant
Pere, la qual està principiada. Y així mateix té
sos ataques a tret de pistola de la estrada encuberta, tenint nostra guarnició atropellada a vista que dia y nit està disparant multitut de balas
y bombas, particularment dins de la estrada encuberta y en lo puesto ahont se forman algunas
cortaduras, del que se segueix notable ruhina.
Y de aquí compendrà vostra senyoria lo imminent perill ab què·s troba esta capital de vèurer-se en lo últim extrem de sa total perdició
sobre la inponderable ruhina ab què se experimenta destruhida y lo més sensible, regonèixer-se totalment destituhida del socorro en
què afiansava son alívio per lo augment del real
exèrcit, aixís per las llevas regladas del pahís
que vostra senyoria té solicitadas, y segons sas
notícias tant numerosament conseguidas, com
també per lo considerabilíssim de la gent de
somatents y voluntaris que han acudit per dita
funcció. Perquè segons las notícias ben fundadas y certas tenim ho disminueixen de tal calitat que per dubtar-nos // 1v // o exclòurer-nos
dit socorro y alívio ho redueixen a dir són sols
dos-mil set-cents y sinquanta las llevas del pahís, y tres mil y quatre-cents lo número dels
somatents. Y com és matèria que pot tant importar en descrèdit de vostra senyoria y de tot
lo Principat, y més en la urgència present, suplica a vostra senyoria ab tot encariment sie

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
principat de Cathalunya.
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Número 89.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Logro la ocasió de la estafeta per participar a
vostra senyoria com he rebut la carta del propi
ab la adjunta per sa excel·lència, la qual li he
entregat de mas mans y després de llegida ha
manifestat tenir tot agrado de son contingut. Y
havent arribat també las companyias de Monblanch, de Cabra, de Cornudella y de Tivissa
se han despatxat las patents a sos capitans y vuy
ja han pujat a la montanya. Però és llastimosa
cosa que fugen tant estos soldats ab què sa excel·lència ha resolt que se prenga providència
en averiguar quins són los soldats que han fugit de estas llevas, per lo qual effecte he enviat
ja dos personas dalt en la montanya y en Sant
Gerònim per formar las llistas y passar la mostra, y demà estaré tot lo dia en aquells paratjes
per conclòurer esta diligència. Y me persuadesch que sa excel·lència passarà a ordenar a
totas las vilas y llochs que recluten los soldats
que faltan, formant per est effecte una carta
circular, y vostra senyoria quedarà librat d’est
amohino y nou gasto que esta nova diligència
podria accarrear sobre lo poch fruit se podria
esperar fessen nostres diligèncias. També ahir
estiguí tot lo dia al quartel de don Miquel
Otarza, ahont me alegrí de vèurer la gran disa. carta intercalada entre els folis 478v i 479r del trienni
1695-1698.
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posició en què se troba y de las operacions que
fa ab contínuas armas, que abrigan als desertors que ab considerable número se’ns passan
tots los dias y creuhen se aumentaran ab diligència dels nous papers que se han estampat,
que remeto a vostra senyoria.
Desitjant sa excel·lència tenir a son costat un
general ha elegit a don Joseph Agulló, y en son
puesto de la montanya és pujat lo marquès de
Pru. Y tenint la cavalleria esta nit lo orde de
entrar dins las trinxeras del enemich, ho ha
executat ab gran resolució, tenint la vanguardia
don Ramon Xatmar. Y a no ser lo laberinto ab
què lo enemich té formadas las líneas de sas
trinxeras entre cordons y barranchs, que no se
han pogut assaltar, se hauria conseguit una
gloriosa operació. Però se ha retirat nostra cavalleria ab sola pèrdua de vuyt cavalls y dos soldats, continuant lo enemich en bàtrer la plassa
ab gran fúria per a obrir la bretcha. De mar
no·s dispara, per aver-se-li desfogonats los
morters.
Crech serà ben notori a vostra senyoria lo gran
gasto que aporta lo aver-se de mantenir un consistorial en campanya. Y és de qualitat que me és
estat precís valer-me de Pau Feu, que se ha trobat en est paratje, per a què me dexàs vint doblas. Y axí vostra senyoria se servirà donar providència per a què tinga jo la deguda assistència
ab tota brevedat. Déu guarde a vostra senyoria
molts anys, com desitjo. Molins de Rey y juliol,
als 3 de 1697.
Sopliquo ab totas veras a vostra senyoria luego
aurà rrebuda esta me envie diner, que no sé com
fer-(h)o y ja veu se me atrevesa mon just y vostra senyoria me asistirà en lo enpe(n)yo que·m
trobo en concórrer a son enpe(n)yo.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, beso les mans
de vostra senyoria, don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
ohidors de comtes del General de Cathalunya.
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Número 90.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Havem tingut extrajudicials notícias de las diligèncias ab què aplica vostra senyoria lo major
cuydado en solicitar per tots camins nostron
a. carta intercalada entre els folis 478v i 479r del trienni
1695-1698.
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alívio per a què se vege esta ciutat allibertada
de la opreció dels enemichs, y singularment ab
la representació e instància que en nom de vostra senyoria ha fet lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en orde a acelerar las providèncias
que miran al més prompte socorro d’esta ciutat. Del que donam a vostra senyoria especialíssimas gràcias. Y perquè tinga vostra senyoria
la notícia del que per nostra part se ha obrat en
esta solicitut remetem a vostra senyoria còpias
de las representacions y súplicas ab què nos
som posats als reals peus del rey, nostre senyor,
ab cartas per extraordinaris despatxats los dias
26 y 28 del passat y 2 del corrent; y las instàncias que havem fet per ex effecte al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, que
després de repetidas y multiplicadas cartas
avivàrem la instància per medi dels molt il·lustres senyors marquès de Rupit y don Anthon
de Homs y Santapau, ab la embaxada en escrits
lo dia 26 de passat, còpia de la qual remetem
també a vostra senyoria. Y del contengut y expressat en estos papers compendrà vostra senyoria lo estat infeliz en què·ns trobam y la
poca esperança que tenim de remey, sinó és
que la real clemència del rey, nostre senyor, se
apiade de nostres treballs, manant donar los
ordes tant precissos y promptes com convé en
esta extrema necessitat; o que la Magestat Divina, per sa divina misericòrdia, en qui ab ferma esperança confiam, nos deslliure de nostres
enemichs per la intercessió de Maria Santíssima
y dels sants patrons d’esta ciutat y Principat,
com // 3v // ho suplicam ab totas veras y del
més íntim affecte de nostres cors, en què nos
acompanya vostra senyoria ab tant fervor y devoció ab rogativas públicas, com fou vostra senyoria servit participar-nos ab carta de 26 del
passat, del que fem singularíssima estimació y
donam repetidas gràcias a vostra senyoria. Y
suplicam a vostra senyoria quant encaridament
podem sia servit continuar tots los medis que
pugan conduhir a nostra llibertat, y singularment lo que tenim suplicat a vostra senyoria ab
carta de 2 del corrent, per la importància del
crèdit de vostra senyoria y de tot lo Principat, y
aximateix las instàncias ab sa excel·lència per la
aceleració del socorro d’esta ciutat, quedant
nosaltres molt promptes y disposats a emplearnos al que sie del major servey de vostra senyoria. Nostre Señor guarde a vostra senyoria
molts anys en son major lustre. Barcelona y juliol 4 de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria sos mayors servidors, que sas mans besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

nostra credulitat en vista de què·s dilata sobradament respecte de la celeritat ab què obra lo
enemich y posa en tant gran apretura la plassa.
Y després de haver-li fet repetidas representacions de la necessitat ab cartas, havem passat lo
dia present a fer-li nova instància per medi de
embaxada en escrits, que li han explicat per
part d’esta ciutat y del bras militar lo marquès
de Rupit y don Anthon de Oms y de Santa
Pau, còpia de la qual junt ab esta posarà en la
real mà de vostra magestat don Narcís Descatllar. Per lo que per extrahordinari, postrats als
reals peus de vostra magestat, ab lo més humil
rendiment suplicam a vostra magestat sie de
son real servey manar donar los ordes que a
vostra magestat aparaixeran més convenients
en la conjunctura present y necessitat tant
apretada, assegurant a vostra magestat que
nostra constància permeneixerà inviolable per a
conservar-nos baix lo suau domini de vostra
magestat, com més llargament ho explicarà a
vostra magestat don Narcís Descatllar. La Divina guarde la cathòlica y real persona de vostra
magestat com ha menester la Christiandat tota
y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona y juny 26 de 1697.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.
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Número 91.
Senyora.
Després que ab lo últim extrahordinari y carta
de 22 del corrent nos posàrem als reals peus de
vostra magestat y en sa real notícia lo estat llastimós en que·s trobava esta ciutat, ha continuat
lo enemich sas operacions y progressos ab tanta fúria y hostilitat que, havent-se cubert segurament en sos ataques, ha plantat sas baterias
en distància proporcionada a obrir bretxa en la
muralla, de ahont dispara continuament ab
gran rigor. Y, havent augmentat fins a dotse
morters des del dia 23, és tanta la multitut de
las bombas ab què dias y nits arruhina los edificis que crusant-se ab las del mar, que continua
en disparar des del dia 15, és inexplicable lo estrago que ha fet en la ciutat de ruhinas, incendis, morts y desolació de gran part de ella, alcansant esta horrorosa facilitat tots los paratges
des del centro a la circunferència, sens escaparse los temples y casas sagradas ahont se refugiavan las donas y criaturas, malalts y altra gent
desvalguda, ab universal consternació, sens poder ningú discórrer ni acertar puesto segur y
que no reste exposat cada momento a evident
perill de la vida, acompanyant a molts que en
tant funesta desgràcia miserablament la han
perduda. Y podem facilment persuadir-nos que
esta desolació la desitjan y procuran alguns ministres de vostra magestat per sos particulars
fins e interessos, que si redundàs en servey de
vostra magestat nosaltres mateixos gustosíssims
derribariam nostras casas, que ellas y las vidas y
haziendas las tenim sacrificadas al servey de
vostra magestat. Però no cab en ninguna rahó
ni justícia que vassalls de tanta fidelitat passen
per una ignomínia y ultrage tant irregular per
capritxos y passions particulars, y que redundan tant en deservey de vostra magestat. Esta
llastimosa tragèdia que ab llàgrimas de sanch,
de sentiment y desconsuelo re- // 4v // presentam ha de enternir lo carinyo y amor paternal
de vostra magestat y mòurer lo real ànimo de
vostra magestat a commiseració, per a manar
donar-nos lo remey y consuelo de qui únicament lo esperam. Pensàvem vèurer-nos allibertats de estos ahogos ab lo socorro que va disposant lo llochtinent y capità general de vostra
magestat dias ha y·ns ho assegura a repetidas
cartas; però no podem negar que se entíbia

Senyor, de vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls, que las
reals mans de vostra magestat besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Franciscus Cortes, secretarius.

479r
/5r

a. carta intercalada entre els folis 478v i 479r del trienni
1695-1698.
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Número 92.
Còpia de la embaxada per part de la excel·lentíssima ciutat a sa excel·lència lo senyor llochtinent y capità generala.
Excel·lentíssim senyor.
La ciutat de Barcelona y lo bras militar del present principat de Cathalunya, en acorde uniformitat, moguts del zel que·ls assisteix al major
servey del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, representan a vostra excel·lència per medi de esta
embaxada lo perill imminent y pròxim en què·s
troba aquella ciutat y la necessitat que té de remey prompte per a què no sie vil trofeo de las
armas enemigas.
Troba’s sitiada per mar y terra, y ab lo espay de
20 dias que las tropas enemigas han ocupat y
millorat puestos per sos ataques han adelantat
a. representació intercalada entre els folis 478v i 479r del
trienni 1695-1698.
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sas operacions y progressos, guanyant terreno
fins a plantar sas baterias en los paratges de
ahont més poden offèndrer la plaça. Havian-se
contengut dintra los límits de la ruhina disparant en distància de nou-cents passos, de ahont
no era fàcil lo obrir bretxa, però havent-se
acercat a menor distància proporcionada per a
obrir-la entre lo portal Nou y baluart de Sant
Pere dispara sas baterias ab 17 canons a la muralla, que ab la continuació ho executa dificultosament podrà resistir a sa ruhina. La cruel
hostilitat dela bombardeo que de dias y de nits
bàrbarament executa comensà per mar lo die
15 del corrent mes de juny, ab tant porfiada
obstinació que en lo espay de 11 dias, que perseverà ab los morters de un vaxell y dos balandras, han ocasionat llastimosas ruhinas, incendis y desolació de gran part de la ciutat, sens
escapar-se d’esta més lamentable desgràcia los
temples y casas sagradas ahont se refugiavan las
donas y criaturas, malalts y altra gent desvalguda; multiplicant-se terrible y horrorosament los
estragos d’esta infernal màquina de las bombas
ab las que per terra de las baterias va llansant
dins la ciutat des del dia 17 del mateix mes, ab
quatre morters, fins lo dia 23, y de las hores
ençà ab dotse morters que dias y nits no cessan, crusant-se ab las del mar, de arruhinar los
edificis des del centro a la circunferència de
tota la ciutat, lo que causa universal consternació, sens poder ningú discórrer ni acertar puesto segur y que no reste exposat cada moment a
evident // 5v // perill de la vida, acompanyant
molts que tan funesta desgràcia miserablament
la han perduda.

ells se fortifica y assegura sos ataques y baterias,
que de allí offèn ab gran estrago la plaça, que
està en postura de obrir bretxa, que cansa y fatiga nostra guarnició en la estacada y que·s
mostra formidable ab tant cruel hostilitat, fa recelar que algun accident desestrat no li done
lloch y ocasió de millorar sa fortuna ab detriment de la plaça. Y en esta suposició no poden
deixar la ciutat y bras militar de posar en la concideració de vostra excel·lència quant importa
guanyar los instants en la brevedat del socorro,
coadjudant-se las reals tropas del gran número
de la gent del pahís que·s troba convocada y
prompte a la disposició de vostra excel·lència
en las cercanias de la ciutat, que ab la dilació
podria disminuhir-se per falta de asistència y
mal lograr-se la ocasió que tant importa pèrdrer-la a temps. Per lo que suplicam a vostra senyoria la ciutat y bras militar sie de son servey
acelerar quant sie posible la execució de las disposicions que ab lo acostumat acert y experiència militar té vostra excel·lència ideadas per lo
socorro, alívio y consuelo de aquella ciutat y
sos naturals, que ab incontratable constància y
fidelitat sacrifican sas vidas y ab exemplar tollerància han abandonat sas haziendas per lo
real servey, ab ferma esperança de conservar-se
baix lo suau domini de sa magestat.
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No té la ciutat ni lo bras militar lo menor dubte
en què vostra excel·lència solicita ab totas veras
y prevé quants medis caben en la humana posibilitat per a divertir los designes del enemich y
apartar-lo no solament de esta plaça sinó també
obligar-lo a exir del Principat; perquè lo gran
zel de vostra excel·lència en cosa que se interessa tant lo real servey y en què·s tracta de la primera importància d’esta monarquia acompanya
a la incansable aplicació de vostra excel·lència
en esta congectura, com ho ha assegurat vostra
excel·lència a la ciutat en repetits billets ab què
és estat servit afavorir-la, de 12, 15, 16, 18, 19,
23, 24 y 25 del corrent mes de juny, que tants
dias ha disposa vostra excel·lència ab eficàcia lo
socorro per allibertar aquella ciutat de las hostilitats del enemich y opressió del siti. També
comprenen que expedicions de esta calitat no
poden ajustar-se en un dia y que se necessita de
unir molts caps, sens los quals seria temerària
qualsevol operació. Però com ha vint dias que
lo enemich ocupa puestos ventatjosos, que en

Número 93.
Senyora.
Lo posar-se de pijor calitat de cada hora nostra
fortuna nos precisa també a recórrer a la soberana clemència de vostra magestat, únich consuelo que·ns resta en tant dolorosa afflicció, y
posar en la real notícia de vostra magestat los
progressos y hostilitats del enemich sobre esta
plaça. Continua lo bombardeo y baterias ab la
mateixa fúria y rigor; y ab lo espay de catorse
dias y nits que persevera és llastimós e imponderable lo estrago que ha causat en personas y
edificis, passant ja lo número de més de sis mil
bombas las que ha llansat sobre esta ciutat. Ha
adelantat sos ataques molt prop de la estacada,
y la nit del dia 26 intentà ab tres avansos ocupar un puesto allí cerca important per a proseguir sos designes. Y si bé se han retxasat valerosament per los deffensors, encara que a costa
de sanch de una y altre part, últimament se ha
manat retirar nostra guarnició de aquell puesto
a la estacada. Ha posat nova bateria de bombas, girant-las a las parts del Arraval, que era la
que fins ara quedava menos derruhida y ahont
a. carta intercalada entre els folis 478v i 479r del trienni
1695-1698.

a. a continuació ratllat enemich.
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se havian recullit los que ja tenian sas casas enderrocadas en altres paratges, que fa un terror
inexplicable. En las montanyas de la circunvelació de la plaça conserva puestos avantetjats,
fortificant-los ab reparos y artilleria, que incomoda las tropas de real exèrcit de vostra magestat, ab las quals, junt ab las llevas y somatents del Principat, nos prometé lo llochtinent
y capità general de vostra magestat socórrer en
esta ciutat y obligar al enemich a desemparar lo
siti. Y com per a desallotjar al enemich de
aquells puestos sia precisaa dilació de temps
que, respecte de la celeritat ab què obra lo enemich sobre la plaça, pot importar algun grandíssim accident que la pose en la més extrema
necessitat, nos té ab lo major recel y cuydado
que podem significar a vostra magestat, assegurant a vostra magestat que està en una extrema apretura esta ciutat en concideració de la
lentitut ab què se obra en procurar nostra llibertat y·ns obliga a repetir a vostra magestat,
ab la deguda reverència lo que en la antecedent diguerem, // 6v // que se entíbia nostra
credulitat en la esperansa del socorro. Per lo
que, postrats als real peus de vostra magestat,
ab lo més humil rendiment y reverència suplicam a vostra magestat sie de son real servey manar donar la providència y ordes tant
promptes y executius com demana esta urgentíssima necessitat, per a què pugam veure lograt nostre desitg, que unicament és poder-nos
conservar baix lo suau domini de vostra magestat, com més llargament ho explicarà a vostra
magestat don Narcís Descatllar, que posarà
esta en la real mà de vostra magestat. La Divina guarde la cathòlica y real persona de vostra
magestat com ha menester la Christiandat tota
y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona y juny 28 de 1697.
Senyor, de vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls, que las
reals mans de vostra magestat besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Franciscus Cortes, secretarius.
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Número 94.
Senyorb.
Ab los antecedents extraordinaris tenim posat
en la real notícia de vostra magestat lo llastimós estat, lo perill imminent y universal, quant
a. a continuació ratllat alguna.
b. carta intercalada entre els folis 478v i 479r del trienni
1695-1698.
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dolorosa aflicció d’esta ciutat que per momentos se fa irremediable y lleva totas las esperanças de remey humà a nòstron consuelo,
sinó sols las que tenim en la real pietat y
clemència de vostra magestat. Arribat lo enemich cubert ab sos ataques junt a la estacada,
ha plantat sas baterias de morters y artilleria y
ab desset canons està batent la muralla per a
obrir bretxa, ab tal fúria y continuació que des
de ahir dilluns a la punta del dia incessantment
tira a trastornar la fàbrica que parexia incontrastable, però a la contingència de què la porfia ablande sa dureza y done lloch a que·s logren los designes del enemich, puix segons las
experièncias a la bretxa segueix lo assalt y a est
las més vegades la perdició de las plaças.
Aquest recel és més fundat en esta ocasió que
casi desesperam del socorro que tantas vegadas
nos ha promès effectuar lo llochtinent y capità
general de vostra magestat, que tots los dias se
assoma en vista de la plaça o per a observar los
moviments del enemich o per a discórrer los
medis per a executar sos designes. Però fins ara
paran en intentar desallotjar al enemich de algunas casas de camp y colinas de la montanya,
sens que surtesca ningun effecte favorable sinó
consumint temps, que·l logra lo enemich per
assegurar sas operacions sobre la plaça al pas
que per tant llarga duració se disminueix lo
número dels sometents que ab numerosíssima
multitut han acudit de tot lo Principat per lo
socorro, desconfiats de què·ls vullen aplicar en
la operació. Estas fatals circunstàncias, y altres
que per modèstia callam, nos persuadexan que
és infalible e inevitable nostra perdició si la real
soberana providència de vostra magestat no se
serveix ab la celeritat que demana tant gran
mal provehir de remey. Per lo que, postrats als
real peus de vostra magestat, ab lo major rendiment suplicam a vostra magestat sia de son
real servey manar donar los ordes que a vostra
magestat aparexerà més convenir y que·ls demana esta urgentíssima // 7v // necessitat, assegurant a vostra magestat que nostra constància
és y serà tant fermament inviolable que ningun
contratemps ni rigor podrà contrestar nostra fidelitat y desitg de conservar-nos baix lo suau
domini de vostra magestat, com més llargament ho explicarà a vostra magestat don Narcís
Descatllar, que posarà esta en la real mà de sa
magestat. La Divina guarde la cathòlica y real
persona de vostra magestat com ha menester la
Christiandat tota y estos sos fidelíssims vassalls
li suplicam. Barcelona y juliol 2 de 1697.
Senyor. De vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls. Que las
reals mans de vostra magestat besen. Los concellers de la ciutat de Barcelona.
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nua y avansa. Com lo die present, a dos quarts
de la una de la matinada, sabrà vostra senyoria
que ab tota bravura francesa, y ab número de
sis a vuyt mil hòmens, ha donat tres avansos a
la estacada, que són estats valerosament reprotxats per nostra guerrera y valerosa guarnició,
que ha peleat sinch horas ab tot lo foch de la
plaça. Y se hauria lograt lo die ab tota felizitat
si llevas y somatents tenim a la vista de la operació junt ab las milícias y tropas governan sos
generals haguessen acudit a subvenir-la. Però
gràcias a Déu, Nostre Senyor, resta lo enemich
mortificat, encara que la guarnició de la plaça ha reportat moltas feridas y han faltat alguns cabos que han mort valerosament en la
funcció. Lo que avisam a vostra senyoria per
a què nos acompanye en donar-ne moltas gràcias a Déu y passe no menos a influhir ab lo
excel·lentíssim llochtinent general per a què,
mogut de la instància de vostra senyoria com
// 1v // precisat de sa mayor incumbència, aplique tots sos ordes y avive ab sas instàncias la
gent té a mà per a què obren en nostre benefici y logrem restar deslliurats de la opressió en
que·ns trobam per mayor servey de una y altra
magestat. La Divina guarde a vostra senyoria
(molts anys) en son major lustre. Barcelona y
juliol 5 de 1697.

Franciscus Cortes, secretarius.
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Número 95.
Molt il·lustre y fidelíssim senyora.
Per carta del doctor Ignasi Coll, conceller d’esta ciutat, restam cerciorats de la mercè y honra
que vostra senyoria fidelíssima per medi de don
Joseph Meca se ha dignat fer-li, de què quedam
ab las degudas estimacions. Y no obstant que
esta ciutat se troba molt alcansada per ocasió
dels crescuts serveys que de molts anys a esta
part està fent a sa magestat, Déu lo guarde,
quals crehem seran a vostra senyoria fidelíssima
ben notoris, no alsarà la mà del servey que actualment està fent fins a tant que la ciutat de
Barcelona, capital del Principat, estiga totalment libre del cerco que en ella té posat lo enemich. Y pot vostra senyoria fidelíssima quedar
ben segur de nostre affecte y de tots los naturals y habitants d’esta ciutat, que en tot lo que
sie del servey de sa magestat nos trobarà sempre ab las degudas atencions, com y també per
servir a vostra senyoria fidelíssima, que guarde
Déu en son major lustre. Vich y juliol 3 de
1697.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra
senyoria sos mayors servidors, que sas mans
besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, los més affectats servidors de vostra senyoria fidelíssima, que
sas mans besen, los concellers de la ciutat de
Vich.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.

Il·lustres y fidelíssims senyors diputats y ohidors
del General de Cathalunya.
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Número 98.

Número 99.
Excel·lentíssimsa senyors.

Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
La de vostra senyoria de 3 del corrent havem
rebut y restam noticiosos de las efectivas aplicacions, tant en solicitar las llevas com en assistir al excel·lentíssim llochtinent y capità general, ab què ha acalorat y acalora quant pot
conduhir per alívio de esta desconsoladíssima
ciutat y socorro de sos individuals moradors,
de què donam a vostra senyoria repetidas gràcias, a qui lo enemich no cessa nit y die de inferir quantas guerreras molèstias caben en sas
operacions militars, que cada dia de nou contia. carta intercalada entre els folis 481v i 482r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 484v i 485r del trienni
1695-1698.
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En lo stat present de tanta aflicció en què
vostra excel·lència se troba, devem per molts
respectas acompenar a vostra excel·lència. Y
com no sia posible personalment, com desitjam, serà per medi de esta carta; ab la qual,
després de feta la més viva expressió del dolor
que nos comprehèn de vèurer citiada la ciutat
més principal y oprimida la província més bella
y rica de Espanya y de majors conseqüèncias a
los interessos de tota la monarquia, pessam
com originaris de dita província a offerir-nos
a tot lo que sia del mayor gust de vostra excel·lència y que puga conduir a algun alívio de
tanta afflicció, asigurant a vostra excel·lència
a. carta intercalada entre els folis 469v i 470r del trienni
1695-1698.

que en tot contribuírem ab amor freternal, segons las forsas d’esta ciutat, axí com contribuírem en la més breu expedició dels artillers,
no obstant conçideràzem estar en contingència de haver-los manester. Déu, Nostre Senyor,
per la sua gran misericòrdia se apiada de las
cosas de exe Principat y principalment de la
ciutat de Barçelona, la sua metròpoli, com nosaltres de contínuo suplicam // 2v // a sa Divina
Magestat, fent rogativas públicas en totas las
iglésias d’esta ysla, que continuerem fins hi
tant tinguem alegras notícias dels bons successos que nos prometem de la justa causa que
asistex a vostra excel·lència, a qui guarde Déu
en son mayor lustre. Mallorca y juliol, als 5 de
1697.
Excel·lentíssims senyors, besem les mans de
vostra excel·lència, sos més afectes y obligats
servidors, Nicolau Rossinyol Agranada, Pere
Francesc Fabres, Barthomeu Forner, Miquel
Vidal i Matheu Gomila.
Los jurats de la universitat, ciutat y regne de
Mallorca.
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Número 101.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab la deguda estimació rebem la carta de vostra senyoria de 6 del corrent y en ella vehem lo
incansable cuydado ab què vostra senyoria se
aplica en solicitar ab tantas veras lo alívio y
consuelo d’esta ciutat, que tant se necessita, y
aximateix las còpias de las representacions ab
què vostra senyoria a aquest fi se ha posat als
reals peus de sa magestat, que Déu guarde, y a
la concideració del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general la importància y necessitat del prompte socorro d’esta plaça; del que
donam a vostra senyoria rendidas y especialíssimas gràcias, suplicant a vostra senyoria se servesca continuar-ho al pas que la urgència se
augmenta de cada instant. Perquè lo enemich
no dexa de continuar en estretxar apretadíssimament lo siti ab totas las ostilitats que fins ara
tant inhumanament nos ha molestats, de baterias y bombas, ab què té casi abrazada la ciutat,
y avansa son treball del ataque sobre la esplanada de la estrada encuberta, del àngol del baluart del portal Nou. Déu, Nostre Senyor, per
sa infinita misericòrdia nos affavoreix tant que
ab los avanços que ha intentat lo enemich ha
tingut sempre mal succés y han quedat victoa. carta intercalada entre els folis 486v i 487r del trienni
1695-1698.
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riosas las reals armas de sa magestat. Puix lo divendres a las 9 de la nit repetí lo avans y fou
valerosament reprotxat, ab pèrdua de alguna
gent. Y lo dissapte entrada de fosch ab més fúria y vigor envestí entre lo baluart de Sant Pere
y de Junqueres, y entrat y formant-se ja al fosso, havent-se ab ardit militar arrimat nostra
guarnició, jugà la artilleria ab balas de musquet
y exint aleshoras los nostres ab magranas y altres ingenis de foch, y espasa en mà se féu tal
estrago en los enemichs, ab pèrdua de molts
pochs dels nostres, que no se’n tornà ningú
dels invasors, quedant cubert y sembrat de
cadàvers lo fosso y estrada encubert(a) de
aquella // 1v // districte, y entre ells gran número de officials y gent principal, segons los vestits e insígnies que se han reconegut, essent en
número de sinch a sis-cents los morts, y se judica que los nefrats serian en número molt
conciderable fora la estacada, segons lo gran
foch se’ls llançà, y segons las notícias de personas que las poden tenir més verídicas perdé lo
enemich en esta funcció dos mil hòmens. Del
que havem donat y donam a Nostre Senyor las
gràcias, atribuhint a la intercessió de Maria
Santíssima y dels sants patrons esta ditxa. Però
vostra senyoria pot inmaginar tenint al enemich tant a la porta y ab la desconfiança del socorro que ab altres tenim significat a vostra senyoria, si bé nos dóna gran esperança lo valor
dels soldats de la guarnició, que axí espanyols
com estrangers obran ab tanta animositat y bizarria que no·y ha bastants elogis per a celebrar
los que merexan en esta militar expedició, continuam las instàncias y súplicas per nòstron alívio y consuelo, axí ab sa magestad com ab sa
excel·lència, lo senyor llochtinent y capità general, com veurà vostra senyoria ab las còpias
de las cartas ab què·ns posarem als reals peus
de sa magestat y representació que ferem a sa
excel·lència lo dia 5 del corrent per extraordinaris. Les quals participam a vostra senyoria en
continuació de nostra antiga quant deguda y
desitjada correspondència, suplicant a Nostre
Senyor guarde a vostra senyoria molts anys
en son millor lustre. Barcelona y juliol 8 de
1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra
senyoria sos mayors servidors, que sas mans
besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General del principat de Cathalunya.

a. a continuació ratllat de aquell.
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mallograrà esta importantíssima ocasió, com
se han mallograt las demés que ha ofert lo
temps antes que lo enemich estigués fortificat.
Y no podem deixar de manifestar a vostra magestat la admiració y est(r)anyesa que ha causat
tant universal com lo desconsuelo en tots, així
ciutedans com militars, lo vèurer que en la ocasió del xoque de anit passada, havent durat
sinch horas ab tant gran perill de la plassa y
pèrdua de gent tant honrada, valerosa y noble,
disminuïnt-se en bona part la guarnició de la
plassa, no hagen fet moviment ni diversió alguna, tocant arma al enemich las tropas del real
exèrcit que té previngudas lo llochtinent y capità general a las cercanias y en vista d’esta ciutat, quant esta diligència podia ser tant important al real servey de vostra magestat que de
ella se podia esperar a bàtrer las losanias del
enemich y alliberar esta ciutat. Però és tant
irregular lo que per nosaltres passa que no podem compèndrer las causas, encara que sentim
tant agriament los efectes, que si continuan
consideram irremisiblament perduda y molt en
breu esta ciutat. Per lo que postrats als reals
peus de vostra magestat ab lo més humil rendiment suplicam a vostra magestat sie de son real
servey manar donar las providèncias y ordes
que a vostra magestat aparaixerà més convenir,
tant promptes y efectius com demana la ocasió
y necessitat tant apretada. Assegurant a vostra
magestat que esta ciutat y tots sos naturals derramarem fins a la última gota de sanch per a
poder-nos conservar baix lo natural y suau domini de vostra magestat, com més llargament
ho explicarà a vostra magestat don Narcís Descatllar, que posarà esta en la real mà de vostra
magestat. La divina guarde la cathòlica y real
persona de vostra magestat com ha de menester la Christiandat // 3r // tota y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona y juliol 5
de 1697.

Número 102.
Senyora.
En mitx de la tenebrosa y obscura calamitat
de las penas que experimenta nostre sufriment
resplandeix encara algun resquici de felicitat, perquè la justícia de nostra causa és àncora de tanta firmesa que no permetrà may sumergir-se la nau de nostra constància, encara
que contrastada de la fúria de las olas y combatuda de la violència de vents contraris, o perquè la justificació de nostra innocència serà
medi per a alcansar lo auxili de la divina misericòrdia. A la mitjanit de la passada donà lo
enemich un avans ab considerable número de
sas tropas, que serian de sis a vuyt mil hòmens,
y tocant arma per tres parts se llançà sobre la
estacada devant lo baluart del portal Nou y
muralla , ahont ha quatre dias tira a fer bretxa.
Furiosa fou la envestida, però més vigorosa la
defensa y la pelea sangrienta, que combatent-se
per espay casi de sinch horas, essent gran lo
número de morts y ferits de una part y altra,
disparant-se a un temps tanta multitut de
bombas, magranas y mosqueteria que lo terrible del estruendo era horrorós prenunci del estrago que passava. Y havent lo valor dels defensors retxasat tres vegadas als enemichs y retirats
fins a dintre las líneas de sos ataques, restant-se
en la campanya considerabilíssim número de
morts y ferits, han quedat victoriosas las reals
armas de vostra magestat, quedant los cabos,
officials y soldats de la guarnició, així espanyols
com estrangers, ab tanta bisarria quanta cab en
tant valerosa y exercitada milícia. Del que donam a vostra magestat la enorabona, congratulant-nos summament de esta gloriosa expedició. No queda per assò esta ciutat libre ni
aliviada del imminent perill de sa total y
prompte perdició; puix lo enemich, cubert en
sos ataques y baterias, continua son treball fins
a llansar la terra a la punta de nostra estacada
devant lo baluart del portal Nou, ahont ab fortificació regular facilment dominarà la estrada y
fosso, quedant-li camp ubert per minas y fornillos per a bolar la muralla, baluart y cortaduras
que // 2v // de prevenció ab gran vigilància se
fan dins la plassa. Lo que·s pot témer consiguirà si la dilació que fins ara experimentam en
lo socorro, de què nos havia donat tant fundadas esperansas lo llochtinent y capità general
de vostra magestat y promès des del dia 19 del
mes passat, no·s muda en una celeritat executiva y real. Perquè si queda en la esfera de
discursos imaginaris, com los que fins ara han
vanament entretingut nostras esperansas, se

Senyor, de vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y obedientíssims vassalls, que las
reals mans de vostra magestat besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Franciscus Cortes, secretarius.
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a. carta intercalada entre els folis 486v i 487r del trienni
1695-1698.
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Número 103.
Excel·lentíssima senyor.
La contínua pertinàcia del enemich ha estretxat
esta plassa de manera que lo die de vuy, passada
a. carta intercalada entre els folis 486v i 487r del trienni
1695-1698.

mitjanit, ha donat un vigurós avans a la estacada ab número considerable de sas millors
tropas, lo que ha repetit tres vegades. Però
las d’esta guarnició lo han valerosament retxasat, que seria difícil a esta ciutat trobar elogis corresponents a la constància e intrepidez
ab què uniformament se són portats així los espanyols com los estrangers. Lo que ha ocasionat tant universal contento a tots los moradors de ella que uns ab altres se han donat
contínua norabonas. Y nos ha aparegut indispensable lo repetir a vostra excel·lència passant a representar al mateix temps a vostra excel·lència lo comú desconsuelo ha ocasionat
lo vèurer que ab sinch horas ha durat lo combat las tropas del real exèrcit del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, que vostra excel·lència
té previngudas a la vista d’esta ciutat no hagen obrat cosa alguna, apareixent que en esta
y semblants funccions a què restam tant exposats són en las que més se pot esperar algun
alívio; quant se veu que lo enemich al temps
exequutà la funcció no solament se valgué de
sas tropas, si també aplicà sa armada de mar,
que disparà al mateix temps ab tota fúria, crehem no deu ser arribada encara la ocasió del socorro. Los perills y miserable estat en què·s troba esta afligida ciutat, abrasada y casi arresada
com vostra excel·lència té ben observat des de
eixas colinas, y estar lo enemich cobert junt a la
estacada, tirant terra dins la estrada en cubert,
nos obliga a continuar estas representacions a
vostra excel·lència al pas regoneixem esta plassa
en lo més imminent perill, frustrada la esperansa de ser socorreguda y mallograts en tant
temps los instants vostra excel·lència ha tantas
vegadas offert volia guanyar a nostra defensa,
en què digué vostra excel·lència consistia la mayor importància de la monarchia. Lo cert és
que no aplicant vostra excel·lència eixas tropas
en estas tant pròprias y més importants ocasions rezelam la mayor fatalitat, perquè la única
y principal mira // 4v // se ha tingut, tenim y
tindrem és víurer y morir baix lo suau domini
del rey, nostre senyor. Esperant que vostra excel·lència a est fi aplicarà los més eficaces medis,
de què quedarem ab lo més verdader agrahiment, com sempre promptes per a obehir los
ordes de vostra excel·lència, a qui guarde Déu
en sa mayor grandesa. Barcelona y juliol 5 de
1697.
Excel·lentíssim senyor, de vostra senyoria sos
mayors servidors, que sas mans besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
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Número 104.

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab dos cartas de 9 y 10 del corrent nos trobam
afavorits de vostra senyoria y se serveix significar-nos ab quant affecte nos acompanya axí en
la alegria dels successos fevorables com en lo
desconsuelo dels perills y pocas esperanzas del
socorro de esta ciutat, y així mateix quant anela vostra senyoria a no omitir diligència alguna
que puga conduhir per nòstron alívio, del que
donam a vostra senyoria especialíssimas gràcias.
També desitja saber vostra senyoria lo estat en
què·s troba esta plaça y los designes y operacions del enemich ab tota individuació, per a
què puga vostra senyoria continuar en sas representacions, axí ab sa magestat com ab sa excel·lència. Y lo que podem en est particular
participar a vostra senyoria és que lo enemich
des del dia 6 del corrent fins ara ha cessat la
bateria de la bretxa que tenia comensada a la
muralla entre lo portal Nou y Sant Pere y retirada de allí la artilleria, havent-ne tantsolament
dexadas dos ab dos morters a la casa d’en
Sagristà per tirar a la ruhina; que havent-se fortificat en lo ataque y estrada encubert devant
lo baluart del portal Nou ha format nova bateria de quatre canons, per a tirar a fer bretxa, segons se veu, a la cortina de dit baluart que
mira a la part de Jesús; que no ha fet altra operació de avans y se ha judicat y tingut
intel·ligència que son treball lo aplicava en fer
minas, com en effecte se’n ha trobada y descuberta una, de ahont se’n trau ja la pòlvora, y se
aplican totas las diligèncias per encontrar las altras; que verdaderament los senyors generals y
demés cabos obran incessantment y ab grandíssim acert en tot lo que condueix a la defensa d’esta plassa, ab copiosa provisió de tots los
ingenis de foch que poden offèndrer al enemich en los casos de avansos y assalts, y tenen
previngudas cortaduras en los llochs convenients, ab tota perfecció; y no menos los soldats // 5v // de la guarnició obran ab veronil esfors en totas las funccions, tant espanyols com
estrangers, competint-se en gloriosa emulació,
que en tot nos dóna particular consuelo y viva
esperansa de què havem de tenir feliz èxit de
aquest siti en glòria y crèdit de las reals armas
de sa magestat y de nostra nació.
Esta nit passada se (ha) tocat arma al enemich
per la montanya, a las parts de Sarrià, Sant
Gerònim de Vall d’Ebron y Horta, y al mateix
temps disparant-se de la muralla y baluarts artilleria y mosquetaria ab gran continuació sobre
los ataques y treball del enemich, de ahont no
ha exit ningú. Se han avansat vuyt batallons de
a. carta intercalada entre els folis 486v i 487r del trienni
1695-1698.
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nostra cavalleria governats per lo senyor príncep Darmestat, sustentats de alguns infants, a
la part de la marina, ab tanta felicitat que havent-n’(h)i tres del enemich los han desfet los
nostres enterament, arribant fins a la font de
n’Alió, quedant morts <h>o pressos los enemichs menos alguns pochs, que solament hi ha
agut alguns nafrats per ocasió de alguns fusiliers que estavan en una casa y de las galeras
que se avian arrimat y disparavan sa artilleria ab
balas de mosquet, però gràcias a Déu és estat
poquíssim lo dany. En quant al succés de la
montanya no·n tenim encara individual notícia,
no obstant que havem fet la diligència per sa saber-ne la certitut y crehem la tindrà vostra senyoria més prompte per medi del molt il·lustre
y fidelíssim senyor deputat militar, que trobantse al costat de sa excel·lència y al peu de la obra
no duptam haurà donat a vostra senyoria la notícia puntualment. Vulla Nostra Senyor continuar-nos estos favors y concedir-nos entera llibertat per a què tingam majors ocasions per a
poder-nos emplear en servey de vostra senyoria, a qui // 6r // guarde Nostre Senyor molts
anys en son major lustre. Barcelona y juliol 11
de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra
senyoria sos mayors servidors, que sas mans
besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.
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Número 110.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Per la estafeta baix nostre plech rebem un real
despaitg de sa magestat, que Déu guarde, per
vostra senyoria, lo qual passam en mà de vostra senyoria inclús. Lo senyor don Narcís Descallar, en carta de 6 del corrent, per dita estafeta nos avisa de las moltas diligèncias ha obrat
y va obrant en la solicitut de nòstron alívio y,
havent-se posat differents vegades als reals peus
de sa magestat y de la reyna, nostra senyora,
ha trobat molt grata acceptació en sas representacions y nostras súplicas. Que lo rey, nostre senyor, mostra tenir gran conmiseració de
què lo enemich fasse tal estrago ab la artilleria
y bombas en esta ciutat, ab ruhina de convents
y iglésias, y que dóna los ordes y providèncias
convenients per nòstron alívio, Que se ha pua. carta intercalada entre els folis 490v i 491r del trienni
1695-1698.
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blicat en Madrit un real decret manant que
tots los officials militars hi ha en la cort, donant-los segons la graduació dos pagas, hiscan
de ella y vingan a servir en est exèrcit. Que lo
die 26 del passat hisqué de Ceuta la gent que
havia de venir assí, y se embarcà ab sinch
barchs.
Després de la estafeta rebérem un extraordinari a las deu de la nit, despatxat per lo senyor
don Narcís, y ab carta de 8 del corrent nos avisa que sa magestat envia altre despaitg al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent y capità general, en què se li ordena
que sens perdonar diligència alguna passe a
obrar tot lo que conduesca per a llibertar esta
ciutat de las opressions en què·s troba, havent
assegurat al senyor don Narcís lo senyor don
Joan de Larrea que aquest orde ve ab quanta
apretura se puga dir. Rebem aximateix tres cartas reals molt consolatòrias y quals deviem esperar de la real clemència y pietat de sa magestat.
Lo estat en què·ns trobam és lo mateix que diguérem a vostra senyoria ab la carta de 11 del
corrent, per no haver-hi hagut de les hores ençà
altre novetat sinó lo continuar lo enemich en
disparar // 6v // la artilleria y bombas a la bretxa
y a la ruhina. Sols se’ns offereix advertir que lo
que escriguérem que se havia trobat una mina
del enemich y que se’n estava trahent la pòlvora
no fou axí, encara que nos ho havian assegurat,
de manera que deya algú ho havia vist, però averiguat per medi del senyor mestre de camp no
se ha trobat cosa. En aquest punt nos avísan que
lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general se troba en la drassana y avisats tots los generals per a tenir concell de guerra, y creurem és
effecte del orde de sa magestat de què sobre havem fet menció. Quedam a la obediència de
vostra senyoria per lo que sie servit emplear-nos
del major servey, gust y agrado de vostra senyoria, a qui guarde Nostre Senyor molts anys en
son major lustre. Barcelona y juliol, als 13 de
1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra
senyoria sos mayors servidors, que sas mans
besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
del General del present principat de Cathalunya.

493r

resultar. Però confiam de la divina clemència
// 504/2v // per medi de nostres sants patrons y
del valor ab que obra la guarnició sobre tant fatigada. No ha de lograr lo enemich sos intents,
y que se ha de conservar esta ciutat, per lo qual
fi se aplican y aplicaran tots los naturals ab tota
eficàcia y constància fins a derramar la última
gota de sanch. Esperam de vostra senyoria ho
farà encomanar a Déu, nostra senyor, per a que
pugam lograr la ditxa a que tots anelam, y que
nos donarà repetidas ocasions per a manifestar
nostre afecte y fina voluntat de servir a vostra senyoria. A qui Déu guarde molts anys. A Barcelona y juliol, 26, de 1697. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. De vostra senyoria major
servidor, que ses mans bensa, los concellers de
la ciutat de Barcelona.

115.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Vuy, a las 4 de la matinada, porció de cavalleria
y infanteria del rey christianíssim à romput la
nostra cavalleria que estava en Cornellà, y ab
son grandíssim vigor à passat a Sant Faliu, a ont
no he dilatat un instant a acomplir a mà obligació y desempeigno de vostra senyoria en partirme luego, mitg vestit, a assistir a sa excel·lència.
Y a trente passos de la casa me hà carregat un escuadró de cavalleria molt numerós. Appartant
de aquell un cavo ab alguns soldats, y me à fet
presoner, ab lo galbo y galanteria inexplicable,
entregant-me a un miquelet per a que me presentàs al duc de Vandosma. Arribat en sa
presència l·ý he fet mon degut...b

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Catalunya.
504
/2r

130
Moltc il·lustre y fidelíssim senyor.
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És estat vostra senyoria servit novament afavorir-nos ab carta de 23 del corrent donant-nos
notícia de la nova representació té feta al rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, a 20 del corrent
mes, implorant de sa magestat lo auxili y remey
de que necessitam en tant extrema necessitat,
com tenim vist ab las expressions motivadas en
la còpia de dita representació és estat vostra senyoria servit enviar-nos inclusa. De tot lo que
donam de nou a vostra senyoria las degudas
gràcias, y esperam de son gran zel y affecte continuarà ab aquell veras y eficàsia, que en ocasió
tan urgentíssima e inexplicable necessitat té necessitat y havem menester, ja per lo que interessa a vostra senyoria en esta summa importància
de poder permanèxer esta ciutat en lo real domini de sa magestat, com per la recíproca correspondència que sempre havem regonegut y
esperam continuar ab vostra senyoria. Per las
adjuntas còpias de las dos últimas representacions tenim fetas al rey, nostre senyor, en ... y
24 de este mes, veurà vostra senyoria lo que ha
seguit sobre las operacions del enemich y defensa d’esta plaça y lo estat de ella fins lo die 24. Y
dende aleshores fins ara no ha lo enemich intentat operació, ni tenim més novedat que anar-se
fortificant en lo baluart del portal Nou y porció
té del de Sant Pere, lo que ens té ab contínua vigilància y cuydado de especialíssim per las conseqüèncias y sinistres successos que ne poden
a. carta intercalada entre els folis 492v i 493r del trienni
1695-1698.
b. document incomplet.
c. carta intercalada entre els folis 493v i 494r del trienni
1695-1698.
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Còpia.
131.
Senyora.
Entre las moltas penas que constristan lo noble
sufriments dels moradors d’esta ciutat, és molt
principal la de aver continuadament de representar en lo real conspecte de vostra magestat,
llantos y quexas. Los llantos naxen de véurer a
esta ciutat en los últims parecismes, que ab moltas angústias, agonia, y no respira sino desditxas, puix ab brechas ubertas al baluart y muralla
del portal Nou, com ab lo últim extraordinari y
carta de 16 del corrent posarem en la real noticia de vostra magestat. Y ab la continuació de
las baterias més arrazadas se aguarda y se amenaça en un instant per altre. Lo instant que
podrà ésser lo punyal que acabàs aquella vida
que sols se conserva en la commisseració que esperam del paternal amor de vostra magestat.
Las quexas nacen de la adversitat de nostra fortuna, que sobre la instabilitat persevera tant
constant en perseguir nostra innocència, puix
des de que lo enemich declarà sos dessignes de
venir a sitiar esta plaça, avem experimentat tots
sos effectes contraris al que podria ser útil per lo
resguart, precaució y defensa d’esta ciutat. És
increhible lo foch que se ha llansat de una part y
altre y judicam que passan de 15 (...) las bombas que per mar y terra ha tirat sobre la plaça,
dirigint ara la major part a la muralla, baluart y
cortaduras que se estan fabricant per defensar
a. representació intercalada entre els folis 493v i 494r del
trienni 1695-1698.
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las bretxas, a hont ab multitut de pedras, balas,
bombas y magranas fa gran estrago en los que
defensan y se ocupan al treball. Y resta disminuhida y fatigada la guarnició, havent-se perdut
molta gent, de suposició que a la ocasió de un
asalt se ha de experimentar de ells notable falta,
que podria reparar-se si la gent de Itàlia, Ceuta,
armada real y reformats de exa cort que vostra
magestat se ha servit manar venir arribassen a
temps, que·s té ab gran desconsuelo de sa tardança, y de que en espay de un mes y mitx que
persevera lo siti no hagen arribat per a servir en
est exèrcit ningunas tropas. No podem
compèndrer la causa, quant en ella se interessa
tant lo real servey de vostra magestat y la major
importància de la monarquia. Molt se procura
també de la plaça // 504/3v // incomodar al enemich en lo treball que continua en lo fosso,
llansant sobre ell ab los morters y canals gran
número de bombas, pedras, magranes, botas y
altres ingenis de fochs artificials, que és molt lo
dany se li ha ocasionat, y sens dubte haurà perdut molta gent. Però, com sa porfia y obstinació
és tanta, no cessa de adelantar sas operacions,
havent arribat al estat que tenim referit a vostra
magestat. Que tot naix de no haver, lo llochtinent y capità general de vostra magestat, fet
oposició ni resistència al enemich en las ocasions que convenia, y no estava fortificat, entretenint nostras esperanças ab las disposicions
deja tenia ideadas per a deslliurar a esta ciutat de
la opresió dels enemichs y divertir-los de la empresa. Però, havent passat d’estas promesas espay de un més, que ha tingut convocadas las llevas y sometents, que en grandíssim número
havian acudit per tot lo Principat, ab gasto tant
exorbitant que restan destruhits los comuns y
particulars, y no havent-se may trobat la ocasió
ni congestura de impedir al enemich sos progressos, resta nostra esperança totalment desvanescuda de meréxer algun socorro de sa mà,
puix en temps, lo apartar-se de las cercanias
d’esta plaça, lo llochtinent y capità general ha
ocasionat desconfiansa y desaliento en molta
part de la gent dels somatents que ocupaven las
montanyas, y per esta causa se vant tornant
molts a sas casas. Estava en Sant Feliu de Llobregat lo llochtinent y capità general lo dia 14
del corrent ab las trobas del real exèrcit de vostra magestat, y arribant-se a la punta del dia alcuns del enemich, se retirà ab lo desorde que escrigueren a vostra magestat ab carta de 16 del
corrent. Però en Martorell, ab sa cort y comitiva, y lo dia 16 del mateix, espargint-se allà una
veu de que venia lo enemich, sens fonament
algú, partí tant arrebatada y precipitadament
que, a son exemple, posat en confusió tot lo poble, desemparà las casas, fugint ab tropell y descompostura, anant per los camins moltas donas
en camisa, ab sas criaturas als brasos. Y al cap de
1634

rato, desenganyats, se restituhiren a sa vila, de
hont després passà lo llochtinent y capità general a la de Esparaguera, sis llegüas distant d’esta
plaça; y ha manat retirar part de la artilleria de la
montanya encaminant-la a Martorell. Y augmentà més lo desconsuelo universal véurer que
dels ordes que vostra magestat se serví donar a
don Francisco de Velasco, // sn/r // per a que
per tots los medis possibles intentàs las operacions que offeresca la ocasió y positura en que·s
troba per a que se conseguesca lo consuelo y alivio que vostra magestat significa desitjar y solicitar ab las majors àncias, com fou servit vostra
magestat participar-nos en la real carta dada de
7 del corrent, no se’n hagen experimentat ninguns effectes favorables. Antes de apartant-se
d’esta plaça, en ocasió que tant necessita de
prompte socorro, ha posat en total desesperació
nostra confiança y la de alguns dels generals y
altres cabos subalternos, que retiran públicament y trauhen d’esta ciutat lo més preciós que
tenen en sas casas. Estas accions han amedrentat
molt los ànimos de tots, fent-ne fatal pronòstich, indicant que algun malèvolo planeta mira
de mal especte a esta ciutat, y que mentres persevere esta constelació no podem tenir esperanças de vida si la soberana providència de vostra magestat no se serveix dignar-se aplicar tant
prompte remey, com demana la urgentíssima
necessitat. Per lo que, postrats als reals peus de
vostra magestat, per extraordinari, suplicam a
vostra magestat sie de son real servey manar donar y effectivament aplicar los medis, providèncias y ordes a que vostra magestat, per estraordinari, suplicam a vostra magestat sie de son real
servey manar donar y effectivament aplicar los
medis, providèncias y ordes que a vostra magestat aparexerà més convenir per lo real servey de
vostra magestat y consuelo de sos fidelíssims
vassalls. Com ho esperam de la real clemència
de vostra magestat, assegurant a vostra magestat que en qualsevols adversitats y conflictes serà
inviolable nostra constància, aplicant totas nostras forças y medis fins a la última gota de sanch
pera conservar-nos baix lo suau domini a vostra
magestat, com més llargament ho explicarà a
vostra magestat don Narcís Descallar, que posarà esta en la real mà de vostra magestat. La divina guarde la cathòlica y real persona de vostra
magestat, com ha menester la Christiandat tota
y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona, y juliol 20 de 1697.
Senyor, de vostra sacra, cessària y real magestat,
fidelíssims y obedientíssims vassalls que les reals
mans de vostra magestat besen, los concellers
de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.
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do, procure de propòsit socòrrer ni aliviar a esta
ciutat de la opressió dels enemichs de aquest estat entendrà la gran comprehensió de vostra
magestat lo perill en que queda esta plaça sens
poder-nos prométrer un instant de seguretat.
Per lo que, postrats als reals peus de vostra magestat, sia de son real servey manar donar la providència y ordes més effectius y promptes que a
vostra magestat aparexeran més convenients y
proporcionats per lo real servey de vostra magestat y conservació de esta capital en lo real y
suau domini de vostra magestat, assegurant a
vostra magestat que a aquest fi obra y obrarà
perpètuament nostra constància, sacrificant las
vidas y haziendas al real servey de vostra magestat, com més llargament ho explicarà a vostra
magestat don Narcís Descallar, que posarà esta
en la real mà de vostra magestat. La divina guarde la cathòlica y real persona de vostra magestat, com ha menester la Christiandat tota, y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam.
Barcelona, y juliol 24 de 1697.

Còpia.
132.
Senyora.
És tant gran la activitat y el vigor ab què executa sas operacions lo enemich contra esta plaça,
que la té constituhida en estat de poder experimentar un momento la més deplorable fatalitat,
quedant vil trofeo de un orgull, y lo que és més
sensible, privada y separada del real y suau domini de vostra magestat. Clàusulas, senyor, són
estas que las pronuncia balbussient la llengua,
interrumpent las paraulas los dolorosos suspirs
que naxen del més intim de nostra fidelitat. Dilluns a 22 del corrent a las nou horas de la nit,
després de haver bolat algunas minas o fornillos
en los baluarts del portal Nou y de Sant Pere,
envestí lo enemich a un y altre baluart. Y pujà ab
tal furor, que ocupà y se ensenyorí de un àngel
de cadahu. Y encara que differents vegades fou
valerosament reprotxat per los de la guarnició, y
últimament desallotjat totalment del portal
Nou, a las 8 horas de la matinada, per en lo de
sant Pere conserva son puesto, y està en ell fortificat y cubert, quedant lo restant del baluart ab
sa cortadora per nostra guarnició, que pelean
incessantment per a conservar cada hu son terreno. A las 4 de la tarda donà foch lo enemich a
altres fornillos en lo baleart del portal Nou, y
havent posat tot son exèrcit en batalla, envestí
aquell baluart, del qual se feu senyor y ocupà
enterament, fortificant-se, de manera que ha
impossibilitat als nostre lo poder-lo recobrar, so
bé se ha peleat y pelea vigorosament per los
d’esta guarnició, en que donan mostras de son
gran valor y zel del real servey de vostra magestat. Lo combat durà sens intermissió des de las
9 de la nit del dia 22 fins a la hora present, en ell
se han perdut molts officials de molta graduació, experiència y valor y altres subalterns, y
molt considerable número de soldats, ab que
resta molt disminuïda la guarnició d’esta plaça y
los que quedan, ab la fatiga y cansàncio que se
ha de créurer en tant penós exercici. La bretxa
que té feta lo enemich en la muralla és entre los
dos sobredits baluarts que podien embaraçant-li
lo assalt, mentres los ocupava nostra guarnició.
Y ara, llevadas // 5045r // las defensas, se facilite
son designe que per instants amenaça totas estas
circunstàncias, que posam en la real notícia y
consideració de vostra magestat nos obligan a
témer ab justa causa la última desditxa, particularment no experimentant operació alguna en
que lo llochtinent y capità general de vostra magestat, ab las tropas y milicias que té a son man-

Senyor, de vostra sacra, cessària y real magestat,
fidelíssims y obedientíssims vassalls que les reals
mans de vostra magestat besen, los concellers
de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.
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a. representació intercalada entre els folis 493v i 494r del
trienni 1695-1698.

1635

123
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent pogut conseguir que se’m concedís permís sens dilació alguna de poder retornar-me als
paratges de la obediència del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, ab la circunstància de quedarme presoner de guerra, cumplo en la atenció de
no pérdrer temps per posar-ho en notícia a vostra senyoria, al mateix punt de est mitx dia, que
so arribat a esta vila, per posar-me a la obediència de sa excel·lència, tenint inexplicable sentiment no hage quedat en mà llibertat lo poder
de donar un abràs a cada un de vostra senyoria,
en congratulació de la alegria ab que crech que
vostra senyoria celebrerà mon arribo. Y ya que
las circunstàncias ab que dech prachticar lo ésser
presoner no sols respecte de no poder exercir
mon càrrech de diputat militar, sino també de
haver de anar desarmat y sens espasa, no·m dexen lograr lo consuelo de concórrer ni de véurer
a vostra senyoria. Repetech en recompensa
d’esta sensible privació lo sacrificar-me de nou a
tot lo que a vostra senyoria, axí en benefici del
comú com dels particulars aparega a vostra sea. carta intercalada entre els folis 496v i 497r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

nyoria emplear-me, posant en notícia a vostra
senyoria que partint-me esta nit per Montserrat
per donar gràcias a la verge Santíssima
// 497/1v // passar-se immediatament a la ciutat
de Tarragona, a on me detindré per recobrarme de mas fatigas y de la indisposició ab què·m
trobo, podent vostra senyoria dirigir a dita ciutat las cartas que li aparexerà escríurer-me. Déu
guarde a vostra senyoria molts anys, com desitjo. Esparaguera, y juliol 20 de 1697.

Ítem, molt singular estimació de la mercè de
vostra senyoria // 497/2v // és servit fer-nos en la
carta de 14 del corrent que reberan ab la deguda estimació. Y en ella nos participa vostra senyoria haver continuat en suplicar al rey, nostre
senyor, servit quant antes donar la precissa y
prompte precedència que requereix per lo alivio
de esta capital, y recorregut a la reyna, nostra senyora, perquè se digne intervenir ab sos poderosos officis ab sa magestat, del que donam a
vostra senyoria las gràcias, suplicant a vostra senyoria sie servit continuar, com també, manarnos emplear en lo que sia del major servey, gust
y agrado de vostra senyoria. A qui guarde Nostre Senyor molts anys en son major lustre. Barcelona, y juliol 17 de 1697.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, besa les mans
de vostra senyoria son segur servidor, don Joseph Meca y de Cassador.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria sos majors servidors, e ses mans besa, los
consellers de la ciutat de Barcelona.
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Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya.

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
No podrem significar a vostra senyoria lo sentiment havent tíngut de la desgràcia succehida en
Sant Feliu lo dia 14 del corrent, quedant en ella
presoner lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar. Y que no pogués escusar-se esta
fatalitat seguint a la retirada, com los demés, al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general. Desitjariam ésser poderosos y tenir medis
per a restituir-li la llibertat, y pot assegurar-se,
vostra senyoria, que lo acompanyam en lo desconsuelo que tindrà vostra senyoria de tant adversa fortuna. Igualment, se mostra contrària a
esta ciutat, puix en la còpia de la carta que escriguerem al rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
per extraordinari, lo dia 16, que participan a
vostra senyoria inclusa, se podrà servir vostra senyoria véurer y compéndrer las operacions y activitat del enemich y los perills d’esta plaça, que
se augmentan de cada hora al pas que lo enemich no cessa ab la continuació de sas baterias,
de fer major obertura en las bretxas del baluart y
muralla del Portal Nou, estant arrimat a ell,
com també al de Sant Pere, cubert y fortificat
dintra del fosso. Se repara, quant és possible, lo
arruhinat de las bretxas ab sachs, botas y caxas,
de manera que resta en defensa tant lo baluart
com la muralla, debent-se incomodar al enemich ab bombas, magranas y altres fochs artificials. Y vuy a la matinada, ab una bomba, se’ls
ha posat foch a la bateria, que segons lo gran estruhendo que ha fet y los molts que se han vist
en l’ayre crehem los haurà fet gran estrago.
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a. carta intercalada entre els folis 496v i 497r del trienni
1695-1698.
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Còpia
Senyora.
Divendres, a 12 del corrent, a la nit, reberen per
lo correu ordinari y dos extraordinaris quatre
reals despaigs de vostra magestat, de data de 29
del passat, 4, 5 y 7 del corrent, en que se serveix
vostra magestat, ab paternal ternura y amor,
significar-nos quant se compadeix y nos acompanya en la tribulació y apreto en que considera
vostra magestat a esta ciutat, y expresar la precisió dels ordes que se ha servit vostra magestat
donar perquè se apresuren totas las disposicions
y providèncias donadas per exir de la opressió
que patim. Y que don Francisco de Velasco ho
procure així per tots los medis posibles, intentant las operacions que oferesca la ocasió y positura en què·s troba, lo que ha causat ha esta ciutat y a tots los naturals inexplicable y universal
consuelo de que dona nostra deguda estimació
infinitas gràcias a vostra magestat. Y perquè lo
rendiment obsequiós de vassalls no·s constitueix en precissa obligació de posar en la real
notícia de vostra magestat ab individuació y circunstàncias lo estat d’esta plaça participam a
vostra magestat que dissapte, a 13 del present, a
la matinada, entrà don Francisco de Velasco,
llochtinent y capità general de vostra magestat,
a. carta intercalada entre els folis 496v i 497r del trienni
1695-1698.

en esta ciutat. Y convocats los generals en la
Drassana, tingué Consell de Guerra. Y després
de haver-lo nosaltres visitat, repetint-li affectuosament las offertas de estar promptes tots los
naturals d’esta ciutat, així en lo comú com en
particular, per a obrar y executar tot quant conduesca al real servey de sa magestat, tenint a
aquest fi sacrificadas las vidas y ben empleadas
las haziendas, y havent-ho executat semblantment, lo bras militar partí sobre el migdia, restituhint-se en Sant Feliu de Llobregat, dos lleguas distants d’esta ciutat. Creurem que en esta
confarència de General y Consell de Guerra se li
daren disposicions per alliberar esta plaça de la
oppressió del siti, y aguardàvem los effectes,
tant en breu com demana la apretura y urgència
present. Però lo enemich preocupa lo posar-se
en operació. Perquè la mateixa nit destacà considerable número de sas tropas, així de infanteria com de cavalleria, que a la junta de l’alba del
diumenge comparegueren en Sant Feliu, tant
de improvís y ab algun descuyt de las tropas del
real exèrcit de vostra magestat a hont se trobava
lo llochtinent y capità general de la cavalleria y
altres // 497/3v // cabos, que se agueren de retirar ab desorde, trobant-se tant solament formant trossos de don Francisco Pingarron y del
Compte Tilli, que resistiren lo encontre y animossament, havent pres tres estàndars de la cavalleria del enemich. Però havia fet dos mans
arribaren los del camí més arrimat a la montanya, primer a Sant Feliu, a hont prengueren tot
lo bagatge y saquejaren las casas, matant als naturals, y los que s·i trobaran quedant malferits lo
comte de Santa Coloma, lo rector de Sant Feliu
y altres. Y restaren presoners don Joseph de
Meca y de Caçador, deputat militar, que acisitia
al llochtinent general. Acalorar la companyia de
llevas y somatents del Principat, salvant-se los
demés ab la retirada passat lo riu de Llobregat a
las cercanias del Martorell, a hont se troba lo
llochtinent y capità general de vostra magestat.
Y feta la funció se’n tornaren los enemichs del
camp, havent saquejat en lo passatge los llochs
de Cornellà, Sant Joan Despí, Hospitalet y Esplugas. Al mateix temps, executaren altre pessa
los enemich en la muntanya, peleant contra las
nostres, ocupavan lo convent de Sant Gerònim
de Vall de Ebron, de hont lo desallotjaren, encara que després, ab differents refregas y pèrduas de uns y altres han recobrat lo puesto nostras tropas. És tanta activitat ab que obra lo
enemich en offensa de sa plaça que lo mateix
diumenge a la tarda volà una mina en lo baluart
del Portal Nou, y ab ella arruhinà un àngel del
flanch pegat a la muralla que serveix de defensa
al fosso que tira al baluart de Sant Pere. Y encara que se ha procurat reparar quant és estat posible, però, la continuació de las baterias, han
destruhit aquell flanch, de forma que resta bret-

xa per a poder donar lo assàlto al baluart, com y
també en la cortina de aquella muralla al que
està subjecte. Y se tem cada hu, y més a las nits,
en que sol ser major la confusió, majorment essent lo enemich, com està, allotjat, cubert y fortificat al fosso y junt a las parets de aquell baluart y del de sant Pere, a hont ab fornillos que
fàcilment ampliar y perficionar la bretxa per a
assegurar més sa oposició. Que seria la més fatal
que podriam experimentar quant la guarnició
de dita plaça se troba tant fatigada per lo continuo treball, sens tenir lloch ni ocasió de descansar. Y en bona part desmuntada per la llarga duració y continuos moviments del enemich en
sos avansos y ab la gran multitut de bombas y
pedras que ab los morters tiran incessantment
sobre esta guarnició, en que hagen gran estrago. Y esta matinada és entrat en esta plaça lo
marquès de Griny ab sa cavalleria. Tal és, senyor, lo estat miserable en que queda esta ciutat, que no sabrian trobar clàusulas ni paraules
tant expressivas que explicassen nostra aficció y
desconsuelo. Y solament lo posam en la real
consideració de vostra magestat per a que sie
servit ponderar-lo, y en vista de ell provehir del
remey que a vostra magestat aparegue ésser més
proporcionat y convenient per lo real servey de
vostra magestat, com ab tot rendiment, postrats
als reals peus de vostra magestat, ho suplicam,
esperant de la real clemència de vostra magestat
serà servir manar donar-nos lo consuelo de que
tant necessitam, assegurant a vostra magestat
que per nostra part obram y obrarem incessantment en quant càpia en nostra possibilitat y medis per a conservar-nos baix lo suau domini de
vostra magestat, com més llargament en las reals mans de vostra magestat. La divina guarde la
cathòlica y real persona de vostra magestat, com
ha menester la Christiandat tota, y estos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona y juliol 16 de
1697.
Senyor, de vostra, sacra, cessàrea y real magestat, fidelíssims y obedientíssims vassalls que les
reals mans de vostra magestat besan, los concellers de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes,
secretarius.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
La carta ab que vostra senyoria nos afavoreix de
20 del corrent és per nosaltres de singular gust
y estimació, puix en ella se escribe vostra senyoa. carta intercalada entre els folis 496v i 497r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

ria participar-nos que lo duch de Vandosme ha
concedit al molt il·lustre y fidelíssim senyor don
Joseph Meca y de Caçador, deputat militar, lo
poder-se restituhir a sa casa sobre sa paraula,
encara que ab condició de tornar en son exèrcit
sempre que se demane. Del que, havent tingut
particular consuelo, y ne dona a vostra senyoria
la norabona, assegurant a vostra senyoria que
en esta alegria lo acompanyam ab finíssima voluntat. També se serveix vostra senyoria noticiar-nos haver-se posat de nou als peus del rey,
nostre senyor, que Déu guardi, suplicant-li sia
servit quant antes aconsolar-nos, escrivint per
est mateix fi a la reyna, nostra senyora, del que
dona a vostra senyoria especialíssimas gràcias,
majorment en ocasió que tant ho havem menester. Y suplicam a vostra senyoria se servesca
continuar estos bons officis, esperant que la
gran auctoritat de vostra senyoria serà poderosa, per inclinar lo real ànimo de sa magestat per
a manar donar-nos alivio en tants treballs y perills a que està exposada esta ciutat, com ho tenim manifestat a sa magestat ab tantas representacions y súplicas y ab lo major encariment
per extraordinari a 20 del corrent, y cada dia ho
continua ab vivas instàncias don Narcís Descallar.
Lo haver-se apartat de las cercanias d’esta plaça
lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, nos té ab
grandíssim desconsuelo, per lo que argüeix y
ocasiona la impossibilitat del socorro en ocasió
que lo enemich adelanta sas operacions, perseverant ab sas baterias, estratagemas y artificis, en
ampliar y arropar las brexas. Y està en punt de
poder donar lo assalt, que cada hora amenaça, si
bé per los senyors general // 497/4v // que dirigeixen la defensa se prevé quant és possible, ab
cortaduras y reparos. Y se inquieta lo enemich
continuadament en son treball ab fochs que és
increhible la multitut que se’n dispara de una
part y altre y és cert que lo estrago és molt considerable, ab que se va disminuhint de cada dia
la guarnició de la plaça. Y·ns té ab grandíssim
desconsol de la tardansa de la gent que ha de
venir de Itàlia, Ceuta, armada real y reformats
de la Cort, que ab ells se podria engrossar la
guarnició y assegurar la deffensa y obrar alguna
cosa per a fer desistir al enemich de sa empresa.
Algunas veus corran de la armada dels aliats que
seria lo medi més efficàs per exir de la opresió
del siti, però ara són incertas. Vulle Nostre Senyor auxiliar-nos, com li suplicam, y que a vostra senyoria guarde molts anys en son major lustre. Barcelona y juliol, 22 de 1697.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Catalunya.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Rebo la de vostra senyoria de 23 del corrent ab
lo aprècio y estimació que dech a las honras que
vostra senyoria me expressa ab sa carta, y me
alegraré me done ocasions de poder correspòndrer a tants rellevans finezas.
Al passar fora las murallas de Esparaguera, lo
doctor Alòs me donà la carta de vostra senyoria,
y al trobar-me prisioner de guerra fou motiu per
a que no logràs la ditxa de concórrer de passo a
vostra senyoria, ni ab ningun consistorial, per a
complir jo a ma obligació, assegurant a vostra
senyoria, ab totas veras, he tingut lo sentiment
que·s pot créurer de ma deguda correspondència.
En lo que vostra senyoria me insinua de anar
sense espasa, dich a vostra senyoria que lo temps
estiguí prisoner en lo exèrcit enemich sempre
portí la espasa, y al arribar a Esparraguera me
aparegué dexar-la, per a que crech se deu fer.
Passo a donar a vostra senyoria las gràcias de lo
que·s serveix participar-me en la deliberació de
las cent doblas, y don Ramon de Cudina, en son
retorn, se’n portarà la procura, suplicant a vostra senyoria no·m tinga ociós.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria son major servidor, que ses mans besa,
los concellers de la ciutat de Barcelona.
1638
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Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab la que rebem de vostra senyoria de 26 del
corrent, vehem la gran vigilància y cuidado té
vostra senyoria en solicitar per tots camins los
medis de nostron alivio y consuelo, ab la còpia
de la representació que vostra senyoria fou servit fer al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general perquè donàs los ordes convenients per reforçar la guarnició d’esta plaça ab
lo major número de gent que fos possible, del
que fem summa estimació. Y donam a vostra
senyoria las gràcias, per part del excel·lentíssim
bras militar, y nostre també, se ha contribuhit
en esta matèria, però ab different forma, perquè
la instància no se ha fet diractament al
a. carta intercalada entre els folis 501v i 502r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni
1695-1698.

excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, sino al excel·lentíssim senyor comte de la
Corsana, mestre de camp general, per a que ho
solicitàs de sa excel·lència. Y fou la ocasió que
lo dia 23 del corrent, a las nou horas de la nit,
junts ab la Vint-i-quatrena de guerra, reberen
una embaxada del excel·lentíssim bras militar,
còpia de la qual va adjuncta. Y encontinent responguerem ab altre, com veurà vostra senyoria
ab sa còpia, que també va inclusa. Y en execució del contengut en ellas, per ocasió de que los
senyors mestre de camp general se trobava en la
muralla, a las onse horas de la nit, li enviaren un
bitllet del thenor que veurà vostra senyoria ab
la còpia que també remetem. No obstant assò,
a 26 de dit, entraren 400 hòmens de mànegas,
dels que·s trobavan en las montanyas de la cercania, y juntament 3 tèrcios de la gent de Ceuta, que serian alguns 900. Y la nit següent del
dia 27 entraren també 300 napolitans ab ...a
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Còpiab de la embaxada en escrits reportada per
lo excel·lentíssim bras militar als excel·lentíssims
senyors concellers y Vint-i-quatrena de guerra
del die 23 de juliol.

137
Respostaa a dita embaxada.
Excel·lentíssim senyor.
Lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers y Vint-y-quatrena de guerra fan summa
estimació de la embaxada que han reportat per
part de vostra excel·lència los nobles don Joseph Ferrer, baró de Canyellas, y don Joan de
Copons, de la Manresana, y en lo contengut en
ella manifesta a vostra excel·lència son gran zel
al servey del rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
y al benefici comú y conveniència d’esta ciutat,
del que donan a vostra excel·lència las gràcias, y
participan a vostra excel·lència que sens pérdrer
instant suplicaran al excel·lentíssim senyor mestre de camp general lo que està resumit en lo
paper de embaxada de vostra excel·lència, suplicant a vostra excel·lència sie servit fer lo mateix,
per a que ab la gran autoritat de vostra
excel·lència tinga més efficàcia y se conseguesca
millor // 503/2v // lo effecte que·s desitja.

138
Bitlletb enviat per part de la ciutat al excel·lentíssim senyor mestre de camp general al compte
de la Corsana.

Excel·lentíssim senyor.
A vista y en consideració del molt resta fatigada
y minorada la guarnició d’esta plaça per los
continuats avensos que ab tant vigorosa resistència ha suportar del enemich, ha aparegut ser precisa e indispensable obligació del
bras militar lo representar y suplicar a vostra excel·lència sie servit interposar sa aucthoritat ab
lo senyor mestre de camp general, per a que
sens dilació alguna, ans bé, guanyant-se los instants, suplique al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat enviar
promptament dins esta plaça tota aquella infanteria que està baix son mando ab las companyias arregladas, paga lo Principat, per a que, engrossant y augmentant-se la guarnició de esta
plaça, puga continuar los valerosos esforços y
lograr-se la llibertat de esta ciutat, en que estriba lo major servey de sa magestat y universal
conzuelo de tots, del que no posar-se en
prompte execució lo suplicat tem lo bras s’en
pot seguir la pèrdua de la plaça, en que consisteix la defensa única de tota la monarquia.

a. document incomplet.
b. embaixada intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni 1695-1698.
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Excel·lentíssim senyor.
Per la notícia tenim de no trobar-se vostra excel·lència en sa casa y ser la hora tant desacomodada, escusam lo regular de embaxada que
aviam resolt enviar a vostra excel·lència, y per
medi del present bitllet representam a vostra excel·lència la gran conveniència seria que a vista y
en consideració del molt resta fatigada y minorada la guarnició d’esta plaça, per los continuats
avansos que ab tant vigorosa resistència ha
suportat y supporta del enemich, fos vostra excel·lència servit suplicar al excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general de sa magestat, que Déu guarde, done
los ordes convenients per a que promptament
vinga dins esta plaça tot aquell número de infanteria y dragons que està baix son mando, ab
las companyias arregladas, paga lo Principat, per
a que, engrossant y augmentant-se la guarnició
de la plaça, puga continuar sos valerosos esforsos y lograr-se la llibertat de esta ciutat, en que
estriba lo major servey de sa magestat y univera. resposta intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni
1695-1698.
b. bitllet intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni
1695-1698.
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sal consuelo. De tot lo que espera esta ciutat
meréxer de vostra excel·lència, y encaridament
ho suplicam, del que farem sempre la deguda
estimació, quedant molt promptes y disposats
per emplear-nos en tot lo que sia del major servey de vostra excel·lència. Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència molts anys en son major
lustre. Barcelona y juliol, 23 de 1697.
Excel·lentíssim senyor de vostra excel·lència sos
majors servidors que ses mans besa, los concellers del General.

139
Respostaa al sobredit bitllet.
Excelentísimos señores.
Por mis muchas ocupaciones no he podido responder al papel que vuestra excelencia se sirvió escribirme en 23 de este a fin de que represente a su excelencia la disminuhida y fatigada que se halla
esta guarnición, para que, en esta consideración,
mande introducir en la plaça la infantería y
dragones que se hallan en la muntanya. Hágolo
ahora, poniendo en la noticia de vuestra excelencia, después de estimar, como debo, las clausulas
con que me favorece, que nadie como vuestra excelencia desea la salud desta ciudad y su mayor
// sn/r // defensa. Y que el no haverlas introducido es porque las consideraba allá igualmente
esenciales, assí para preservar aquel paraxe de las
hostilidades del enemigo como porque es la forma
de que carezca, como carece, de forrages, lo que espero en Dios á de apresurar su retirada, dessistiendo de la empresa. Retifico a vuestra excelencia mi obediencia, deseando sus órdenes para en
su execución acreditar esta verdad. Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia muchos años, que
deseo. Barcelona, julio 25 de 1697.
Excelentísimos señores, besa las manos de vuestra excelencia su mayor servidor, el conde de la Corçana.
Excelentísimos señores concelleres desta ciudad de
Barcelona.
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Relaciónb de las compañías de las ciudades, villas y vegueríos que se hallan a mi cargo y del número de que se formaron y del que oy tienen.
a. resposta intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni
1695-1698.
b. relació intercalada entre els folis 502v i 503r del trienni
1695-1698.
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Número de la formación. Soldados
El que oy tienen. Soldados
Compañía del capitán Joseph Milanta,
formose en Liniola
66
22
Compañía de Ambrosio de Torcle,
formose en Monrox
35
26
Compañía de Ramon de Pocorull y de Bru,
formose en Palau de Anglasola
70
54
Compañía de Gerónimo Potau,
formose en Tárraga
58
49
Compañía de Manuel Germán,
formose en Velpuche
70
50
Compañía de Antonio Tejedor,
formose en Agramunt
171
12
Compañía de Feliciano Roch,
formose en la veguería de Guimerá 64
26
Compañía de Antonio Torres,
formose en la villa de San Martín 60
35
Compañía de Joseph Boñol Navarro,
formose en Balaguer
80
40
Compañía de Juan Martín Calbet y
Llasa, formose en Lérida
66
62
Compañía de don Francisco de Agulló,
formose también en Lérida
68
65
Compañía de Juan Hax formose
en Tortosa
158 132
Compañía del capitán Joseph Fraga,
formose en la villa de Atorà
110
Compañía de Ramon Forasté,
formose en el veguerío de Lérida
97
Compañía de Jayme Arán, formose
también en el veguerío de Lérida
89
Compañía de Francisco Palmarola
formose en el condado de Pradas
65
Compañía de don Luís de Escaró,
formose en el veguerío de Lérida
72
Compañía de Atanasio Brunet,
formose en Vilafranca
100
Compañía de Pedro de Gerico
formose en la villa de Siches
91
Compañía de don Manuel de Pineda,
formose en la villa de Garcia
52
Compañía de don Felipe Baquer,
formose en la villa de Gandesa
110
Compañía de Pablo Montaner,
formose en la villa de Espluga
de Francolí
64
Compañía de Anton Firmat, formose
en la conce De Tren. Ha muchos
días que ni ay capitán, alférez,
sargento ni soldado.
80
Compañía de Francisco Peyri,
formose en la conca de Tren.
Este capitán está prisionero desde
el día 12
80
Compañía de Falset, formose de ... .
No hay capitán, alférez en ella.
50
15
2.031 1.080
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La compañía formada en la villa de
Montblanch de la Conca de Barbará,
de que es capitán Cosme Martín
30
La compañía de veguerío de Villafranca,
de que es capitán Juan Esteban
20

Campo de San Gerónimo de Baldebrón, julio 30
de 1697. Don Miguel González de Otaza.
Relacióna de la gente efectiva que se halla en este
campo de las tres cruzes sobre Sarriá de las compañías de levas del paýs, del número de gente que
cada una se compone y de los lugares y vegueríos
donde se han formado, según las relaciones que se
han dado los cabos oy, 31 de julio de 1607, adbertiendo que aquí no se incluyen las primeras planas ni los enfermos.
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Agregada al esqüadron de don Manuel Llobet
La compañía de la villa de Cornudella y
Vall de Atolini, del veguerío de
Monblanch, // s.n.r // de que es
capitán don Juan Russo
20
La compañía de la villa de Çarreal y
Rocafort de dicho veguerío, de que
es capitán Joseph Fontanellas
22
La compañía de la veguería de
Monblanch, de que es capitán Juan
Montañola
30
La compañía de la veguería de Tivissa
de dicho veguerío, de que es capitán
don Pedro Soler
28
La compañía formada en Monblanch
de diferentes lugares de dicho
veguerío, de que es capitán don
Pablo Masdeu
22
La compañía de la villa de Tren,
sossverguerío de Pallás, de que es
capitán don Marco Antonio Llasera 15

Agregadas al escuadrón de don Joseph Boner.
La compañía del veguerío de Tarragona,
formada en dicha ciudad, de que es
capitán don Luís Vidal.
78
La compañía formada en la villa de
Vilaseca de dicho veguerío de
Tarragona, de que es capitán don
Alfonso Girona
60
La compañía del veguerío de Cervera,
formada en dicha veguería, de que es
capitán don Francisco Montaner
62
La compañía formada en la veguería
de Torá, veguerío de Zervera,
de que es capitán Joseph Thomás
35
La compañía formada en la veguería
de Calaf, veguerío de Zervera,
de que es capitán Joseph Maxens
39
La compañía formada en la veguería
Guissona, veguerío de Zervera,
de que es capitán Ramon Pasqual 26
La compañía formada en el veguerío
de Vilafranca de Panadès, que la
govierna de alférez Benito Ossorio 21
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Resumen
Del esqüadrón de don Joseph Boneu
Del esqüadrón de don Juan de Copons
Del esqüadrón de don Balthesar de Bru
Del esqüadrón de don Domingo de Canal
Del esqüadrón de don Atanasio Llovet

323
Agragadas al esqüadrón de don Domingo de Canal
La compañía formada en la veguería de
Monbrió, de que es capitán Francisco
Ferrer
20
La compañía formada en la veguería
de la Selva del Alcover, de que es
capitán don Gerónimo Montserrat 50
La compañía formada en la veguería
de Sanahuja, de que es capitán
Francisco Forn y Valls
17
La compañía del veguerio de Balaguer,
de que es capitán Marco Anthonio
Abella y de Sulla
6
La compañía formada en la villa de
Verdú, de que es capitán Pablo Tossa 12
La compañía formada en la villa de
Alforja, de que es capitán Gabriel
Fort
28

323
229
358
245
219
10.391
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab las notícias tindrà vostra senyoria de las apreturas en que·ns trobam, y axí bé tant precisament ocupats, no estranyarà lo no aver respost
fins ara a la que de vostra senyoria tenie rebuda
de 30 del passat, junt ab las còpias de la representació féu vostra senyoria a sa magestat lo die
26 de dit, y la resposta feia vostra senyoria lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,

a. relació intercalada entre els folis 504v i 505r del trienni
1695-1698.

1641

a. carta intercalada entre els folis 505v i 506r del trienni
1695-1698.
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en orde al refors de esta guarnició, del que vehem la gran activitat de vostra senyoria en tot lo
que té mira a solicitar lo alívio de nostres treballs. Y ne repetim las degudas gràcias fent-ne
estimació molt singular.
En la que escriguerem a vostra senyoria de 29
del passat ja participàrem lo estat tant calamitós
en què·s trobava esta plaça, y ab las còpias inclusivas de las representacions fetas a sa magestat
per extraordinari del dia 30 de dit y del primer
del corrent, acompanyadas per lo excel·lentíssim bras militar, veurà també los grans rezels en
que nos trobam. Per lo que nos vehem precisats
de insistir en suplicar a vostra senyoria continue
en lo adjudicar per tots medis lo consuelo de
nostres clamors que tenen la principal mira al
real servey de sa magestat.
A 2 del corrent, entre las quatre y sinch de la
tarda, reberem un extraordinari, despatxat per
lo senyor don Narcís Descallar, ab carta sua de
29 de juliol y ab inclusa de dos cartas reals, noticiant-nos de aver posat en mà de sa magestat
nostras representacions de 16, 21 y 24 del passant, assegurant-nos de son real effecte y amor
paternal y esperançant-nos del alivio en nostres
treballs. Vulla Nostre Senyor que estas esperanças las vejam //506/3v // totas logradas, com així
ho confiam de sa divina misericòrdia. Y guarde
a vostra senyoria molts anys en son major lustre.
Barcelona y agost 4 de 1697.
Excel·lentíssim senyor de vostra excel·lència sos
majors servidors que ses mans besa, los concellers del General.
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lla. Y avansa son treball per executar millor sos
designes, que segons la positura mostran tirar y
arresar la muralla de aquell districte, al igual del
terreno del baluart, y sens pérdrer gent ab assalt
entrar ab la çapa y la pala sobre lo terraplè de la
muralla y de allí ab la artilleria y altres fochs, dominant nostra cortadura, desallotjant la guarnició, passar cubert dins la ciutat, a més de que las
minas diuen treballa no saben en que part poder
fer lo joch, que tal vegada li facilitarien més la
entrada y ab menos resistència, si era lloch impensat y desprevingut. La bateria de las bombas, pedras, balas magranas y altres artificis de
foch és tant porfiadament continuada que mata
cada dia y fereix molts dels officials y soldats de
la guarnició, ab que esta resta molt disminuïda y
cansada de tant continua fatiga. Y a la ocasió
més important se hauria de experimentar necessàriament esta falta, que si bé se ha en alguna
manera reparat en la entrada de la gent que ha
vingut de Ceuta, que arribaren los dias 26 y 27
del corrent, que seran fins en número de mil y
dos-cents hòmens, y quatre-cents que ne entraren de las mànegas que guarnian las montanyas
// 506/4v // circumvehinas a esta plassa. Però,
respecte de la que va perdent cada dia y de la
que se havia de menester per assegurar la defensa, és molt poca y no basta a tràurer-nos del
gran perill que·ns amenaça. Dels tèrcios se diu
han de venir de Navarra ni de la gent se espera
de Itàlia no·s té avís estigan en camí, per lo menos en paratge que pugan arribar a temps y ab la
brevedat que·s necessita de la armada dels aliats.
És la matèria desesperada, quant los avisos que
venen de Càdiz no·n fan menció ni de esquadra
alguna ni menos que los vaxells que són en
aquell port se moguen que n·hi ha molts que se
hagueren pogut armar y conduhir si en temps se
fos previngut.
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Còpia.
Senyora.
Miraculosament se conserva esta ciutat en lo
real domini de vostra magestat, quant està cada
momento evidentment arriscada y subjecta a la
furiosa entrada dels enemichs. Ocupan ya a son
arbitre lo baluart de sant Pere, y des del die 22
del corrent lo del portal Nou, de que donam
notícia a vostra magestat ab lo últim extrahordinari del die 24, que un y altre són apegats a la
muralla, tenint en mitx d’esta cortina oberta y
molt dilatada bretxa en lo portal Nou. Se ha
fortificat lo enemich de propòsit, y ab artilleria
té arruhinadas las torras y obras altas de la muraa. carta intercalada entre els folis 505v i 506r del trienni
1695-1698.
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Totas estas consideracions nos indueixen a témer justament nostra total perdició si la sobrerana providència de vostra magestat no se serveix manar donar los ordes y medis convenients
per a deslliurar-nos de la més inhumana fatalitat. Per lo que, postrats als reals peus de vostra
magestat, per extrahordinari, ab lo més humil
rendiment, suplicam a vostra magestat sie de
son real servey manar provehir lo que sie més
del real servey de vostra magestat y manar-nos
ordenar lo que pugam y degam fer, que en tot
obehirem gustosíssims la real voluntat de vostra
magestat, a qui tenim sacrificadas totas nostras
vidas y haziendas, forsas y medis, quedant-se
nostra constància inviolable en obtemperar y
obehir los reals mandatos de vostra magestat,
com més llargament ho explicarà a vostra magestat don Narcís Descatllar, que posarà cita en
la real mà de vostra magestat. La divina guarde
la chatòlica y real persona de vostra magestat,

tat. Esperant de la real clemència de vostra magestat que, com a verdader pare no·ns desempararà en ella, assegurant a vostra magestat que en
qualsevol cas y contratemps tolerarem y gustosíssims lo que vostra magestat serà servit manar
y disposar, com més llargament ho explicarà a
vostra magestat don Narcís Descatllar, que posarà esta en la real mà de vostra magestat, com
ha menester la Christiandat tota y estos sos fidelíssims vassalls li suplicam. Barcelona y agost 1
de 1697. Señor, de vostra sacra, cessàrea y real
magestat, fidelíssims y obedientíssims vassalls
que les real mans besan, los concellers de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.

com ha menester la Christiandat tota, y estos
sos fidelíssims vassalls li suplican. Barcelona, y
juliol 30 de 1697. Señor, de vostra sacra, cessàrea y real magestat, fidelíssims y obedientíssims
vassalls que ses reals mans besan, los concellers
de la ciutat de Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.
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Còpia
Senyora.
Ninguna exageració és bastant per a expressar a
vostra magestat lo perill en què·s troba esta ciutat, y al mateix pas és imponderable la aflicció y
desconsuelo que tenim quant per alguns militars y cabos de la guarnició d’esta plaça se espargeix en veus de gran desconfiansa de la defensa
d’ella, estranyant-nos lo tracte de capitulació. Y
augmenta més nostra dolorosa pena lo saber
que se ha proposat consulta als generals sobre si
era ocasió de capitular, segons la positura, operacions y progressos del enemich y estat de la
plaça, que argueix o total desconfiansa de la defensa o inevitable lo perill. Y ab justa causa temem lo més fatal extermini y desolació d’esta
ciutat, majorment quant los enemichs publican
que han de executar en ella lo rigor de un saco y
la barbaritat de passar a fil de espasa los naturals,
per haver presas las armas en servey de vostra
magestat y pròpria defensa. Estas consideracions, senyor, tan dolorosas, donan gran motiu
a nostra desconsolació. Però prepondera més en
nostres ànimos y afligeix més la fidelitat de nostres cors la contingència de poder-nos véurer
privats del natural y suau domini de vostra magestat y separada de la real corona esta joia tan
preciosa, que és lo fonament y origen de la dilatada y augusta monarquia de vostra magestat,
per la conservació de la qual aplicam y aplicarem
tota nostra sanch, derramant-la fins a la última
gota en servey de vostra magestat. Posam en la
real consideració de vostra magestat lo infelís
estat en que·s troba esta ciutat, y ab vivas llàgrimas de fidelitat y amor, postrats als reals peus de
vostra magestat, per extrahordinari suplicam a
vostra magestat, ab lo més humil rendiment, sie
del real // 506/5v // servey de vostra magestat
commisserar-se de estos sos fidelíssims vassalls y
manar donar lo remey, providèncias y ordes que
sien més del real servey de vostra magestat y
consuelo de nostra aflicció, tant promptes y
efectius com demana esta urgentíssima necessi-

512
/1r

a. carta intercalada entre els folis 505v i 506r del trienni
1695-1698.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Rebem la de vostra senyoria de 6 del corrent ab
la còpia de la representació a sa magestat, que
Déu guarde, a temps que·ns trobam ab la major
confusió del mon, perquè ahir a la matinada,
per part dels generals y consell de guerra, se
tornà resposta als enemichs si volian allargar lo
plasso de la suspensió que se havia acordat per
dos dies, lo die 5 del corrent, fins a poder-ne
donar part a sa magestat y saber sa real resolució. Y no havent-la volguda concedir, entenguerem resolgué lo Consell de Guerra de capitular, lo que·ns ocasiona lo major desconsuelo
que podem significar. Fins que, passat mitx die,
arribà ab un extrahordinari la nominació y despaitx de llochtinent y capità general a favor del
excel·lentíssim senyor comte de la Corsana, y de
governador de las armas per lo senyor príncep
Darmestad, que causà en tots gran júbilo, crehent y esperant que ab esta mudansa la farian
també los negocis favorable a nostra fortuna.
Però, a las deu de la nit, tinguerem un recado
de dit excel·lentíssim senyor comte de la Cursana, per medi del sargento major de la plassa,
dient-nos apuntassem en un paper los pactes
que·ns apareixerian comvenients per lo resguart
d’esta ciutat, y que havia de ser de aquí a la mitjanit, y lo mateix tingué lo excel·lentíssim bras
militar y lo molt il·lustre capítol. Enviarem per
medi de embaxada a suplicar-li fos servit continuar la defensa de la plassa ab lo valor que fins
ara, com ho esperavem de son gran zel al servey
de sa magestat // 512/1v // y per consuelo de estos fidelíssims vassalls, que sols desitjavem conservar-nos baix lo suau domini de sa magestat,
offerint de nou contribuhir per la defensa de vidas y haziendas que sempre teniam sacrificadas
a. carta intercalada entre els folis 511v i 512r del trienni
1695-1698.
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constància y valor que se observe en lo estat del
siti, però el perill tan inminent en que està exa
ciutat, aumentant-se cada dia ab la continuada
expugnació del inimich, nos té en gran suspensió. Y com de part altre no podem recòrrer a altres medis de socorro que a la misericòrdia del
Senyor, continuam en las rogativas que·s fan en
totas las iglesias de la vila, en las quals pregue
tot el poble, acompanyant los jurats y tots millor disposats ab las mortificacions de dejunis y
altres penitèncias per aplacar la divina justícia y
conseguir la sua gran misericòrdia, y en lo mateix continuament fins al felís succés de véurer
retirat lo inimich // 513/2v // y alivia de exa ciutat de la cruel expugnació de la guerra y bàrbara
ostilitat de bombeos, com així esperam. Y si en
altre cosa podem servir a vostra excel·lència, suplicam a vostra excel·lència se digne de insinuarho, oferint contribuir en tot lo possible ab lo
afecta y bona voluntat que devem per los respectes inborrables de nostra memòria, per venir
derivats de nostres comuns progenitors. Guarde Déu a vostra excel·lència en son major lustre.
Mallorca, y agost a 7 de 1697.

al servey de sa magestat. Y respongué que lo
gran carinyo y amor que sa magestat té a vassalls
de tant fidelitat y que tant bé havien sabut mereixer ab inviolable constància la real gratitut de
sa magestat obligava a assegurar-los de la
violència y furor de las armas que podien patir
en cas que los enemichs, per algun sinistre succés entrassen en la plassa. Y se li suplicà així mateix fos servit allargar lo termini per a poder prevenir-se los capítols que podrian proposar, per
la major seguretat, perquè ab tan breu temps no
era possible tenir-los previnguts, majorment essent esta matèria tant impensada per la ciutat. Al
que respongué que sols tenia de plasso fins a la
punta del alba, en que estava precisat a tornar la
resposta al general de França, y que necessitava
tenir-los antes. Ab que fou forsat a la mitja nit
apuntar-los en un paper, que se’ns ha enviat per
medi del síndich de bon matí. Y entre altres se
ha previngut que lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de vostra senyoria y tots sos officials
quedassen ab las mateixas perrogativas y preheminèncias de que gosan, y tots los insiculats en
las bolsas restassen conservats en ellas. Estam
esperant lo èxit que resultarà. Vulla, Nostre
Sernyor, sie tan favorable com desitjam. Lo jurament de vostra excel·lència crehem serà esta
tarda, encara que·s troba en lo llit, desganat de
dolor de hillada, des de ahir dematí. Participam
a vostra senyoria esta noticia perquè reste cerciorat // sn/r // del que nos està passant. Nostre
Senyor guarde a vostra senyoria en son mayor
lustre. De Barcelona, y agost als 8 de 1697.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor, de vostra senyoria sos majors servidors que ses mans besan,
los concellers de la ciutat de Barcelona.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Catalunya.

Excel·lentíssims senyors, besan la mà de vostra
excel·lència, sos més aficionats servidors. Nicolau Rossinyol Çagranada, Pare Francesch Llabrés, Barthomeu Forneri, Miquel Vidal, Joan
Barceló, Machari Gomila.
Jurats de la universitat, ciutat y regne de Mallorca.
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Dietari, 12 de agost, 1697.
Molta il·lustre senyor.
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Sens reparar tocar en la línea de importuns continuam en escriure a vostra excel·lència, entenent podrà ser de algun solaci véurer acompanyats en ses penas y treballs, y molt més de
aquells en qui concorre poca menor aflicció, tenint, per tant, comuna la causa. Y encara que ab
la resposta que havem rebuda de vostra
excel·lència quedam algo asentats, vehent la

En lo dia de ahir, havent donat cumpliment a la
leva dels 300 infants se entregaren al vehedor
general de sa magestat y en lo de demà partiran
per a Barcelona, a hont voldríem arribassen ab
la major brevetat y sens experimentar embaràs
en lo viage, per a que arriben en temps que puixen ser del servey de vostra senyoria, en defensa
de la plaça, com ho confiam de les obligacions
dels caps y valor dels soldats. Quedam ab mortificació de que no sia tan creixcuda la demostració y socorro que se iguale ab la necessitat y
ocurrència, ya que no és possible ab lo gran
afecte y amor que profesam a vostra senyoria.
Déu guarde a vostra senyoria lliure y triunfant
de la opresió en que es veu constituhida, y ab lo

a. carta intercalada entre els folis 512v i 513r del trienni
1695-1698.

a. carta intercalada entre els folis 513v i 514r del trienni
1695-1698.

Dietaria de 12 de agost, 1693.
Excel·lentíssims senyors deputats del principat
de Catalunya.
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lustre y grandesa que es // 514/1v
València y agost 7, de 1697.

//

mereix.

catllar, rebem dos reals cartas de la reyna, nostra
senyora, una per nosaltres y altra per vostra senyoria, la qual remetem inclusa. De notícias no
escriu cosa lo senyor don Narcís sino las ordinàrias esperansas de que las milícias mogudas se
esperan han de arribar assí molt prest, y que sa
magestat, Déu lo guarde, manà a don Joan de
Larrea no assistís més al despatx, y en son lloch
substituhi al marquès de Villanueva, don Joan
Antonio López de Zárate, secretari que era de
Estat, y que va molt valgut. Se faran altras mutacions de puestos en la cort. Quedam sempre
molt // 514/3v // prompte en obehir a vostra senyoria en tot quant sie servir manar-nos, y suplicant a Nostre Senyor lo guarde molts anys en
son major lustre. Barcelona, y agost als 10 de
1697. Molt il·lustre y fidelíssims senyors de vostra senyoria sos majors servidors, que ses mans
besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

Los jurats, racional y syndich de la ciutat de
València. Joseph Vicent Torres Eiximenis, secretarius.
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Dietari, 12 de agost, 1697. Número 2.
Molta il·lustre senyor.
En lo dia de ahir noticiarem a vostra senyoria
que en lo de huy remetriem los tres-cents infants ab que serveix esta ciutat per a agregar al
ters de est regne, y ab tot effecte ho executam
adolorits de que la demosntració no sia tant machor que presumisca igualar-se ab lo gran affecte que professam a vostra senyoria. Supplicam a
vostra senyoria sia servit donar no sols als capitans y soldats nostres, sino a tot lo ters de est
regne son amparo, per a que ab ell tinga el lluïment que esperam de tan poderós patrocini.
Déu guarde a vostra senyoria, com havem menester y incesantment ly pregam. València y
agost, 8 de 1697. Los jurats racional y síndich
de la ciutat de València.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
principat de Catalunya.
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Còpiaa del capítol posat en las proposicions pertanyents als pactes que se han demanat.

162

Que el gobierno y consistorio de la Deputación,
con sus oficiales, se conserve en la misma conformidad, prerrogativas y preheminencias concedidas por los condes de Barcelona, reyes de Aragón y
Castilla, y oy gosa, y que los insaculados en las bolsas sean conservados en ellas.

Dietari, 12 de agost, 1607. Número 3.

Concedidob

Joseph Vicent Torres Eiximenis, secretarius.
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Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Reberem la de vostra senyoria del dia de ahir, ab
la qual se serveix vostra senyoria manifestar-vos
lo gran dolor y sentiment ab que·ns acompanya
en esta miserable fatalitat. Estimam a vostra senyoria esta fina correspondència, la qual trobarà
vostra senyoria en nosaltres sempre tant degudament carinyosa. Era molt de nostra obligació,
trobant-se vostra senyoria ausent, lo prevenir ab
la capitulació, la conservació y major lustre de
vostra senyoria, y en lo capítol, còpia del qual
remetem, havem vist ya la decretació de concedido. Lo estat ara és que dura la suspensió y se
continua lo tracte, y crehem estan acabant de
ajustar alguns caps, a que se ha replicat per la estafeta. Ab lo plech del senyor don Narcís Des-
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a. carta intercalada entre els folis 513v i 514r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 513v i 514r del trienni
1695-1698.

1645

169
Ilustrísimoc señor.
La pérdida de la ciudad de Barcelona ha llenado
de dolor y desconsuelo a todos los aragoneses, así
por las circunstancias que expresa vuestra señoría
como por la unión y correspondencia que siempre
han profesado este Principado y este reyno. Y no
allando en este conflicto voces que basten a manifestar tan incomparable sufrimiento, debemos
sincerar a vuestra señoría que si del modo que
obedeceremos a vuestra señoría en acompañar sus
súplicas para que su magestad, que Dios guarde,
a. còpia d’un capítol intercalat entre els folis 513v i 514r del
trienni 1695-1698.
b. concedido al marge esquerre.
c. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

sea servido mandar subministrar las prontas providencias que son menester en tanta urgencia,
tubieron más disposición a superar los daños que
vuestra señoría experimenta y que tan inmediatamente nos han de seguir, tendrá vuestra señoría de su mayor satisfacción mucha correspondencia de nuestra obligación y de lo que se ha sabido
merecer el imponderable // 520/2v // valor, constancia y fidelidad de esse Principado y todos sus
naturales, habiendo tanto que imitar a la lealtad de los pueblos del rey, nuestro señor, como que
admirar y benerar perpetuamente a los que (...)
la noticia de la memorable defensa de la guerra.
Imbiamos a vuestra señoría tras de la carta que
despachamos con extraordinario a su magestad y
quedamos siempre bajo toda la obediencia y voluntad de su señoría para qüanto fuere del agrado y servicio de vuestra señoría. Que Dios guarde
en mayor lustre. Çaragossa, agosto, de 1697.

ronil esfuerzo, no temiendo los estragos de las
bombas, así en edificios como en las personas. Y los
otros que, cumpliendo con toda la obligación de
los que sirven debajo las banderas de vuestra magestad han sido en gran parte muertos, y sus despojos gloriosísimos de la ferocidad y artificios exiciales del poder del enemigo. Y ahora, señor, que
cediendo a la fuerza han dexado aquella noble
guarnición en poder de franceses, estando con
poca defensa de gente, lo demás queda expuesta a
caer en las mismas manos por falta de subsidios,
según las fortificaciones que se practican. Y pueden resistir las armas con que se haze la guerra, y
este reyno sin plazas ni milicias para socorrer ni
para defenderse, que es grande angustia estos fidelísismos y valerosos corazones de los vasallos de
vuestra magestad no tener de las fuerzas ni disposiciones militares con que puedan señalarse a presentación de sus pasados. En conquista y defensa
propia, ofreciendo las vidas y haciendas que aunque cortas estas, por consumidad y cargadas para
otras expediciones de reales servicios lo expondrán
todo como es justo para su conservación debajo del
paternal imperio de su magestad.

Don Adrián Çamora Pérez Manrique.
Don Gaspar de Segovia.
Don Diego Gerónimo Montaner.
Don Lupercio Antonio Blasco de la Nuez.
Don Juan Antonio Montes.

En estas circunstancias rogamos a vuestra magestad, con el más obsequioso rendimiento, sie de la
representación y disposición de vuestra magestad
mandar subministrar las providencias que puedan ser más eficaces para el consuelo que esperamos. Çaragoza, (...) de 1679.

Diputados del regno de Aragón. Francisco Ibáñez de Aoiz, secretarius.
Ilustríssimos señores diputados del General del
principado de Catalunya.
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Señora.

Muya ilustre señor.

Postrado a los reales pies de vuestra magestad, este
consistorio de diputados del reino de Aragón solicita representar a vuestra magestad el lamentable estado en que se allan las cosas del principado
de Catalunya, por haverse rendido Barcelona, su
capital, a las armas de Francia el día 15 de este
mes, y las conseqüencias que según nos avisa aquel
consistorio podemos ya temer en lo que queda de
aquel Principado y en los reynos de Velancia, vecinos y confinantes a Cathaluña. Hase experimentado la constancia fidelíssima de aquellos vasallos y el valor extraordinario de aquella
guarnición, viendo los unos reducidas a ruyna sus
casas y sus haziendas, perdidas con igual ánimo y
aliento, exponiendolo todo a la defensa, y esforzando al presidio con su exemplo y con asistencias
generosas, que asta sus mugeres, excediendo
// 520/3v // al natural y a las memorias de lo pasado, afrentarían cualquier descuido del más va-

La pérdida de la ciudad de Barcelona ha llenado
a esta y a todos sus ciudadanos y moradores de
universal dolor y desconsuelo, así por las circunstancias que expresa vuestra señoría en su carta
como porque la unión, hermandad y correspondencia que siempre han profesado esse Principado
y esta ciudad le haze sentir como propios los trabajos en que le han puesto las armas francesas, faltándole voces para expresar su dolor y la igualdad
con que acompaña a vuestra señoría en este conflicto, que solo por ser de vuestra señoría le comprehende con los más sensibles afectos hasta el corazón, siendo nuestro mayor dolor el no tener la
pronta disposición que corresponde a nuestra obligación y cariño para acudir con igual presteza al
reparo de los daños que vuestra señoría experimenta y que padece tan a su costa y en beneficio y
defensa de esta ciudad y reyno. Pero debe asegurar a vuestra señoría esta ciudad que por todos los

a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.

a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.
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medios imaginables se sacrificará a concurrir a
la defensa de este Principado, y que executaria lo
mismo aunque no se hallase tan vezina y expuesta
inmediatamente a padecer lo mismo que vuestra
señoría, siguiendo el exemplo que tan // 520/4v //
gloriosamente ha dado vuestra señoría con su valor, constancia y fidelidad al real amor de su magestad, que Dios guarde, en cuya acción dexa
vuestra señoría con el más digno de la admiración, y que queda vinculado para siempre en la
memoria y aprecio más singular de esta ciudad.
En execución del precepto de vuestra señoría, que
ha obedecido con toda puntualidad, ha pasado a
atender sus súplicas con las más eficaces expresiones que verá vuestra señoría en la copia adjunta
que se remite con la carta que se ha despachado
con extraordinario a su magestad, quedando
siempre a toda la obediencia y voluntad de vuestra señoría con la mayor resignación para quanto fuese del agrado de vuestra señoría. Dios guarde
a vuestra señoría para mayor lustre. Çaragoza,
agosto 21 de 1679.
Don Adrián Çamora Pérez Manrique.
Don Gaspar de Segovia.
Don Diego Gerónimo Montaner.
Don Lupercio Antonio Blasco de la Nuez.
Don Juan Antonio Montes.
Jurados de la ciudad de Zaragoza. Domingo Antonio Montaner, secretarius.
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Señora.
Puesta a los reales pies de vuestra magestad esta
ciudad, con todo rendimiento, representa a vuestra magestad el lastimoso estado a que se halla reducido el principado de Catalunya, mediante la
rendición de la de Barcelona, su capital, a las armas de Francia, sucedida el día 15 del corriente,
y las consequencias que según nos avisa el consistorio de la Diputación de aquel reyno, podemos ya
temer no sólo en lo que queda de aquel, sino tambien en los reynos de vuestra magestad sus conlindantes, siendo aquel el único antemural de todos
y la llave de la monarquía de vuestra magestad.
Y interesándose esta ciudad en ellas, principalmente por el real servicio de vuestra magestad y
conservación de sus dominios y por la unión y hermandad que ha tenido siempre con aquel Principado y su vecindad, le acompañan las expresiones
de sus fidelíssimos lamentos, representando a
vuestra magestad la constancia de aquellos vasaa. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.
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llos y el valor imponderable de aquella guarnición, haviendo abandonado los suyos sus caras haciendas y todos sacrificado sus vidas, con emulación gloriosa, adelantándose cada uno
generosamente a la mayor defensa de aquella ciudad. Siendo más de admirar el valor de las mugeres, pues excediendo a lo natural les ha hecho su fidelidad dar fuezas varoniles, dando con su valor
y ningún temor a los estragos de las bombas el
ejemplo más singular // 520/5v // al soldado menos vigoroso, haviendo satisfecho enteramente su
natural obligación, que la falta de los muchos
muertos y heridos han sido despojos gloriosíssimos
de la artillería enemiga y de sus artificios abrasadores han obligado a ceder a la fuerza, dejando
postrada a su tiranía aquella ciudad. Con cuyo
motivo, y estando con poca defensa lo demás y necesario expuesto a quedar en igual servidumbre, y
lo más sensible, fuera del suabe y benignísimo dominio de vuestra magestad por falta de fuerzas,
arreglados a las fortificaciones modernas y capaces de poder resistir los nuevos y ordinarios modos
de guerrear que se han producido, y allándose esta
ciudad y reyno sin plazas ni milicias algunas
para poder socorrer prontamente a aquellos fidelíssimos vasallos, nuestros hermanos, ni para resguardar de nuestro intererior defensa, ni para
esta ciudad, entre todas las del real dominio de
vuestra magestad, como lo ha estado en los tiempos pasados, gastando en este sacrifico todos los
caudales en servicio de vuestra magestad y conquistar para su monarquía que és lo que más se
necesita. Passa esta ciudad a ofrecer a vuestra
magestad lo poco que le ha quedado y las vidas y
haciendas de todos sus ciudadanos y moradores,
sacrificándole todo a vuestra magestad, y assí
// sn/r // a suplicar a su magestad, con el más obsequioso rendimiento, que predichas circunstancias y las que incluye en sus rendidas súplicas el fidelíssimo memorial del principado de
Cathalunya sea de la real dignación de vuestra
magestad mandarse ministrar las providencias
que puedan ser más promptas y eficaces para el
consuelo que esperamos del amor paternal de
vuestra magestad, para que el principado de Catalunya se restablezca en el real dominio de vuestra magestad. Dios guarde la cathólica y real persona de vuestra magestad como la Christiandad
ha menester. Çaragoza, agosto 21 de 1679.
Don Adrián Çamora Pérez Manrique.
Don Gaspar de Segovia.
Don Diego Gerónimo Montaner.
Don Lupercio Antonio Blasco de la Nuez.
Don Juan Antonio Montes.
Jurados de la ciudad de Zaragoza. Domingo Antonio Montaner, secretarius.

[ 1697 ]

[ 1697 ]
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Ilustresa señores.

Rebem la carta de vostra senyoria de 14 del corrent, en la qual nos participa vostra senyoria lo
lamentable succés de la rendició de la plasa de
Barcelona en lo dia deu del mateix, significantnos lo vivíssim pesar y inconsolable dolor ab
que queda vostra senyoria, havent perdut sa capital ciutat, y en ella sa major principal defensa,
hoc y encara de estos reynos y Estats de Espanya. Sentiment y aflicció que arriba al més ímtim
de nostros cors, no tant per los danys resultats
que es poden seguir y havem de experimentar,
com per regonéixer que la imponderable lealtat
y valor de vostra senyoria y tots sos naturals que
tant ha treballat, despresiant tan sumos perills y
horroroces hostelitats per no passar a domini
foraster y conservar-se baix lo del rey, nostre senyor, que Déu guarde, haja arribat a tanta infelicitat, quedant en lo més imminent perill de
exterminar-se, en ocasió que quant les innumerables // 520/6v // en que se ha procurat guanyar
la major protecció y amparo no inclinasen lo
real ànimo era bastant la de la defensa de Barcelona per a meréxer tots aquells de que necessita,
pues havia arribat lans de que la lealtat y valor
de vostra senyoria en este siglo acreditarà y exaltarà la reputació de les armes de Espanya, com
ho ha fet en los pasats. Totes les quals rahons
expressam a sa magestat en la carta, còpia de la
qual remetem a vostra senyoria inclusa. Pregant
a sa magestat sia servit mirar ab ulls de pietat a
vostra senyoria, donant-li la protecció y assistència que té tan merescuda. Y voldriam fora
tan eficàs y poderosa nostra representació que
bastara a conseguir-los, no sols per lo gens interesam en lo conservació de vostra senyoria
como per lo intrínsech amor y affecte sens igual
que profesam a vostra senyoria, y coneiximent
que estam dels elevadíssims mèrits de vostra senyoria, ponderables serveis fets a la real corona y
continues mostres de suma lealtat. Nostre Senyor, per sa divina misericòrdia, sia vist dispondre tots los medis de que resulta el major consuelo y defensa de vostra senyoria, com
incessantment li preguem. Y guarde vostra senyoria molts anys // sn/r // en son major lustre y
liberat. València, y agost 21 de 1697.

He recivido con particular estimación la carta de
vuestra señoría de 21 del corriente en que con motivo del peligro en que se halla el principado de Catalunya con la pérdida de Barcelona me pide vuestra
señoría coadiube por mi parte a las providencias
que se subministraren para el mayor resguardo de
aquel Principado y ese reyno. Y en su respuesta puedo decir a vuestra señoría queda su magestad discurriendo con el mayor desvelo y aplicación en las que
más aseguren el consuelo de tan fieles vasallos, conservación del resto y plazas del Principado y seguridad de los reynos vecinos, como lo hallará vuestra señoría calificado por el real despacho, con expresiones
de toda gratitud al zelo, amor y constancia que manifiesta vuestra señoría en servicio de su magestad.
Y en todas ocasiones deseo ratificar mi afecto en
quanto sea de la satisfacción de vuestra señoría.
Que guarde Dios en su mayor lustre, Madrid, 23 de
agosto, 1697. Fernando de Aragón.
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Elb rey.
Ilustres y fidelísimos diputados.
Con particular atención y ternura he visto por
vuestra carta de 26 del pasado el estado en que quedava esa plaza con los últimos asaltos que dio el enemigo en 22 del mismo, y todo lo demás que con esta
ocasión representáis, assí del riesgo en que se halla
essa capital como de la necesidad que tiene de ser socorrida con fuerzas proporcionadas. Y en su respuesta devo deziros que no se omitirá diligencia que
quepa en lo possible que conduzca a librar essos mis
fidelíssimos vasallos de los ahogos y calamidades que
los oprimen, como la avréis visto y ireis experimentando en los socorros continuados, y en execución de
todas las providencias que han parecido //520/7v //
más convenientes para su consuelo, assí por lo mucho
que los amo y estimo como por merecerlo tanto su
constancia, en lo que padezen por mi servicio y por su
propia defensa, reputación y lealtad. De Madrid, a
11 de agosto de 1697. Yo, el rey. Crispin de Rossello.
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Los jurats, racional y síndich de la ciutat de
València. Joseph Vicent Torres Eiximenis, secretarius.

173
Moltc il·lustre senyor.
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174.
Señor.a

a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.

Los diputats del General del principat de Catalunya, en carta de 14 dels corrents, donant-nos
notícia de haver-se rendit la plasa de Barcelona
lo die deu dels mateixos, nos expresen lo dolor
inconsolable ab que queden de este lamentable
y fatal succés, demanant-nos declarem a vostra
magestat la suma afflicció en que es veuen constituhits. Y en vista, senyor, de tan llastimoses expresions, iguals a la gran pèrdua, no podem
ometre posar en la sobrerana real consideració
de vostra magestat los desconsuelos del dit Principat, no tant de haver perdut sa capital ciutat, y
veure exposat lo restant de aquell a son últim extermini, com de considerar-se fora del amable
domini de vostra magestat, havent per conservar-se en ell fet lo extrem de valor que no és
ponderable en tan gloriosa resistència a unes
forses tan superiors com les que la acediaven, acció que quant les repetidas que tenen fetes en
servey de vostra magestat los catalans no mereixquesen sa real protecció es constituheix esta tan
digna, que per si asoles asegura veure lograda la
que sempre ha // 520/7v // esperat. Però, regoneixent, senyor, que sent Barcelona plasa a la
consideració inexpugnable per sos molts baluarts, dobles murallas y castell incontrastable de
Monjuhí, fartificat de artillaria, armes y abastit
de municions y vívers, ab numerosa guarnició de
infanteria y cavalleria, ab tan gran valor, que expressiant la continuació de foch que incessantment cahia sobre la plasa se ha sustentat 50 dies,
tenint per descans la glòria de perdre com a vassalls de sa magestat. Y considerant ser esta ciutat
que si ab tals circunstàncias se ha perdut esta plasa, sent lo antemural de la monarquia, per ser
tan poderosa les forces del enemich, quina conseqüència se ha de inferir per a lo restant de
aquell Principat, sens plasa alguna fortificada ni
a lo servey de aquesta ciutat y regne, que no sols
no té alguna forta però ni que és puixa fortificada, per a que sia de michana defensa, per servir
las ciutats y viles sens fortificacions, que los cors
lleials de estos fels vassalls de vostra magestat sabran sacrificar ses vides en le ares de veneració y
obediència en lo real amor y protecció de vostra
magestat, a hons recorre’s esta // s.n.r // en tan
inminent perill, com se considera, si es pert lo
restant de Catalunya. Lo que no sia ha de permetre la divina magestat ni el paternal amor ab
que vostra magestat ens ha mirat sempre, ans bé,
espera que vostra real magestat manarà aplicar
tots los mèdits de son gran poder par a lliurar estos lleals vassalls que no aspiren a més que a eximir-se de domini foraster y conservar-se baix lo
suau amable y gloriós de vostra magestat, lo que
supplica ab lo major rendiment que cap en sa natural obligació y amor al major servey de vostra
magestat. Déu guarde la cathòlica persona de
vostra magestat, com ha menester la monarquia.
València y agost 20 de 1697.

Los jurats, racional y syndich de la ciutat de
València.
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Muya ilustre señor.
Con carta de 16 deste mes con extraordinario me
remite vuestra señoría copia de la representación
que hace a su magestad con motivo de la perdida de
Barcelona, a fin de que se tome alguna prompta
providencia para evitar no se apodere el enemigo
del resto de este Principado, no discurriendo vuestra señoría el medio más eficás para lograrlo que la
continuación de la tregua o suspensión de armas
por el resto desta campaña, sin que por esto pueda
entenderse se haya entiviado el fervor de vuestra señoría en continuar en sacrificar sus vidas y haciendas, pues está resuelto vuestra señoría a seguir con
los assesores, abogado fiscal y assessor todo el país que
se fuere manteniendo. Y no dudándolo yo del celo,
amor y lealtad de vuestra señoría al real servicio, le
diré en su respuesta que a citada representación de
vuestra señoría a motivado a la piedad de su magestad, renueve el dolor //520/8v // que le ocasionó
justamente la desgracia de la pérdida de Barcelona, a vista de la fidelidad y esforzado valor con que
otra ninguna capital desta importancia se á defendido hasta ahora, haviendo asimismo ocasión de
su magestad especial gratitud la nueva manifestación que hace vuestra señoría de su lealtad y amor
que les corresponde su real benignidad, haviéndose
dedicado, desde el instante que se tubo noticia de la
capitulación de esta plaza, a discurrir en la forma
de conservar las demás de esse fidelíssimo Principado, a quien tanto ha atendido siempre. Siendo esto
lo continuará en esta importancia, omitiendo diligencia que pueda facilitar según lo experimentará
vostra senyoria y reconoce más por menor de real
despacho no omito yo expresar a vuestra señoría lo
mucho que ha de ver continuada, de que nunca faltará a la lealtad de vuestra señoría y asegurarle
continue con los mayores esfuerzos y eficacias al fin
referido no excusando circunstancia, desvelo ni
aplicación que conduzca a lograrlo en cumplimiento de mi obligación //s.n.r // y correspondiendo a la fineza de vuestra señoría como lo experimentará en esta y en las demás ocasiones que se
ofrecieren de su mayor satisfacción. Guarde Dios a
vuestra señoría en su mayor lustre felizes años.
Madrid, 23 de agost de 1697. Besa las manos de
vuestra señoría, Fernando de Aragón.
Ilustres señores diputados y oydores de quentas del
General de Cathalunya.

a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.
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520
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Ilustresa señores.

Renéa d’Esgrigny, conseilleur du roy en tous ses
conseiler, intendant de justice, police, finance,
fortiffications de Catalogne, et des armes de sa
majesté.

Acompaña mi verdadero cariño a vuestra señoría en el justo dolor en que le considero con la pérdida de Barcelona, cuyo contratiempo devemos
llorar todos los vasallos del rey, nuestro señor, con
lágrimas del corazón, así por ver trofeo de los enemigos una ciudad exemplo de fidelidad, firmeza
y toleranzia, como por ser el único antemural de
estos reynos. Y yo, como tan su favorecido y apasionado, como siéndolo así, devo asegurar a vuestra
señoría hasía imponderable mi desconsuelo por la
carta de vuestra señoría de 16, que con extraordinario he recibido, considero el de vuestra señoría,
y por la copia de la // 520/9v // representación que
hace a su magestad, la sinzera verdad con que
manifiesta lo sucedido y rezela lo porvenir, siendo
muy de la compreensión de vuestra señoría sus
discursos tan concluyentes, con sólidas razones. Y
nezesitándose de los promptos y eficaces remedios
que vuestra señoría premedita me persuade que
su magestad, como le importa, los aplicará desde
luego, y aunque mi inutilidad alcanze todo
aquello que los finos deseos de servir a vuestra señoría desean contribuiré, obedeciendo a vuestra
señoría, solizitándole su mayor consuelo, y lo mismo me sucederá en las órdenes que espero merezer
de su agrado. Nuestro Señor guarde a vuestra señoría en su mayor lustre felices años. Madrid, a
24 de agosto de 1697. Lo duque de Medinasidonia.

Par ordre de son altesse, monseigneur le duc de
Vendosme, nous faisons seavoir a messieurs les deputes de la principaute de Catalogne que n·y
ayant aucun l’eux dans les lieux soumis et qui
sont a l’obedience de France il est impossible de
donner aucun ordre aux affaires de la Deputation. Et nous les sommons de sa part d’envoyer
dans quatre jours, sans faute quequ’uns, de leurs
deputes pour governer et administrer a l’ordinaire les revenus et les affaires de la ditte Deputation. Son altesses, que pourroit pretendre d’auvoir
toute la Deputation aupres d’elle, depuis que la
capitale est rendue, consent, pour le bien public,
de non avoir qu’une partie, affin que les deputes
puissent agir chacun du coste ou il se tiendra pour
lavantage de la Principauté. On croit que si on
communique cette sommation a son excellence,
messieur le comte de la Corçana, il approvera le
project, qui lend uniquement au bien general du
pays. Et nous declarons en meme temps ausdits deputez que si·ls manquent de satisfaire a la presente summation dans les quatre jeurs, qu’on leur
donne a compter de celuy, quelle leur aura esté
signiffie // 520/11v // son altesse monseigneur le
duc de Vendosme etablira des commissaires pour
governer et administrer les revenus et les affaires
de la ditte Deputation, dans tous les lieux soumis
a la France, sans qu’apres et les deputez de la
Principauté puissent estre receus de reprendre
l’administration sous quelque pretexte que puisse
estre fait. Barcelonne, le 24 aoust 1697. De
Grigny.

Ilustres y fidelísimos señores diputados del General del principado de Catalunya.

520
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177
Porb real despacho de su magestad se responde oy a
la representación echa por vuestra señoría con
motivo de la pérdida de Barcelona. Y yo lo hago a
su carta de vuestra señoría de 10 del corriente, remitiéndome a él y asegurando a vuestra señoría
de mis fervorosos deseos de atender a quanto conduzga de alivio y mayor satisfacción de esse Principado y servicio de vuestra señoría. Cuyas vidas
guarde Dios muchos y felices años, que puede. Madrid a 21 de agosto de 1697. El marqués de Villanueva.

520
/12r

a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.

1650

179
Cartab traduhida en castellà.
René d’Esgrigni, consejero del rey en todos sus
consejos, intendente de justicia, policia, finanzas,
fortificaciones de Catalunya y de las armadas de
su magestad.
Por orden de su alteza, mi señor, el duque de Vendosme, nós hasemos ha saber a los señores los diputados del principado de Catalunya que no haviendo ninguno de ellos dentro de las partes
sometidas y que están a la obediencia de Francia
a. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 519v i 520r del trienni
1695-1698.

es imposible de dar ninguna orden a los negocios
de la Diputación. Y nós los sumamos de su parte
de enviar dentro de quatro días, sin faltar alguno de sus diputados, para governar y administrar
ha lordinario las haziendas y negocios de dicha
Diputación. Su alteza, que prodría pretender de
tener toda la Diputación serca de ella depués que
la capital es rendida, consiente, para el bien público, de no tener que una parte, ha effecto que los
diputados puedan obrar cada uno en la parte a
donde se estubiere, para el ventaje del Principado. Se cree que si se comunica esta sumazión ha su
excelencia, el señor conde de la Corçana, haprobará este propuesto, que es únicamente para el
bien general del país. Y nós declaramos en mismo
tiempo ha dichos diputados que li faltan de satisfacer ha la presente sumazión, dentro de los cuatro días, que se les ha dado a cuenta del día que les
avía sido intimado. Su alteza, mi señor el duque
de Vendosme establescerá comisarios para governar y administrar las haziendas y los negocios de
la dicha Diputación en todas las partes
// 520/12v // sometidas ha la Francia, sin que después de este todos los diputados del Principado
puedan ser recebidos ha Barcelona ha tomar la
administración debajo de cualquier pretexto que
pudiere haver. Hecho en Barcelona, a 24 de agost
de 1697.

526
/1r

a 21 de agosto de 1697. Don Sebastian de Cotes.
El rey.

526
/3r

Ilustrísimoa señor.
Su magestad, que Dios guarde, y el señor duque de
Montalto, consuelan a este reyno en la forma que
podrá entender vuestra señoría por los traslados
adjuntos del real despacho y de la carta que su escelencia ha escrito. Y no puede quedar duda alguna en que para la defensa de ese Principado se han
de hacer todos los mayores esfuerzos, quando sobre
tenerlos tan merecidos el valor, constancia y fidelidad con que han expuesto sus naturales las vidas y
haciendas por el real servicio interesa esté principalmente en que se mantenga lo que está por conquistar y se recupere lo que ha sido conquistado.
Devemos confiar que en tan estrecho conflicto se
subministren las providencias más promptas y eficaces, para que logre vuestra señoría el consuelo. Y
de nuestra parte continuaremos en solicitarlo por
quantos medios consideraré vuestra señoría convenientes, y sin omitir dilifencia ni circunstancia
alguna de las que parezca a vuestra señoría pueden facilitar el intento. Y deseamos que estas expresiones queden acreditadas con experiencias repetidas de la mayor satisfacción de vuestra
señoría, a cuya obediencia y disposición nos repetimos, y quedamos //526/3v // siempre con el reconocimiento devido. Dios guarde a vuestra señoría en
su mayor lustre. Çaragoza, agosto, 27 de 1697.

184
Ela rey.
El estado de las cosas de Catalunya y las aplicaciones que pide la defensa de él y de estos reynos me
ha obligado a pensar y discurrir en todos los medios que más pueden conducir a ellos, de que estoy
tratando con todo el mayor desvelo. Y porque se
experimente lo que deseo, no omitir circunstancia
que más puede desempeñar este fin, sin embargo,
del quebranto que ha padecido mi salud ha embarassado hasta ahora la resolución que estava en
ánimo de executar en conseqüencia de lo que el
rey, mi señor y padre, que está en gloria, aja a sus
gloriosos progenitores y tomaron en ocasiones de
género. Estoy en deliberación de passar a Çaragoça, para, desde allí, estar prompto y dispuesto a
las providencias y disposiciones del exército, fiando de la finesa y amor y çelo de todos mis vassallos
han de concurrir a este loable intento con las demostraciones y assistencia conseqüentes a él, para
cuyo effecto se hirán disponiendo, desde luego, las
providencias necesarias, de que no alçaré la mano
hasta su puntual logro. De que haviendo avisaros
para que lo tengáis entendido. Dada en Madrid,
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Diputados del reyno de Aragón. Francisco Ibáñez
de Aoyz, secretarius.

526
/4r

a. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.

1651

187
Diputadosb del reyno de Aragón.
En carta de 21 de este me representáis el peligro en
que se halla el principado de Cathalunya con la
pérdida de Barcelona, y me suplicáis atienda a ello
y a lo que en esta razón ha escrito también el Principado. Y respondiéndole por despacho de este día
qüanto han renovado a mi sentimiento las expresiones de su fidelísimo amor y constancia en mi servicio, en la ocasión lamentable de la pérdida de
Barcelona, manifiesto al Principado discurrir desde este infeliz suceso en dar todas las providencias
que más sirvan de consuelo a aquellos tan leales vaa. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

estas noticias, sin embargo, haviendo acompañado a vuestra señoría en sus súplicas, le ha parecido
ser de su obligación pasar a sus manos dichas cartas, repitiendo al mismo tiempo a vuestra señoría
las expresiones de la fineza y veras con que esta
ciudad solicita concurrir a qüanto sea del mayor
consuelo y servicio del vuestra señoría, en esta ocasión y en todas las que gustaré franquearle. Dios,
Nuestro Señor, guarde a vuestra señoría en su
mayor lustre. Çaragoza y agosto, a 27 de 1697.

sallos a la conservación del resto y plazas del Principado y seguridad de los reynos vecinos, en que continuo con mi mayor aplicación, como no lo dudaréis.
Y espero que por vuestra parte me acuraréis a la
consecución de esta importancia en quanto se ofrezca y os mande. De Madrid a 23 de agosto, 1697. Yo,
el rey. Don Juan Antonio Lopez de Zárate.

526
/5r

188
Ela estado de las cosas de Catalunya y las aplicaciones que pide la defensa de él y de estos reynos,
me ha obligado a pensar y discurrir en todos los
medios que más pueden conducir a él, de que estoy
tratando con todo el mayor desvelo. Y porque se
experimente lo que deseo, no omitiré circunstancia que más puede desempeñar este fin. Sin embargo, del quebranto que ha padecido mi salud,
ha embarassado hasta ahora la resolución que estava en ánimo de executar en conseqüencia de lo
que el rey, mi señor y padre, que está en gloria,
aja a sus gloriosos progenitores y tomaron en ocasiones de género. Estoy en deliberación de passar a
Çaragoça, para, desde allí, estar prompto y dispuesto a las providencias y disposiciones del exército, fiando de la finesa y amor y çelo de todos mis
vassallos han de concurrir a este loable intento
con las demostraciones y assistencia consequentes
a él, para cuyo effecto se hirán disponiendo, desde
luego, las providencias necesarias, de que no alçaré la mano hasta su puntual logro. De que haviendo avisaros para que lo tengáis entendido.
Dada en Madrid, a 20 de agosto de 1697.

Don Adrián Çamora Pérez Manrique.
Don Gaspar de Segovia.
Don Diego Gerónimo Montaner.
Don Lupercio Antonio Blasco de la Nuez.
Don Juan Antonio Montes.
Jurados de la ciudad de Zaragoza.
Francisco Antonio Español, secretarius.

526
/7r

Ela rey.
Magníficos amados y fieles nuestros los jurados de
la ciudad de Çaragoza. En carta de 21 de este me
representais el peligro a que con la pérdida de Barcelona quedan expuestas las demás plazas del
principado de Catalunya y reynos circunvezinos, y
juntamente coadjubáis lo que en esta razón ha escrito el consistorio de los diputados y las vivas representaciones que hace para que se prevenga la importante defensa. Y haviendo yo hecho la atenta
reflexión que corresponde a la lealtad, amor y celo
de aquellos naturales, y del desconsuelo grande que
me asiste de ver malogrado su constante valor, se lo
manifiesto por despacho deste día, asegurándolos
que quedo atendiendo a tan principal urgencia en
que no cesará mi obligación y paternal amor, siendo esto mismo lo que puedo decir y asegurar. Y que
fio que por vuestra parte y en quanto se ofrezca me
serviré a ello. De Madrid, a 23 de agosto de 1697.
Yo, el rey. Don Antonio López de Lara.

Publicose en todos los consejos en 21 de dichos mes.

526
/6r
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Muyb ilustre señor.
Esta ciudad remite a vuestra señoría las copias
adjuntas de la carta de respuesta del rey, nuestro
señor, que Dios guarde, y de la del señor duque de
Montalto, para que sirvan al mayor consuelo de
vuestra señoría y de la justa expectación en que
debe tenernos el paternal amor de su magestad,
que aplicado a la defensa tan importante y que
tiene tan merecido el valor y constancia de tan fidelísismos vasallos nos asegura los más felices sucesos y la reintegración de vuestra señoría a la más
pacífica y gloriosa posesión de ese Principado. Y
aunque supone esta ciudad a vuestra señoría en
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a. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.

1652

191
Muyb ilustres señores.
Con carta de 21 del corriente me remite vuestra
señoría otra para su magestad, ponderándome
quan expuestos se hallan el principado de Cataa. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 525v i 526r del trienni
1695-1698.

eixe Principat, los perills que amenazen al resto
de esta monarquia de Espanya y lo infeliz estat de
las matèrias presents, ens tenen ab tan singular
desconsuelo que ens serà impossible expressar a
vostra senyoria lo dolor en la pèrdua de la sua capital, que era la més segura defensa de la corona,
per veure separada del real domini de sa magestat
aquella en qui tanta unió, correspondència y germandat profesàvem, aumentant este desconsuelo
lo que està vostra senyoria patint. Lo que nosaltres temem y encara podem recelar, no sols de la
corona sino dels altres dominis de Espanya. Ab
esta falta occurrència los tres braços de aquest
regne estaven fent las diligèncias per a embiar embaixador als reals peus de sa magestat, acompanyant la súplica de vostra senyoria, y suplicant la
reparació y el remey de dits danys, com de la sua real
clemència ens prometem. Y a este mateix temps
se ha tengut la notícia del estat en què es pot ya
probar los ajust de las paus, en que com vostra senyoria insinua en la representació, podem confiar
lo major medi de son consuelo. Lo que participam //530/1v // a vostra senyoria, podent quedar
ben segurs desitjarian tenir poder y forces, no sols
per a acompanyar en assistències y representacions, sino per a absolutament dispondre els medis y per nosaltres a solas lliurar a vostra senyoria
de la apretura y afflicció en que es troben. Però en
quant càpia en nostra possibilitat no deixarem de
continuar el fer los majors esforsos com fins ara
ho havem fet, pues serie aquest regne tant curt
com vostra senyoria no ignora, ha emviat noucents hòmens esta campanya, cosa que en los
temps més florits no és trobat exemplar se hatja
pogut fer major esforç, y més después de tan continuades y repetidas leves, que nunca han durat
tant de temps. Però, no obstant lo dit, no ometrem circunstància ni diligència que conduesca a
este fi y a quant sia del consuelo, servey y obediència de vostra senyoria. Déu guarde, a vostra
senyoria molts anys en son major lustre. València
y setembre a 4 de 1697. Los elets dels tres estaments del regne de València.

lunya, ese Reyno y ciudad a padecer los efectos del
infeliz suceso de Barcelona, a fin que por mi parte
lo represente a su magestad, para que mande dar
las providencias que más pueden facilitar su conservación y resguardo. Y haviendo puesto en sus
reales manos el pliego de vuestra señoría y pasado
por mi parte los oficios que tube por tan precisos,
debo decir a vuestra señoría, en respuesta que da
su magestad, atendiendo con la mayor aplicación
y desvelo a tan principal urgencia, como lo entenderá vuestra señoría por su real despacho, con expresiones de su paternal amor y correspondientes
a la fidelidad y constancia de tan leales vassallos,
y siempre atenderé a lo que sea de la mayor satisfacción de vuestra señoría. Guarde Dios en su
mayor lustre. Madrid a 23 de agosto de 1697.
Don Fernando de Aragon.
Ilustres señores jurados de la ciudad de Çaragoza.

527
/1r
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Rebí carta de sa magestat de diada de aÿr, aprobant la representació de vostra senyoria y nostres
dictàmens, tocant a que sa excel·lència, sens parlar
de vostra senyoria, y com de offici, respongués a
Vandomes, trahent nota del contengut en la representació, dient-me «que se anime vuestra señoría que todo irá bien»; y que no té ninguna presa lo
respóndrer a Vandomas; y que don Francisco
Rius y jo difirissem lo axir d’esta vila, indicant en
assò algun alivio, com així ho confian algunas cartas que han vingut de Barcelona, y assenyaladament la de don Ramon Capons, que diu que és
certíssima la suspensió de armes y pau y altres que
diuen la suspensió de armes per tres mesos, que és
lo que me offereix dir a vostra senyoria, quedantme a sa obediència. Déu a vostra senyoria guarde
molts anys. Vilafranca y agost 29 de 1697. Besa les
mans de vostra senyoria don Miguel de Caldero.

Joseph Ortí, secretarius.
Fidelíssims senyors diputats y oÿdors de comptes del Principat.
531
/1r
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196

Molta il·lustre senyor.

Moltb il·lustre senyor.

Es tan inteso lo dolor y tan sobremanera imponderable el desconsuelo de la trista pèrdua de
Barcelona, que no obstant que lo havem expressat a vostra senyoria en altres ocasions no en
podem olvidar en algunas de tan lastimosa

La pèrdua de la il·lustre, noble y leal ciutat de Barcelona, lo trist y llastimós paratge en que es troba
a. carta intercalada entre els folis 526v i 527r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 529v i 530r del trienni
1695-1698.

1653

a. carta intercalada entre els folis 530v i 531r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

Son las expresiones que incluye su carta de vuestra
señoría de los 12 del corriente, continuado y seguro testimonio de la fineza y constancia con que attiende vuestra señoría ilustrísima al mayor servicio de su magestad, que Dios guarde, y beneficio
de esse Principado, manteniéndose vuestra señoría ilustrísima sin reparo de dispendio de haziendas y intereses y a costa de muchas fanjas y descomodidades fuera de la obediencia del exército
enemigo. Este fidelísimo celo de vuestra señoría
ilustrísima que se hace el primero lugar en el real
ánimo del rey, nuestro señor, nos tiene en confianza de que por su real clemencia se dignará de dispensar a vuestra señoría ilustrísima el aliento y
consuelo en la conclusión de la paz; oxalá suceda
con la brevedad. Generalmente se cree para que
nos repitamos recíprocos parabienes de haverse
restituido al real dominio la ciudad de Barcelona con lo demás conquistado por las armas
// 537/1v // de Francia, y también de que experimente vuestra señoría muy señaladas muestras de
la magnificencia real a correspondencia de el
gran mérito de vuestra señoría, en cuya obediencia nos ratificamos para todo lo que fuera del
agrado de vuestra señoría. Que Dios guarde en su
mayor lustre. Çaragoza septiembre de 1697.

desgràcia, per considerar-nos tan sumament interessats en les felicitats y conservació de vostra
senyoria, no sols per reconéixer ser vostra senyoria nostron resguardo, sino ab més eficàs
motiu per la gran estimació y cordial efecte ab
que amam a vostra senyoria. Y ab esta consideració y coneixement que sempre conservarem
tenim per principal obligació nostra executar lo
que vostra senyoria ens ordena en carta de 16
del passat, acompanyant la justa representació
ab que vostra senyoria expressa a sa magestat,
que Déu guarde, lo infelís estat en que es troba,
ab los clàusules contengudes // 531/1v // en lo
memorial, de que remetem a vostra senyoria inclusa còpia ab més viu desig de que en lo real
ànimo de sa magestat fasen tal impressió que resulte lo reparo dels danys y desconsuelo de las
grans afliccions que vostra senyoria pateix, per a
que puixan tenir lo goig de véurer vostra senyoria a la exaltació y lastre que té tan merescut, lo
que insecantment pregam a Nostre Senyor. Y
que Guarde a vostra senyoria molts anys. València y setembre, a 4 de 1697. Los jurats racional
y síndich de la ciutat de València.
Joseph Vicent Torres Eiximenis, secretarius.

Diputados del reyno de Aragón. Francisco Ibañez
de Aoyz, secretarius.
536
/1r

200
Posoa en notícia de vostra senyoria com aÿr a la
tarda me vingué una flucció als ulls y esta tarde
me an apretat los flatos, que lo doctor me ha dit
no dilatàs un instant en posar-me en remey, y
que avia de ser per alguns dies que, després de
ser ben purgat avia de péndrer la farritja, lo que
serà ocasió de no acistir en est il·lustre y fidelíssim consistori, quedant en lo interim ab lo sentiment de vostra senyoria créurer de estar absent de vostra senyoria. Però en qualsevol part
me tropia molt gustós, y en particular en lo en
concórrer en lo de son major agrado. Cuya vida
guarde Déu molts anys. Tarragona, y setembre
a 23 de 1697. Molt il·lustre y fidelíssim senyor,
besa les mans de vostra senyoria, son segur servidor, don Joseph de Meca y de Cassador.

Ilustrísimos diputados del General del principado de Catalunya.
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Molt il·lustres y fidelíssims senyor deputats y
oÿdors del General de Catalunya.
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203
Ilustreb señor.
a. carta intercalada entre els folis 535v i 536r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 536v i 537r del trienni
1695-1698.
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Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, die vero primo mensis junii intitulato, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me,
Jacobo Revull, cive Dertuse, apostolica et regia
aucthoritatibus nottarius publico, vice et loco don
Pauli de Roses, apostolica et regia ac eiusdem civitatis aucthoritatibus nottarius publici et scriva
magnifici consistorii domeri Generalis dicta civitatis et eius collecta, et presentibus eciam Augustino Lluis et Latorre et Jacobo Torres, filosofia
studente, Dertuse civibus, pro testibus ad infra
vocatis et specialiter assumptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicine
doctor, in dicta civitate Dertusa populato, coram
et ante presencia magnifici Josephi Peris, mercatoris, Dertuse civis, deputati localis dicta domus
Generalis Dertuse et eius collecta, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum
Deum et eius Santa Quatuor Evangelia manibus
a. relació intercalada entre els folis 536v i 537r del trienni
1695-1698.

suis corporaliter tacta prestito, in manu et posse
dicti Josephi Peris, deputati localis, retulit et fecit
relacionem sequentem: «Com la indisposició de
mossèn Joseph Gregori Alayx ha continuat y
continue en la mateixa conformitat contenguda
en altras relacions per mi fetes, en poder de dit
deputat local, de tal manera que li ha impedit y
impedeix al dit Aleix lo servir son offici de escrivent de la casa de la Deputació del General del
present principat de Catalunya. De las quals relacions llargament // 537/1v // consta ab acte rebut en poder de Pau de Roses, notari públich de
dita ciutat de Tortosa, lo corrent any. Docto Josephus Melich.» De quibus omnibus et singulis sic
ut predictur actis dictus Gregorius Alaix petiit et
requisivit instrumentum confici sibique et aliis
cuia intersit dari, tradi et liberari ad habendum
de presentim memoriam in futurum, Fuerunt
acta Dertuse sub anno, die, mense et loco predictis. Presente me, dicto Jacobo Rebull, nottarius,
vice et loco don Pauli de Roses, nottarius et scriba
infrascripti, et presentibus eciam testibus subtis al
premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis Dertuse, appostolica et regia Dertuse civitatis, aucrhoritatibus nottarius publicus et scriva consistorii deputacionis localis dicte civitatis et eius collecta, qui
premissis modo et firma de super contentis interfui eaque aliena mano scribere feci et rogatis ac
requisitus clauso.

que se’ns espera a nostros interesos, quant per
ser este el medi de quedar liure vostra senyoria
de les insuportables opresions y calamitosos sucesos que ha patit y rezelava patir. Circunstàncias ab que devem congratular-nos ab vostra senyoria, pues per est medi confiam es restituhirà
tot eixe Principat al suau y apreciable domini de
sa magestat. Y donant a vostra senyoria repetides gràcies de haver-nos participat ab la certinitat que consideram en lo aixís de vostra senyoria, notícia tan agradable dichosa y tan plena de
felicitat, rebent ab summa estimació les enhorabones y parabiens que és servit vostra senyoria
franchearnos, els repetim y retornam a vostra
senyoria, ab grandíssim goig y plaher, nascut
del natiu carinyo y amor que sempre havem
profesat a vostra senyoria. Desichan sien continuades les ocasions per a oferir-ne altres majors
a vostra senyoria ab igual júbilo y alegria, que
serà la major, acompanyant-la ab repetits empleos del millor servey de vostra senyoria. Déu
guarde a vostra senyoria molts anys // sn/r // en
son major lustre. València, y octubre 16 de
1697. Los jurats, racional y síndichs dela ciutat
de València.
Andreu Ivars, notari. Per lo secretari.
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Molta il·lustre senyor.

545
/1r
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Dos cartas havem rebut de vostra senyoria: la
una de 3 y la altra de 9 dels corrents. Y encara
que lo contengut de la primera ens contrista
molt, per la notícia que ens participa vostra senyoria de continuar lo exèrcit enemich ab les
hostilitats que ha acostumat esta campanya, per
lo que considerarem a vostra senyoria en aquell
gran dolor que les desgràcies tan repetides li
ocasionaven, no sent menor el que havem patit
per la mateixa rahó de veure a vostra senyoria en
semblants affliccions. El no haver respost a
aquella fonch per esperar confirmació de la noticia que entonces tenien, encara que no de sa
magestat, que Déu guarde, de estar fermades y
concluïdes les paus entre les dos corones de
Frància y Espanya ab los demés aliats. Emperò,
havent per la segona tingut notícia certa de la
conclusió de les paus, la havem // 545/1v // celebrada ab singular alegria, no tant per lo benefici

Quant reberem la carta de vostra senyoria de 3
del corrent ab lo avís de la invasió del exèrcit de
Francia sobre la vila de Igualada ya haviem aplegat a esta ciutat per un extraordinari, que despachà lo excel·lentíssim senyor arquebisbe de
est regne les noticies primeres del ajust y conclusió de les paus, ab la inteligència de que ya al
mateix temps les hauria tingudes vostra senyoria, com ho verificarem, per la que aprés reberem de 9 dels mateixos, per lo qual, així ab lo incert paratge en la residència de eix consistori
que vostra senyoria ens insinuava, com també
per esperar tan pròxima la real notícia en la individualitat de les paus, estavem aguardant la publicació, per a fer més plenament esta expressió
a vostra senyoria. Però, tenint temps de adelantar-la, en lo entretant que esperam repetir-la ab
la total alegria de veure restituït a vostra senyoria a la gran e ilustre ciutat de Barcelona, no podem deixar de manisfestar a vostra senyoria, així
el consuelo e incomparable goig que havem tingut de la certea de estes notícies, com lo ansiós
desitg en que quedam de que vostra senyoria

a. carta intercalada entre els folis 544v i 545r del trienni
1695-1698.

a. carta intercalada entre els folis 546v i 547r del trienni
1695-1698.

Molta il·lustre senyor.
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logre el consuelo de la sua residència en la dita
capital ciutat, sos nobles consistorials y demés
patricis el sosiego y quietut de ses cases, eixe
Principat lo descans de véurer de él tot lliure de
les tropes y exèrcit de Francia que lo habiten y
nosaltres la dichosa noticia de que totes eixes felicitats es cumpleixquen ab tanta fortuna y permanent duració que puga igualar a nostros desigs, ab lo qual no restaria que desitjar al de
vostra senyoria, com segurament confiam ho
entendrà vostra senyoria de la nostra mútua y
affectuosa correspondència y germandat,
//547/1v // la que desitjarem emplear y acreditar
en moltes y repetides ocasions de son servici.
Déu guarde a vostra senyoria molts anys, en son
major lustre. València y octubre a 23 de 1679.
Los elets dels tres estaments del Regne de
València.

554
/2r

Divendresa, a 24 de novembre, 1684.
Los senyors deputats del General del principat de
Catalunya en Barcelona residints, ab intervenció
dels senyors oÿdors de comptes de dit senyors,
attenent sas senyorias a un paper que reberen del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present
Principat, ab lo qual los participe que sa magestat, ab son real despatg de 9 del corrent, se ha servit donar-li avís de estar ab en pau ab França, de
que cerciora a sas senyorias, per a que en totas
parts se eviten des de ara los accidents que podan
resultar de la ignorància; y que los vassalls de sa
magestat pugan comerciar ab França, com també
aquells en Espanya, com més llargament en dit
paper és de véurer, que·s originalment cusit y
continuat en lo dietari corrent, en jornada de aïr;
y que segons disposició de las generals constitucions y capítols de Cort no podan sas senyorias
gastar pecúnias del General, no essent per defensa de sos drets, la qual cessa en temps de la Pau, y
per conseguent finida la obligació de sustentar lo
tèrcio y que de present té fet lleva lo General, en
servey de sa magestat y defensa del present Principat, deliberen sia extinguit, com ab la present
deliberació extingexen, lo dit tèrcio, y ésser ordenat, com ab la present deliberació ordenan, al
magnífich racional del General y en dit nom vehedor y comptador, y a Francisco Mari y Genovès, regent los comptes //554/2v // del dit General, y en dit nom, pagador dels tèrcios del
General, vajan encontinent o donen la providència necessària en anar a passar la mostra al dit tèrcio a la ciutat de Gerona, a hont se troba, y allí
lliuren y paguen als officials y soldats de dit tèrcio
lo que se·ls està devent de son sou vensut fins lo
die 30 del present y corrent mes de novembre; y
si algú o alguns de dits officials y soldats se trobaran en la present ciutat los lliuren y paguen lo
que se·ls està devent de son sou, vensut fins lo die
de demà de 25 del corrent tant solament; y que la
present deliberació los sia notificat.

Don Jusep Ortí, secretarius.

551
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Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per lo interim que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió
dels officis de receptor dels fraus y pecunies del
General de la ciutat de Tortosa y sa col·lecta,
per ser un dels compresos ab la real reserva de sa
magestat, lo qual officis vaca per mort de
mossèn Gerònim de Gassia, donzell, proposam
a vostra excel·lència los infrascrits y següents:
Mossèn Gerònim de Pinyana y Galvany, ciutadà
honrat de Barcelona.
Lo doctor Joseph de Pinyana y Galvany, hospitaler y pabordre de santa Iglésia de Tortosa.
Mossèn Ignasi Duran y de Llorens, donsell.
Dada en Vilafranca, als XII de noembre, 1697.
Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.

Don Miquel de Pallarès. Don Balthasar de
Montaner. Joseph Melich. Don Pedro de Castella y Desboch. Fray Francisco de Mongay.
Honofre Cartas.

554
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Divendresb, a 24.

a. proposició intercalada entre els folis 550v i 551r del trienni
1695-1698.

1656

a. deliberació intercalada entre els folis 553v i 554r del trienni 1695-1698.
b. deliberació intercalada entre els folis 553v i 554r del trienni 1695-1698.

En aquest die sas senyorias, en consideració del
paper que reberen lo die de aïr, al tart, del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
del present Principat, ab lo qual avisa estar lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, en pau ab
França, per medi dels senyors don Lluís de Josa,
ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la
casa de la present ciutat, don Francisco Sans y
Puig y Jaume Falguera, ciutadà honrat de Barcelona, enbiaren a sa excel·lència un paper de
embaxada participant-li la extinció del tercio del
General per ocasió de dita pau, anant los dits
embaxadors ab verguers ab massas, acompanyats de molts officials de la present casa, obtinguda primer hora per medi del síndich del General per las tres de la tarda. Y arribats en
presència de sa excel·lència en la dita hora, després de explicat de paraula, li entregaren un paper de ambaixada del thenor següent:

de Gerona per a que no impedis la eixida de dit
tèrcio de dita plaça y poguessen los officials y
soldats de aquell anar-se’n librement.

556
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Per mà de don Joseph de Càncer havem rebut la
carta ab que vostra senyoria se serveix afavorirnos del 15 del corrent. Y en ella la alegre y tant
desitjada notícia de la ratificació de la Pau y publicació de aquella en exa vila. Y no tenim que
encarir a vostra senyoria lo contento y júblico
ab que la celebram, perquè la esperança de ella
era lo únic consuelo que·ns podia animar y sustentar entre tantas penalitats. Y la major de totas
lo véurer-nos privats del suau domini de la magestat cathòlica, nostre rey y senyor natural. Y
encara que en lo estat present no podem fer
ninguna demostració exterior del contento de
aquesta felizitat, però interiorment, en tots los
naturals d’esta ciutat se han vivificat los cors, de
manera que sens poder encubrir ni dissimular lo
affecte com a natural nos donam mútuas norabonas. Y nosaltres, ab lo més cordial carinyo, la
donam a vostra senyoria y acceptam gustosíssims la que vostra senyoria se serveix insinuarnos, assegurant a vostra senyoria que desitjam
també summament que se restituesca vostra senyoria a esta ciutat, per a que sens offerescan
més frequents ocasions de emplear-nos en lo
que sie del major servey, gust y agrado de vostra
senyoria, en continuació de nostra antiga quant
deguda correspondència. Déu guarde a vostra
senyoria // 556/1v // dilatadíssims anys, com pot
y desitjam en son major lustre. Barcelona, y nohembre, als 16 de 1697. Molt il·lustre y fidelíssim senyor. De vostra senyoria sos majors servidors, que ses mans besan, los concellers de la
ciutat de Barcelona.

«Excelentíssim senyor.
Los diputados y oÿdors del General de Catalunya, ab deliberació presa en jornada de 28 de jener proppassat, en consideració del rompiment
de la pau publicat als 22 de dit mes en la present
ciutat, deliberaren en formar un tèrcio en servey
de sa magestat, que Déu guarde, y deffensa del
present Principat, de quatre-cents hòmens, per
temps de un any si tant durava la guerra. Y com
en lo paper que reberen de vostra excel·lència lo
die de aïr se haje vostra excel·lència servit participar-los lo real despaig de sa magestat de 9 del
corrent, en que avisa estar en pau ab França,
//553/3v // perquè en totas parts se eviten los accidents que podan resultar de dita pau, y per
consegüent, segons disposició de capítols de
Cort, no poder-se gastar pecunies del General
sino en cas de invasió de enemichs en lo present
Principat y que hi haja guerra en ell, resta finit y
extinch lo dit tèrcio y no puga continuar-se
aquell. Ab tot, los deputats y oÿdors, antes de
notificar als officials y soldats y de dit tèrcio, ho
representan a vostra excel·lència, esperant que,
donant-se per servit del que ha obrat lo consistori, se dignarà disposar que no·s fassa impediment algú als dits officials y soldats per aixir de
la guarnició, a hont se trobaria, que se rebrà
particular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència.
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Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.

556
/2r

Poch aprés, tornats los dits embaixadors en lo
consistori de sas senyorias han fet relació que sa
excel·lència los havia rebut al molt agrado y havia respost a la ambaixada dient que encara que
judicava ser molt del servey de sa magestat la
continuació del tèrcio del General, però que coneixia també que los dinés de la Generalitat no
podian gastar-se si no en lo cas de invasió de
enemichs, y que donaria orde al governador
1657
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Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Reb lo bras militar la de vostra senyoria del 15
per mà de don Joseph Càncer, ab la felís notícia
de la ratificació de la Pau y publicació d’ella en
a. carta intercalada entre els folis 555v i 556r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 555v i 556r del trienni
1695-1698.

[ 1697 ]

[ 1697 ]

exa vila, de que dona a vostra senyoria las gràcias y retorna la norabona ab aquella expressió
de alegria que no cap en alguna ponderació, y
ab altre tanta espera lo bras la vista de vostra senyoria per congratular-la y continuar aquella
uniformitat y unió, que a més de ser tant de son
aprecio la judica del major servey de sa magestat, perquè per grans que sien los treballs los minora una bona companyia, y ab la de vostra senyoria se assegura lo que més condueix al real
servey, que és lo únich blanch del bras militar.
Assegurant a vostra senyoria que en totas ocasions lo trobarà molt prompte per a quan sie del
major agrado de vostra senyoria. A qui Déu
guarde molts anys. Barcelona, y noembre 18 de
1697. Molt il·lustre y fidelíssim senyor, besa les
mans de vostra senyoria. Lo protector y bras
militar del principat de Catalunya.

596
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Sacraa, cesàrea y real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per la provisió del offici de receptor dels fraus del General de la ciutat de Tortosa
y sa col·lecta per ser un dels compresos ab la real
reserva de vostra magestat lo qual offici vacca
per mort de Gerònim de Gassia, donsell, proposan a vostra magestat los infrascrits y següents:
Lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la Santa Iglésia de
Tortosa de present deputat ecclessiàstich.
Lo doctor Joseph de Pinyana y Galvany, hospitaler y pabordre de dita Santa Iglésia.
Gerònim de Pinyana y Galvany, ciutedà honrrat
de Barcelona.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya.

Dada en Vilafranca del Panadès, als
hembre MDCLXXXXVII.
556
/3r

XX

de no-
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Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.

Sacraa, cesàrea y real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Catalunya, per la provisió del offici de receptor dels fraus del General de la ciutat de Tortosa
y sa col·lecta, per ser un dels compresos ab la real
reserva de vostra magestat, lo qual offici vacca
per mort de Gerònim de Gàssia, donsell, proposan a vostra magestat los infrascrits y següents:

606
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Lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la Santa Iglésia de
Tortosa, de present deputat ecclessiàstich.
Lo doctor Joseph de Pinyana y Galvany, hospitaler y pabordre de dita Santa Iglésia.
Gerònim de Pinyana y Galvany, ciutedà honrrat
de Barcelona.
Dada en Vilafranca del Panadès, als
hembre, MDCLXXXXVII.

XX

de no-

Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.

a. carta intercalada entre els folis 555v i 556r del trienni
1695-1698.
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252
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, die vero decimo septimo mensis septembris intitulato, presente et ad hec vocato, requisito atque
rogato me, Jacobo Revull, cive Dertuse, apostolica
et regia aucthoritatibus nottarius publico vice et
loco don Pauli de Roses, apostolica et regia ac
eiusdem civitatis aucthoritatibus nottarius publici et scriva magnifici consistorii domeri Generalis dicta civitatis et eius collecta, et presentibus
eciam Dominico Voltes et Josepho Gonduls, soleariis, Dertuse civibus, pro testibus ad infra vocatis
et specialiter assumptis, constitutus personaliter
magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in
dicta civitate Dertusa populato, coram et ante
presencia magnifici Josephi Peris, mercatoris,
Dertuse civis, deputati localis dicta domus Generalis Dertuse et eius collecta, personaliter exhistentis et reperti in domibus sub proprie habitacionis scitis intus presente civitate Dertuse, in vico
a. proposició intercalada entre els folis 595v i 596r del trienni
1695-1698.
b. relació intercalada entre els folis 605v i 606r del trienni
1695-1698.

de Sant Roch, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et eius Santa
Quatuor Evangelia, manibus meis corporaliter
tacta, prestito in manu et posse dicti Josephi Peris,
deputati localis, retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alayx sia continuat y continue en
la mateixa conformitat contenguda en altras relacions per mi fetes, en poder de dit deputat local, de tal manera que li ha impedit y impedeix
al dit Aleix lo servir son offici de escrivent de la
casa de la Deputació del General del present
principat de Catalunya, de las quals relacions
llargament consta, ab acte rebut en poder de
Pau de Roses, notari públich de dita ciutat de
Tortosa, lo corrent any. Docto Josephus Melich.»
De quibus omnibus et singulis sic ut predictur actis dictus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis cuia intersit
dari, tradi // 606/1v // et liberari ad habendum
de presentim memoriam in futurum. Fuerunt
acta Dertuse sub anno, die, mense et loco predictis. Presente me, dicto Jacobo Rebull, nottarius
vice et loco don Pauli de Roses, nottarius et scriba
infrascripti et presentibus eciam testibus subtis al
premissa vocatis et specialiter assumptis.

juramento, per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum et eius Santa Quatuor Evangelia,
manibus suis corporaliter tacta, prestito, in
manu et posse dicti Josephi Peris, deputati localis,
retulit et fecit relacionem sequentem: «Com la
indisposició de mossèn Joseph Gregori Alayx ha
continuat y continue en la mateixa conformitat
contenguda en altras relacions per mi fetes, en
poder de dit deputat local, de tal manera que li
ha impedit y impedeix al dit Aleix lo servir son
offici de escrivent de la casa de la Deputació del
General del present principat de Catalunya. De
las quals relacions llargament consta ab acte rebut en poder de Pau de Roses, notari públich de
dita ciutat de Tortosa, lo corrent any. Docto Josephus Melich.» De quibus omnibus et singulis sic
ut predictur actis dictus Gregorius Alaix petiit et
requisivit instrumentum confici sibique et aliis
cuia intersit dari, tradi et liberari ad habendum
de presentim // 606/2v // memoriam in futurum,
Fuerunt acta Dertuse sub anno, die, mense et loco
predictis. Presente me, dicto Jacobo Rebull, nottarius, vice et loco don Pauli de Roses, nottarius et
scriba infrascripti, et presentibus eciam testibus
subtis al premissa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis Dertuse, appostolica et regia Dertuse civitatis aucrhoritatibus nottarius publicus et scriva consistorii deputacionis localis dicte civitatis et eius collecta, qui
premissis modo et firma de super contentis interfui eaque aliena mano scribere feci et rogatis ac
requisitus clauso.

Sig+num mei, Pauli de Rosses, civis Dertuse, appostolica et regia Dertuse civitatis aucrhoritatibus nottarius publicus et scriva consistorii deputacionis localis dicte civitatis et eius collecta, qui
premissis modo et firma de super contentis interfui eaque aliena mano scribere feci et rogatis ac
requisitus clauso.
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254
Senyora.

Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, die vero septimo mensis septembris intitulato,
presente et ad hec vocato, requisito atque rogato
me, Jacobo Revull, cive Dertuse, apostolica et regia aucthoritatibus nottarius publico vice et loco
don Pauli de Roses, apostolica et regia ac eiusdem
civitatis aucthoritatibus nottarius publici et scriva magnifici consistorii domeri Generalis dicta
civitatis et eius collecta, et presentibus eciam Enrico Sunyer, auri et argenti fabro, et Paulo Vidal, aromatario, Dertuse civibus, pro testibus ad
infra vocatis et specialiter assumptis, constitutus
personaliter magnificus Josephus Melich, medicine doctor, in dicta civitate Dertusa populato, coram et ante presencia magnifici Josephi Peris,
mercatoris, Dertuse civis, deputati localis dicta
domus Generalis Dertuse et eius collecta, medio
a. relació intercalada entre els folis 605v i 606r del trienni
1695-1698.
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Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per a la provisió del
offici de deputat local de la vila de Puigcerdà y
sa col·lecta, comprès en la real reserva, per lo residuo del trienni corrent, proposan a vostra magestat los infrascrits y següents:
Lo doctor Ramon Mosses, prevere.
Micer Jaume Malla, prevere.
Lo doctor Ramon Arayol.
Dat en Barcelona, als
VIII.

XIII

de mars,

MDCLXXXX-

Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
a. proposició intercalada entre els folis 606v i 607r del trienni
1695-1698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.
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Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.
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Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per a la provisió del
offici de deputat local de la vila de Puigcerdà y
sa col·lecta, comprès en la real reserva, en lo interim que sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de dit offici per lo residuo
del trienni corrent, proposan a los infrascrits y
següents:
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Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors del comptes del General
del present principat de Catalunya, per a la provisió del offici de altre de las guardas ordinàrias
del General de la ciutat de Gerona y sa col·lecta,
altre dels officis del General compresos en la
real reserva, vacant per mort de Anthoni Amalrich, sabater, últim possessor de dit offici, proposan a vostra excel·lència los subjectes infrascrits y següents:

Lo doctor Ramon Mosses, prevere.
Micer Jaume Malla, prevere.
Lo doctor Ramon Arayol.
Dat en Barcelona, als

XIII

de mars,

Dionís Bosch
Joseph Passa Rius
Francisco Puiggener.

MDCLXXXX-

VIII.

Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.
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277

Dada en Barcelona, als XXVI de maig MDCLXXXXVIII.

Don Joseph Meca y de Cassador. Don Rafel de
Pinyana y Galvany. Doctor micer Anton Grató
Perpinyà. Don Gerònim de Valls. Don Jacinto
Blanch. Don Thomàs Francisco Martí y Vilanova. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis Catalonia.
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Senyorb.
Los deputats y oÿdors del comptes del General
del present principat de Catalunya, per a la provisió del offici de altre de las guardas ordinàrias
del General de la ciutat de Gerona y sa col·lecta,
altre dels officis del General compresos en la
real reserva, vacant per mort de Anthoni Amalrich, sabater, últim possessor de dit offici, proposan a vostra magestat los subjectes infrascrits
y següents:
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Dionís Bosch
Joseph Passa Rius
Francisco Puiggener.
Dada en Barcelona, als XXVI de maig MDCLXXXXVIII.
a. proposició intercalada entre els folis 606v i 607r del trienni
1695-1698.
b. proposició intercalada entre els folis 609v i 610r del trienni
1695-1698.
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CCLXXI
Príncepb Darmestad, llochtinent y capità general de Catalunya.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, en Barcelona residints.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és esta
servit enviar-nos un real orde firmat ab sa real
mà y despachat en deguda forma de Real Cancilleria del Consell Supremo de Aragó que és del
thenor següent: «El rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Por parte de Francisco Brosa y de Boxador se me ha representado se
a. proposició intercalada entre els folis 609v i 610r del trienni
1695-1698.
b. carta intercalada entre els folis 622v i 623r del trienni
1695-1698.

mateix dels que·s trovaran en las galeras, assò és lo
que me obliga de escríurer a la cort de França per
obtenir ma llibertat. Y han respost que convenia
fer-se reclamar, que luego se’m donaria llibertat
com ó han executat ab altres. Açò és lo que me fa
prendre la llibertat de personar-me a los peus, senyor, ab las llàgrimas // 1v // als ulls y postrat per
suplicar-los humilment de fer-me la caritat de reclamar-me, a fin de exir de la cautivitat en la
que me trobo en lo [...] de la Miyeria, per haver
volgut ser lleal a nostro rey. No cessaré mans de
pregar a Déu per la comprenció, salud y prosperitat de sa persona y demano esta gràcia per los mèrits de nostre senyor [...] christianisime y per la
intercepció de la senyora Verge, vivint sempre a
los ordes, obediència y submissió. Monseygner.

halla con mucho edad y achaques para exercer en
caso que sortea en lo officio de diputado militar de
esse Principado, en cuya bolsa se halla insiculado
en la casa de essa Diputación. Suplicándome que,
en atención a lo referido, sea servido de darle permiso para que lo pueda renunciar. Y porque lo he
tenido por bien y a echo la renuncia del lugar de
esta bolsa en la forma que se acostumbra he querido havisaros de ello, para que lo participéis a los
diputados, a fin de que en la insiculación próxima propongan sujetos para este lugar, en que me
serviréis. Dada en Madrid, a XVII de abril
MDCXLVIII. Yo, el rey. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Comes et Torro, regens. Don Franciscus Dalmau et Cassanate,
secretarius.» En inteligència del qual vos diem y
manam que, inseguint son thenor, lo poseu en
prompta y puntual execució. Dada en Barcelona, als XXVIIII de abril, MDCXCVIII. Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubi, cancellerius. Don Juan Baptista de Aloy.

Vostre més humil y més obedient y summe servidor. Joseph Til, pobre forçat. Sobra la galera
Merode a Bordeus a 23 de abril 1698.

In curie locumtenencia XV fol CCLII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de
Catalunya pongan en execución la orden de su
magestad arriba expressada.

628
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278.
Lo príncepa Darmestad, llochtinent y capità
General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes de la casa de la Diputació del General de
Cathalunya en Barcelona residints, lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa real mà y despachat
en deguda forma de cancelleria del Supremo
Concell de Aragó, que és del tenor següent:

275. Còpia.
Monsenyor.
Josepha Til, pobre forçat, representa molt humilment que sent un soldat del seu tèrcio, comandat
per lo senyor cavaller de Marimon de la companyia del senyor Moragues, y que havent estat pres
de guerra dins la vila de Sant Joan de las Badesas
ab lo coronel son capità y altres officials y soldats
en lo any 1691, foran conduïts a Monpeller, en
França. Algun temps després enviaren los senyors
officials a un castell en Burdeus y los soldats a Ayquemerit, los quals prengueren part per lo servey
de França, excepto sinch que no volgueren prènder partit en França, los quals foren conduïts a
Perpinyan, havent jurat dits sinch condemnats a
galeras. Dels dits n·i ha dos de mors, y Galderic
Gigou és sobre la galera anomenada La Triumphant entrat, Jacques La Guerre en Marsella y
ignoro lo nom de la galera, tots dos soldats de la
companyia del senyor Villadomà, y yo estich en la
galera anomenada La Marode en Burdeus. Com
lo article 14 de las paus acordadas entre França y
Espanya parle, que tots los presoners de guerra
sian restituïts tan de una part com de altre, y axí

«El rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, lugarteniente y capitán
general, por parte de don Joseph Curto, natural
de la ciudad de Tortosa, se me ha representado se
halla con mucha edad y achaques para exercer, en
caso que sortee el officio de oydor militar de esse
Principado en cuya bolsa se halla insiculado en la
casa de la Diputación, suplicándome que en
atención a lo referido sea servido de darle permiso
para que lo pueda renunciar. Y porque lo he tenido por bien y á echo la renuncia del lugar de esta
bolsa en la forma que se acostumbra, he querido
havisaros de ello para que lo participeis a los diputados, a fin de que en la insaculación próxima
propongan sugetos para este lugar en que me servireis. Data en Toledo, a XVI de mayo MDCXCVIII,
Yo el rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Serdañola. Vidit marcho de Tamarit. Vidit don Sigismundus Monter, regens. Don
Joseph de Villanueva, protonotarius.»

a. informe intercalat entre els folis 627v-628r del trienni
1695-1698.

a. reial despatx intercalat entre els folis 630v-631r del trienni
1695-1698.
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Y perquè és molt just que los reals ordes de sa
magestat sien ab tot effecte cumplits, vos diem y
manam que, inseguint lo thenor del sobrecalendat, lo poseu en prompta y puntual execució.
Dat en Barcelona, als XXVI de maig MDCXCVIII.
Jorge de Landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubí, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy. In curiae locumtenentiae XV,
foleo CCLV. Para que los ilustres y fidelíssimos diputados, ohidores de qüentas del General de Cathalunya pongan en execución la orden de su magestad arriba expresada.
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Rubí, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. In
curiae locumetenentiae XV, foleo CCLVI. Para
que los ilustres y fidelíssimos deputados y oydores del General de Cathaluña executen lo contenido en la real orden de su magestad arriba expressada.
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/1r

279.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general.

280.
Senyor.
Los deputatsa y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al dia present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments, proposan a vostra
mercè los subjectes contenguts en lo infrascrit
memorial.

Dat en Barcelona, als XXXI de maig MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y

Deputats militars. Per lo lloch de deputat noble
de la Vegueria de Barcelona, que vaca per mort
de don Feliph Ignasi de Alegre, se proposan:
don Joseph Meca y de Cardona, don Joan de
Llorach, menor; per lo lloch de deputat militar
de dita Vegueria de Barcelona, que vaca per
mort de mossèn Ramon Berart, se proposan:
mossèn Vicens de Magarola, insiculat a oÿdor,
mossèn Joseph de Alemany; // 1v // per lo lloch
de deputat militar de la Vegueria de Lleyda y
sotsvegueria de Pallàs, que vaca per mort de
mossèn Gerònim Gassià, se proposan: mossèn
Gerònim Ferrer de Çavassona y Vila, insaculat a
oÿdor, mossèn Francisco Planes, també insiculat
a oÿdor; per lo lloch de deputat noble de la mateixa Vegaria, que vaca per mort de don Francisco Montaner y de ça Costa, se proposan: don
Ramon de Codina y Ferreras, insiculat a oÿdor,
don Joseph de Aguilar y Oluja, també insiculat a
oÿdor; per lo lloch de deputat militar de la Vegaria de Gerona y sotsvegaria de Besalú, que vaca
per mort de mossèn Joseph March y Jalpí, se
proposan: mossèn Joan Ponsich y de Monjo, insiculat a oÿdor, mossèn Mariano de Vedruna,
també insiculat a oÿdor; // 2r // per lo lloch de
deputat militar de la Vegaria de Cervera, que
vaca per mort de mossèn Joseph de Marlés, se
proposan: mossèn Francisco de Asprer y Jalrich,
insiculat a oÿdor, mossèn Gabriel de Cols, també insiculat a oÿdor; per lo lloch de deputat militar de la Vegaria de Vich, que vaca per mort de
mossèn Ramon de Sala y sa Sala, se proposan:
mossèn Francisco Descallar y Tort, insiculat a
oÿdor, mossèn Francisco Tort y de Tort; per lo
lloch de deputat militar de la Vegaria de Puigcerdà, que vaca per mort de mossèn Francisco
Taverner, se proposan: mossèn Anthon de Ar-

a. reial despatx intercalat entre els folis 630v-631r del trienni
1695-1698.

a. memorial intercalat entre els folis 631v-632r del trienni
1695-1698.

Ilustres y fidelíssims diputats y ohydors de comtes del General de Cathalunya, lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un real orde firmat de sa real mà despatxat en
deguda forma de cancellaria del Consell Supremo de Aragó del tenor següent:
«El rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi camara, mi lugarteniente y capitán
general, por parte de Juan de Torrell, natural deste
Principado, se me ha representado la mucha edad
que tiene y echaques con que se halla siéndole difficultoso el poder servir el officio de oÿdor de
qüentas de la casa de la Deputación en que está insiculado, en caso que sortee, suplicándome sea servido concederle permiso que pueda renunciar dicho
lugar de oÿdor. Y porque lo he tenido por bien y ha
hecho la renuncia en la forma que se acostumbra, he
querido participaroslo y ordenar y mandaros, como
lo hago, deis la orden conbeniente para que se tenga
por vaco el referido lugar en los officios de la casa de
la Deputación de esse Principado, y se llene con los
demás, proponiendo los deputados en la próxima
insiculación en la forma acostumbrada, que assí es
mi volundad. Datum en Toledo a XXIII de mayo
MDCLXXXXVIII. Yo el rey. Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio
de Tamarit. Vidit don Sagismundus Monter. Don
Josephus de Villanueva, protonotarius.»
En execució del qual vos diem y manam donar
prompte y pontual providència a son contengut,
per procehir axí de sa determinada voluntad.

1662

dor militar de dita Vegaria de Barcelona, que
vaca per munta de mossèn Anthon de Armengol de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Pere Ribas Boixadós y Vallgornera, mossèn Ignasi Duran y Llorens; per altre lloch de oÿdor
militar de dita Vegaria de Barcelona, que vaca
per munta de mossèn Gerònim Ferrer de Çavassona y Vila de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Aleix Gayetano de Tristany y Claresvalls, mossèn Joan de Prat y Reixach; // 4v // per
lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Terragona, que vaca per renúncia de Joan Torrell, se
proposan: mossèn Joan de Torrell y Freixa,
mossèn Ignasi Fèlix de Marí y Genovès; per lo
lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Cervera,
que vaca per munta de mossèn Francisco de Asprer y Jalrich de oÿdor a deputat, se proposan:
mossèn Francisco de Amat y Planella, mossèn
Ramon Cellés; per altre lloch de oÿdor militar
de la mateixa Vegaria, que vaca per munta en
mossèn Ramon de Codina y Ferreras de oÿdor a
deputat, se proposan: mossèn Ignasi de Ferrer y
Tresserras, mossèn Gayetano de Ferrer y Tresserras; per lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Manresa, que vaca per renúncia de
mossèn Joseph Curto, se proposan: // 5r //
mossèn Jacintho Oliver de Botaller, mossèn Joseph Anthoni Oriol; per lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Tàrraga, que vaca per munta de mossèn Francisco Descallar y Tort de
oÿdor a deputat, se proposan: mossèn Francisco
Perpinyà y de Vinyabella, mossèn Gabriel de
Masdeu; per lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Urgell, que vaca per mort de mossèn
Domingo Móra, se proposen: mossèn Francisco de Guiu, mossèn Joseph de Cercós; per altre
lloch de oÿdor militar de dita Vegaria de Urgell,
que vaca per munta de mossèn Vicens de Magarola de oÿdor a deputat, se proposan: mossèn
Hugo de Sant Joan y Planella, mossèn Joan de
Pagès y Senjust.

mengol, insiculat a oÿdor, mossèn Anthon Marí
y Genovès, també insiculat a oÿdor; per lo lloch
de deputat militar de la Vegaria de Vilafranca del
Penadès, que vaca per mort de // 2v // mossèn
Hierònim de Miquel y Terrer, se proposan:
mossèn Ramon de Claver, mossèn Francisco de
Torrell; per altre lloch de deputat militar de dita
Vegueria de Vilafranca del Penadès, que vaca
per mort de mossèn Francisco Brossa y de Boxadós, se proposan: mossèn Francisco de Graell y
Castelló, mossèn Joan Reixach y Prat; per lo
lloch de deputat militar de la Vegaria de Tàrrega, que vaca per mort de mossèn Francisco Olsinellas, se proposan: mossèn Ramon de Copons
y Grimau, insiculat a oÿdor, mossèn Joseph de
Vega y Oluja, també insiculat a oÿdor; per lo
lloch de deputat real de Barcelona, que vaca per
mort del doctor Joan Joffreu, se proposan:
// 3r // lo doctor Balthasar Prous, insiculat a oÿdor, mossèn Domingo Artés y Amat, també insiculat a oÿdor; per altre lloch de deputat real de
Barcelona, que vaca per mort de mossèn Ramon
Vilana Perlas, se proposan: lo doctor misser Ramon Vilana Perlas, mossèn Francisco Alba y Reverter; per altre lloch de deputat real de Barcelona, que vaca per haver mudat de estat de real a
militar lo doctor misser Joseph Calver, se proposan: lo doctor misser Joseph Fabrés, insiculat a
oÿdor, mestre Jaume Rius, també insiculat a oÿdor; per lo lloch de deputat real de mà major de
Gerona, que vaca per haver mudat de estat de
real a militar mossèn Francisco Guitart, se proposan: mossèn Francisco Çanou, insiculat a oÿdor, mossèn Anthon Perpinyà y Ferrer, també
insiculat a oÿdor.
3v

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich del Capítol de Barcelona, que vaca per
mort del doctor y canonge Pere Benet Atxer, se
proposan: lo ardiaca y canonge don Andreu
Foix, lo doctor y canonge Domingo Fogueres.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la Vegaria de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Thomàs de Pallerès, se proposan:
mossèn Fèlix Sala y sa Sala, mossèn Jaume Llansa; per altre lloch de oÿdor militar de dita Vegaria de Barcelona, que vaca per mort de mossèn
Genís Vidal de Roda, se proposan: mossèn
Emanuel de Areny y Queralt, mossèn Anthon
Cortès; // 4r // per altre lloch de oÿdor militar
de dita Vegaria, que vaca per munta de mossèn
Joan Ponsich y de Monjo de oÿdor a deputat, se
proposan: mossèn Joseph Dusay y de Bru,
mossèn Joseph de Font y Llobregat; per altre
lloch de oÿdor militar de la matexa Vegaria de
Barcelona, que vaca per munta de mossèn Ramon de Copons y Grimau de oÿdor a deputat,
se proposan: mossèn Diego de Pallerès, mossèn
Fèlix de Vadel y Besturs; per altre lloch de oÿ1663

5v

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per munta del doctor misser Balthazar Prous de oÿdor a deputat, se proposan: lo
doctor misser Francisco Grasés y Gralla, lo doctor misser Emanuel Mas y Soldevila; per altre
lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per
munta del doctor misser Joseph Fabrés de oÿdor
a deputat, se proposan: mossèn Joseph Carreras
y Talavera, mossèn Mariano Rossell y Monfar.
Datum en Barcelona, als XXXI de maig MDCXCVIII. Don Joseph Meca y de Cassador. Doctor
Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor Anton
Grató Perpinyà. Don Thomàs Francisco Martí y
de Vilanova. Doctor Gerònim de Valls. Doctor
Jacintho Martí y de Vilanova. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints. Locus si+gi-

[ 1698 ]

[ 1698 ]

lli. Don Raymundus de Codina et Ferreras secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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281.
Senyor.
Los deputatsa y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants, fins al dia present, en las bolsas dels officis
de la casa de la Deputació de dit General, proposan a vostra mercè los subjectes contenguts
en lo infrascrit memorial.
Bolsa de assessor y advocat fiscal. Per lo lloch
real de assessor, que vaca per mort del doctor
Joan Joffreu, se proposan: lo doctor misser Anthon Grató Perpinyà, de present deputat real, lo
doctor misser Francisco Calvet y Sorts, lo doctor Pere Ignasi Deu.
Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch ecclesiàstich de donador de ploms, que vaca per
mort del doctor y canonge Pere Benet Atxer, se
proposan: lo doctor Hierònim Valls, ardiaca y
canonge de la santa iglésia de Lleyda de present
oÿdor ecclesiàstich, don Francisco de Pallarès,
lo doctor Francisco Solanes, canonges de Lleyda; // 6v // per lo lloch militar de donador de
ploms que vaca per mort de mossèn Gerònim
Gassià se proposan: don Joseph Meca y de cardona, don Ramon de Xammar, don Anthon de
Armengol; per lo lloch real de donador de
ploms, que vaca per mort del doctor Joan Joffreu, se proposan: mossèn Jacintho Blanch de
present oÿdor real, mestre Joseph Fornés, mestre Jacintho Cuscullana.
Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch de regent los comptes, que vaca per mort de Pere
Martí, se proposan: mossèn Jacintho Blanch, de
present oÿdor, mestre Joseph Fornés, mestre
Jacintho Cuscullana; per altre lloch real de regent los comtes, que vaca per haver mudat de
estat de real a militar Narcís Boffill, se proposan:
mestre Francisco Clarasso, mossèn Francisco
Çanou, mossèn Francisco Perpinyà y de Ferrer.

7r

Bolsa de exactor. Per lo lloch militar de exactor,
que vaca per mort de mossèn Gerònim Gassià,
se proposan: don Ignasi de Rius y Falguera,
mossèn Jaume de Falguera, mossèn Pau de Feu;
per lo lloch real de exactor, que vaca per haver
mudat de estat de real a militar Narcís Boffill, se
proposan: lo doctor misser Aleix Fornaguera, lo
a. memorial intercalat entre els folis 631v-632r del trienni
1695-1698.
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doctor misser Miquel Coll, lo doctor misser Joseph Fornaguera.
Bolsa de receptor de la bolla. Per lo lloch militar
de receptor de la bolla, que vaca per mort de
mossèn Feliph Ignasi de Alegre, se proposan:
don Joseph Meca y de Cardona, don Ramon de
Xatmar, don Anthon de Armengol; //7v // per lo
lloch real de receptor de la bolla, que vaca per haver mudat de estat de real a militar Narcís Boffill,
se proposan: mossèn Jacintho Blanch, de present
oÿdor, mestre Joseph Fornés, mestre Jacintho
Cuscullana; per altre lloch real de receptor de la
bolla, que vaca per mort de mossèn Joan Joffreu,
se proposan: mossèn Joseph Costa, lo doctor
misser Olaguer Vila, mossèn Joseph Romeu.
Bolsa de escrivent ordinari del regent los comptes. Per lo lloch militar de escrivent ordinari de
regent los comptes, que vaca per mort de
mossèn Thomàs Pallerès, se proposan: don Joseph Meca y de Cardona, don Ramon de Xammar, don Anthon de Armengol; per altre lloch
militar de escrivent ordinari de regent los
comptes, que vaca per mort //8r // de don Francisco Montaner, se proposan: don Francisco de
Asprer y Jalrich, mossèn Anthoni de Pinyana,
mossèn Pera Ribas Boxadós y Vallgornera; per
lo lloch real de escrivent ordinari de regent los
comptes, que vaca per mort del doctor Joan
Joffreu, se proposan: mossèn Hieroni Pinyana y
Galvany, mossèn Joseph Pinyana, mossèn Ignasi Minguella.
Bolsa de síndich. Per lo lloch militar de síndich,
que vaca per mort de mossèn Thomàs Pallerès,
se proposan: mossèn Gabriel Francisco de Bòria
y Gualba, mossèn Gregori Jordà y de la Torre,
mossèn Nicolau de Sanyoan y Llobregat.
Bolsa de ajudant tercer de la escrivania major.
Per lo lloch de ajudant tercer de la escrivania
major, que vaca per mort de Ramon Vilana Perlas, notari, se proposan: // 8v // Bernat Forés,
Gerònim Casetas, Joseph Forés y Cortell, tots
notaris reals col·legiats.
Bolsa de escrivent ordinari del racional. Per lo
lloch de escrivent ordinari del racional, que vaca
per mort de Ramon Vilana Perlas, se proposan:
Melchior Cortès y Oriol, Lluis Cortès y Marcer,
Francisco Rossinés, tots notaris reals col·legiats.
Bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita. Per lo lloch de assessor y advocat fiscal de la visita, que vaca per mort del doctor
misser Joan Morató, se proposan: lo doctor
misser Aleix Fornaguera, lo doctor misser Miquel Coll, lo doctor misser Joseph Fornaguera.

dita ciutat de Tortosa lo corrent any.» De quibus
et singulis, sicut predicitur, actis
dictus Josephus Gregorius Alayx petiit et requisivit
instrumentum confici sibique et aliis cuya intersit
dari, tradi et liberari per notarium et scribam infrascriptum ad habendum de presentis memoriam in futurum. Quae fuerunt acte Dertusae
sub anno, die et mense presentis presente me dicto
Jacobo Revull, notario, vice et loco dicti Pauli de
Rosses, notario et dicti consistorii scribae, et presentibus etiam reverendo Honophrio Alberich,
presbitero et subdiacono sedis Dertusae, et Josepho
Botarell, notario publico Dertusae, pro testibus ad
praemissa voccatis et specialiter assumptis.

Bolsa de escrivà major y sos ajudants de la visita.
Per lo lloch de escrivà major de la visita, que
vaca // 9r // per mort de Ramon Vilana Perlas,
notari, se proposan: Joseph Sala, notari real, Joseph Virgili, notari real col·legiat, Ignasi Abadal, notari real.

// 2v // omnibus

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Per lo lloch
de procurador fiscal de la visita, que vaca per
mort de don Thomàs de Pallerès, se proposan:
don Francisco de Calderó y Resplans, mossèn
Joseph de Casanovas, mossèn Pere de Isern.
Datum en Barcelona als XXXI de maig
MDCLXXXXVIII. Don Joseph Meca y de Cassador.
Doctor Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor
Anthon Grató Perpinyà. Don Thomàs Francisco Martí y de Vilanova. Doctor Hierònim de
Valls. Doctor Jacintho Blanch. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints. Locus si+gilli. Don Raymundus de Codina et Ferreras secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
et testimonium praemissorum ego idem Paulus
de Rosses, notarius et scriba memoratus hic me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.
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Lo príncepa Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
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Noverinta univeris quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagessimo octavo die
vero primo mensis junii intitulato presente et ad
heac voccato, requisito atque rogato me Jacobo Revull, cive Dertusae apostolica et regia ac eiusdem
civitatis auctoritatibus, notario publico, vice et
loco domni Pauli de Rosses, notarii publici dictae
civitatis et scribae magnifici consistorii domus Generalis dictae civitatis et eius collectae et presentibus etiam testibus infrascriptis, constitutus personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae
doctor in dicta civitate Dertusae populatus, coram et ante presentiam magnifici Josephi Perich,
mercatoris Dertusae civis deputati localis dictae
domus Generalis Dertusae et eius collectae, et medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta, prestito in manu
et posse dicti Josephi Peris deputati localis retulit et
fecit relationem sequentem: «Com la indisposició
de mossèn Joseph Gregori Alayx ha continuat y
continua ab la mateixa conformitat contenguda
en altres relacions per mi fetes en poder de dit deputat local, de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit Alayx lo servir dit son offici de escrivent ordinari de la casa de la Deputació del
General del present principat de Cathalunya, de
les quals relacions llargament consta ab acte rebut en poder de Pau de Rossés, notari públich de
a. relació intercalada entre els folis 633v-634r del trienni
1695-1698.
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Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints, lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde de firma de real mà y despachat en deguda forma de
cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent:
«El rey. Illustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general, con vuestra carta de siete de junio
se recivió la proposición que los diputados y ohidores de qüentas del General de esse Principado y
condados os dieron para los lugares vacantes en
las bolsas de diputados y ohidores de los tres estamentos hasta 3 de mayo de este presente año. Y
haviendo discurrido por los méritos de cada uno
de los que proponen y considerando lo que de ellos
se os offrece, y lo demás que proponeys y otros de que
tengo satisfacción para concurrir a estos officios,
ussando de la facultad que el rey mi señor y padre,
que haya gloria, se reserbó quando concedió a la
Diputación sus privilegios y constituciones, y en la
insaculación general que hizo en conformidad de
dicha reserba en 31 de henero de 1654, de poder
nombrar las personas que le pareciesse, así de las
propuestas por los diputados y ohidores de qüentas
como de qualesquiera otros que bien visto le fuesse,
he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes
hasta el día referido a los que se siguen:
a. reial ordre intercalat entre els folis 684v-685r del trienni
1695-1698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Bolsa de oydores militares: para el lugar de oydor
militar de la Vegaría de Barcelona, que vaca per
muerte de mossén Thomás de Pallarés, a mossén
Félix Sala y Sasala; para otro lugar de oydor militar de dicha Vegaría de Barcelona, que vaca
por muerte de mossén Genís Vidal de Roda, a
mossén Manuel de Areny y Queralt; para otro lugar de oydor militar de dicha Vegaría, que vaca
por munta de mossén Joan Ponsich y de Monjo de
oydor a diputado, a mossén Joseph Dusay y de
Bru; para otro lugar de oydor militar de la misma Vegaría, que vaca por haver pasado de oydor
a diputado mossén Ramon de Copons y Grimau,
a mossén Diego de Pallarés; // 2v // para otro lugar de oydor militar de dicha Vegaría de Barcelona, que vaca por haver pasado de oydor a diputado mossén Anton de Armengol, a mossén Pedro
Ribas Boxadós y Vallgornera; para otro lugar de
oydor militar de dicha Vegaría, que vaca por haver pasado de oydor a diputado mossén Gerónimo
Ferrer de Savasena y Vila, a mossén Alexo Gaetano de Tristany y Claresvalls; para otro lugar de
oydor militar de la Vegaría de Tarragona, que
vaca por renuncia de Juan Torrell, a mossén Joan
de Torrell y Freixa; para el lugar de oydor militar
de la Vegaría de Cervera, que vaca por haver pasado de oydor a diputado mossén Francisco de Asprer y Jalrich, a mossén Francisco de Amat y Planella; para otro lugar de oydor militar de la
misma Vegaría, que vaca por haver passado de
oydor a diputado mossén Ramon de Codina y Ferreras, a mossén Ignasio de Ferrer y Tresserras;
para el lugar de oydor militar de la Vegaría de
Manrresa, que vaca por renuncia de mossén Joseph Curto, a mossén Jacinto Oliver de Botaller;
para el lugar de oydor militar de la Vegaría de
Tárrega, que vaca por haver passado de oydor a
diputado mossén Francisco Descallar y Tort, a
mossén Francisco Perpinyá y de Vinya; para el lugar de oydor militar de la Vegaría de Urgel, que
vaca por muerte de mossén Domingo Móra, a
mossén Francisco de Guiu; para el otro lugar de
oydor militar de dicha Vegaría, que vaca por haver pasado de oydor a diputado mossén Vicente de
Magarola, a mossén Ugo de Sanjuan y Planella.

Bolsa de diputado militar: para el lugar de diputado noble de la Vegaría de Barcelona, vaca por
muerte de don Felipe Ignasio de Alegre, a don Joseph Meca y de Cardona; para otro lugar de diputado militar de dicha Vegaría, que vaca por
muerte de mossén Ramon Berart, a mossén Vicente de Magarola, insaculado en ohidor; para el
lugar de diputado militar de la Vegaría de Lérida y sotsvegaría de Pallás, que vaca por muerte de
mossén Gerónimo Gassiá, a mossén Gerónimo Ferrer de Çavasona y Vila, insaculado en oydor;
//1v // para lugar de diputado noble de la misma
Vegaría, que vaca por muerte de don Francisco
Montaner y de Çacosta, al don Ramon de Codina y Ferreras, insaculado en ohidor; para el lugar
de diputado miliar de la vegaría de Gerona y
sotsvegaría de Besalú, que vaca por muerte de
mossén Joseph March, a mossén Joan Ponsich y de
Monjo, insaculado en oydor; para el lugar de diputado militar de la Vegaría de Cervera, que
vaca por muerte de mossén Joseph de Marlés, a
mossén Francisco de Asprer y Jalrich, insaculado
en oydor; para el lugar de diputado militar de la
Vegaría de Vich, que vaca por muerte de mossén
Ramon de Sala y Çasala, a mossén Francisco
Descallar y Tort, insaculado en oydor; para el lugar de diputado militar de la Vegaría de Puigcerdá, que vaca por muerte de mossén Francisco
Taverner, a mossén Anton de Armengol, insaculado en oydor; para el lugar de diputado militar
de la Vegaría de Vilafranca de Panadés, que
vaca por muerte de mossén Gerónimo de Miquel y
Ferrer, a mossén Ramon de Claver; para otro lugar de diputado militar de dicha Vegaría de Vilafranca del Panadés, que vaca por renuncia de
mossén Francisco Brossa, a mossén Francisco de
Graell y Castelló; para el lugar de diputado militar de la Vegaría de Tárrega, que vaca por
muerte de mossén Francisco Olzinellas, a mossén
Ramon de Copons y Grimau, insiculat en oydor.
Bolsa de diputado real: para el lugar de diputado
real de Barcelona, que vaca por muerte de doctor
Joan Jofreu, al doctor misser Balthasar Prous, insaculado en oydor; //2r // para otro lugar de diputado real de Barcelona, que vaca por muerte de mossén Ramon Vilana Perlas; para otro lugar de
diputado real de Barcelona, que vaca por haver
mudado de estado de real a militar el doctor misser
Joseph Claver, al doctor misser Joseph Febrés, insaculado en oydor; para el lugar de diputado real de
má mayor de Gerona, que vaca por haver mudado
de estat de real a militar mossén Francisco Guitart,
al mossén Francisco Sanou, insaculado en oydor.
Bolsa de oydores ecclesiástichos: para el lugar de
oydor ecclesiástico del Capítulo de Barcelona, que
vaca por muerte del doctor y canonigo Pedro Benet Atxer, al arcidiano y canonigo doctor Andreu Foix.
1666
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Bolsa de oydores reales: para el lugar de oydor real
de Barcelona, que vaca por haver pasado de oydor
a diputado el doctor misser Balthasar Prous, al
doctor misser Francisco Grasés y Gralla; para otro
lugar de oydor real de Barcelona, que vaca por
haver pasado de oydor a diputado el doctor misser
Joseph Fabrés, a mossén Joseph Carreras y Talavera.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente, en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo están los demás insaculados, y como

está dispuesto y declarado por el rey mi señor y padre, que haya gloria, en la insaculación que hizo
de estos officios y otros de esta calidad en 27 de
agosto de 1655, y solo tengan derecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar aora insaculados en
ellas puedan alegar ni pretender derecho de pocesión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome como me reserbo la facultad de excluirlos o de disinsacularlos con causa o
sin ella, como le pareciere por ser esto conforme a
la reserba que su magestad se hizo de lo tocante a
estos officios, en la concesión de dichos privilegios y
constituciones a esse Principado y condados, en
cuya conformidad librareys este nombramiento e
insaculación a los diputados y oydores de qüentas,
y tendreys la mano en la execución de lo arriba
dispuesto. Y de lo que el rey mi señor y padre, que
aya gloria, ordenó en la insaculación que hizo
para estos oficios // 3v // en 27 de agosto de mil
seiscientos cinqüenta y sinco.
Datum en Madrid a XXVIII de junio MDCXCVIII.
Yo, el rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
marchio de Serdañola. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit marchio de Tamarit. Don Franciscus
Dalmao et Cassanate, secretarius. Insaculación de
los lugares vacantes hasta 31 de mayo de este presente año en las bolsas de los officios de la casa de la Diputación que aquí se expressan. Va con consulta.»
En inteligència del qual, vos diem y manam doneu prompta y puntual providència per a què se
execute y cumple en la conformitat que sa magestat se serveix manar·o y proseheix de sa determinada voluntat.
Datum en Barcelona, als VI de juliol de MDCXCJorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner
y Rubí, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXII. Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de su magestad como arriba se contiene.
VIII.
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Lo príncepa Darmestad, llochtinent y capitá
General, etcètera.

de sa real mà y despachat en deguda forma de
cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent:
«El rey. Illustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general, con vía carta de siete de junio deste año se recivió la proposición que los diputados y
ohidores de qüentas del General de essos Principado y condados, os dieron para los lugares vacantes
en las bolsas de diputados y ohidores de los tres estamentos hasta 31 de mayo de este presente año. Y
haviendo discurrido por los méritos de cada uno
de los que proponen, y considerando lo que de ellos
se os ofrece y lo demás que proponeys, y otros de
quien tengo satisfación para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el rey mi señor y
padre, que aya gloria, se reservó quando concedió
a la Diputación, sus privilegios y constituciones, y
en la insaculación general que hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de henero de 1654 de
poder nombrar las personas que le pareciese, así de
las propuestas por los diputados y oydores como de
qualesquiera otras que bien visto se fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el día referido a los que se siguen.
Bolsa de asessor y abogado fiscal: para el lugar
real de asesor, que vaca por muerte del doctor
Juan Jofreu, al doctor misser Anton Grató Perpinyá, de presente diputado real.
Bolsa de donador de ploms: para el lugar ecclesiástico de donador de plomos, que vaca por muerte del doctor y canónigo Pedro Benet Atxer, al
doctor Gerónimo de Valls, arcidiano y canónigo
de la santa iglesia de Lérida al presente ohidor ecclesiástico; para el lugar militar de donador de
plomos, que vaca por muerte de mossén Gerónimo
Gassiá, a don Joseph Meca y de Cardona; // 4v //
para el lugar real de donador de plomos, que vaca
por muerte del doctor Juan Jofreu, al mossén Jacinto Blanch, al presente ohidor real.
Bolsa de regente las qüentas: para el lugar real de
regente las qüentas, que vaca por muerte de Pedro
Martín, a mossén Jacinto Blanch de presente ohidor real; para otro lugar real de esta bolsa, que
vaca por haver mudado de estamento de real a militar Narcís Boffill, a mossén Francisco Claressó.

Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints, lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat

Bolsa de exactor: para el lugar militar de exactor, que vaca por muerte de mossén Gerónimo
Gassiá, a don Ignacio de Ruís y Falguera; para el
lugar real de exactor, que vaca por haver mudado de estamento de real a militar Narcís Boffill,
al doctor misser Alejo Fornaguera.

a. reial ordre intercalat entre els folis 684v-685r del trienni
1695-1698.

Bolsa de receptor de la bolla: para el lugar militar de receptor de la bolla, que vaca por muerte de
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ria, se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la
conseción que hizo de los privilegios y constituciones
al Principado. Y en esta conformidad librareys este
nombramiento a los diputados y ohidores de qüentas, para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a las personas arriba nombradas, guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Datum en Madrid a XXVIII de junio de
MDCXCVIII. Yo, el rey. Vidit don Balthasar Villalpando. Vidit don Joannes Ludovicus Lopez, regens.
Don Franciscus Dalmao et Casanate, secretarius.
Insiculación para los lugares vacantes en las bolsas
de los diputados y oyodres de qüentas del General de
la Diputación de Cathaluña hasta 31 de mayo de
este anno 1698. Va con consulta.»

mossén Felipe Ignasio de Alegre, a don Joseph
Meca y de Cardona; para el lugar real de receptor de la bolla, que vaca por haver mudado de estamento de real a militar Narcís Boffill, a mossén Jacinto Blanch, de presente ohidor real; para
otro lugar real de esta bolsa, que vaca por muerte
de mossén Juan Joffreu, a mossén Joseph Costa.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las qüentas: para el lugar militar de regente las qüentas,
que vaca por muerte de mossén Thomás Pallarés, a
don Joseph Meca y de Cardona; para otro lugar militar de escriviente ordinario de regente las qüentas, que vaca por muerte de don Francisco Montaner, a don Francisco de Asprer y Jalrich; // 5r //
para el lugar real de escriviente ordinario de regente las qüentas, que vaca por muerte del doctor Juan
Jofreu, a mossén Gerónimo Pinyana y Galvany.

En esta inteligència del qual, vos diem y manam
donen prompta y puntual providència per a què
se execute y cumple en la conformitat que sa
magestat se serveix manar·o y proseheix de sa
determinada voluntat.

Bolsa de síndico: para el lugar militar de síndico,
que vaca por muerte de mossén Thomás Pallarés,
a mossén Gabriel Francisco de Boria y Gualba.

Datum en Barcelona als VI de juliol de MDCXCJorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner
y Rubí, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXVII. Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas
del General de Cathaluña pongan en execución
la orden de su magestad como arriba se contiene.
VIII.

Bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor:
para el lugar de ayudante tercero de la escrivanía
mayor, que vaca por muerte de Ramon Vilana
Perlas, a Bernardo Forés, notari real colegiado.
Bolsa de escrivano ordinario del racional: para el
lugar de escrivano ordinario del racional, que
vaca por muerte de Ramón Vilana Perlas, a Melchor Cortés y Oriol, notario real colegiado.
Bolsa de asessor, abogado fiscal y sus ayudantes de
la visita: para el lugar de acesor y abogado fiscal
de la visita, que vaca por muerte del doctor misser
Juan Morató, al doctor misser Alexo Fornaguera.
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Bolsa de escrivano mayor y sus ayudantes de la visita: para el lugar de escrivano mayor de la visita, que vaca por muerte de Ramon Vilana Perlas, a Joseph Sala, notario real.
Bolsa de procurador fiscal de la visita: para el lugar de procurador fiscal de la visita, que vaca por
muerte de don Thomás de Pallarés, a don Francisco de Calderó y Resplans.
5v

Todos los quales arriba nombrados de nuevo, es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas, en
la conformidad que lo están los demás insaculados
en ellas, pero que solo tengan derecho a estarlo mientras yo no se lo prohibiere, sin que por quedar aora
insaculados puedan alegar ni pretender derecho de
pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas,
no siendo mi voluntad, reservándome como me reservo la facultad de excluirlos u desinsicularlos con
causa o sin ella como me pareciere, por ser conforme
a la reserba que el rey mi señor y padre, que aya glo1668

Còpia. 296.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per als
llochs vuy vacants fins lo dia present de deputats
y oÿdors de comptes, que han vacat després de
enviadas las proposicions a sa magestat, Déu lo
guarde, per a cumplir lo número dels que faltan
en las bolsas de què se ha de fer extracció, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Deputats militars. Per lo lloch de deputat noble
de la Vegueria de Cervera, que vaca per mort de
don Jaume de Llúria, se proposan: don Joseph
Amat de Planella, don Jaume de Copons.
Oÿdors militars. Perb lo lloch de oÿdor militar
de la Vegaria de Manrresa, que vaca per munta
de oÿdor a deputat de mossèn Joseph Amat y
Planella, se proposan: mossén Imanuel de Plaa. memorial de nominació intercalat entre els folis 684v-685r
del trienni 1695-1698.
b. per lo lloch ... mossén Jacintho de Oliver, interlineat al
marge esquerre.

En altre lloch de oÿdor militar de la Vegaria de
Monblanc, que vaca per haver-se pogut provehir lo lloch de oÿdor real que obtingué lo
doctor misser Joan Vilar, insiculen a mossèn
Francisco Fàbrega.

nella y Dusay, mossén Jacintho de Oliver; per lo
lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Monblanch, que vaca per renunciació feta en mà de
vostra excel·lència per mossèn Balthesar Oriol y
Marcer, se proposan: mossèn Francisco de Tord
y Granollachs, mossèn Ignasi Marí.
6v

Y últimament en lo lloch de oÿdor real de Tortosa, que vaca per renunciació feta per lo procurador de Francesch Dehona, insiculen al doctor
misser Joseph Dehona.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de mà
mayor de Gerona, que vacaa perb noc aver-se pogut provehir lo lloch de oÿdor real que obtingué
lo doctor misser Joan Vilar, se proposan mossèn
Francisco Fàbrega; per lo lloch de oÿdor real de
Tortosa, que vaca per renunciació en mà de vostra excel·lència feta per lo procurador de Francesch Dehona, se proposan: lo doctor misser Joseph Dehona, lo doctor misser Joan Dehona.

Tots los quals subjectes per nos en los daltdits
llochs vacants elegits y nomenats, és la real voluntat de sa magestat y nostre que sian respectivament
insiculats, y concorren //7v // ab los demés que ya
ó estan en ditas bolsas; y que solament tingan dret
de estar en ellas y de concórrer en las extraccions
durant la real voluntat de sa magestat y nostra, en
conformitat de la reserva que·s féu lo rey nostre senyor, que santa glòria haya, sobre estas y altras insiculacions. Y així exequutareu tot lo demuntdit ab
tota puntualitat per a què se puga fer la extracció y
pugan concórrer en ella tots los sobredits.

Dat en Barcelona als 15 de juliol 1698. Doctor
Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor Anthon
Grató Perpinyà. Don Francisco Junyent y de
Vergós. Doctor Gerònim de Valls. Doctor Jacintho Blanch. Locus si+gilli. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXVII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oÿdores de qüentas del General de
Cathalunya e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.

297.
Lo príncepd Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora, havem vist la proposició de subiectes que per
vostra part sens ha presentada dels llochs vacants fins lo dia present en las bolsas de diputats
militars, de oÿdors militars y de oÿdors reals per
cumplir lo número dels que falten en ditas bolsas.

685
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Y tenín presents los mèrits dels proposats y de
altres que són dignes de la real gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat que sa
magestat nos té concedida, que en lo lloch de
diputat noble de la Vegaria de Cervera, que
vaca per mort de don Jaume de Llúria, insiculen
a don Joseph Amat y de Planella.
En lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de
Manresa, que vaca per munta de oÿdor a diputat de mossèn Joseph Amat y Planella, insiculen
a mossèn Emanuel de Planella y Dusay.
a. a continuació ratllat, per mort.
b. a continuació ratllat, estar vacant.
c. no aver-se ... provehir, interlineat al marge esquerre.
d. memorial de nominacions intercalat entre els folis 684v685r del trienni 1695-1698.

1669

298.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora, per part de don
Vicent de Magarola se’ns ha representat que ve
anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en
un lloch de diputat militar de la Vegaria de Barcelona, que vacava per mort de mossèn Ramon Berart, y que essent noble féu reparo en què quede
insiculat en dit lloch com a mossèn. Y per quant la
real intensió de sa magestat no és just deixe de
cumplir-se, vos diem y manam insiculeu al dit
don Vicent de Magarola en lo referit lloch com a
mossèn, no obstant lo impediment de ser noble,
al qual per esta vegada dispensam, volent que en
tot lo demés se observen los requisits, ús y costum
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora, per
part de don Francisco de Asprer y Jalrich se’ns
ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en un lloch de diputat militar de la Vegaria de Cervera, que vacava per
mort de mossèn Joseph de Marlès, y que essent
noble féu reparo en què quede en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per quant la real intensió
de sa magestat no és just deixe de cumplir-se,
vos diem y manam insiculeu al dit don Francisco de Asprer y Jalrich en lo referit lloch com a
mossèn, no obstant lo impediment de ser noble
al qual per esta vegada dispensam, volent que
en tot lo demés se observen los requisits, ús y
costum que se ha tingut en semblants insaculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat
y nostra.

que se ha tingut en semblants insaculacions per
ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.

685
/9r

299.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora, per part de don
Geroni Ferrer de Çavaçona y Vila se’ns ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu
guarde, en un lloch de diputat militar de la Vegaria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs, que vacava
per mort de mossèn Garoni Gassià, y que essent
noble féu reparo en què quede en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per quant la real intensió de sa
magestat no és just deixe de cumplir-se, vos diem
y manam insiculeu al dit don Geroni Ferrer de Çavaçona y Vila en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant lo impediment de ser noble al qual per
esta vegada dispensam, volent que en tot lo demés
se observen los requisits, ús y costum que se ha
tingut en semblants insaculacions per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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300.
Lo príncepb Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
b. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
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301.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora, per
part de don Anton Armengol se’ns ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu
guarde, en un lloch de diputat militar de la Vegaria de Puigcerdà, que vacava per mort de
mossèn Francisco Taverner, y que essent noble
féu reparo en què quede en dit lloch insiculat
com a mossèn. Y per quant la real intensió de sa
magestat no és just deixe de cumplir-se, vos
diem y manam insiculeu al dit don Anton de
Armengol en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant lo impediment de ser noble al qual per
esta vegada dispensam, volent que en tot lo demés se observen los requisits, ús y costum que
se ha tingut en semblants insaculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.

que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la
extracció de pròxim fahedora, per part de don Manuel de Areny y Queralt se’ns ha representat que
ve anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en
un lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Barcelona, que vacava per mort de mossèn Genís Vidal de
Roda, y que essent noble féu reparo en què quede
en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per quant la
real intensió de sa magestat no és just deixe de
cumplir-se, vos diem y manam insiculeu al dit don
Manuel de Areny y Queralt en lo referit lloch com
a mossèn, no obstant lo impediment de ser noble
al qual per esta vegada dispensam, volent que en
tot lo demés se observen los requisits, ús y costum
que se ha tingut en semblants insiculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXIIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la
orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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302.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora, per part de don
Ramon de Claver se’ns ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en un
lloch de diputat militar de la Vegaria de Vilafranca, que vacava per mort de mossèn Geroni de Miquel y Ferrer, y que essent noble féu reparo en què
quede en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per
quant la real intensió de sa magestat no és just deixe de cumplir-se, vos diem y manam insiculeu al
dit don Ramon de Claver en lo referit lloch com a
mossèn, no obstant lo impediment de ser noble al
qual per esta vegada dispensam, volent que en tot
lo demés se observen los requisits, ús y costum
que se ha tingut en semblants insiculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXVI.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCJorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner
y Rubí, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXXIIII. Vuestra excelencia manda a los
illustres y fidelíssimos diputados y oydores de
qüentas del general de Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
VIII.
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303.
Lo príncepb Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
b. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
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304.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora, per part de don
Aleix Gaetano de Tristany y Claresvalls se’ns ha
representat que ve anomenat per sa magestat,
que Déu guarde, en un lloch de oÿdor militar de
la Vegaria de Barcelona, que vacava per haver pasat de oÿdor a diputat mossèn Geroni Ferrer de
Savesona, y que essent noble féu reparo en què
quede en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per
quant la real intensió de sa magestat no és just
deixe de cumplir-se, vos diem y manam insiculeu
al dit don Aleix Gaetano de Tristany y Claresvalls
en lo referit lloch com a mossèn, no obstant lo
impediment de ser noble al qual per esta vegada
dispensam, volent que en tot lo demés se observen los requisits, ús y costum que se ha tingut en
semblants insiculacions per ser esta la real voluntat de sa magestat y nostra.
Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCJorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner

VIII.

a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

culadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora, per
part de don Jacinto Oliver de Botaller se’ns ha
representat que ve anomenat per sa magestat,
que Déu guarde, en un lloch de oÿdor militar de
la Vegaria de Manrresa, que vacava per renúncia
de mossèn Joseph Curto, y que essent noble féu
reparo en què quede en dit lloch insiculat com a
mossèn. Y per quant la real intensió de sa magestat no és just deixe de cumplir-se, vos diem y
manam insiculeu al dit don Jacinto Oliver de
Botaller en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant lo impediment de ser noble al qual per
esta vegada dispensam, volent que en tot lo demés se observen los requisits, ús y costum que se
ha tingut en semblants insiculacions per ser esta
la real voluntat de sa magestat y nostra.

y Rubí, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXXIIII. Vuestra excelencia manda a los
illustres y fidelíssimos diputados y oydores de
qüentas del general de Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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305.
Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora, per
part de don Francisco de Amat y Planella se’ns
ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en un lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Cervera, que vacava per haver pasat de oÿdor a diputat mossèn Francisco
de Asprer y Jalrich, y que essent noble féu reparo en què quede en dit lloch insiculat com a
mossèn. Y per quant la real intensió de sa magestat no és just deixe de cumplir-se, vos diem y
manam insiculeu al dit don Francisco de Amat y
Planella en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant lo impediment de ser noble al qual per
esta vegada dispensam, volent que en tot lo demés se observen los requisits, ús y costum que
se ha tingut en semblants insiculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXVII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Lo príncepa Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.

Lo príncepb Darmestad llochtinent y capità general, etcètera.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora, per part de don
Francisco de Guiu se’ns ha representat que ve
anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en
un lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Urgell,
que vacava per mort de mossèn Domingo Móra, y
que essent noble féu reparo enb què quede en dit
lloch insiculat com a mossèn. Y per quant la real
intensió de sa magestat no és just deixe de cumplir-se, vos diem y manam insiculeu al dit don
Francisco de Guiu en lo referit lloch com a
mossèn, no obstant lo impediment de ser noble al
qual per esta vegada dispensam, volent que en tot
lo demés se observen los requisits, ús y costum
que se ha tingut en semblants insiculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insi-

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,

a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
b. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.

a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
b. a continuació repetit, en.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge Landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubí,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXVII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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nos ha representat que havent-lo nós insaculat en
un lloch de la bolsa de oÿdor militar de la Vegueria
de Monblanch, que vagave per renunciació de
mossèn Balthasar de Oriol y Marcer, feu reparo en
què reste insaculat com a mossèn respecte de ser
noble. Per lo que, dispensant-li en quant menester sie en aquest impediment, vos diem y manam
lo insaculeu en lo refferit lloch que lo havem anomenat com a mossèn no obstant sie noble, y que
en tot lo demés observeu los requisits, ús y costum
que se ha estilat en semblants insiculacions per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra.

308.
Lo príncepa Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora. Per part de don
Ugo de Sanjuan y Planella se’ns ha representat
que ve anomenat per sa magestat, que Déu guarde, en un lloch de oÿdor militar de la vegaria de
Urgell, que vacava per haver pasat de oÿdor a diputat mossèn Vicent de Magarola, y que essent
noble feu reparo en què quede en dit lloch insiculat com a mossèn. Y per quant la real intensió de
sa magestat no és just deixe de cumplir-se, vos
diem y manam insiculeu al dit don Ugo de Sanjoan y Planella en lo referit lloch com a mossèn, no
obstant lo impediment de ser noble al qual per
esta vegada dispensam, volent que en tot lo demés se observen los requisits, ús y costum que se
ha tingut en semblants insiculacions per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra.

Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII. Jorge, landgrave de Hassia. Vidit Taverner
y Rubi, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXXIX. Vuestra excelencia manda a los
illustres y fidelíssimos diputados y oydores de
qüentas del General de Cathaluña y insaculadores que se hallan juntos en la casa de la Diputación pongan en ejecución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII.
Jorge, landgrave de Hassia. Vidit Taverner y Rubi,
cancellarius. Don Juan Batista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XV, foleo CCLXXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del general de
Cathaluña e o insiculadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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309.
Lo príncepb Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes en Barcelona residints e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació de la
present ciutat. Don Francisco Tord y Granollachs
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
b. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.
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310.
Lo príncepa Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors
que·us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora. Per part de don
Francisco Perpinyà y de Vinyabella se’ns ha representat que ve anomenat per sa magestat, que Déu
guarde, en un lloch de oÿdor militar de la Vegueria de Tàrraga, que vacava per haver pasat de oÿdor a diputat mossèn Francisco Descallar y Tort,
y que respecte de venir escrit en dites insiculacions a Francisco Perpinyà y de Vinya, havent de
dir Vinyabella, feu reparo en què reste insiculat. Y
per quant la real intensió de sa magestat no és just
deixe de cumplir-se, vos diem y manam insiculeu
al dit don Francisco Perpinyà y de Vinyabella en
lo referit lloch en què ve anomenat, corregint y
esmenant a ont menester sia lo descuït o equivocació de la paraula Vinya, posant Vinyabella, declarant com declaren haver estat aquest lo real
ànimo de sa magestat, volent que en tot lo demés
se observen los requisits, ús y costum que se ha
tingut en semblants insiculacions per ser esta la
real voluntat de sa magestat y nostra.
Datum en Barcelona als XV de juliol de MDCXCVIII. Jorge, landgrave de Hassia. Vidit Taverner
a. decret intercalat entre els folis 684v-685r del trienni 16951698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Dat en Barcelona, als XVIII de juliol MDCLXXXXVIII.

y Rubi, cancellarius. Don Juan Batista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXXII. Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas
del general de Cathaluña e o insiculadores que se
hallan juntos en la casa de la Diputación, pongan en execución la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.
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Don Francisco Junyent y de Vergós. Doctor
Gerònim de Vallsa. Doctor Jacintho Blanch.
Locus + sigilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae subrrogatus.

Número 311.
691r
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Senyora.

Número 316.
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per la provisió dels
officis de deputats locals compresos en la real
reserva per al trienni que comensarà lo primer
dia del mes de agost pròxim vinent proposan a
vostra magestat los subyectes contenguts en lo
infraescrit memorial.
Per la deputació local de Lleyda:
Lo doctor Jaume Martí, canonge de Lleyda.
Lo doctor Anastasi Biosca.
Lo doctor Ramon Queraltób.
Per la deputació local de Gerona:
Lo doctor Joseph Regàs, ardiaca y canonge de
Gerona.
Lo doctor Thomàs Regàs, canonge de dita iglésia.
Lo doctor Francisco Regàs, ardiaca de dita iglésia.

A notícia de Joseph Romaguera, en la ciutat de
Gerona domiciliatc, ha previngut que vacarian
alguns llochs de oÿdorsd reals de mà major de la
ciutat de Gerona, en un dels quals pot ésser insiculat per tenir totas las qualitats que demana lo
capítol 19 de las Corts del any 1542e, puix és fill
delf doctor Francesch Romaguera, ciutadà honrat y matriculat en la casa de dita ciutat de Gerona, com offereix informacióg, y de altra part tenir bastant edat per poder ésser insiculat, com
apar del batisme que junt ab esta se presenta a
vostra senyoria. Per lo que dit Joseph Romaguera suplica a vostra senyoria sia servit proposar-lo a sa excel·lència y disposar que sia insiculat. Que a més de ser de justícia ho rebrà a
singular mercè. Offitio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Alexius Fornaguera.
Oblata die XX mensis julii MDCLXXXXVIII in concistorio, et cetera.

Per la deputació local de Tortosa:
Mossèn Gerònim de Pinyana y Galvany, ciutadà
honrat de Barcelona.
Mossèn Ignasi Duran y Llorens, donsell.
Mossèn Joseph Ernandes, mercaderc.
1v

Per la depució local de Tarragona:
Lo doctor Joseph Nogués.
Lo doctor Joseph Baget.
Lo doctor Pau Romà.

Et domini deputati, domino deputato militari
absenti propter infirmitatem, intervenientibus
dominis auditoribus computorum comisserunt
praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui prius recepta informatione relationem faciant in scriptis cum interventione
magnifici advocati fiscali dicti Generalis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Rovira, assessor subrogatus.

Per la deputació local de Puigcerdà:
Lo doctor Ramon Mosses, prevere.
Misser Jaume Malla, prevere.
Lo doctor Ramon Arayol .

a. memorial intercalat entre els folis 687v i 688r del trienni
1695-1698.
b. a continuació ratllat de Lleyda.
c. a continuació ratllat de Tortosa.
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a. a continuació ratllat de ardiaca m.
b. suplicació intercalada entre els folis 690v i 691r del trienni
1695-1698.
c. en la ciutat de Gerona domiciliat interlineat al marge esquerra.
d. de oÿdors interlineat sobre deputats, ratllat.
e. 42 escrit sobre 85.
f. a continuació ratllat ciutadà honrat de.
g. com offereix informació interlineat al marge esquerra.
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Et interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et cetera, dixit:

Número 317.
Diea vigesima mensis julii anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo. Barchinone.

«Que és molta veritat lo contengut en dita suplicació. Lo que diu ell testimoni saber per haver
ben conegut y tractat al doctor Francesch Romaguera, quòndam, ciutedà honrat de Gerona,
y de la mateixa manera conèixer molt bé y tenir
tractat a Joseph Romaguera, son fill, y saber
molt bé ell testimoni que dit quòndam doctor
Francesch Romaguera, //3r // pare de dit Joseph
Romaguera, ere insiculat en la present casa de la
Deputació per lo lloch de deputat real de la ciutat de Gerona de mà major, per tenir las qualitats
de ciutedà honrat de dita ciutat de Gerona, y haver-lo vist jurat en cap de dita ciutat, lo qual
puesto no podia obtenir menos que essent ciutedà honrat de dita ciutat. Y per tal ciutedà honrat inciculat y matriculat en la casa de dita ciutat
ere lo dit doctor Francesh Romaguera, quant vivia y quant morí, públicament tingut y reputat, y
lo tenia y reputava ell testimoni. Y aximateix sab
molt bé ell testimoni que dit Joseph Romaguera, fill del dit doctor Francesch Romaguera, habita en dita ciutat de Gerona, tant per ser axís
públich y notori com també per rèbrer ell testimoni molt de ordinari cartas de dit Joseph Romaguera escritas en dita ciutat de Gerona, y en
particular vuy die present que ne ha rebuda unaa
escrita de mà y lletra pròpria de dit Joseph Romaguera en dita ciutat de Gerona, de data de dinou del corrent mes de juliol, y altrament ser
molt públich y notori tot lo contengut en dita
suplicació si y de la manera que en ella se conté».

Magnificus Emanuel Desvall, domicellus Barchinonae domiciliatus, aetatis, ut dixit, quadraginta quinque annorum parum plus vel minus,
testis qui citatus, et cetera. Juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus super contentis in suplicatione
oblata pro parte Josephi Romaguera dixit:
«Que coneix molt bé ell testimoni a dit Joseph
Romaguera y ha conegut també a Francesch Romaguera, quòndam, son pare, per haver-los tractats a tots dos molt familiarment. Y sab ell testimoni que lo dit doctor Francesch Romaguera ere
ciutedà honrat de la ciutat de Gerona y insiculat y
matriculat en la casa de dita ciutat. Lo que diu saber ell testimoni per haver-lo vist jurat en capb de
dita ciutat de Gerona y saber molt bé ell testimoni
que no podie ser jurat en capc de dita ciutat menos que essent ciutedà honrat de dita ciutat. Y per
tal ciutedà honrat insiculat y matriculat en la casa
ded dita ciutat de Gerona ere dit doctor Francesch Romaguerae en lo temps que vivia, y quant
morí publicament tingut y reputat en dita ciutat
de Gerona, y lo tenie y reputave ell testimoni. Y
aximateix sab molt bé ell testimoni que lo dit Joseph Romaguera, fill de dit Francesch Romaguera, viu y habita vuy en diaf en dita ciutat de Gerona. Lo que diu saber per haver estat de poch
temps a esta part en dita ciutat de Gerona //2v // y
haver-(h)o vist ell testimoni que dit Joseph Romaguera habitave, com per avuy habita, en dita
ciutat de Gerona, y altrament ser públich y notori
si y conforme diu y narra dita suplicació».
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
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Dicto die. Barchinone.
Magnificus Josephus Orlau, utriusque juris doctor, Barchinone populatus, aetatis, ut dixit, sexaginta annorum parum plus vel minus, testis qui
citatus, et cetera. Juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera.

a. informació intercalada entre els folis 690v i 691r del trienni 1695-1698.
b. a continuació una paraula ratllada.
c. en cap interlineat al marge esquerra.
d. casa de interlineat al marge esquerra.
e. a continuació una paraula ratllada.
f. vuy en dia interlineat al marge esquerra.

1675

Número 319.
Universisb fidem facio ego, Ignatius Roig, notarius publicus Gerundae auctoritate regia, substitutus ab haerede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam, publico civitatis, bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum
notario, quod penes me fuit receptum quoddam
instrumentum in eius aprissia thenoris sequentis:
«Die decima nona julii millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo. Ego Ignatius Roig, notarius publicus Gerundae, infrascriptus, instatus et debite
requisitus per illustrem et admodum reverendum
dominum Michaelem Romaguera, utriusque juris
a. una interlineat al marge esquerra.
b. fe de baptisme intercalada entre els folis 690v i 691r del
trienni 1695-1698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

doctorem, abbatem ecclesiae sacularis et collegiatae
Sancti Faelicis Gerundae, extraxi, sumpsi et fideliter exemplavi a quodam libro communis formae,
membraneis pergameneis tecto, intitulato in eius
primo foleo «Llibre de Batismes de la iglésia insigne, col·legiada y secular de Sant Feliu de Gerona,
comensat al primer de janer del mil sis-cents sinquanta-y-sis» // 6v // adhuc currenti per reverendum Joannem Malavila, presbiterum curatum
dictae ecclesiae, ipsum librum tenentem, mihi, dicto et infrascripto notario, ostenso et communicato
quandam partitam baptismatis inter alias in dicto
libro scriptam et continuatam huiusmodi sub thenore: «Vuy, als dos de juliol mil sis-cents setanta-yquatre, fou batejat Joseph Francisco Domingo
Antònio Ignaci Mariano Benet Narcís, fill legítim
y natural del senyor doctor missser Francesch Romaguera, doctor en lleys, y de la senyora Maria,
muller sua, foren padrins lo doctor Miquel Romaguera, doctor en lleys, y la senyora Margarida Perpinyà, per mi, lo doctor Joseph Escot, prevere, capellà major de dita iglésia». Qua siquidem partita
sich a dicto libro sumpta, transcripta et exemplata
fuit in continenti correcta et comprobata et concors
inventa per me, dictum et infrascriptum nottarium, legentem, et dictum reverendum Joannem
Malavila, curatum praefatum, auscultantem. De
quibus, et cetera. Acta, et cetera, Gerundae, anno,
mense et die quibus supra. Presentibus pro testibus
reverendo Joanne Ricart, presbitero, canonico ecclesiae Sancti Faelicis, et Anthonio Gibert, clerico
Gerundae, ad haec vocatis et rogatis».
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Per lo lloch de oÿdor real de la mà mayor de la
dita ciutat de Gerona que vaca per mort de misser Joseph Pons y Llombart, se proposa:
Mossèn Joseph Romaguera.
Dat en Barcelona, als XXI de juliol MDCLXXXXVIII.
Doctor Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor
Anthon Grató Perpinyà. Don Francisco Yunyent y de Vergós. Doctor Gerònim de Valls.
Doctor Jacintho Blanch.
Locus + sigilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 322.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per un lloch
vacant de deputat militar de la vegueria de Gerona y sots-vegueria de Besalú que vaca per renunciació feta en mà de vostra excel·lència per
mossèn Arasma de Lana y Fontanet proposant a
vostra excel·lència los subyectes contenguts en
lo infrascrit memorial:

In quorum fidem ego, idem Ignatius Roig, notarius, hic me subscribo et meum solitum appono
sig+num.

Mossèn Francisco Marí y Ginovès, insiculat a
oÿdor.
Mossèn Ignasi Fèlix Marí y Ginovès.

Número 320.

Per un lloch de oÿdor militar de la vegueria de Barcelona que vaca per munta de mossèn Francisco
Marí y Ginovès de oÿdor a deputat, se proposan:

Excel·lentíssima senyor.

Mossèn Joseph Nuri de Lana y de Càncer.
Mossèn Llorens Lledó.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per dos
llochs vacants de oÿdor real de la mà mayor de
la ciutat de Gerona, per aver comparegut subyectes que poden ser insiculats en aquells, proposan a vostra excel·lència los subyectes contenguts en lo infraescrit memorial.
Per lo lloch de oÿdor real ciutedà de la mà mayor de la ciutat de Gerona que vaca per munta
de oÿdor a deputat de mossèn Francisco Çanou, se proposat:

Dat en Barcelona, als XXI de juliol MDCLXXXXVIII.
Don Joseph Meca y de Cassador. Doctor Raphael de Pinyana y Galvany. Doctor Anthon
Grató Perpinyà. Don Francisco Yunyent y de
Vergósb. Doctor Jacintho Blanch.
Locus + sigilli.
Don Alexius Fornaguera, secretarius et scriva
majoris Generalis Cathaloniae subrrogatus.

Mossèn Joan Romaguera.
a. memorial intercalat entre els folis 691v i 692r del trienni
1695-1698.
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a. memorial intercalat entre els folis 692v i 693r del trienni
1695-1698.
b. a continuació ratllat doctor Gerònim de Valls.
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Número 323.
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Número 324.

Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.

Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes
del General de Chatalunya e o los insiculadors que
us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora. Havem vist la proposició de subjectes per los llochs vacants dels que
venien insiculats y altres que han vacat des de trenta-y-hu de maig proppasat, que per vostra part se’ns
ha presentada per a cumplir lo número de aquells
en les bolsas que se ha de fer la pròxima extracció, y
lo demés que en dita proposició representau. Y, tenint presents los mèrits dels proposats y de altres
que són dignes de la real gràcia de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat real a nós concedida,
que en lo lloch vacant de oÿdor real de la mà mayor
de la ciutat de Gerona que vaca per munta de oÿdor
a diputat mossèn Francisco Sanou insiculeu:

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Chatalunya e o los insiculadors
que us trobau junts en la casa de la Diputació per
la extracció de pròxim fahedora. Havem vist la
proposició de subjectes per los llochs vacants dels
que venien insiculats y altres que han vacat des de
trenta-y-hu de maig proppasat, que per part vostra se’ns ha presentada per a cumplir lo número
de aquells en les bolsas que se ha de fer la pròxima
extracció, y lo demés que en dita proposició representau. Y, tenint presents los mèrits dels proposats y de altres que són dignes de la real gràcia
de sa magestat, havem resolt, usant de la facultat
real a nós concedida, que en lo lloch vacant de diputat militar de la vegaria de Gerona y sots-vegaria de Besalú per renunciació feta en mà nostra
per mossèn Erasme de Lana y Fontanet insiculeu:

Mossèn Joan Romaguera.
A mossèn Francisco Marí y Ginovès.
Y en lo altre lloch de oÿdor real de la mà mayor
de la dita ciutat de Gerona que vaca per mort de
misser Joseph Pons y Llombart, insiculeu:

Y en lo altre lloch de oÿdor militar de la vegaria
de Barcelona que vaca per munta de mossèn
Francisco Marí y Ginovès, insiculeu:

A mossèn Joseph Romaguera.
A mossèn Joseph Nuri de Lana y de Càncer.
Tots los quals subjectes per nós en los dits llochs
vacants elegits y anomenats és la real voluntat de sa
magestat y nostra que sian respectivament insiculats y concòrrian ab los demés que ya (h)o estan en
ditas bolsas, y que solament tingan dret de estar en
ellas y de concórrer en las extraccions durant la real
voluntat de sa magestat y nostra, en //2v // conformitat de la reserva que·s féu lo rey, nostre senyor,
que gose glòria, sobre esta y altres insiculacions. Y
així (h)o executareu per a què se puga fer lo dia
asenyalat la extracció de diputats y oÿdors com se
ha acostumat y concórrer en ella tots los sobredits.
Dat en Barcelona, als XXI de juliol MDCXCVIII.

Tots los quals subjectes per nós en los dits llochs vacants elegits y anomenats és la real voluntat de sa
magestad y nostra que sien respectivament insiculats y concòrrian ab los demés que ya (h)o estan en
ditas bolsas, y que solament tingan dret de estar en
ellas y de concórrer en las extraccions durant la
// 3v // real voluntat de sa magestat y nostra, en
conformitat de la reserva que féu lo rey, nostre senyor, que gose de glòria, sobre esta y altres insiculacions. Y així (h)o executareu per a què se puga fer lo
dia asenyalat la extracció de diputats y oÿdors com
se ha acostumat y concórrer en ella tots los sobredits. Dat en Barcelona, als XXI de juliol MDCXCVIII.

Jorge, landgrave de Hassia.
Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Batista de Aloy.

Reperta in curiae locumtenentiae XV, foleo CCXIII.

Reperta in curiae locumtenentiae XV, foleo CCXII.

Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de cuentas del General de
Cathaluña y insiculadores que se hallan juntos
en la casa de la Diputación pongan en execución
la orden de su excelencia arriba expressada.

Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de cuentas del General de
Cathaluña y insiculadores que se hallan juntos
en la casa de la Diputación pongan en execución
la orden de su excelencia arriba expresada.

a. memorial intercalat entre els folis 692v i 693r del trienni
1695-1698.

a. memorial intercalat entre els folis 692v i 693r del trienni
1695-1698.
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han tingut de inhabilitar las personas infrascritas
antes de clòurer lo acte de la habilitació estan
fent, representan a vostra excel·lència lo següent:

Número 325.

Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressadas conforme se
publicarà en lo acte de la extracció.

Aba las presents fas fe jo, notari infrascrit, com vui
als tres del mes de juni de la Nativitat del Senyor
mil sis-sents noranta-vuit lo honorable Joan Virgili, major, negociant de la vila de la Torradenbarra, arcabisbat de Tarragona, tauler del General
del principat de Cathalúnia anomenat per lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori del present principat Cathalúnia, fa procura <h>a Joan Virgili, menor, son fill, tanbé negociant de dita vila, per a renunciar dit offici de tauler del General en mà y
poder dels molts il·lustres y fidelíssims senyors diputats del present principat de Cathalúnia, ab promesa // 4v // de no revocar aquella, ab jurament
llargament. Presents per testimonis Jaume Mata,
pagès, y Francisco Frexa, corder, de dita vila.
De supradictis propria manu scriptis fidem facio
ego, doctor Josephus Llobera, presbiter ac rector
parrochialis ecclesiae Sancti Petris ville Turrisdenbarra dictoque nomine auctoritate ordinaria notarius publicus dictae villae, et ut in juditio et extra plena ab omnibus tribuatur fides quo
litter in publicis artis mee notariae instrumentis
claudendis et meum solitum appono sig+num.

Deputats ecclesiàstichs.
Vaccat Ecclesia pastore. Bisbe de Barcelona.
Supressus est locus. Bisbe de Elna.
Deputats ecclesiàstichs religiosos.
Inhabilis quia non purgavit per tempus. Fra don
Anton de Planella.
Deputats capitulars fixos ecclesiàstichs.
Per lo capítol de Lleyda.
Inhabilis quia de presenti est auditor computorum. Lo doctor Hierònym de Valls.
6v

Per lo capítol de Elna.
Suppressus est locus. Mossèn Antoni Compter.
Deputats ecclesiàstichs capitulars volants.
Inhabilis quia de presenti est deputatus. Lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichs.
Per lo capítol de Gerona.
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Número 326.

Inhabilis quia non purgavit per tempus. Lo doctor Jaume Burguès.

Certifichb lo baix firmat com he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa de la
Deputació, ahont estan continuats los debitoris
del General, y en ells no consta que Joan Virgili,
tauler del General de la Torra d’en Barra, dega
quantitat alguna al General. Del aposento del
racional, a XXI de juliol de MDCLXXXXº VIII.

Per lo capítol de Elna.
Supressus est locus. Lo doctor Francisco Pujol.
Supressus est locus. Lo doctor mossèn Joseph
Manyer.
Supressus est locus. Lo doctor Francisco Compter.
Deputats militars.

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, subrrogat en
lo offici de racional.
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Per la vegueria de Barcelona.

Número 327.
Excel·lentíssimc senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes General del
present principat de Cathalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, refferint a vostra excel·lència las causas
a. certificatòria intercalada entre els folis 692v i 693r del
trienni 1695-1698.
b. certificatòria intercalada entre els folis 692v i 693r del
trienni 1695-1698.
c. memorial intercalat entre els folis 692v i 693r del trienni
1695-1698.
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Inhabilis quia est bajulus generalis Cathaloniae.
Don Francisco Blanes Centelles y Carrós.
Inhabilis quia non purgavit per tempus. Don
Thomàs Francisco Martí y de Vilanova.
Inhabilis quia est regius vicarius Dertusae.
Mossèn Francisco de Avaria.
Inhabilis quia est locumtenenti bajuli generalis
Cathaloniae. Mossèn Joan Descallar.
Inhabilis quia est de Regio Consilio. Mossèn
Francisco Portell.
Inhabilis quia est regius vicarius Gerundae.
Mossèn Anton Albertí.
Deputats militars de la vegueria de Lleyda y
sots-vegueria de Pallàs.
Inhabilis quia est regius thesaurarius. Don Lluís
Descallar.

Inhabilis quia est de Regio Concilio. Mossèn Christòfol Potau.
Inhabilis quia est regius vicarius Cervariae.
Mossèn Gaspar de Nuix.

Deputats militars de la vegueria de Gerona y
sots-vegueria de Besalú.
Inhabilis quia est prorex regni Neapolis. Lo excel·lentíssim don Lluís Francisco de la Cerda y
Aragón Folch de Cardona, comte de Ampúrias.
Inhabilis quia de presenti est deputatus. Don Joseph Meca y de Cassador.

Oÿdors militars per la vegueria de Perpinyà.
Supressus est locus. Mossèn Salvador de Sanyes.
Supressus est locus. Mossèn Emanuel Guanter.
Supressus est locus. Mossèn Joan Balthezar
March y Jalpí.
Supressus est locus. Mossèn Lluís de Cànser y
d’Oms.
Supressus est locus. Mossèn Carlos de Llupià.
Supressus est locus. Mossèn Joseph Taquí y Pals.

Deputats militars de la vegueria de Tortosa.
Inhabilis quia est prorex Majoricarum. Joseph
Galceran de Cartellà y Çabastida.
Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
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Oÿdors militars per la vegueria de Cervera.

Supressus est locus. Mossèn Francisco Amell.
Supressus est locus. Mossèn Joseph de Sanyes.
Supressus est locus. Mossèn Àngel del Pas.
Supressus est locus. Mossèn Joseph Montalt.
Supressus est locus. Mossèn Francisco Jahén.
Supressus est locus. Don Joseph de la Nuça.
Supressus est locus. Mossèn Antoni Generes.
Supressus est locus. Mossèn Joan Balleró.
Supressus est locus. Mossèn Anton Reart.
Supressus est locus. Mossèn Joseph de Perarnau.
Deputats militars per la vegueria de Cervera.

Inhabilis quia est alcaydus Castri Leonis.
Mossèn Francisco Planes.
Inhabilis quia est regius vicarius Barchinonae.
Mossèn Francisco Guitart y de Palol.
Oÿdors militars per la vegueria de Puigcerdà.
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Inhabilis quia est gerens vices generalis gubernatoris Cathaloniae. Mossèn Joan de Llupià y Agulló.
Inhabilis quia est de Regio Concilio. Mossèn
Hierònym de Magarola.

Inhabilis quia est prorex regni Neapolis. Lo excel·lentíssim don Lluís Francisco de la Cerda y
Aragón Folch de Cardona, duch de Cardona.

Oÿdors militars per la vegueria de Vilafranca del
Penedès.

Deputats militars per la vegueria de Vilafranca
del Panadès.

Inhabilis propter infirmitatem ofitii exertitium
impedientem. Mossèn Joseph Casanovas.

Inhabilis quia de presenti est auditor computorum. Don Francisco de Junyent y de Vergós.

Oÿdors militars per la vegueria de Tàrrega.
Inhabilis propter infirmitatem exertitium ofitii
impedientem. Mossèn Joseph Pons y de Meca.

Deputats militars per la vegueria de Balaguer.
Inhabilis quia non purgavit per tempus. Mossèn
Joseph Terré y Granollachs.
Deputats militars per la vegueria de Camprodon.
Inhabilis quia est gravite impeditus in sentir
dins. Mossèn Jaume Francolí y de Toralla.

Deputats reals de Lleyda.
Inhabilis quia est regius vicarius Ilerdae.
Thomàs de Capdevila.
Inhabilis quia est assessor regiae vicariae Ilerdae.
Lo doctor misser Agustí Pallàs.
Deputats reals de Gerona.

Oÿdors militars per la vegueria de Barcelona.

8r

Inhabilis quia est assessor Capitaniae Generalis.
Mossèn Francisco de Balaguer.
Inhabilis quia est regius vicarius Vicensis.
Mossèn Fèlix Sala y Çassala.
Inhabilis quia residet extra Europam et in partibus Emericae. Mossèn Anton Marí y Genovès.
Oÿdors militars per la vegueria de Gerona y
sots-vegueria de Besalú.
1679

Inhabilis quia est advocatus fiscalis regiae curiae
et vicariae Gerundae. Lo doctor misser Hierònym Pasqual y Roma.
Inhabilis quia est de Regio Concilio. Lo doctor
misser Joseph Moret.
Inhabilis quia de presenti est deputatus. Lo doctor misser Anton Grató Perpinyà.
Deputats reals de Perpinyà.

[ 1698 ]
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Supressus est locus. Mossèn Andreu Calvà.
Supressus est locus. Mossèn Bernat Ferrer.
Supressus est locus. Mestre Francisco Jordi.
Supressus est locus. Mossèn Honofre Llobet y Vilaseca.
Supressus est locus. Mestre Francesch Roure.
Supressus est locus. Mestre Lluís Lafarga.
Supressus est locus. Misser Francisco Puig.
Supressus est locus. Mestre Francisco Vicens.
Supressus est locus. Mossèn Jaume Badaula.
Supressus est locus. Mossèn Rafel Sabater.
Supressus est locus. Mossèn Gaspar Arnau Bosch.
Supressus est locus. Mossèn Jacinto Vigo.
Supressus est locus. Mestre Joseph Parayre.
Supressus est locus. Mestre Honofre Dalfau.
Supressus est locus. Mossèn Francisco Ham.
Supressus est locus. Mossèn Rafel de la Trinxeria.
Supressus est locus. Mossèn Francesch Texidor.
Supressus est locus. Mossèn Jacinto Ham.
Supressus est locus. Misser Rafel Pagès.
Supressus est locus. Mossèn Honorat Fontana.
Supressus est locus. Misser Macià Grau.
Supressus est locus. Mossèn Hierònym Compte.

10v

Supressus est locus. Mestre Joan Cornell, mercader.
Supressus est locus. Mossèn Romualdo Escapa y
Guitart.
Supressus est locus. Mestre Domingo Izern.
Supressus est locus. Mestre Andreu Bonet, mercader.
Supressus est locus. Mestre Joseph Compte.
Supressus est locus. Mestre Joan Saldoni Bonet.
Supressus est locus. Misser Joseph Monsalvo.
Supressus est locus. Lo doctor Esteve Costa.
Supressus est locus. Mossèn Maurici Maurís y Ravell.
Supressus est locus. Lo doctor misser Bonaventura Coll.
Supressus est locus. Mossèn Emanuel Texidor.
Supressus est locus. Mossèn Esteve Gros de Illa.
Supressus est locus. Mossèn Francisco Gubert y
de Aguilar.
Oÿdors reals de Puigcerdà.
Inhabilis quia est assessor regiae vicariae Vicensis. Lo doctor misser Francisco Bages.
Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors de comptes y Novena per las causas expressadas segons disposició
de capítols de Cort y que de dret prossehexen per
la extracció de deputats y ohidors fahedora lo die
presenta, suplicant a vostra excel·lència, attesa la
brevedat del temps, sie servit se puga fer la extracció lo die avall scrit que comptam 22 del corrent mes de juliol, com disposan los capítols de
Cort. Que·n rebran a particular mercè. Dat en
Barcelona als XXII de juliol MDCLXXXXVIII.

Deputats reals de Tortosa.
Inhabilis quia est impeditus ob longam infirmitatem. Mossèn Joan Gabriel.
Inhabilis quia est locus. Mossèn Joseph Lopico
de Xixon.
Oÿdors reals de Lleyda.
Inhabilis quia est regius vicarius Tarregae.
Mossèn Epiphàneo Berenguer.
Oÿdors reals de Gerona.
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Inhabilis quia est regaliatus. Lo doctor misser
Narcís Vilar.
Vaccat. Mossèn Francisco Guitart y Palol.
Vaccat. Mossèn Balthazar Farrer.
Vaccat. Mossèn Rafel Serdà y Maduxer.
Vaccat. Mossèn Joseph Ferrer.
Vaccat. Mossèn Joan Carreras y Ramon.
Vaccat. Mossèn Joseph Miquel.
Vaccat. Mossèn Joan Batista Serra.
Vaccat. Mossèn Hierònym Pasqual y Colomer.
Oÿdors reals de Perpinyà.
Supressus est locus. Mossèn Joseph Abad, burgès.
Supressus est locus. Mossèn Francisco Escapa y Guitart.
Supressus est locus. Mestre Honorat Oliver.
Supressus est locus. Mossèn Rafel Vallespir, mercader.
Supressus est locus. Mestre Francesch Fort.
Supressus est locus. Mestre Anton Pejoan, mercader.
Supressus est locus. Mestre Carlos Reart.
1680

Número 328.
Lob príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o habilitadors que us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció de pròxim fahedora. Havem
vist lo paper que per vostra part se’ns ha presentat de las personas haveu inhabilitades, que havent-lo comunicat a la Real Audiència, juntes les
tres sales, ha aparegut que en quant a la objecció
posada al molt il·lustre don Luýs Francisco de la
Cerda y Aragón Folch de Cardona, duch de
Cardona y Sogorbe, compte de Ampúries, per
los dos llochs de diputats en què se trobe insiculat, respecte de ser actualment y trobar-se virrey
en lo regne de Nàpols, per quant lo dit puesto
no és de jurisdicció contenciosa dins lo present
a. a continuació una paraula ratllada.
b. decret intercalat entre els folis 693v i 694r del trienni
1695-1698.

Principat no presta impediment a concórrer, ans
bé, té dit molt il·lustre duch de Cardona y Sogorbe, compte de Ampúrias, la asistència de dret
y no obstar-li la pocessió específica en contrari y
haver ya concorregut in vim decreti en la extracció de diputat militar que se féu en lo mes de
abril 1697, troban-se virrey ya en lo regne de
Nàpols, vos diem y manam, inseguint la resolució presa en dita Real Audiència, que habiliteu al
dit molt il·lustre don Luýs Francisco de la Cerda
y Aragón Folch de Cardona, duch de Cardona y
Sogorbe, compte de Ampúries, de manera que
puga igualment concórrer ab los demés insiculats en dita bosa y sortejar ab ells en la extracció
de pròxim fahedora en dits llochs.
En quant a la inhabilitació haveu feta de mossèn
Francisco de Guitart y de Palol per trobar-se veguer de la present ciutat de Barcelona, de mossèn Thomàs de Capdevila, per trobar-se veguer
de Lleyda, del doctor misser Agustí Pallàs, per
trobar-se acessor de dita vegueria de Lleyda, y
de mossèn Epifànio Berenguer, per trobar-se
veguer de Tàrrega, attès nos ha constat haver
aquells renunciat los dits officis de //1v // veguers
y acessor que obtenien en propietat dins lo termini prefigit per los capítols de Cort y haver-se’ls
admès dites renunciacions per nostre antecessor, y
si bé han continuats dits officis després de dites renunciacions és estat en virtut de privilegis de interim, lo que no los preste impediment ni los inhabilita als tals officials reals lo concórrer ni haver-(h)i
capítol de Cort algun ni Constitució que comprengue dit cas, ans bé, afavorir-los la observança
formal de haver concorregut y ser estats habilitats
semblants officials reals que deixaren de ser-(h)o
en propietat per renunciació y pasaren a continuar
lo mateix exercici per interim; y semblantment en
quant a la inhabilitació haveu fet de mossèn Francisco de Avaria, per trobar-se veguer de Tortosa,
de mossèn Antoni de Alberch, per trobar-se veguer de Gerona, de mossèn Fèlix Sala y Sasala, per
trobar-se veguer de Vich, y del doctor misser
Francisco Bages, per trobar-se acessor de dita vegueria de Vich, atès així mateix y considerat que
aquells se troben officials reals interninos; inseguint així mateix la deliberació feta en dita Real
Audiència, vos diem y manam que habiliteu als sobredits mossèn Francisco de Guitart y de Palol, a
mossèn Thomàs Capdevila, al doctor misser
Agustí Pallàs y a mossèn Epifànio Berenguer, y
també a mossèn Francisco Avaria, a mossèn Anton de Albertí, a mossèn Fèlix Sala y Sasala y al
doctor misser Francisco Bages en los llochs que se
troben insiculats, de manera que en la extracció de
pròxim fahedora puguen concórrer y sortejar ab
los demés que estan insiculats en dites boses.

medad que dieu lo impedeix lo exercici del offici
de oÿdor militar en què se trobe insiculat, atès
que de la relació que mitjansant jurament se’ns
ha fet per los doctors en medecina anomenats de
offici per les tres sales per averiguar y examinar la
dita enfermedat y impidiment, haven-se conferit
primer en casa de dit mossèn Juseph Casanoves y
haver passat a totes les circunstàncies //2r // que
podien conduir per la cabal censura, segons sa
perícia y facultat, nos ha constat que dit mossèn
Juseph Casanovas no·s troba ab enfermedad ni
indisposició alguna que lo constetoesca inhàbil
per a obtenir y exercir lo càrrech de oÿdor. Perçò, inseguint lo parer de dita Real Audiència, vos
diem y manam lo habiliteu en lo lloch de oÿdors
en què està insiculat, de manera que concorre
com los demés que estan en dita bosa.
Y en quant al doctor misser Narcís Vilar, auditor que fou de la gent de guerra en la plaça de
Gerona, havent-nos constat que està delat y
impètit de delicte grave, inseguint així mateix la
deliberació de les tres sales, vos diem y manam
que no lo habiliteu ni deixeu concórrer en les
extraccions fahedor(e)s, com així se us avia ya
manat ab despatg de 21 de juliol 1692.
En quant, emperò, als demés inhabilitats contenguts en vostra representació y paper que·ns haveu
presentat, vos diem que·ns conformam ab les causes per les quals los haveu inhabilitats, exceptuant
los sobredits que vos manam habilitar. Y en esta
conformitat y forma dalt expressada podeu clòurer lo acte de la habilitació y pasar luego a fer la extracció de deputats y oÿdors en la forma acostumada. Dat en Barcelona, als XXII de juliol MDCXCVIII.
Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
Reperta in curiae locumtenentiae XVI, foleo
CCXIII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de cuentas del General de
Chataluña y habilitadores que se hallan juntos en
la casa de la Diputación pongan en execución la
orden de su excelencia arriba expressada.
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Y en quant a la inhabilitació que haveu feta de
mossèn Juseph Casanovas per causa de la enfer1681

Número 331.
Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
a. decret intercalat entre els folis 693v i 694r del trienni
1695-1698.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints e o los habilitadors que vos trobau
junts per la extracció de pròxim fahedora. Havent vist las dos representacions e o rèplicas que
aveu fet al orde nostre que se us presentà en jornada del dia de aïr, contenint la resolució per
nós presa inseguint lo parer de la Real Audiència, juntas las tres salas, dels subjectes que per
vosaltres són inabilitats, manant-vos que observant son contengut passaseu a fer la extracció; y
vistas las raons ab què motivau ditas novas representacions y rèplicas; en lo que toca a
mossèn Francisco de Guitart y de Palol, a
mossèn Thomàs Capdevila, al doctor misser
Agustí Pallàs y a mossèn Epifànio Berenguer,
avent-(h)o comunicat ab la Real Audiència,
juntas las tres salas, inseguint son parer, vos
diem y manam que no obstant aquellas per no
ser de rellevància alguna, y tota rèplica cessant,
habiliteu als sobredits mossèn Francisco Guitart, a mossèn Thomàs Capdevila, al doctor
misser Agustí Pallàs y a mossèn Epifànio Berenguer en los llochs en què respectivament se troban insiculats, de manera que pugan igualment
concórrer ab los demés de ditas bosas y sortejar
ab ells en la extracció de pròxim fahedora. Y en
quant a lo que representau tocant a mossèn Joseph Casanoves, avent tractat esta matèria ab la
Real Audiència, avent nós considerat // 1v //
vostras raons, nos conformam ab vostra insinuació, y en la forma referida y contenguda en
aquest nostre orde y mandato podeu clòurer lo
acte de habilitació y passar luego a fer la extracció de deputats y oÿdors en la forma acostumada. Dat en Barcelona, als XXIII de juliol MDCXCVIII.
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Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
Reperta in curiae locumtenentiae XV, foleo
CCLXXX.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña y habilitadores que se hallan juntos en la
casa de la Diputación pongan en execución la orden de su excelencia sobre expressada.

a. procura intercalada entre els folis 699v i 700r del trienni
1695-1698.

1682

Número 332.
Diea vigesima quinta mensis may, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tertio. Barchinone.
Ego Erasmus de Lana et Fontanet, domicellus
Barchinone domiciliatus, rationalis domus Deputationis Generalis presentis Cathaloniae principatus, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, magnificum Josephum Nuri de Lana et
de Cancer, etiam domicellum Barchinone domiciliatum, filium meum, licet absentem, et cetera.
Ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae principatus, qui nunch sunt et pro tempore
fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum
meum rationalis offitium in manu et posse dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum in favorem personae seu
personarum vobis, dicto filio et procuratori meo
constituto, benevissae seu benevissarum, et per vos,
dicto filio et procuratori meo constituto, nominandae et designandae seu nominandarum et designandarum semel et pluries renuntiandum et eam
seu eas de dicto ofitio provideri juxta formam Generalium Cathaloniae, Constitutionum dicti presentis Cathaloniae principatus capitulorumque et
actuum Curiarum ac usum, practicam et stillum
ac observantiam dicta dictae domus Deputationis
et Generalis, renuntiationemque seu renuntiationes huiusmodi admiti petendum, instandum et suplicandum. Et pro his et eorum ocasione quaecumque instrumenta necessaria et oportuna quomo// 1v // dolibet fatiendum et firmandum seu fieri
fatiendum, instandum et requirendum necnon
quascumque suplicationes, tam verbo quam in
scriptis, dandum, offerendum, porrigendum et
praesentandum. Et demum, et cetera. Promitto
predicta habere ratta, et cetera. Et non revocare,
et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Pelegri, sericae cordarius, civis, et Gabriel Roig, scriptor Barchinonae commorans.
In praemissorum alieno licet calamo scriptorum
fidem et testimonium ego, Hieronymus Brotons,
apostolica atque regia auctoritatibus notarius
publicus Barchinonae, hic me subscribo et meum
solitum artis notariae appono sig+num.

Apèndix 4
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offerendum et presentandum easque provideri
petendum et supplicandum. Et instrumenta quecunque inde necessaria et opportuna faciendum
et firmandum seu fieri et confici faciendum et
firmandum et requirendum, petendum et habendum, et cum posse ad predicta omnia et singula substituendi, et cetera. Et demum, et cetera.
Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera, sub bonorum et jurium meorum omnium oligatione, et cetera. Actum Dertusae, et
cetera.

I.
Die duodecimoa mensis julii anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo.
Ego Vincentius Marco, miles in presenti civitate
Dertusae domiciliatus, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, nobilem domnum Hyacinthum de Oliver, militem in presenti civitate Barcinone nunch populatum licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me et nomine mei in
eventum in quem extractus fuero ad offitium sive
munus deputati militari domis Deputationis Generalis presentis principatus Cathaloniae, et in
extractione fienda die vigessima secunda currentium mensis et anni ad triennium proxime venturum nechnon similiter in eventum in quinti
sorte extractus fuero ad offitium sive munus alterius ex visitatoribus pro estamento brachii militaris dicte domus Deputationis Generalis Cathaloniae, pro visitatione sive visita triennii
proximepreteriti, que finivit sive fini et die trigessima currentium mensis et anni et dicta extractio fiet die secunda mensis augusti proximeveniens coram admodum illustribus et fidelissimis
dominis deputatibus et auditoribus computorum
dicti Generalis Cathaloniae et in eorum admodum illustri et fidelissimo consistorio et aliis, ubi
expediat comparendum et interessendum et dictum offitium sive munero deputati //1v // et visitatoris adque, ut predicitur, sorte extractus fueri
in manibus et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum sive alterius cuiusvis persone ad quem spectet
pure, libere et simpliciter renunciandum dictamque renuntiationem sibi admitti petendum
et in alterius persone sue dominationi benevise,
provideri supplicandum, et inde supplicationes
quascunque tam verbo quam in scriptis dandum,

Testes sunt Cirillus Marti, mercator, et Bartholomeus Monera, notarius Dertusae cives. Sig+num
Josephi Botarelli, civis Dertusae regia et apostolica ac ipsius civitatis Dertusae auctoritatibus notarii publici, qui praemissis unacum praenominatis testibus presens interfui eaque per alium
scribere fecit rogatusque et requisitus clausit.
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a. procura intercalada entre els folis 4v-5r del trienni 16981701.

1683

2.
Die vigesimaa secunda mensis julii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
octavo, Barcinonae.
Ego dompnus Hiacintus Oliver et de Botaller,
Barcinonae populatus, uti procurator ad infrascripta peragenda cum facultate substituendi legitime constitutus et ordinatus ab magnifico
Vincentio Marcho, milite in civitate Dertusae
domiciliato, prout de dicta mea procuratione in
qua de dicta facultate substituendi plena fit et
habetur mentio constat instrumento publico in
papiro scrito in dicta Dertusensis civitate acto
die duodecima presentis et currentis mensis julii
recepto et clauso sive subsignato per domnum Josephum Botarell, civem Dertusae regia et apostolica ac ipsius civitatis Dertusae auctoritatibus
a. substitució intercalada entre els folis 4v-5r del trienni
1698-1701.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

notarium publicum, prout dictus notarius suis
cum litteris fidem facit dicto nomine volens, uti
dicta facultate substi- // 2v // tuendi mihi, ut
praedicitur, per dictum dominum principalem
meum in et cum dicto et praechalendato procurationis instrumento datta atributa et concessa.
Gratis, et cetera, substituo et ordino procuratorem meum dicto nomine seu verius dicto domini
principalis mei certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos nobilem don Josephum Cancer, utriusque iuris doctorem Barchinonae populatum licet
absentem, et cetera, dans dicto nomine, concedens
et tribuens vobis illam et eandem ac similem talemque et tantam facultatem et potestatem que
qualis et quanta per dictum dominum principalem meum in et cum dicto et praechalendato procurationis instrumento mihi datta atributa et
concessa fuit. Promittens dicto nomine praedicta
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

tus, et cetera, ad videlicet pro me et nomine coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum // s.n.v //
Generalis Cathaloniae, qui nunch sunt et pro
tempore fuerint semel et divisim comparendum et
dictum meum officium virgari domus Deputationis in manibus et pose dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum in favorem persone seu personarum vobis dictis dominis
procuratoribus meis constitutis seu alteri vestrum
insolidum bene vice seu bene vicarum et per vos
seu alterum vestrum nominande, designande seu
nominandarum et designandarum semel et divisim cum omnibus juribus et pertinentiis suis universis renuntiandum et sedendum et eam seu eas
de dicto officio provideri juxta formam generalium constitucionum, presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actorum curiarum,
usum, practicam, stillum, observantiam dicti
Generalis renuntiationem seu renuntiationes
admiti petendum, instandum et suplicandum, et
de hiis quecunque instrumenta utilia et necesaria comodolibet oportune faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et pro his quascunque suplicationes tam
verbo quam in scriptis offerendum, porrigendum
et presentandum. Et demum, et cetera. Ego enim,
et cetera. Promito habere ratum, et cetera. Et non
revocare sub bonorum meorum obligatione.

Testes sunt Jacobus Reventos et Augustinus Cabrer, ambo de familia nobilis don Josephi Oliver
et Botaller, Barcinonae populati. De praemissis,
licet calamo alieno scriptis, fidem do ego Josephus
Simon, auctoritatibus appostolica atque regia
notarius publicus Barcinonae haec propria scribens manu.

s.n.r

Testes sunt Andreas Marti, philosophie studens
loci de Alost, diocesis Urgellensis, et Josephus Sala,
notarius civis Barchinone. Praemisis licet aliena
manu scriptis fidem facio ego Josephus Virgili,
auctoritate regia notarius publicus regius collegiatus Barchinonae, haec propria scribens manus.

5.
Die secundaa mecis octobris anno a nativitate domini millessimo sexcentesimo nonagessimo quarto, Barcinone.
Ego Hyacintus Sitjar, parxarius civis Barchinone, uti obtinens alterum ex officis virgarii domus
Deputationis Generalitatis presentis principatus
Cathaloniae, dicto nomine gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos sertos, et cetera,
ita quod, et cetera, vos magnificum Hyacintum
Blanch, medesine doctorem, Josephum Nuri de
Lana et Cancer, domicelum, Franciscum Monfar et Sors, civem honoratum Barchinone, Joannem Ribes, notarium publicum et civem honoratum dictae civitatis, Alexum Fornaguera,
utriusque iuris doctorem Barchinone populatum,
reverendum Raphaelem Corrons, presbiterum in
sede Barchinone residentem, Joannem Aldabo,
faber lignarium, Hyacintum Morato, barratarium civis Barchinone, et dominam Mariam
Gratiam Blanch et Fontanells, uxorem dicti doctoris Hyacinti Blanch, siliset vos dictum doctorem
Blanch presentem seteros vero absentes, et cetera,
et quemlibet vestrum insolidum, ita quod primi-
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a. procura intercalada entre els folis 10v-11r del trienni
1698-1701.

1684

9.
Die quatrea del mes de agost any de la nativitat
de nostre senyor Jesuchrist de mil sis-cents noranta-vuyt en la vila de Tàrrega, bisbat de Solsona.
Lo reverent doctor Joseph Molins, prevere y
communitari de la parochial iglésia de Santa
Maria de la vila de Tàrrega del bisbat de Solsona, novament provehit del offici de diputat local
de la vila de Tàrrega y col·lecta de quella, constituït personalment en presència del magnífich
Julià Company, balle de la dita vila y ballia de
Tàrrega, per la sacra, cathòlica y real magestat,
personalment en lo studi e o scrivania del notari
avallescrit situada en dita vila; trobat al qual
a. acte intercalat entre els folis 16v-17r del trienni 16981701.

magnífich balle, dit doctor Molins li ha feta obtenció del privilegi de dit deputat local de dita
vila a ell manat despaxar per lo il·lustríssim y fidelícim consistori de la Diputació del present
principat de Cathalunya ab la deguda forma
despaxat, la data del qual és en la ciutat de Barcelona als vint-y-dos del mes de juliol del corrent any, lo qual privilegi a dit magnífich balle
se li és estat llegit per lo notari avallscrit, affegint
dit doctor Molins que en virtut de dit privilegi
entenia pèndrer la actual pocessió de dit offici
de diputat local y que en virtut de aquell se li
donàs aquella offerint complir al narrat en dit
privilegi, al que dit magnífich balle ha respost
que estava prompte en donar-li dita pocessió. Y
per ço encontinent, posant dit magnífich balle
en la deguda execució lo dit privilegi y pocessió
de aquell, lo dit reverent doctor Joseph Molins,
prevere, per vàlida y solemne estipulació promet y con- // 2v // vé a dit magnífich balle que
ell se avrà bé y llealment en lo dit offici de diputat local, que servarà y guardarà tots los capítols
de Cort y totes y sengles coses en dit privilegi
expressades, y així mateix exercirà y farà lo dit
offici, sí y conforme los demés han acostumat,
tot dol y frau posposat; y per ço ne fa y presta
sagrament y homenatge de mans y de boca ab la
forma acostumada, en mà y poder de dit magnífich balle. Y no-res-menos, per maior seguritat
de dites coses y observansa de aquellas, ne ha
donat en fianças y principals obligats a Anton
Molins, texidor de lli, y Miquel Molins, sabater,
tots de la present vila de Tàrrega, los quals presents acceptan lo càrrech de ditas fianças y prometen complir en tot lo que dit principal té
promès, ab promesa que tant principal com
fianças que no firmaran de dret sots pena de sinquanta sous, etcètera, y per ço ne obliguen tant
principal com fiansas tots sos béns y de quiscú a
soles, mobles y immobles, presents y esdevenidors, renunciant el benefici de las novas constitucions epístola de adició [...] y consuet de Barcelona, que per la de dos o molts insolidum
obligats, etcètera, y a son propri for, etcètera, y
abst[...] de ters, etcètera, obligant per ço sos
béns y personas. Per lo que dit doctor Joseph
Molins, protestà a dit magnífich balle ha fet per
rettenir-se la pocessió de dit offici de diputat local y tant dit Molins com magnífichs balle me
han requirit a mi notari avallscrit ne retingués
acte, etcètera.

rega y sa col·lecta, appós mon acostumat
si+gne.
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Testimonis que han entrevingut y són estats
presents són misser Francesch Serra y // 3r //
Joseph Llena, negociant de la vila de Tàrrega.
En fe y testimoni de totes les coses sobredites
de mà pròpria scrites jo Gabriel Soler, per les
auctoritats apostòlica y real notari públich de la
vila de Tàrrega, bisbat de Solsona, y notari y
secretari del deputat local de la dita vila de Tàr1685

27.
Molta inlustre y fidelísim senyor.
La universitat y vila de Vilamayor, rapresenta a
vostra senyoria fidelísim com en tots estos anys
pasats de guerra a suportats uns grandíssims gastos en sarvei de sa magestat, que Déu guart, axí
ab difarens trànsits de soldats com ab difarens llevas y somatens. Y molt an particular ab las llevas y
somatens en què dita vila sarví a sa magestat en lo
frangent del citi de la present ciutat en lo any
1697, tot lo que dita vila mol gustosament tingué per ben enplazat, per aver sempra afectat lo
mayor sarvei de sa magestat y aver-sa apresiat de
vardeders y fidels vasalls de sa magestat. Però dits
treballs y gastos an constituït en tal miserabla estat a dita vila y a sos particolars que se troban vuy
inposibilitats de poder soportar cenblants gastos. Y no obstant que dita vila esperava tenir algun alívio per medi de la pau que Déu nostre
sanyor és estat sarvit consadir-nos, ab tot dita vila
a exsprimentat lo contrari, atès que al cap de pocs
dias que las armas de nòstron rey entraren en la
present ciutat per medi de la pau, tingué dita vila
y á agut de soportar lo allotgement del mestre de
camp don Domingo Reco, mestre de camp de
napolitans, ab 50 soldats de son tèrcio, al coal
mestra de camp agué de donar dita vila 26 reals
tots los dias per son cortel, per lo espay de 4 mesos poc més o menos, que dorà lo dit cortel, a
més de aver agut de sostentar los dits 50 soldats.
Y axí matex al cab de pocs dias, y axí bé des del
mes de matx probpasat fins vui, agut de soportar
dita vila lo allotgement de don Bonifasio Manrrique, comisari general del trop de Estremadu-ra
ab 12 soldats de son trop, al coal //1v // comisari
general és estat prasís a dita vila donar-li per son
cortel fins vui tots los dias 26 reals, a més de la palla que dita vila li donà per sos cavalls y de sostentar los dits 12 soldats. Y com no obstant que dita
vila a procorat ab difarens medis lo alívio de dits
gastos insoportablas, ab tot fins vui no és estat
posibla poder-lo conseguir, per lo que dita vila
posant en lo conprenció de sa senyoria que dita
vila ce conpon de unas 200 casas y de estas, avern·i unas 50 que sos abitans per poder viura y pasar sa vida an de acabtar, y axí matex que dita vila
té pocs o casi ninguns amolumens y caragada de
moltas obligasions de pensions de sensals, que
inportan 500 lliuras tots los anys, de forma que
per consistir tan solament dits amoluments ab
a. Súplica intercalada entre els folis 75v-76r del trienni
1698-1701.
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60 lliuras de la carnisaria de una part, 16 lliuras,
10 sous de la gavella, 12 lliuras de la fleca. Y axí
bé no bastan de molt per poder pagar las ditas
500 lliures de pensions de sensals y soportan los
gastos tan eccesius que à patit dita vila fins vui,
com dalt ce à dit li és estat pracís inposar entra ços
particolars uns anys un sincontè, altres un corantè, a mésa de difarens talles, tot lo que fins vui
an solbantat dits perticolars a bé que ab molta dificoltat y treball. Però vui en dia se troban dits
particolars en tant misarabla estat que no és posibla poder acodir y satisfer als dits càrecs y gastos,
y dita vila se troba inposibilitada de poder cobrar
per medi algun de dits sos particulars lo dit sincontè y demés talles que té inposadas per poder
acodir a las ditas obligasions, // 2r // per lo que
Domingo Junqueras, parayra de dita vila de Vilamayó y en nom de cíndich de aquella, fent ocular
ostensió a vostra senyoria de son sindicat, recorrent en nom de dita vila al anparo y protehsió
de vostra senyoria, suplica éser del sarvei de vostra senyoria a vista de demundit, intersedir y mediar y ab son poderós medi fasilitar lo alívio de
dita vila y sos particolars en los treballs y tant exsecius gastos, que per reó del demuntdit se troban inposibilitats dita vila y sos particulars de poder soportar, com axí ó aspera consaguir ab lo
enparo de vostra senyoria, per aquell medi a vostra senyoria més ben vist y més proporsionat,
que·u ó rebrà a singolar mersè. Officio. Alticimus, etcètera. Domingo Junqueras, síndich de la
vila de Vilamayor.
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tum, et cetera, ita quod, et cetera, vos Dominicum Junqueras, paratorem // 3v // lanae, alterum ex hominibus de consilio ordinario presentem ad videlicet pro nobis et pro de universitate
ducendum, agendum et peragendum quaelibet
negotia universitatis dictae ea, quae sine devito
terminandum instandumque et requirendum, et
cetera, promittimusque totum habere, et cetera,
et non revocare, et cetera. Item ad omnes littes
sine causas, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Hiecinthus Filbar et Joannes Sunyer,
laboratores omnes dictae parrochiae Sancti Petri
Villaemajoris, diocesis Barchinonae. In quorum
fidem ego Raphael Xammar, presbiter, sacri iuris doctor, rector parrochialis ecclesiae Sancti Petri Villaemajoris, diocesis Barchinonae, et eo nomine authoritate ordinaria notarius publicus
dictae parrochiae, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num. Concordat cum suo originali, don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
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28.
Die secundab mensis novembris anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagessimo octavo, in parrochia Sancti Petri Villaemajoris, diocesis Barchinonae.
Nos Joannes Tomas, Antonius Perera, jurati,
Philipus Llobera, Josephus Tramunt, Hiacinthus
Feliu et Roviracoll, Salvadorus Gual, Paulus
Marti et Canal, Paulus Clavell et Sunyer, et Isidorus Montaner, consiliarii seu de consilio ordinario anno presenti et currenti universitatis et
terminis Sancti Petri Villaemajoris, Sanctae Suzannae de la Costa et Sancti Juliani de Alfou,
diocesis Barchinonae, tanquam major et sanior
pars convocati et congregati ad consilium celebrandum, faciendum et tenendum et dictam
unitatem representantes, gratis, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem sindicum et
actorem nostrum seu verius dicta unitatis cera. a més ... talles, interliniat al marge esquerre.
b. procura intercalada entre els folis 75v-76r del trienni
1698-1701.
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32.
Sindicatusa instrumentum.
Die tertia mensis septembris anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagessimo in
ebdommada minori ecclesiae parrochialis Sancti
Stephani de Palautordera, diocesis Barchinonae.
Nos Petrus Muller, agricola juratus in ordine
primus, et Josephus Mainou, juratus in ordine secundus, parrochiae Sancti Stephani de Palautordera, Franciscus Torrent, agricola, Stephanus
Donadeu, agricola, Petrus Cornei, agricola,
Anthonius Tarradas, agricola, Anthonius Pont,
agricola, Josephus Canal, sartor, Joannes Abril,
parator lani, Franciscus Cruxent, agricola, et Joannes March, agricola, omnes de concilio dictae
universitatis Sancti Stephani de Palatio Torderiae gratis, et cetera, constituhimus et ordinamus
procuratorem sindicum et actorem nostrum seu
verius dictae universitatis Sancti Stephani de Palatio Torderiae certum, et cetera, ita quod et cetera, vos Josephum Mainou, agricolam dictae parrochiae, presentem ad videlicet pro nobis et
nomine nostro seu verius pro dicta universitate
agendum, ducendum, tractandum, procurandum, prossequendum, finiendum, fineque debito
terminandum omnes et quoscunque littes sive
causas per et inter nos dictos constituentes seu verius dictam universitatem Sancti Stephani de
Palatio Torderiae, agentes vel deffendentes ex
a. sindicat intercalat entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.

La universitat de la vila de Cassà de la Selva, per
medi de son sýndich, diu y representa humilment a vostra senyoria com después de un allotjament que tenia dita vila de un sargento major
y 3 companyias de milanesos y altres diferents,
allotjaren en dita vila un capità de cavalls y set
soldats, los quals vuy die present són 5 y lo dit
capità, los quals allotjaments han ocasionat notables gastos a dita vila, no sols per haver alimentat a ditas 3 companyias sinó també per tenir de pagar al capità, que vuy està allotjat, un
real de vuyt cada die. A més de tenir de transportar llenya, monicions y los grans per lo sustento de las tropas que estan de guarnició en les
plaçes de Gerona, des de Sant Feliu de Guíxols
a la dita plaça y sols los paga per cortera 3 sous 6
diners, lo que antes pagavan 5 sous, insuficient
per los aliments dels traginers, per quant estan
dos dies per lo camí y portan quatre o sinchcentas corteras de gra cada semana. Los quals
allotjaments, imposició, transportació y altres
allotjaments y estragos que han patit entre altres
lo haver lo francès pres sa cullita, y diferents
trànsits de soldats han ocasionat a dita universitat y singulars imposar talls y tatxes, y assenyaladament un vintè per acudir a diferents censals
creats per dita universitat, que suman dotsecentas lliures poch més o menos de penció, als
quals censals no han pogut // 4v // acudir per
rahó del reduït número de dits naturals, molts
dels quals com són ecclesiàstichs y militars que
tenen 13 heretats, són exempts de talls y tatxes,
y també per faltar-los la major part de la renda.
Tot lo que ha impossibilitat a dita universitat y
singulars, de tal manera que a no esperar per
medi de vostra senyoria remey, se resoldrian indubitadament molts dels naturals deixar sas
pròprias casas, per no tenir medi en poder continuar lo sobredit servey de pagar lo dit real de
vuyt, ni poder-se alimentar per ésser miserables.
Per lo que dit sýndich feria ocular ostenció de
son poder, prout et cetera, representa tot lo sobredit confiant del amparo y protecció de vostra
senyoria com a son senyor, suplica sia de son
servey interposar-se al lo sereníssim llochtinent
perquè dita universitat meresca lo alívio, suplica
que a més que així ó espera, ó tindrà a singular
favor de vostra senyoria. Altissimus, etcètera.
Estrada.

una, et alias quascunque universitates, et cetera,
corpora, collegia aut singulares personas eorundem agentes vel deffendentes partibus ex altera,
quibusvis rationibus sive causis pro his coram quibusvis dominis officialibus, judicibus et personis
tam ecclesiasticis quam secularibus in quocunque
tribunali et alibi ubi expediat comparendum et
interessendum et de iure nostro seu verius dictae
// 2v // universitatis ducendum et ad hunc effectum quascunque petitiones, supplicationes et deductiones presentandum et ad id fiat ad omnes
littes sive causas, activas et passivas, principales et
appellatorias, motas et movendas [...] me cum
amplissimo et assueto litium et causarum cursu
facultatibus et protestatibus expressis jurandi et
calumpnia, et cetera, et cautiones quascunque
tam juratorias quam fidejussorias praestandi, et
cetera, clama et retroclama quaecunque exponendi, et cetera, executiones instandi, et cetera, et
cum posse substituendi ad omnia ista, et cetera.
Et demum, et cetera. Et generaliter promittimus
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera, sub bonorum jurium et emolumentorum omnium dictae universitatis obligatione, et cetera.
Testes sunt Salvator Roig, studens in civitate
Barchinonae, et Joannes Sureda, agricola parrochiae Sancti Stephani de Palatio Torderiae, diocesis Barchinonae. Sig+num meum Sebastiani
Vila, presbiteri ebdomedarii parrochialis ecclesiae Sancti Stephani de Palatio Torderiae, diocesis Barchinonae, qui haec scripsi, clausi rogatus et
requisitus die quarto septembris anno millesimo
sexcentesimo nonagessimo.
Copia huiusmodi in presenti foleo scripta licet
aliena manu sumpta et extracta fuit a suo originali processu olim in Reale Audientia vertente
sub examine quondam magnifici doctoris Consilii Regii Vincentii de Sabater, inter sendicum
Sancti Stephani de Palau ex una et Josephum Palegri et Monclus, agricola, partibus ex altera. Et
fideliter comprobata per Ra- // 3r // phaelem Armengol, notarium publicum de collegio notariorum regiorum Barchinonae et pro collegio scribarum mandati scriba, et cum fidei plenissima
adibeat, ego Stephanus Galceran sacrae, catholicae et regiae magestatis mandati scriba hic me
subscribo et meum solitum, quo in publico utor
claudendi instrumentum appono sig+num.
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30.

29.
Molt il·lustre senyor.

Universisa et singulis fidem facio ego Dominicus
Xiberta, auctoritate regia notarius publicus in
villa de Cassà de la Selva, diocesis Gerundae po-

a. súplica intercalada entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.

a. procura intercalada entre els folis 76v-77r del trienni
1698-1701.

a

1687

[ 1698 ]

[ 1698 ]

pulatus, regensque notariam et scribaniam publicas dictae villae et termini de Cassà de la Selva
pro universitate eiusdem villae, dominio utili et
proprietaria earundem infrascriptus, quod penes
me fuit receptum quoddam instrumentum in
eius apprisio thenoris sequentis:

de Cassà de la Selva. In quorum fidem ego dictus
Dominicus Xiberta, notarius, hic me subscribo et
meum appono sig+num.
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«Nos universitas hominum et singularium personarum villae et termini de Cassà de la Selva, diocesis Gerundae convocata et congregata intus studium dictae villae sonitu campanae prius emisso,
ut moris est, de licentia honorabilis Salvii Jubert,
baiuli dictae villae, ubi pro similibus et aliis comunibus actibus et negotiis dictae universitatis
convocari et congregari consuevimus in qua siquidem convocatione et congregatione convenimus et presentes fuimus infrascripti et sequentes,
scilisset, dictus honorabilis Salvius Jubert, baiulus, Michael Oller, in ordine secundo, et Josephus
Masgarau, in ordine tertio et ultimo, jurati dictae universitatis, Joannes Torrent, Michael Crexell, Petrus Mestras y Sabater, Petrus Vandrell y
Vallobera, Antonius Comas, Matheus Tolosa,
Damianus Piffarrer y Llobet, Jacobus Barnes,
Salvius Christia, Salvius Pladevila, Joannes Jubert, Salvius Saura, Josephus Frigola, Salvius Carreras, Petrus Christia et Gratus Padritjas, omnes de consilio generalis viginti octo personarum
dictae universitatis dictam universitatem tanquam major et sanior partes et plusquam duae
partes singularium eiusdem universitatis conciliumque generale sic facientes, celebrantes et representantes gratis, et cetera, citra, et cetera,
constituhimus, et cetera, syndicum, procuratorem
et actorem nostrum dicto nomine seu verius dictae universitatis certum, et cetera, ita, et cetera,
vos dictum Petrum Christia, agricolam dictae
villae, presentem ad veritatem pro nobis dicto nomine et dicta universitate nostroque et illius nomine coram admodum illustribus dominis deputatis, auditoribus presentis Cathaloniae
principatus consistorio et aliis quibuscumque offitialibus admodum illustris Deputationis dicti
presentis Cathaloniae principatus ibi interescentibus comparendum et acistendum suplicationes
quascumque et // 5v // memorialia quecumque
tam verbo quam in scriptis, pro ut vobis videbitur
dandum et presentandum et illis respondendum.
Et pro hiis et aliis quevis instrumenta ad id necessaria et opportuna fieri et confici petens et requirens et alia omnia et singula que circa predicta
fieri requirantur et necessaria sint faciendum,
petendum et instandum. Et demum, et cetera.
Promitimus habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Obligamus, et cetera.»
Actum intus studium dictae villae de Cassà de la
Selva die vigesima sexta octobris millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo. Testes Hyeronimus Feliu et Petrus Barnes, juvenes, ambo dictae villae
1688

33.
Molta il·lustre senyor.
La universitat de Llagostera per medi de son
síndich representa a vostra senyoria com al que
pensavan, després de la expel·lició del francès
del present Principat estar aliviats de allotjaments, anaren a allotjar-se en dita universitat
tres companyias del tèrcio de milanessos, los
quals habitaren en dita universitat molt temps,
després del qual allotjaren en dita universitat un
capità de cavalls y quatre soldats. Y finalment
després de altra allotjament que consistia de un
tinent y sinch soldats muntats, han allotjat en
dita universitat un capità de cavalls ab sinch plasas fins als 25 de juliol pròximpassat lo capità y
tres soldats muntats, los quals allotjaments han
ocasionat notables gastos per haver-los fet la
vida tant a capitans com a soldats, y juntament
per haver de pagar vint reals cada dia al capità
que vuy tenen, los quals gastos pateixen y han
patit a demés dels danys ocasionats per difarents
trànsits de soldats. Y entre altres un trànsit de
flamenchs, lo qual sols per llogar bagatjes forasters donava gasto a dita universitat més de 50
lliures, sens vint-y-sinch moltons que violentment mataren los de dita universitat per sustento de dit trànsit. Los quals allotjaments, trànsits
junt ab lo treball que han tingut en transportar
munisions a Gerona y demés referit, han obligat
a dita universitat de imposar talls y tatxas y, assenyaladament, un vintè per acudir a difarents
censals per dita universitat creats, que summan
més de vuyt mil lliures, als quals censals no han
pogut ni poden acudir, tant per rahó del reduït
número dels naturals com y també per no poder
pagar la talla o imposició // 6v // feta per lo capità. Tot lo que ha imposibilitat a dita universitat de tal manera que, a no esperar remey de
vostra senyoria molts dels naturals, sens dupte
se ausentarian de sas casas per no poder pagar
los dits vint reals, ni menos poder pagar lo endarrerit que és serva de dos mesos, per ésser los
naturals de dita universitat miserablíssims. Per
ço lo dit síndich, postret humilment a las plantas de vostra senyoria, representa lo sobredit,
confiant de la protecció de vostra senyoria, suplica se servesca interposar-se ab lo sereníssim
senyor llochtinent perquè dit suplicant alcanse
lo que suplica, que a més axí ho espera ho rebrà
a. súplica intercalada entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.

a singular favor de vostra senyoria. Altissimus,
etcètera. Estrada.
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34.
Universisa et singulis fidem facio ego Jacobus
Axandri, regia ac etiam excelentissimae dominae marchionisae de Aytona, viduae ac certis
nominibus dominae et baronissae castri et baroniarum de Locustaria ac villae et termini Calidarum de Malaveteri auctoritatibus, notarius
publicus regensque notariam et scribaniam publicas de districtu dicti castri et baroniarum pro
dicta excellentissima domina marchionissa dominaque utili et proprietaria earundem infrascriptus, quod penes me fuit receptum infrascriptum instrumentum in eius apprisia thenoris
sequentis:
«Die vigesima tertia aprilis millessimo sexcentessimo octuagessimo primo, in castro de Locustaria.
Convocata et congregata universitate hominum
et singularium personarum castri et termini de
Locustaria diocesis Gerundae ad concilium generale de mandato et licentia honorabilis Petri Oliva, baiuli dicti castri et termini pro excellentissima eorundem domina ad sonum simbalorum
ecclesiae eiusdem castri more solito intus dictum
castrum de Locustaria et in attrio eiusdem castri
ubi aliis pro similibus actis et negociis eiusdem
universitatis ex longeva consuetudine convocari
et congregari solita est, in qua siquidem convocatione et congregatione unacum dicto baiulo intervenerunt et presentes fuerunt honorabili jurati et singulares personae dictae universitatis
infrascriptae et sequentes videlicet honorabilis
Bonaventura Codolar, Petrus Vicents et Felix
Caldes anno currenti jurati sive consules dictae
universitatis Narcisus Palahi, agricola et operarius anno presentis operis ecclesiae eiusdem castri
Joannes Esteva, sutor, Joannes // 7v // Sabater,
laborator, Petrus Soler, laborator, Jacobus Noguera y Conill, laborator, Michael Rissech, laborator, Michael Mas y Mir, laborator, Jacobus Codolar, sutor, Silvester Romaguera, textor lini,
Hieronymus Boffill, agriola, Petrus Vidal, agricola, Jacobus Oliver, agricola, Poncius Vallmanya, agricola, Bernardinus Tarré, agricola, Felix
Peret, ferrer, agricola, Geraldus Cisterna, textor
lini, Joannes Bosch, agricola, Salvius Alberti de
Ridaure, agricola, Antonius Rissech, agricola,
Joannes Gasconell, agricola, Hieronymus Matheu, faber signarius, Salvius Matllo, agricola,
Petrus Granollers, laborator, Geraldus Sureda,
agricola, Joannes Soler, laborator, Joannes Prats,
a. procura intercalada entre els folis 76v-77r el trienni 16981701.
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agricola, Sebastianus Nohalars, laborator, Jacobus Castello y Montaner, laborator, Jacobus Costa, Joannes Domenech, agricola, Josephus Gariga, agricola, Petrus Gascons, agricola,
Vincentius Madreny, laborator, Jacobus Palahi,
agricola, Petrus Oller y Bavi, laborator, Phillippus Buada, agricola, Joannes Mondo de Gaya,
laborator, Petrus Mir, laborator, Baudilius Alberti y Coll, agricola, Bernardus Prats, laborator, Jacobus Buada y Balendrich, agricola, Jacobus Gros de Sant Llorens, agricola, Petrus
Vallmanya, agricola, Josephus Jaumot, laborator, Sebastianus Gelabert, agricola de manso Bonet, Bernardus Vallmanya Gordiola, agricola,
Joannes Glaudis, laborator, Joannes Alberti, Jacobus Ballell, faber lignarius, Jacobus Nadal, laborator, Jacobus Buscastell, negociator, Joannes
Borrell, laborator, Joannes Caldes, laborator, Jacobus Pigarau, laborator, Geraldus Collell, agricola, Jacobus Crexell, laborator, Andreas Lluys,
agricola, Jacobus Gotarra, laborator, Salvius
Noguera, laborator, Joannes Alberti, laborator,
Jacobus Bosch, agricola de manso Xifre, // 8v //
Franciscus Fabregas, laborator, Joannes Dalmau, laborator, Joannes Roquer, ferri faber, Salvius Peret, ferrer, agricola, Joannes Rossell, parator lanae, Joannes Gotarra, agricola, Jacobus
Bordas, sartor, Salvius Codolar, sutor, Isidorus
Buada, sutor, Petrus Cambo, sutor, Antonius
Gros, sartor, Jacobus Roquer, laborator omnes incolae et habitatores dicti castri et termini de Locustaria. Qui omnes, sicut predicitur, convocati
et congregati concilium generale eiusdem universitatis facientes, celebrantes et representantes tanquam mayor et sanior pars ac plusquam duae
partes singularium, ut dixerunt, dictae universitatis gratis, et cetera, omnibus illis videlicet melioribus via modo et forma quibus melius de iure
et aliis facere potuerunt citraque revocatione fecerunt, constituerunt, crearunt et solemniter ordinarunt et elegerunt predictae universitatis et
cuiuslibet ipsorum dictorum constituentium et
singularium eiusdem universitatis presentium,
absentium et futurorum, sindicos, procuratores et
actores et negotiorum infrascriptorum gestores
certos, et cetera, ita quod, et cetera, supranominatum Narcisum Palahi, agricola, termini hiis
presentem et Joannem Fonalleras etiam agricolam dicti castri de Locustaria licet absentem, et
cetera, de numero singularium personarum dictae universitatis simul videlicet et utrumque eorum insolidum. Ita quod primi ocupantis condicio potior non existat nec deterior subsequentis sed
quod per unum eorum inceptum fuerit per alterum nihilominus mediari valeat prosequi et finiri divique totaliter ad effectum veritatis super
omnibus et singulis bonis, juribus, litibus, causis
et negotiis dictae universitatis et illius singularium presentium, absentium et futurorum ubique regendis gubernandis manutenendis, deffen-
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// 8v // dendis et qualitercumque administrandis
dando propterea et conferendo demum et generaliter sibi dictis sindicis, procuratoribus et actoribus insimul et cuilibet ipsorum insolidum talem
et tantam et eandem et similem potestatem et liberum posse, quae qualis et quanta dictis et superius nominatis honorabilibus juratis dictae universitatis ratione dicti sui oficii et circa
administrationem et gubernationem dictae universitatis et singularium eiusdem tam de iure
consuetudine quam alia data et atributa est datumque et atributum verum, quia magis timeri
solent expressa quam tacita, et cetera. Non tamen
per expressa in aliquo dicto generali mandato et
gubernationis derogando dederunt et contulerunt dictis sindicis, procuratoribus et actoribus
insimul et cuilibet ipsorum insolidum potestatem
et speciale mandatum ad veritatem pro dictis
constituentibus dictaque universitate et illius nomine ac singularium eiusdem presentium, absentium et futurorum et cuiuslibet eorum insolidum
tam in Regia presentis Cathaloniae principatus
Audientia quam in aliis quibusvis audientiis,
curiis, consistoriis, tribunalibus et judiciis ecclesiasticis vel secularibus et coram quibusvis dominis officialibus, judicibis, relatoribus, assessoribus
et personis, quibuscumque tam regiis quam aliis
ecclesiasticis et secularibus comparendum, et cetera. De iure dictae universitatis dictorumque
constituentium respective absentium et futurorum et cuiuslibet eorum docendum, et cetera, ibidemque et coram eis seu eorum aliquo omnes et
singulas ac quascumque causas sive lites, questiones, petitiones et demandas civiles et criminales et
tam activas quam passivas, principales suplicationum et appellatorias, motasque et movendas,
et quae vertuntur seu verti sperantur, inter dictos
constituentes dicto nomine seu verius inter dictam universitatem // 9r // et singulares eiusdem
ex una, agendo vel deffendendo et alias quasvis
personas tam ecclesiasticas quam seculares agentes vel defendentes partibus ex altera, causis et rationibus quibuscumque agendum, ducendum,
tractandum, procurandum et fine debito terminandum cum toto ipsarum litium et causarum
amplissimo cursu et cum potestatibus actibus et
terminis accidentalibus et substancialibus et expressis de calumpnia et aliter jurandi, et cetera,
cautiones quascumque tam juratorias quam fidejussorias prestandi et cetera, emparas, et cetera,
faciendi et cancellandi, et cetera, clama et retroclama exponendi, et cetera, et executiones quascumque instandi, et cetera, suplicationes, requisitiones, protestationes literas et scripturas
quascumque tam publicas quam privatas, presentandi et presentari, faciendi et requirendi, et
cetera, instrumenta quaecumque instandi et fieri faciendi, petendi et habendi, et cetera. Item
etiam advocatos et procuratores sive causidicos
quoscumque unum vel plures simul et insolidum
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coniunctim vel divisim conducendum et assalariandum conductosque et assalariatos revocandum, et cetera, salariaque dictis advocatis et procuratoribus
et
eorum
cuilibet
solvere
promittendum, et cetera, pro ut cum illis convenire et concordare potuerint cum clausulis et promissionibus bonorumque dictorum constituentium dictaeque universitati et eius singularium,
presentium, absentium et futurorum obligationibus et juramentis proinde utilibus et necessariis
dictisque sindicis et procuratoribus, constitutis et
alteri eorum benevisis unum quoque vel plures
procuratorem vel procuratores subsindicum et
subsindicos semel et pluries simul et insolidum ad
predicta // 9v // omnia et singula substituendum
et destituendum, et cetera. Et demum, et cetera.
Dicti constituentes promittimus habere rattum,
et cetera. Quicquid, et cetera. Et non revocare, et
cetera. Sub bonorum et jurium ipsorum constituentium, et cetera, dictaeque universitatis et
eius singularium presentium, absentium et futurorum ubique obligatione, et cetera. De quibus, et
cetera.
Quae fuerunt acta, et cetera, die, mense, anno et
loco predictis presentibus me Jacobo Axandri, notario publico infrascripto, et pro testibus Joanne
Ribas, juvene laboratore parrochiae de Bitlloch,
et Antonio Garriga, scriptore castri de Locustaria ad premissa vocatis et rogatis specialiterque et
assumptis de firmis omnium supranominatorum
demptis tamen firmis predictorum Joannis Rossell et Salvii Codolar, qui predicta firmare noluerunt.
In quorum fidem ego dictus Jacobus Axandri,
notarius hic me subscribo et meum solitum artis
notariae rogatus appono sig+num.
Die quarta mensis julii anno a nativitate domini millesimo sexcentessimo octuagesimo sexto,
Barchinonae.
Ego Narcisus Palahi, agricola, castri et termini
de Locustaria Gerundensis diocesis, uti sindicus
universitatis singularium personarum naturalium et habitantium dicti castri et termini de
Locustaria, cum facultate substituendi legitime
constitutus et ordinatus prout de meo sindicatu
in quo nomina et cognomina juratorum et particularium eiusdem sunt large descripta et continuata plene constat instrumento recepto penes
dictum Jacobum Axandri, notarium publicum,
dictae villae die vigesima tertia aprilis anni millesimi sexcentessimi octuagesimi primi, volens
igitur dicta facultate subs- // 10r // tituendi uti
et ea utendo dicto nomine gratis, et cetera, substituo et in locum meum pono vos dictum Petrum
Joannem Soldevila, notarium et causidicum
Barchinonae civem, hiis presentem dans et conce-

dens vobis talem et tantam facultatem et potestatem, quae qualis et quanta mihi per dictam universitatem cum dicto sindicatus instrumento
data, atributa atque concessa fuit in quorum, et
cetera. Actum, et cetera. Testes sunt don Joannes
Romeu, notarius regius collegiatus civis et Josephus Vilacendra, scriptor Barchinonae.
De premissis penes don Josephum Brossa, auctoritatibus apostolica et regia notarium publicum, et
collegio nottariorum regiorum Barchinonae a
presenti civitate absentem receptis fidem facio ego
Joannes Romeu, auctoritatibus apostolica et regia, notarius publicus et de collegio notariorum
regiorum Barchinonae, haec propria scribens
manu.»

ço lo sýndich de dita universitat fent ocular ostenció de son poder prout et cetera, representa
ab molt rendiment tot lo sobredit y suplica a
vostra senyoria se digne interposar-se ab lo sereníssim senyor lloctinent perquè dita universitat
meresca lo alívio suplica, que així com ó espera
ó rebrà lo suplicant a singular favor de la
clemència de vostra senyoria. Altissimus, etcètera. Estrada.
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Concordant cum suis originalibus, don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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35.
Molta il·lustre senyor.
La universitat de Caldes de Malavella per medi
de son sýndich representa humilment a vostra
senyoria, com en dita universitat tenen allotjat
un alférez, vint-y-quatre soldats muntats, al
qual alférez prestan tots los dies deu reals a demés del que se’ls dóna per lo que se’ls ofereix
menester per alimentar-se, lo qual allotjament
ha ocasionat notables gastos a dita universitat,
del qual esperavan estar aliviats per estar dita
vila tant impossibilitada, que molts naturals
d’essa se han ausentat per haver lo francès cremat moltas casas y haver-se menjat la cullita. Y
així mateix representan com per rahó del sobredit y per patir altres excessius gastos ocasionats
per diferents trànsits de soldats, ha obligat a dita
universitat en imposar diferents tatxes y crear
censals, que prenen summa de més de dos mil y
sinch-centas lliures, essent la veritat que temen
y creuen que dins breus dies hauran de imposar
algun vintè o quarentè, però reparan per los notables danys que pateixen los singulars de dita
universitat. Tot lo que junt ab lo treball que tenian en transportar los grans a la plaça de Gerona, lo que no és pagat, ha impossibilitat a dita
universitat y singulars, de tal manera // 11v //
que a no esperar remey de la protecció de vostra
senyoria se resoldrian los demés de dita universitat en ausentar-se de sas pròprias casas per no
poder pagar los dits deu reals, y per no tenir los
naturals de dita universitat per alimentar-se. Per
a. súplica intercalada entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.
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36.
Hoca est exemplum bene et fideliter desumptum a
quodam publico et auctentico sindicatus instrumento in papiro scripto thenoris sequentis:
«Universis et singulis fidem facio ego Hyeronimus Axandri, regia ac etiam excelentissimo domini marchionis de Aytona, domini et baroni
castri et baroniarum de Locustaria ac villae et
termini Calidarum de Malaveteri auctoritatibus notarius publicus, regensque notariam et
scribaniam publicas de districtu dictorum castri
et baroniarum, pro dicto excelentissimo domino
marchione domino utili et proprietario earundem infrascriptus, quod penes me fuit receptum
quoddam instrumentum in eius apprisia thenoris sequentis:
Die tertia novembris millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo in villa Calidarum de Malaveteri. Convocata et congregata universitate hominium et singularium personarum villae et
termini Calidarum de Malaveteri, Gerundensis
diocesis ac parrochiarum de Fransiach et de Santa Ceculina baiuliae eiusdem villae de licentia
honorabilis Joannis Matharo, currenti triennio
baiuli dictae villae termini et baiuliae Calidarum de Malaveteri pro excelentissimo domino
marchione de Aytona, domino et barono earundem intus capellam divi Geraldi, in eadem villa
constructam, ubi dicta universitas pro similibus
et aliis negociis pertractandis // 12v // a longeva
consuetudine convocari et congregari solita est ad
sonum simbalorum ecclesiae parrochialis eiusdem
villae, in qua siquidem convocatione et congregatione intervenerunt et presentes fuerunt hi qui sequntur videlicet honorabilis Salvator Vendrell,
juratus villae predictae Calidarum, Joannes
Roig, juratus parrochiae de Fransiach , Michael
Llorens, ferri faber, Raphael Simon, bracerius,
Jacobus Hostri, agricola, Geraldus Llorens, etiam
agricola, Michael Perez, Andreus Buades, Joannes Matllo, Jacobus Albanell, Salvador Xiberta,
Joannes Ferrer, Baudilius Alvard, Hyeronimus
a. sindicat intercalat entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.
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Puig, Petrus Arthau, Esthephanus Xampells, Jacobus Montrros, Michael Pla, brasterii, Anthonius Roig, Jacobus Duran y Caldes, Michael Figueres, Jacobus Crous, Petrus Dalmau, Salvius
Geribert, Franciscus Vilallonga, Salvius Massa,
Petrus Buates, Joannes Verdalet, Petrus Matllo,
Jacobus Arthau, Josephus Puig, Anthonius Salim, Estephanus Falques, Narcisus Martorell,
Michael Falgueres, Petrus Sagrera, Joannes Boveta, Augustinus Texidor, Petrus Pla, Matheus Torras, Baudilius Aymerich, Joannes Geli, Franciscus Ricart, Hyeronimus Moxach, Joannes Sola,
Jacobus Pifarrer, Petrus Tozas, agricola, Joannes
Vaneras, faber lignarius, Joannes Daniel, serrator, Michael Ermiter, sutor, Joannes Hizern, sartor, Joannes Vilaret, textor lini, et Petrus Codina, ferri faber, omnes singulares personae incolae
et habitatores dictae villae termini et baiuliae
Calidarum de Malaveteri tanquam major et sanior parts et plusquam duae partes singularium
eiusdem universitatis conciliumque generale sic
facientes // 13r // et celebrantes gratis, et cetera,
omnibus illis melioribus viys, modo et forma quibus melius, et cetera, nomine dicte universitatis
ac nominibus eorum et cuiuslibet eorum insolidum propriis constituerunt, fecerunt, crearunt
ac solempniter ordinarunt suum et cuiuslibet eorum insolidum dictaeque universitatis villae termini et bajuliae ac singularium earundem presentium, absentium et futurorum procuratorem,
sindicum et actorem certum, et cetera, ita quod
dictum et superius nominatum Joannem Hizern, sartorem dictae iam(dictae) villae Calidarum de Malaveteri presentem, et cetera, ad videlicet pro eis dictis constituentibus et quolibet
eorum nominibusque eorum et cuiuslibet eorum
insolidum propriis ac pro dicta universitate et
singularibus eiusdem agendum, ducendum,
tranctandum et suo debito sive terminandum
omnia et quecumque res negosia ac dependensia
dictae universitatis et singularium eiusdem villae termini et baiuliae. Et pro his tam in Regia
presentis Cathaloniae principatus Audientia
quam in aliis quibusvis audientiis, curiis, consistoriis, tribunalibus et iuditiis et coram quobusvis
dominis officialibus, iudicibus, assessoribus, relatoribus ac coram admodum illustris et fidelissimis domini deputatis presentis Cathaloniae principatus comparendum, et cetera, de iure et
ratione dictae universitatis et singularium docendum iura et rationes quascumque allegandum supplicationes tam verbo quam in scriptis
presentandum et dandum. // 13v // Et demum et
cetera. Promiserunt habere rattum, et cetera.
Non revocare, et cetera. Sub bonorum omnium
dictorum constituentium ac iurium redditum et
emolumentorum dictae universitatis obligatione,
et cetera. In super promittimus, et cetera. Iuris, et
cetera.

Testes sunt Jacobus Romeu, textor lini, et Josephus
Gimfarrer, juvenis agricola dictae villae Calidarum de Malaveteri ac reverendus Petrus Vilar,
presbiter, in ecclesia parrochiali eiusdem villae
residens, qui his vice loco et nomine meis notarii
publici infrascripti interfuit. In quorum proprio
calamo scriptorum fidem ego dictus Hyeronimus
Axandri, notarius, hic me subscribo et meum rogatus appono sig+num.
Sig+num Antonii Riera, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici et unius ex scribis juratis curiae Vicariae Barchinonae testis. Sig+num
Petri Puig, auctoritate regia notarii publici et
unius ex scribis juratis curiae Vicariae Barchinonae testis. Sig+num Petri Joannis Soldevila, regis
auctoritate notarii publici et unius ex scribis juratis curiae Vicariae Barchinonae, qui predicta
cum suo originali comprobata exemplavi propriaque manu scripsi et requisitus in fidem clausi.
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31.
Molta il·lustre senyor.
La universitat de Sant Esteve de Palau y Santa
Maria de Palau per medi de son síndich, representa a vostra senyoria com de 23 de maig proppassat fins ara tenen allotjat en dits llochs un alférez y sinch soldats montats, al qual alférez
contribuexen y prestan dotze sous, a demés de
què estan continuament asistits en tot quant
se’ls offereix haver menester, y juntament representan com lo francès lo any passat los prengué
tot lo gra, de tal manera que moltas terras se dexaren de sembrar per rahó del sobredit, la qual
influència de temps, allotjament junt ab altres y
contribució, han impossibilitat la dita universitat, junt ab differents gastos que han patit per
molts trànsits de soldats, y també per rahó de
somatents que cada punt se la vantavan, de tal
manera que a no esperar remey de vostra senyoria se resoldrian molts dels habitants en dexar
sas casas, tant per rahó del refferit com y també
per estar en obligació de més de mil lliuras censuals, que per servey de sa magestat, que Déu
guarde, crearen, a demés de haver fet un quarentè per rahó de què no podian acudir a sa
obligació, ab lo sol y únich emolument que tenen que·s 12 lliures del arrendament de la fleca,
sent axís que patexen differents tatxes entre ells
imposats que prenen summa de més de 500
lliures lo any. Per lo que confiant del amparo y
protecció de vostra senyoria, Joseph Maynou,
a. súplica intercalada entre els folis 76v-77r del trienni 16981701.

nyors deputats antes de posar-se en execució la
dita concòrdia, emperò com no·s féu dita averiguació general aleshores sinó que segons se ha
observat se és feta per particular temps de las extraccions dels censals, examinant los acrehedors
dels censals que han sortejats si se troban debitors al General. Com se troba que·s féu en un
censal del hospital de Nostra Senyor de la Misericòrdia de la present ciutat, que quant se li fou
girada la partida del preu per haver sortejat, se li
manifestà lo deute, y en lo censal de dona Theresa // 1v // de Calders Desbosch y de Santvicens, que sortejà en la extracció del primer de
juliol 1686, se li presentà la requesta a 14 de
maig 1688 per haver trobat y ésser debitora al
General; al que contradigué dita dona Theresa
Calders negant lo ésser debitora, ab suplicació
presentada a 3 de juliol 1692, la qual litte està
vuy pendents. Y finalment se pot judicar que en
molts altres haurà succehit així mateix que resulta clar que la dita averiguació ni compensació
expresada en el capítol o ítem 12, que·s pactà y
prometé fer-se antes de posar en execució la
concòrdia no·s féu, sinó que·s fa en la ocasió de
extracció ha resultat tant gravíssim al dit General que se experimenta que dita dona Theresa
Calders tingué 16 pencions en çon favor discoregudas del any 1670, en què es firmà concòrdia fins lo any 1686, en què sortejà; y dels demés que no se ha fet averiguació fins lo any
corent de 1698, hauran discoregut 28 pencions, de manera que lo acrehedor censalista
que·s trobarà debitor, haurà beneficiat no sols
del censal que si aleshores se agués fet la averiguació y compensació seria antich, però encara
tindrà en son favor 8 pencions a més de las 20
que valen lo preu. Per ço se posa esta representació a la alta comprenció de vostra senyoria, suplicant a vostra senyoria vulle aplicar ab tota activitat lo gran zel del benefici públich, que
assistés per obviar los dits danys que patex la
Generalitat, que ab acertada direcció de vostra
senyoria se espera alcansar, que des de luego lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors
deputats manarà fer dita averiguació general y
compensació dels que·s trobaran debitors, lo
que serà molt del servey de Déu y de gran alívio
per la Generalitat.

síndich substituhit de dita universitat, qui fa ostenció de son poder prout etcetera, suplica sie de
son servey interposar-se ab lo sereníssim // 1v //
senyor llochtinent, perquè dita universitat meresca lo alívio suplica, que a més que axí ho espera ho tindrà lo suplicant a singular mercè de
la clemència de vostra senyoria. Altissimus,
etcètera. Joseph Mainau.
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43.
Molta il·lustre senyor.
En lo acte de la concòrdia que lo General de
Cathalunya féu ab sos acrehedors censalistas als
8 de agost 1670 en lo capítol o ítem 12, se troba un capítol del thenedor següent, ibi:
«Ítem per quant alguns acrehedors censalistas
són debitors al General, los quals deutes consta
en lo llibres del racional que són líquits, y no sie
just que essent debitors de dit General se’ls paguen pencions de llurs censals, concordan las
ditas parts que dits debitors líquits, encara que
los senyors deputats y oïdors de comptes los
aguessen fet gràcia, de què pagassen ab alguna
mòdica quantitat de ells cada any, fins a la total
solució o satisfació de aquells, y encara que exsedesca lo temps de llurs triennis, no obstant lo
sobredit sien compensats ab los preus y proprietats dels censals de dits censalistas debitors, essent los dits censals líberos dels tals acrehedors y
no vinculats. Declarant emperò que si dits censals seran vinculats, se haje de fer la compensació ab las pencions de tal manera que si dits dèbits líquits exsedeixen no sols las ditas
proprietats de censals, però encara las pencions
de ells caigudas y cessadas de pagar lo restant
que quedaran devent, continuaran a pagar el dit
General cada any la quantitat que·s trobarà concertat ab los senyors deputats fins al total pagament. Però si los deutes no exsediran la proprietat o preu de dits censals, en tal cas se fasse la
compensació ab los dits preus de dits censals líberos, y se’ls pagarà la mitat de aquella penció
que inportaran las restants parts dels preus, conforme als demés altres acrehedors. Y que dita
compensació la fasen los senyors deputats antes
de posar-se en exsecució la present concòrdia,
del contengut en dit capítol apara que resulta,
que des de luego deuran los senyors deputats
manar fer averiguació general dels acrehedors
censalistas que·s trobarian debitors al dit General per posar en execució la compensació, que
diu lo capítol en las últimas líneas fessen los se-
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a. paper intercalat entre els folis 95v-96r del trienni 16981701.

1693

44.
Molta il·lustre senyor.
Se diu als 10 de mars 1696 lo senyor oÿdor real
fou servit ajustar un lloch vacant per trenta doa. paper intercalat entre els folis 95v-96r del trienni 16981701.
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blas, com ho dirà Thomàsa Capdevila de Lleyda. Y axò se sap per haver-i anat un cert cavaller
a casa sua demanant-li lo sal-lloch per ell, y respongué estava empenyat per lo dit Capdevila, y
axò és veritat sabent-li molt mal que no ó aja
pugut participar-li antes. Lo demés que ha fet lo
doctor Blanch en Lleyda en las llevas del any
passat, també ho sap Capdevila a dona Agustina
Corts e li ha de anar a pèndrer la deposició per
lo doctor Prous, embiant-li a pèndrer hora per
lo procurador fiscal, per a què diga lo que sab
en orde a la palangana y escopidora que féu
comprar de l’encant de Joan Ribas per mans de
Pelagrí, en nom fingit de un argenter, sent de
major preu del què diu lo encant.
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sol y lo de Llussanès de la col·lecta de Vich, lo
de Taradell, que la major part de roba se fa en
Taradell passa ab dos albarans, lo un en blanc y
lo altre escrit. Y per tota la terra van venent de
aqueyxa manera, causant moltas confusions
sens poder-los averiguar los arrendadors de altres col·lectas per anar tant confusos y ab tant
embaleco, y per so lo molt il·lustre consistori
deuria posar remey en semblans casos, perquè
los arrendadors de diferens col·lectas poguessen
venir algun consuelo, so és, manant lo il·lustre
// 4v // consistori fer apprehensió de llibres de
albarans y de albarans, a hont trobaran moltas
responsions solsas y albarans sense assentar. En
particular lo de Taradell que és grandíssim fraudatari.

45.
101
/1r

Moltb il·lustre senyor.
En dias pasats escriguí altro paper a vostra senyoria sobra de una mateixa cosa, y com de ella
no se’n àguia vist ningun efecta, torno a dir a
vostra senyoria lo mateix, y és que lo tauler de
Manresa prosegueix en fer frau a la Generalitat,
portant robas en las casas dels sostres sensa bollar-la y lo mateix fa lo de Castelltersol y altros
llochs veïns. Y com per ser matèria que se ha de
menester temps per a provar·o y ser estat yo avisat tard, per so vostra senyoria se servirà recomanar·o als senyors diputats, enbiant-los aquest
paper per lo procurador fiscal de vostra senyoria, cavaller de tota calitat, per a què se servescan posar-i lo remei convenient, no reparant a
las amenasas que solen fer y han fet als arrendataris del General com ho dirà en Pau Feu, ancara que sia valer-sa del servei que d’esta manera
se evitaran los fraus y las maldats fan. Vostra senyoria és lo protector y espera de vostra senyoria tot consuelo lo suplicat. Déu vostra senyoria
guarde molt anys.

96/4r

46.
Querelac per contra los taulers del General y bolla de las col·lectas de Manresa, Moyà.
Lo tauler se concerta ab los que van venent roba
per Catalunya sens bolla y las fa tornar los albarans en blanch, y los passa per 20 rals fins a un
ral de 8 per pessa. Lo mateix fa lo de Castelltera. a continuació ratllat, Thomàs.
b. paper intercalat entre els folis 95v-96r del trienni 16981701.
c. paper intercalat entre els folis 95v-96r del trienni 16981701.
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49.
Memoriala de tots los censals del General que
són estats extrets en las extraccions fetas des de
l’any 1671 fins lo any 1687 inclusive, en virtut
de la concòrdia feta ab los acreadors censalistas
del General de Cathalunya, tant, és a saber, los
que són estats extrets en las estraccions particulars dels acreadors, que han condonat y absoltas
las pencions al General, com en las extraccions
generals que han de cobrar las pencions degudas fins al dia de la lluïció, segons lo tenor de
dita concòrdia y són los següents:
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 13
de abril 1671: primo Pere Pau Amat, janer, foli
443, 10 lliures; doctor Olaguer Geroni Timboni, juliol, 1431, 100 lliures; don Francisco Sans,
octubre, 476, 28 lliures, 10 sous; ciutat de Tortosa, mars, 304, 21 lliures, 16 sous, 2 1/2; dita
ciutat de Tortosa, mars, 307, 21 lliures, 16
sous, 2 1/2; dita ciutat de Tortosa, agost, 135, 4
lliures, 8 sous, 8; Theresa Rialp, abril, 300, 4
lliures; dita Theresa Rialp, octubre, 294, 9 lliures, 7 diners, 6; don Joseph Galceran de Pinós,
febrer, 274, 11 lliures, 7 sous, 3 1/2; dit de Pinós, mars, 156, 36 lliures; dit de Pinós, mars,
400, 120 lliures; dit de Pinós, abril, 353, 2 lliures; dit de Pinós, abril, 1, 4 lliures, 18 sous, 10
1/ ; dit de Pinós, maig, 27, 17 lliures, 6 1/ ; dit de
2
2
Pinós, maig, 294, 3 lliures, 2 sous, 6; dit de Pinós, juny, 564, 1 lliura, 4 sous; dit de Pinós,
juny, 297, 3 lliures, 10; // 1v // dit de Pinós,
juny, 381, 8 lliures, 1 sou, 10; dit de Pinós,
juny, 552, 9 lliures, 5 sous, 7; dit de Pinós,
juny, 29, 22 lliures, 19 sous, 1; dit de Pinós,
juny, 587, 10 lliures, 6 sous; dit de Pinós, juliol,
a. memorial intercalat entre els folis 100v-101r del trienni
1698-1701.

295, 19 lliures, 6 sous, 3 1/2; dit de Pinós, juliol,
132, 4 lliures, 13 sous, 9; dit de Pinós, juliol,
514, 8 lliures, 10 sous; dit de Pinós, juliol, 509,
11 lliures, 16 sous, 3; dit de Pinós, setembre,
1176, 50 lliures; dit de Pinós, setembre, 114, 2
lliures, 13 sous, 1 1/2; dit de Pinós, setembre,
266, 47 lliures, 1 sou, 2; dit de Pinós, octubre,
333, 6 lliures, 5 sous; dit de Pinós, novembre,
269, 15 lliures, 9 sous, 4 1/2; dit de Pinós, desembre, 260, 40 lliures; dit de Pinós, desembre,
409, 22 lliures, 13 sous, 6; Hugo de Sant Joan,
juliol, 1280, 2 lliures, 10 sous, 11; dit de Sant
Joan, juliol, 261, 5 lliures, 1 sou, 10; Mariàngela Ferrer y Pagès, juliol, 703, 5 lliures, 12 sous,
6; Joseph de Navel y Eril, setembre, 1085, 40
lliures; dit de Navel, setembre, 828, 10 lliures;
dit de Navel, janer, 9, 6 lliures, 8 sous, 10; dit
de Navel, febrer, 21, 3 lliures, 8 sous, 2 1/2; dit
de Navel, maig, 55, 5 sous, 4 1/2; dit Navel, juliol, 735, 12 lliures, 18 sous, 4; dit Navel, octubre, 49, 4 lliures; dit Navel, juliol, 114, 8 lliures; doctor Joseph Manyer, agost, 943, 30
lliures: 801lliures, 19 sous, 7.
Extracció dels censals dels acreadors que no
han condonat las pencions feta als 13 de abril
1671. Convent de Santa Clara, abril, 15, 7 lliures; // 2r // comunitat del Pi, juliol, 580, 9 lliures, 7 sous, 6; Isabel Xammar y Munyós, abril,
692, 60 lliures; convent de Sant Geroni de la
Murtra, juliol, 854, 6 lliures; comunitat de Sant
Celoni, juliol, 576, 10 sous; benefici de Sant
Bertran en la seu, abril, 62, 12 lliures, 10 sous;
Capítol de la seu de Manrresa, desembre, 117,
18 lliures; patró del col·legi de Cordellas, maig,
577, 25 lliures; Capítol y comunitat de Nostra
Senyora de Valldeflors, setembre, 915, 100
lliures; Pia Almoyna de la seu, setembre, 832,
204 lliures, 8 sous, 4; don Francisco Sunyer, janer, 416, 13 lliures, 7 sous, 6; Joan Ferrer de
Gualbes, juliol, 1119, 16 lliures, 13 sous, 4;
Francesch Reverter, setembre, 753, 15 lliures;
administradors de la capella de Sant Sever de la
seu, octubre, 130, 4 lliures, 12 sous; Pia Almoyna de la seu, juny, 793, 54 lliures, 16 sous;
capellà del Palau de la Comptessa, janer, 247, 5
lliures; don Joan Olmera y Molí, octubre, 760,
110 lliures; Geroni Novell, setembre, 661, 50
lliures; convent de Junqueres, maig, 163, 9
lliures, 14 sous, 6; pubills Carcers, agost, 798,
30 lliures; convent de Hyerusalem, abril, 385,
5 lliures, 4 sous; convent de Junqueres, juny,
418, 19 sous, 6; convent de Santa Caterina, setembre, 762, 20 lliures; Francisca Bosser y ça
Font, agost, 312, 1 lliura, 10 sous; Gismundo
Boffill, octubre, 629, 11 lliures, 13 sous, 4; Capítol de Santa Anna, desembre, 462, 6 lliures;
comunitat de Santa Maria, mars, 371, 20 lliures: 817 lliures, 6 sous.
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Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 6 de
abril 1672. Jaume Domènech y Desbarri, janer,
395, 100 lliures; Francisco Taverner y Montornés, juliol, 224, 9 lliures; // 2v // donna Madrona Taverner, maig, 143, 3 lliures, 19 sous; la
dita Taverner, juny, 196, 11 lliures, 5 sous; la
dita Taverner, agost, 190, 83 lliures; la dita Taverner, setembre, 367, 6 lliures, 8 sous, 6; la
dita Taverner, setembre, 1229, 45 lliures; la
dita de Taverner, octubre, 897, 5 lliures; don
Joseph Clariana, juliol, 551, 31 lliures, 5 sous;
Ramon Alemany, mars, 506, 20 lliures, 2 sous,
8; dit Ramon Alemany, juliol, 1437, 13 lliures,
6 sous, 8; Joan Policarpo Albanell, juliol, 151,
11 lliures, 5 sous; dit Albanell, setembre, 1215,
20 lliures; donna Anna Gamis, janer, 481, 35
lliures; dita donna Anna Gamis, janer, 484, 12
lliures, 10 sous, 11; dita Gamis, janer, 547, 4
lliures; dita Gamis, setembre, 646, 50 lliures;
dita Gamis, juliol, 1204, 30 lliures, 8 sous, 8;
dita Gamis, novembre, 78, 10 lliures; don Joan
de Olmera, octubre, 985, 30 lliures; don Pedro
Montaner, octubre, 807, 100 lliures; doctor
Francesch Campderrós, agost, 836, 25 lliures:
656 lliures, 11 sous, 5.
Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 6 de abril 1672.
Convent de Pedralbes, juliol, 1326, 20 lliures;
convent de la Mercè, juliol, 1112, 16 lliures, 13
sous, 4; causa pia de Vilana, janer, 305, 15 lliures; convent de Sant Pere, desembre, 290, 2
lliure, 7 1/2; Joseph de Espuny, maig, 719, 50
lliures; // 3r // Francisca Bosser y ça Font, octubre, 416, 5 lliures, 1 sou, 10; convent de Sant
Geroni de la Murtra, juny, 725 y 758, 19 lliures, 11; successors del doctor misser Bernat Olzina, octubre, 433, 52 lliures, 19 sous; Bernat
Joan Viver, agost, 918, 100 lliures; convent de
Hyerusalem, agost, 784, 25 lliures; comunitat
de Santa Maria del Mar, juliol, 462, 10 lliures,
18 sous, 9; don Anton de Paguera y Guilla,
maig, 643, 7 lliures; Joseph Servero, juliol,
1590, 13 lliures, 6 sous, 8; Mariàngela Marí y
Genovès, setembre, 378, 5 lliures, 11 sous, 8;
causa pia de Jaume Mas, juny, 910, 15 lliures;
causa pia de Eulària Batlle, maig, 526, 4 lliures,
1 sou, 9; aniversaris presbiterials de la seu de
Gerona, juliol, 1094, 70 lliures, 14 sous, 8; successors de Magdalena Pla y Carcer, mars, 480,
30 lliures; convent de Pedralbes, juliol, 250, 6
lliures, 17 sous, 6; causa pia de Bernat Roig,
juny, 358, 2 lliures, 9 sous; don Albinià Camps,
agost, 401, 15 lliures; Paula Cabanyes, mars,
512, 75 lliures; col·legi de Sant Sever, juliol,
1174, 7 lliures, 5 sous, 5 1/2; administradors del
Hospital de Sant Sever, juliol, 1137, 5 lliures.
En la mateixa extracció foren extrets dos censals
un de pensió 10 lliures, que cobrava lo convent
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de Carmelitas Descalsos y lo altre de penció 30
lliures que cobrava don Marià Cruÿlles, los
preus dels quals dos censals foren tornats a revoltar als senyors deputats per no tocar-los sinó
las pencions a dits dos acreadors, y són continuats dits censals ço és lo de dit convent de Carmelitas en agost, foli 126, y lo altre en maig, foli
526. Suman las pencions dels censals de dita extracció: 576 lliures, 15 sous.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 2 de
maig 1673. Miquel Sobias, mars, 551, 100 lliures; // 3v // dit Miquel Sobias, mars, 633, 172
lliures, 8 sous; Francisca Boser y sa Font, maig,
667, 1 lliura, 5 sous, 1 1/2; dita Bosser, juny,
314, 3 lliures, 5 sous, 10; dita Bosser, juliol,
972, 4 lliures, 10 sous, 11; dita Bosser, agost,
285, 18 sous, 3; dita Bosser, agost, 661, 4 lliures, 18 sous, 4; dita Bosser, setembre, 765, 100
lliures; dita Bosser, mars, 110, 16 lliures; dita
Bosser, abril, 119, 6 lliures; dita Bosser, abril,
462, 1 lliura, 11 sous, 3; dita Bosser, abril, 482,
4 lliures, 2 sous, 6; dita Bosser, abril, 499, 2
lliures, 6 sous, 3; dita Bosser, abril, 786, 10 lliures; dita Bosser, maig, 97, 2 lliures, 2 sous, 6;
dita Bosser, maig, 196, 1 lliura, 11 sous, 3; dita
Bosser, octubre, 459, 10 lliures, 11 sous, 7 1/2;
dita Bosser, octubre, 569, 9 lliures, 13 sous;
dita Bosser, octubre, 928, 10 lliures; dita Bosser, novembre, 137, 7 lliures, 10 sous; dita Bosser, abril, 269, 4 lliures; dita Bosser, abril, 457,
2 lliures, 2 sous, 2; Eulària Jorba y Roig, juny,
169, 1 lliura, 4 sous; dita Jorba, octubre, 738, 1
lliura, 14 sous, 5; dita Jorba, octubre, 667, 30
lliures; don Francisco Casamitjana, mars, 491,
50 lliures; //4r // dit de Casamitjana, maig, 291,
6 lliures, 5 sous; dit de Casamitjana, setembre,
228, 7 lliures, 5 sous, 5; dit de Casamitjana,
agost, 895, 50 lliures; dit de Casamitjana, octubre, 160, 20 lliures; dit de Casamitjana, agost,
709, 19 lliures, 5 sous; Anna Maria Rol, setembre, 487, 5 lliures, 14 sous; dona Maria Madalena Terré, juny, 740, 50 lliures; Dimas sa Font
y Malla, abril, 372, 4 lliures; dit ça Font, abril,
397, 8 lliures; Agostí ça Font, agost, 102, 13
lliurs, 6 sous, 1/2; dit ça Font, octubre, 861, 10
lliures: 751 lliures, 10 sous, 10 1/2.
Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 2 de maig 1673.
Convent de Sant Geroni de la Vall de Ebron,
maig, 700, 30 lliures; convent de Junqueres,
abril, 57, 3 lliures, 2 sous, 6; convent de Santa
Caterina, agost, 425, 5 lliures; bassí dels pobres
vergonyants del Pi, juliol, 777, 3 lliures, 2 sous,
6; Pia Almoyna de la seu, juny, 97, 5 lliures, 2
sous, 8; lluminària del sanctíssim sagrament en
la seu de Barcelona, juny, 799, 4 lliures, 3;
col·legi de Sant Sever, janer, 170, 8 lliures, 7
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sous, 9; convent de Valldonsella, novembre,
594, 30 lliures; col·legi de Betlem de Barcelona,
novembre, 695, 30 lliures; monestir de las Madalenas, maig, 599, 5 lliures; // 4v // convent de
Sant Geroni de la Vall de Ebron, setembre,
968, 5 lliures; lo pubill Matheu, juliol, 1584, 13
lliures, 6 sous, 8; los pubills Aguilars, novembre, 570, 19 lliures, 8 sous; dona Maria Ahonés,
mars, 172, 196 lliures, 2 sous, 5 1/2; prior de
Santa Anna, juny, 891, 20 lliures; caritat de la
seu, agost, 819, 100 lliures; comunitat de Santa
Maria del Mar, agost, 594, 4 lliures, 10 sous,
11; comunitat de Sant Feliu de Sabadell, novembre, 275, 11 lliures, 1 sou, 6 1/2; dona Gerònima Dusay, setembre, 793, 100 lliures: 593
lliures, 5 sous, 3.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 12
de juliol 1674. Benefici de Santa Maria del Puig
en lo Vallès, octubre, 72, 32 lliures, 5 sous, 5
1
/2; sor Maria Francisca Bosser, juliol, 44, 15
lliures, 5 sous; don Lluís Soler, agost, 719, 5
lliures; dit don Lluís Soler, agost, 665, 8 lliures,
6 sous, 8; dit don Lluís Soler, agost, 1030, 12
lliures, 10 sous; benefici de Nostra Senyora del
Roser en Arbúcias, agost, 880, 25 lliures; don
Feliciano Graells, setembre, 825, 30 lliures;
Jaume Janer, argenter, agost, 743, 10 lliures:
138 lliures, 7 sous, 1 1/2.
Extracció de censals dels acreadors que no han
condonat pencions feta als 12 de juliol 1674.
Comunitat de Sant Miquel, juliol, 206, 7 lliures, 16 sous, 3; // 5r // confraria de Nostra Senyora de la Concepció, juny, 834, 20 lliures;
Francech Reverter, setembre, 1210, 10 lliures;
col·legi del Bisbe, octubre, 32, 9 lliures, 12
sous, 8; col·legi de Sant Sever, juliol, 1527, 20
lliures; successors de Bernat Valencàs, juliol,
536, 4 lliures, 18 sous, 10; don Marià Tamarit,
octubre, 536, 11 lliures; capbreu major de la
seu de Vich, octubre, 634, 7 lliures, 10 sous;
comunitat de Santa Maria del Mar, juny, 690, 3
lliures, 18 sous, 9; convent de Montesion, abril,
347, 6 lliures; convent del Carme, setembre,
784, 40 lliures; aniversaris comuns de la seu, janer, 358, 39 lliures, 2 sous, 4; comunitat de
Nostra Senyora del Pi, abril, 747, 5 lliures; convent de Sant Geroni de Ebron, mars, 543, 13
lliures, 14 sous; hospital general de Santa Creu,
juliol, 985, 11 lliures, 7 sous, 3 1/2; confraria de
Sant Nicolau, juliol, 866, 25 lliures; dona Caterina de Ivorra, juliol, 541, 18 lliures, 18 sous, 9;
administradors de la hisienda de Elena Soler,
mars, 405, 15 lliures, 17 sous; capellania de las
Onse Mil Verges, juliol, 368, 16 lliures, 11
sous, 7; comunitat de Santa Maria del Mar, juliol, 652, 12 lliures, 10 sous; successors de Albinià Paxan, setembre, 906, 70 lliures; dona Ma-

ria Falcó, juliol, 341, 9 lliures, 13 sous, 9; bassí
dels vergonyants de Santa Maria, febrer, 26, 8
lliures, 5 sous, 5 1/2; dona Caterina Salbà, agost,
416, 5 lliures; sagristana de Junqueres, juliol,
64, 1 lliures, 2 sous; successors de Bernat Sala,
octubre, 515, 13 lliures, 10 sous: 406 lliures, 8
sous, 8.
5v

Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta a 20 de
novembre 1679. Dona Isabel de Corbera, janer, 82, 12 sous, 4; dita de Corbera, abril, 318,
11 lliures, 17 sous; dita de Corbera, abril, 310,
2 lliures; dita de Corbera, abril, 279, 2 lliures, 1
sou, 10 1/2; dita de Corbera, juny, 126, 2 lliures;
dita de Corbera, juny, 272, 1 lliura, 8 sous; dita
de Corbera, agost, 76, 2 lliures, 4; dita de Corbera, febrer, 153, 3 lliures, 2 sous, 6; Miquel
Carreras y Bertran, setembre, 903, 18 lliures;
dit Carreras, novembre, 514, 10 lliures, 3 sous,
8; Gismundo Boffill, juliol, 893, 11 lliures, 12
sous, 3; prior de Natzaret, juny, 399, 15 sous,
9; dit prior, juliol, 765, 2 lliures, 3 sous, 9; Mathias Amell, febrer, 355, 10 lliures; dit Amell, setembre, 573, 30 lliures; dit Amell, febrer, 353,
5 lliures; Francesch Reverter, abril, 179, 3 lliures; dit Reverter, abril, 648, 20 lliures; dit Reverter, juliol, 233, 4 lliures; don Lluís Soler,
maig, 269, 6 lliures; Francesca Gual, setembre,
737, 35 lliures: 180 lliures, 17 sous, 10 1/2.
Extracció dels censalsa dels acreadors que
// 6r // no han condonat las pencions feta a 20
de novembre 1679. Causa pia del canonge
Joan Andreu Sorts, mars, 26, 40 lliures; hospital de Santa Coloma de Queralt, novembre,
647, 5 lliures; comunitat de Santa Maria del
Mar, juliol, 310, 20 lliures; col·legi de Sant Sever, octubre, 142, 4 lliures; dit col·legi de Sant
Sever, juliol, 978, 12 lliures, 12 sous, 6; hereus
de donna Marianna Tormo y Bonet, abril, 328,
4 lliures, 2 sous; donna Theresa Rubí y Sabater,
mars, 422, 40 lliures; benefici de Santa Isabel
en la seu, juliol, 918, 9 lliures, 1 sou, 10; causa
pia de Isabel Rosés, desembre, 235, 3 lliures,
11 sous, 11 1/2; diffinició de las pensions hospital general, novembre, 91, 8 lliures, 14 sous;
diffinició de las pensions dit hospital general,
janer, 167, 14 lliures, 1 sous, 2 1/2; caritat de la
seu, mars, 493, 12 lliures, 9 sous, 5 1/2; confraria de Sant Nicolau, juliol, 1443, 17 lliures, 6
sous; Joan Ferrer de Gualbes, setembre, 711,
100 lliures; sagristana de Junqueras, octubre,
252, 6 lliures, 5 sous; convent de Pedralbes,
novembre, 27, 6 lliures, 7 sous, 3; col·legi de
Sant Vicens Ferrer, agost, 1021, 15 lliures;
dona Estàsia Ros y de Millàs, novembre, 213,
20 lliures; dona Maria Amat, novembre, 738,
a. a continuació ratllat, no condonats.
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30 lliures; comunitat de Sant Miquel, maig,
783, 9 lliures; dita comunitat, janer, 516, 14
lliures, 16 sous; Marianna Marí, setembre, 771,
60 lliures; convent de Hyerusalem, octubre,
355, 5 lliures, 5 sous; confraria de Nostra Senyora de la Concepció, juliol, 781, 4 lliures, 1
sou, 8; // 6v // diffinició de las pensions hospital
general de Santa Creu, abril, 93, 8 lliures, 11
sous, 10; aniversaris de la seu, janer, 510, 25
lliures; convent de Junqueres, maig, 84, 9 lliures, 16 sous; marmessors de sor Francisca Pol,
desembre, 444, 6 lliures; successors de misser
Bernat Olsina, setembre, 756, 30 lliures; Gerònim Vilarúbia, abril, 434, 12 sous, 6; convent
de Carmelitas Calsadas, setembre, 802, 45 lliures; col·legi de Cordellas, juliol, 1317, 19 lliures, 19 sous; causa pia de Bernabé Icart, mars,
476, 6 lliures, 13 sous, 4; convent de las Gerònimas, agost, 31, 10 lliures; comunitat de Sant
Jaume, octubre, 811, 30 lliures; confraria de
Nostra Senyora de la Concepció, abril, 73, 7
lliures, 10 sous; aniversaris comuns de la seu de
Gerona, mars, 47, 2 lliures, 8 sous; convent de
Sant Geroni del Ebron, juliol, 1273, 21 lliures,
16 sous, 4; capellania de la cadira de Sant Pere
en la seu, juny, 828, 18 lliures, 8; causa pia de
Damià Andreu, abril, 335, 3 lliures, 18 sous:
716 lliures, 19 sous, 6 1/2.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que s’han condonat las pencions feta als 12
de juliol 1680. Benefici de Nostra Senyora del
Roser en Hostalrrich, abril, 671, 8 lliures; dit
benefici, maig, 753, 5 lliures, 3 sous; dit benefici, maig, 730, 5 lliures, 3 sous; dit benefici,
juny, 178, 1 lliura, 4 sous; dit benefici, juny,
319, 18 sous; dit benefici, juny, 453, 19 sous, 5
1/ ; // 7r // Theodoro Garrabou, agost, 810, 10
2
lliures; Joseph de Navel, setembre, 1232, 25
lliures; Catherina Ferran, juliol, 1548, 7 lliures;
Joseph Saurina, mars, 647, 20 lliures, 2 sous, 5;
dit Saurina, juliol, 1586, 13 lliures, 6 sous, 8;
misser Magí Honofre Estalella, maig, 221, 1
lliura, 11 sous, 6; dit Estalella, juny, 883, 4 lliures, 5 sous, 7; dit Estalella, agost, 937, 10 lliures; doctor don Joseph Pastor y Móra y Francesch Des(c)allar, juliol, 820, 50 lliures; lo dit
Descallar, juliol, 842, 50 lliures; dit Descallar,
setembre, 350, 25 lliures; donna Gerònima
Tord y Granollachs, setembre, 892, 43 lliures, 4
sous, 11; la dita Tord, setembre, 1118, 73 lliures, 6 sous, 8; la dita Tord, setembre, 680, 100
lliures; lo compte de Centellas, febrer, 75, 50
lliures; lo dit compte de Centellas, maig, 350,
18 lliures, 15 sous; lo mateix, juliol, 299, 4 lliures, 1 sou, 10; lo mateix, juliol, 164, 3 lliures,
18 sous, 1; lo mateix, setembre, 525, 20 lliures;
lo mateix, desembre, 402, 90 lliures, 16 sous:
646 lliures, 1 sou, 94.
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Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 12 de juliol 1680.
Honofre Llobet, juny, 235, 3 lliures, 6; // 7v //
successors de Bernat Sala, janer, 202, 4 lliures,
19 sous, 4; convent dels Àngels, maig, 698, 50
lliures; dit convent, agost, 379, 10 lliures; convent de Junqueras, maig, 531, 10 lliures; dit
convent, maig, 69, 6 lliures, 14 sous, 9; Bonaventura de Gualbes, juliol, 1428, 30 lliures;
causa pia de Pou, maig, 631, 12 lliures; Marianna Romeu y Modolell, juny, 509, 3 lliures, 10
sous, 10; Capítol de la seu de Barcelona, octubre, 256, 9 lliures, 11 sous, 10 1/2; comunitat de
Santa Maria, mars, 640, 32 lliures, 13 sous, 6;
col·legi de Sant Saber, abril, 139, 4 lliures, 6
sous; confraria de Nostra Senyora de la Concepció, juny, 768, 2 lliures, 17 sou, 9; benefici de
Santa Madalena en la iglésia de Santa Madalena,
juliol, 879, 18 lliures; dona Madalena Fàbregas,
juliol, 618, 9 lliures, 7 sous, 6; aniversaris comuns, janer, 60, 75 lliures; donna Eleonor de
Agullana, juliol, 1407, 50 lliures; comunitat de
Sant Miquel, agost, 470, 4 lliures, 10 sous, 11;
dita comunitat, janer, 385, 15 lliures; Pere Planell, setembre, 209, 11 lliures, 17 sous, 2; donna Eleonor de Agullana, agost, 909, 75 lliures;
hospital dels Infants Òrfans, desembre, 343, 14
lliures, 2; administradors de Gerònim Santjust,
setembre, 1246, 10 lliures; convent de Santa
Clara, janer, 228, 3 lliures, 2 sous, 6; convent
de Nostra Senyora de Montserrat, maig, 308, 9
lliures, 5 sous, 6; camararia de Sant Salvador de
Breda, maig, 389, 6 lliures, 8 sous; // 8r // hospital general de Santa Creu, setembre, 170, 4
lliures, 15 sous; bassí dels pobres vergonyants
de Sant Just, setembre, 557, 2 lliures, 10 sous;
hospital de Sant Sever, maig, 646, 16 lliures;
hospital de Nostra Senyora de Misericòrdia, setembre, 431, 28 lliures, 6 sous, 8; benefici de
Santa Caterina y Santa Clara en la seu, agost,
473, 9 lliures, 1 sou, 10; mannà de la seu, juliol,
1201, 12 lliures, 10 sous; comunitat de Sant
Just, octubre, 729, 2 lliures, 10 sous; convent
de Sant Geroni de la Murtra, maig, 512, 10 lliures; canonge Joseph Ximenes, octubre, 801, 85
liures: 651 lliures, 19 sous, 9 1/2.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 15
de maig 1681. Gerònim Vilarrúbia, janer, 30, 5
lliures, 13 sous, 8; lo dit Vilarrúbia, mars, 4, 3
lliures, 13 sous, 6; lo dit, juny, 186, 2 lliures, 6
sous, 5; lo dit, juliol, 287, 12 sous, 6; lo dit,
juny, 433, 3 lliures, 3 sous, 2; lo dit, agost, 344,
6 lliures; lo dit, desembre, 66, 7 lliures, 11 sous,
1/ : 29 lliures, 0 sous, 3 1/ .
2
2
Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 15 maig 1681.
Aniversaris comuns de la seu, janer, 375, 20
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lliures; // 8v // comunitat de Sant Miquel, desembre, 52, 11 lliures, 2 sous, 4; dita comunitat, juliol, 669, 15 lliures, 12 sous, 6; comunitat
de Santa Maria del Mar, juny, 504, 12 lliures, 1
sou, 7; dita comunitat, setembre, 478, 3 lliures,
12 sous; dita comunitat, novembre, 432, 10
lliures, 16 sous, 8; dita comunitat, agost, 465, 5
lliures, 9 sous, 1; almoyna de la seu, juny, 787,
33 lliures, 3 sous, 9; convent de Hyerusalem,
maig, 560, 6 lliures; dit convent, janer, 420, 28
lliures, 14 sous; donna Theresa Rubí, mars,
612, 60 lliures; don Anthon Ferran, desembre,
222, 2 lliures, 16 sous; convent del Carme, novembre, 632, 10 lliures; convent de Pedralbes,
agost, 650, 6 lliures, 11 sous, 2; comunitat de
Santa Coloma de Queralt, maig, 176, 7 lliures,
12 sous; comunitat de Sant Jaume, agost, 390,
15 lliures; capellania de Nostra Senyora de Esperansa, janer, 24, 15 lliures, 18 sous, 2; causa
pia de Jaume Mas, juny, 903, 10 lliures; hereus
de Bernat Sala, agost, 476, 9 lliures, 1 sou, 10;
administradors dels presos de la presó, novembre, 720, 6 lliures; convent de Valldonsella, febrer, 52, 7 lliures, 14 sous, 10; causa pia de Damià Andreu, desembre, 304, 13 sous, 1/2;
benefici de Sant Miquel en Arbúcias, juny, 529,
2 lliures, 18 sous, 9 1/2; rector del col·legi de la
Companyia de Vich, setembre, 1191, 12 lliures;
comunitat de Sant Pere, agost, 240, 12 lliures;
// 9r // donna Caterina de Ivorra, juliol, 28, 4
lliures, 10 sous, 11; convent de Montession,
mars, 623, 15 lliures; Francisca de Navel, janer,
254, 7 lliures, 10 sous; Joan Ferrer de Gualbes,
juliol, 1284, 6 lliures, 5 sous; convent de Sant
Agustí, miag, 306, 3 lliures, 6 sous, 7; vergonyants de Santa Maria del Mar, febrer, 213, 10
sous, 5; hospital de Sant Sever, febrer, 311, 2
lliures, 12 sous, 9; hospital dels Infants Òrfans,
setembre, 1277, 8 lliures, 6 sous, 8; convent de
Sant Geroni de la Murtra, maig, 25, 22 lliures,
14 sous, 6; convent de Sant Geroni del Ebron,
octubre, 448, 15 lliures;dit convent, setembre,
1106, 60 lliures: 505, 8 sous, 9.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 25
maig 1682. Don Joseph Meca, janer, 274, 19
lliures, 12 sous, 1/2; dit Meca, mars, 418, 30 lliures; dit Meca, abril, 411, 8 lliures; dit Meca,
juny, 772, 7 lliures, 10 sous; dit Meca, juny,
840, 39 lliures, 4 sous, 2; donna Gerònima Dusay, juliol, 355, 11 lliures, 11 sous; dita Dusay,
abril, 495, 1 lliura, 14 sous, 1/2; dita Dusay,
maig, 345, 5 lliures, 2 1/2; dita Dusay, juliol,
322, 11 lliures, 5 sous, 9; dita Dusay, agost,
143, 19 lliures, 17 sous, 6 1/2; cònjuges Sala y
Graells, juliol, 1354, 25 lliures; dits cònjuges
Sala y Graells, juliol, 1564, 25 lliures: 203 lliures, 14 sous, 10.

9v

Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 25 de maig 1682.
Joan Bonaventura de Gualbes, juliol, 1276, 2
lliures, 10 sous, 11; convent de Valldonsella,
juny, 340, 4 lliures, 10 sous, 6; causa pia de Clara Coch, octubre, 124, 12 lliures; capellania de
Santa Madalena, octubre, 849, 6 lliures, 8 sous;
donna Eleonor de Agullana, abril, 441, 8 lliures, 10 sous, 3; causa pia de Anna Porciolas, octubre, 987, 4 lliures, 14 sous, 6; convent de
Santa Catherina, setembre, 9, 34 lliures, 1 sou,
9; dit convent de Santa Catherina, setembre,
1124, 70 lliures; Cerveró, mercader, mars, 651,
20 lliures, 2 sous, 8; presos de las càrcers reals,
agost, 724, 6 lliures; convent del Carme, setembre, 1173, 10 lliures; hospital de Santa Creu,
setembre, 740, 100 lliures; comunitat de Sant
Pere, mars, 473, 15 lliures; abadessa y sagristana de Valldonsella, setembre, 190, 6 lliures, 5
sous; Salví Pol, octubre, 999, 85 lliures; administradors de Sant Sever, desembre, 31, 6 lliures, 1 sou, 5; administradors de las càrcers reals,
mars, 464, 10 lliures; comunitat de Sant Joan,
febrer, 160, 7 sous, 11 1/2; Madalena Fàbregas y
Quintana, abril, 697, 30 lliures; comunitat de
Sant Pere, mars, 554, 20 lliures; confraria de
Nostra Senyora de la Concepció, desembre,
114, 4 lliures, 16 sous; aniversaris comuns de la
seu, juny, 1, 90 lliures, 18 sous, 2; causa pia de
Garau Vilana, mars, 152, 16 lliures; comunitat
de Santa Maria del Mar, juliol, 1245, 12 lliures,
2 sous, 6; convent de Sant Geroni de la Murtra,
maig, 113, 7 lliures, 6 sous, 4; convent de Gerusalem, setembre, 71, 250 lliures: 832 lliures,
16 sous.

s.n.r

Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta al primer de juliol 1683. Capellania de Nostra Senyora en sa capella d’en Marcús, desembre,
159, 5 lliures; Pere Pau Canyadell, agost, 899,
50 lliures; Madalena Móra, juliol, 954, 5 lliures,
4 sous; Joseph Bru y Banyuls, juliol, 139, 3 lliures, 17 sous, 4; dit Bru, agost, 354, 10 lliures, 6
sous, 2; dit Bru, octubre, 438, 1 lliura, 10 sous;
dit Bru, novembre, 95, 9 lliures, 6 sous, 8; don
Bernat de Foxà, febrer, 113, 100 lliures; benefici de Nostra Senyora del Roser fundat en Xerta,
abril, 357, 10 lliures; don Anton Copons y Grimau, setembre, 193, 30 lliures: 225 lliures, 4
sous, 2.
Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta al primer de juliol
1683. Don Diego des Palau, juliol, 1237, 6
lliures; donna Eleonor de Agullana y Sebater,
janer, 266, 3 lliures, 5 sous, 7 1/2; comunitat de
Sant Pere, febrer, 16, 10 lliures, 4 sous, 6 1/2;
hospital de la vila de Tremp, mars, 354, 8 lliures; convent de Santa Catherina, maig, 328, 5
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lliures, 18 sous, 1 1/2; comunitat de Sant Andreu
de la Selva, setembre, 595, 11 lliures; benefici
de Santa Anna y Santa Ignès, abril, 207, 4 lliures; obrers de Sant Miquel, octubre, 659, 1 lliura, 10 sous; donna Caterina de Ivorra, maig,
395, 9 lliures, 1 sou, 10; donna Caterina de
Salbà, novembre, 618, 30 lliures; comunitat de
Vilafranca, amrs, 136, 7 lliures, 10 sous; comunitat de Santa Maria del Mar, setembre, 51, 50
lliures; la dita comunitat, setembre, 87, 10 lliures; la dita comunitat, juny, 581, 4 lliures, 8;
// s.n.v // la dita comunitat de Santa Maria, juny,
130, 2 lliures, 4 sous; la dita comunitat, agost,
485, 4 lliures, 10 sous, 11; causa pia de Antoni
Boý, juliol, 700, 12 lliures, 7; benefici Sant Dalmau i Sant Jordi, febrer, 267, 40 lliures, 17
sous, 2; causa pia de Galceran de Copons, abril,
468, 3 lliures, 2 sous, 6; causa pia de Barthomeu Reich, novembre, 148, 5 lliures; benefici
de Sant Miquel y Sant Gabriel en Solsona, abril,
487, 1 lliura, 11 sous, 3; Capítol de la seu de
Barcelona, juny, 190, 1 lliura, 5 sous, 7; Pia Almoyna de la seu, 292 lliures, 1 sou; aniversaris
comuns de la seu de Barcelona, janer, 92, 19
lliures, 12 sous, 1 1/2; caritat de la seu, juliol,
375, 4 lliures, 17 sous; aniversaris comuns de la
seu de Barcelona, setembre, 606, 40 lliures; aniversaris comuns y l’hospital de Santa Creu, febrer, 59, 20 lliures, 8 sous, 4; hospital general,
octubre, 647, 7 lliures, 8 sous, 1/2; dit hospital y
altres, juny, 622, 14 lliures, 1 sou, 3; confraria
de Nostra Senyoria de la Concepció, octubre,
820, 15 lliures, 2 sous; convent de Pedralbes,
octubre, 979, 5 lliures; pubills Carcers y Cohuvarem, juny, 960, 11 lliures, 10 sous; causa pia
de Jover, mars, 519, 28 lliures, 10 sous; convent de Sant Daniel de Gerona, abril, 365, 16
lliures; convent de Gerusalem, agost, 697, 10
lliures; dit convent de Gerusalem, juny, 279, 1
lliura, 16 sous, 9; dit convent de Gerusalem,
maig, 458, 3 lliures, 15 sous; convent de las
Madalenas, abril, 210, 12 lliures; Marianna
Martines, mars, 649, 20 lliures, 2 sous, 8; comunitat de Sant Pere, desembre, 376, 12 lliures, 14 sous, 6; dona Gerònima Dusay, setembre, 796, 150 lliures; dita dona Gerònima
Dusay, mars, 360, 115 lliures; administradors
de Sant Sever, mars, 185, 11 lliures, 1 sou, 5;
// s.n.r // Joan Ferrer de Gualbes, juliol, 1231,
10 lliures; convent de Sant Geroni de la Vall de
Ebron, agost, 949, 10 lliures, 10 sous; dit convent, agost, 93, 37 lliures, 4 sous, 11; don Manuel Senmanat, janer, 174, 4 lliures, 13 sous, 9;
benefici de Sant Ambròs y Sant Gabriel en Sent
Just, abril, 535, 10 lliures, 8 sous, 4; causa pia
de Bernat Roig, novembre, 438, 16 sous, 8; sagristana de Valldonsella, octubre, 386, 1 lliura,
7 sous, 2; convent de Junqueres, novembre,
674, 10 lliures; convent de Junqueres, agost,
197, 18 lliures; dit convent de Junqueres, octu-

[ 1698 ]

[ 1698 ]

bre, 484, 50 lliures; benefici de Sant Ilari, novembre, 828, 20 lliures; capellania de Joan
Aguilar, juliol, 474, 14 lliures, 10 sous, 11; benefici de Sant Salvador y Sant Joan, octubre,
76, 5 lliures, 18 sous, 3; comunitat de Sant Miquel, setembre, 933, 44 lliures; Companyia de
Jesús, agost, 606, 4 lliures, 19 sous; convent de
las Gerònimas, janer, 55, 44 lliures; confraria de
Sant Nicolau, juliol, 1449, 7 lliures, 14 sous;
convent del Carme, abril, 187, 20 lliures; sagristana del convent de Junqueres, agost, 925,
30 lliures; comunitat de Sant Joan, mars, 600,
12 lliures, 12 sous; convent de Valldonsella,
agost, 322, 36 lliures; causa pia de Constansa
Alabès, juny, 43, 9 lliures, 1 sou, 9; causa pia de
Galceran Copons, mars, 313, 12 lliures; convent de Santa Caterina, janer, 199, 4 lliures, 19
sous, 4 1/2; convent de Montserrat, desembre,
326, 13 lliures, 1 sou, 2; Joan Batista de Viera y
altres de Civilla, octubre, 989, 85 lliures;
// s.n.v // administradors del hospital general,
abril, 578, 50 lliures; dit hospital, octubre, 217,
60 lliures: 1725 lliures, 11 sous, 5.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta al primer de desembre 1685. Erasme de Lana y Fontanet, juliol, 1373, 30 lliures; Eulària Milsocós
y Maria Mariner, octubre, 931, 10 lliures, se adverteix que de dit censal no se ha feta la partida
per no tocar a las ditas lo preu y no trobar-se los
hereus de qui especta; Joan Batista Aguilera, setembre, 1170, 15 lliures; doctor Benet Mas y
Enveja, mars, 413, 20 lliures; Pera Màrtir Descallar y doctor Joseph Comerma, setembre,
1270, 105 lliures; Mathias Amell, febrer, 348,
10 lliures; dit Amell, febrer, 357, 5 lliures; don
Francisco de Miquel y Descallar, juliol, 1130,
14 lliures, 7 sous, 7; benefici de Nostra Senyora
en Santa Maria del Mar, agost, 533, 9 lliures,
10 sous, 11; Maria Lleonart y Bertran, mars,
337, 20 lliures; dita Lleonart, agost, 828, 25
lliures; la dita Lleonart, juliol, 533, 15 lliures; la
dita Lleonart, maig, 639, 4 lliures, 15 sous; don
Ramon Codina, setembre, 252, 30 lliures; dit
don Ramon Codina, setembre, 452, 9 lliures,
10 sous; dona Mariàngela Olzina, juny, 680, 10
lliures, 18 sous, 9; dita Olsina, febrer, 133, 4
lliures, 10 sous, 8; dita Olsina, abril, 135, 3 lliures, 14 sous; dita Olsina, abril, 142, 6 lliures;
dita Olsina, maig, 187, 5 lliures, 14 sous, 7 1/2;
dita Olsina, desembre, 355, 8 lliures, 4 sous,
11; // s.n.r // dita Olsina, setembre, 121, 15 lliures, 10 sous, 10; dita Olsina, setembre, 422, 15
lliures: 352 lliures, 17 sous, 3 1/2.
Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta al primer de desembre 1685. Hospital general de Santa Creu,
agost, 449, 26 lliures, 14 sous, 1; dit hospital,
1700

juny, 65, 16 lliures; dit hospital, juliol, 472, 2
lliures, 5 sous, 6; dit hospital, setembre, 341,
78 lliures; dit hospital, juliol, 40, 13 lliures, 12
sous, 8; dit hospital, octubre, 874, 20 lliures;
dit hospital, agost, 920, 28 lliures, 10 sous; dit
hospital, febrer, 208, 10 sous, 5; dit hospital,
mars, 586, 5 lliures; dit hospital, juliol, 1348,
40 lliures; bassí dels pobres vergonyants de Sant
Pere, setembre, 125, 2 lliures, 11 sous, 3; causa
pia de Sebastià Bret, juliol, 127, 1 lliura, 8 sous,
1 1/2; causa pia de Sagimon Farreras, janer, 389,
50 lliures; convent de Gerusalem, juny, 734, 11
lliures, 7 sous, 3 1/2; dit convent, setembre, 176,
6 lliures; dit convent, setembre, 465, 2 lliurs;
causa pia de Bernat Roig, juny, 304, 6 lliures,
16 sous, 4; convent de Sant Geroni de la Vall de
Ebron, janer, 231, 4 lliures, 13 sous, 9; lo dit
convent de Sant Geroni, mars, 33, 15 lliures;
dit convent, novembre, 51, 11 lliures; dit convent, mars, 453, 3 lliures, 6 sous, 8; dit convent,
setembre, 516, 22 lliures, 2 sous; dit convent,
juny, 805, 27 lliures, 9 sous; // s.n.v // Joan Ferrer de Gualbes, abril, 639, 25 lliures; dit Gualbes, juliol, 1566, 1 lliura, 5 sous; comunitat de
Santa Maria, juny, 376, 7 lliures, 13 sous, 11;
dita comunitat de Santa Maria, octubre, 830,
35 lliures; causa pia de Ramon Camps, abril,
156, 15 lliures; don Francisco Sunyer, janer,
297, 6 lliures, 16 sous, 7; dit Sunyer, febrer,
180, 5 lliures; dit Sunyer, janer, 496, 1 lliura;
dit Sunyer, mars, 609, 10 lliures; col·legi de
Sant Martí ça Costa, mars, 538, 51 lliures; caritat de la seu, mars, 489, 15 lliures; dita caritat,
octubre, 87, 3 lliures; aniversaris comuns de la
seu de Vich, setembre, 263, 33 lliures, 18 sous,
9 1/2; Capítol de la seu, maig, 338, 3 lliures;
obrers menors de la seu, setembre, 697, 7 lliures; dits obrers, juliol, 889, 13 lliures, 12 sous,
8; hospital de Sant Sever, novembre, 360, 3
lliures, 5 sous; dit hospital, febrer, 40, 2 lliures,
7 sous, 3; dit hospital, agost, 940, 2 lliures, 12
sous, 11; almoyna de la seu, desembre, 316, 11
lliures, 13 sous, 4; convent de Santa Clara, abril,
262, 3 lliures; convent de Sant Pere, maig, 766,
5 lliures, 16 sous, 2; dit convent de Sant Pere,
maig, 23, 4 lliures, 10 sous, 11; dit convent de
Sant Pere, setembre, 529, 15 lliures; dit convent de Sant Pere, setembre, 287, 16 lliures, 7
sous, 6; convent de Santa Clara, setembre, 291,
18 lliures, 10 sous; dit convent de Santa Clara,
juny, 94, 11 lliures, 7 sous, 2; dit convent de
Santa Clara, setembre, 312, 7 lliures, 2 sous, 2
1/ ; causa pia de Bernabé Icart, agost, 853, 26
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lliures; // s.n.r // dita causa pia, mars, 527, 75
lliures; benefici de Sant Miquel de la iglésia de
Sant Miquel, agost, 214, 32 lliures; dona Maria
Amat y Despalau, febrer, 322, 10 lliures; hospital de Misericòrdia, setembre, 886, 10 lliures;
convent de Montalegre, agost, 84, 22 lliures;
col·legi de predicadors de Solsona, setembre,

62, 4 lliures; dit col·legi, febrer, 138, 50 lliures;
comunitat de Sant Just y Sant Pastor, octubre,
566, 2 lliures; capella del Palau de la Comptessa, janer, 95, 15 lliures; don Anton de Paguera,
setembre, 909, 50 lliures; bassí del(s) vergonyants de Nostra Senyora del Pi, juliol, 1533, 21
lliures; don Joseph Amigant, juliol, 124, 10
lliures; cònsols de la confraria dels blanquers,
novembre, 777, 13 lliures, 4 sous, 10; convent
de Carmelitas Descalsas, maig, 675, 3 lliures;
administradors del col·legi de Sant Sever, octubre, 520, 22 lliures, 10 sous; dits administradors, octubre, 423, 3 lliures, 2 sous, 6; dits administradors, agost, 750, 13 lliures; dits
administradors, octubre, 145, 10 lliures; dits
administradors, setembre, 270, 15 lliures; dits
administradors, agost, 244, 5 lliures, 6 sous, 3;
dits administradors, octubre, 223, 20 lliures;
administradors de la escolania de Berengari, octubre, 836, 50 lliures; Francisco Puigdesalit,
agost, 385, 9 lliures, del sobredit censal de de
Puigdesalit no és deposat lo preu; confraria de
Sant Nicolau, setembre, 955, 25 lliures; iglésia
col·legiata de Santa Anna, juny, 491, 5 lliures, 5
sous; dona Eleonor de Agullana, desembre,
312, 9 lliures; la dita de Agullana, maig, 616,
30 lliures; causa pia de Berenguer Riba, juliol,
1265, 3 lliures; hereus de Gerònim Pastor, janer, 87, 6 lliures, 10 sous; // s.n.v // doctor Diego Martínez y de Folcràs, juliol, 1524, 30 lliuras; convent de Nostra Senyora de la Mercè,
juliol, 136, 5 lliures, 12 sous, 6; convent de
Sant Agostí, janer, 566, 3 lliures, 14 sous; dit
convent de Sant Agostí, abril, 400, 1 lliura, 3
sous; convent de Nostra Senyora de Montserrat, desembre, 87, 25 lliures; capellania de Sant
Joan y Santa Margarida en Santa Maria, octubre, 181, 3 lliures; confraria de Nostra Senyora
de la Concepció, abril, 524, 4 lliures, 13 sous,
9; dita confraria, juliol, 789, 18 lliures, 4 sous
10; absoltas las pensions fins part de 1663, Joseph Prats y Morillo, juliol, 1470, 50 lliures; benefici de Santa Anna en la capella de Nostra Senyora de la Concepció, maig, 491, 31 lliures;
convent de Valldonsella, setembre, 187, 5 lliures; dit convent, febrer, 124, 1 lliura, 13 sous, 9
1/ ; Anna de Miralles, octubre, 940, 5 lliures;
2
rector del col·legi de la Companyia de Jesús,
novembre, 305, 7 lliures; comunitat de Sant
Miquel, febrer, 293, 4 lliures, 10 sous, 11; dita
comunitat, mars, 340, 5 lliures, 18 sous, 2; convent de Santa Catherina, abril, 246, 40 lliures;
dit convent, juny, 466, 2 lliures, 9 sous, 5 1/2;
causa pia de Riembau, juliol, 846, 20 lliures;
causa pia de Pere Seguer, setembre, 579, 35
lliures; degà de la seu, agost, 257, 25 lliures;
convent del Carme, setembre, 472, 2 lliures, 10
sous; comunitat de Sant Joan de Lleyda, desembre, 196, 6 lliures; convent de Junqueres, mars,
128, 3 lliures, 2 sous, 6; Gerònima Duzay,

maig, 47, 20 lliures, 9 sous, 1; benefici de Sant
Ipòlit en la seu, agost, 431, 3 lliures, 19 sous, 4;
dona Maria Cruÿlles, maig, 566, 13 lliures; Honofre Llobet, juliol, 399, 3 lliures, 2 sous, 6;
convent de Mínimas, novembre, 683, 15 lliures; // s.n.r // comunitat de Santa Maria, maig,
601, 2 lliures, 2 sous; comunitat de Pedralbes,
agost, 462, 21 lliures, 7 sous, 9; comunitat del
Pi, juny, 592, 6 lliures, 10 sous, 8 1/2; successors
de Agustí Pexau y Sanjust, juliol, 646, 6 lliures,
5 sous; dits successors, juliol, 603, 14 lliures, 1
sou, 3; convent de Montesion, setembre, 918,
10 lliures; causa pia de Anthoni Matheu, agost,
318, 25 lliures; doctor Joseph Ximenes, agost,
620, 20 lliures; convent de las Madalenas, octubre, 1, 7 lliures, 19 sous, 1; dona Theresa Caldés, abril, 274, 10 lliures; causa pia de Copons,
agost, 221, 12 lliures; convent dels Àngels, setembre, 631, 15 lliures; comunitat del Pi, octubre, 609, 5 lliures; dona Theresa de Homdedéu, setembre, 221, 27 lliures, 7 sous, 4: 1873
lliures, 2 sous, 1/2.
Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 31
de juliol 1686. Don Geroni de Miquel, febrer,
162, 4 lliures, 8 sous, 1; dit de Miquel, febrer,
191, 4 lliures, 8 sous, 1; dit de Miquel, febrer,
195, 6 lliures, 5 sous; dit de Miquel, febrer,
156, 4 lliures, 19 sous, 3 1/2; dit de Miquel,
juny, 447, 1 lliura, 19 sous, 2; dit de Miquel,
novembre, 296, 6 lliures, 3 sous, 9; dit de Miquel, octubre, 745, 15 lliures; administradors
de la capella de Sant Sever, juliol, 1419, 50 lliures; dits administradors, janer, 453, 5 lliures;
dits administradors, juliol, 1257, 15 lliures: 113
lliures, 2 sous, 4 1/2.
s.n.v

1701

Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 31 de juliol 1686.
Don Ramon sa Garriga, mars, 562, 50 lliures;
lluminària del Sanctíssim Sagrament en al seu,
novembre, 149, 40 lliures; convent de Montesion, maig, 564, 6 lliures, 5 sous; dit convent,
setembre, 364, 20 lliures, 10 sous; no és deposat lo preu, dit convent, maig, 274, 7 lliures, 15
sous, 6; capellania del Sant Sepulcra en la seu,
maig, 167, 4 lliures; dona Eulària Alemany, setembre, 965, 10 lliures; administradors del
col·legi de Sant Sever, setembre, 137, 14 lliures,
1 sou, 3; dits administradors, desembre, 128, 6
lliures; hospital general de Santa Creu, maig,
433, 23 lliures, 7 sous, 8; dit hospital, setembre, 196, 10 lliures; dit hospital, octubre, 769,
30 lliures; dit hospital, juny, 331, 1 lliura, 7
sous, 2; dit hospital y lo de Sant Llàtzer, octubre, 8, 11 lliures, 7 sous, 3; col·legi de Sant
Martí Sacosta, janer, 553, 10 lliures; absoltas
part de pencions confraria de Sant Nicolau de
Cervera, janer, 250, 40 lliures, 8 sous, 7; comu-
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nitat de Santa Maria del Mar, maig, 384, 6 lliures, 7 sous, 2; dita comunitat, juny, 326, 5 lliures, 12 sous, 11; dita comunitat, janer, 311, 7
lliures, 8 sous, 9; dita comunitat, janer, 19, 45
lliures, 9 sous, 1; dita comunitat, setembre,
462, 20 lliures; capbrever de Vich, juliol, 499,
18 lliures, 5 sous, 7 1/2; administradors de las joyas de dona Caterina de Vilanova, novembre,
523, 45 lliures, 9 sous, 1; convent de Sant Pere,
juliol, 485, 1 lliura, 2 sous, 9; // s.n.r // comunitat del Pi, juliol, 570, 1 lliura, 11 sous, 3; dona
Eleonor de Agullana, maig, 79, 50 lliures; convent de Santa Catherina, janer, 333, 11 lliures,
10 sous, 4; convent de Junqueres, maig, 683,
10 lliures; dit convent de Junqueres, febrer, 13,
5 lliures; Francisco Puigdesalit, agost, 1000, 10
lliures; causa pia de Damià Andreu, desembre,
380, 25 lliures, 2 sous; capellania de Sant Joan
Batista en Sant Andreu, mars, 130, 8 lliures;
successors de Bernat Sala, setembre, 1167, 15
lliures; dits successors, juliol, 388, 3 lliures, 10
sous; convent dels Àngels, janer, 433, 7 lliures,
10 sous; dit convent, janer, 383, 2 lliures, 10
sous; convent de Santa Clara, abril, 258, 4 lliures, 11 sous, 6; convent de Sant Geroni, juny,
352, 1 lliura; convent de Montalegre, setembre,
513, 1 lliura, 15 sous; dona Ignàsia Cruÿlles,
juny, 640, 2 lliures, 7 sous, 4; causa pia del canonge Lloteras, janer, 196, 11 lliures, 11 sous,
3; caxa comuna de Banyolas, abril, 106, 5 lliures, 10 sous; col·legi de Sant Martí Sacosta,
agost, 839, 100 lliures; lo dit col·legi agost,
843, 50 lliures; Anna Falguera, janer, 577, 25
lliures; causa pia de Ferrer y Bret, maig, 635, 6
lliures; Joseph Fontanella, setembre, 1179, 14
lliures; convent de Gerusalem, juny, 825, 4 lliures; comunitat de Pedralbes, agost, 552, 9 lliures, 5 sous, 8: 729 lliures, 10 sous, 4.
s.n.v

Condonats. Extracció dels censals dels acreadors que han condonat las pencions feta als 11
de setembre 1687. Capallania de Sant Joan Batista en Granollers, juliol, 708, 15 lliures, 12
sous, 6; don Dalmau Copons, janer, 294, 45
lliures; doctor Diego Martines, abril, 153, 8
lliures; dit Martines, janer, 163, 2 lliures, 19
sous, 6; dit Martines, abril, 43, 5 lliures; dit
Martines, maig, 205, 2 lliures, 10 sous, 10 1/2;
dit Martines, juny, 402, 4 lliures, 1 sou, 9; dit
Martines, juliol, 578, 13 lliures, 6; dit Martines,
octubre, 24, 2 lliures, 10 lliures, 10; don Fèlix
Ferran, octubre, 674, 25 lliures, 10 sous; dit
don Felip Ferran, setembre, 1243, 10 lliures;
dit Ferran, setembre, 1260, 30 lliures; dit Ferran, abril, 78, 1 lliura, 2 sous, 6; dit Ferran,
juny, 437, 8 lliures, 8 sous, 5 1/2; dit Ferran, novembre, 492, 5 lliures; don Joan Pau Rexach,
setembre, 900, 50 lliures: 229 lliures, 0 sous, 3
1/ .
2
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Extracció dels censals dels acreadors que no han
condonat las pencions feta als 11 de setembre
1687. Capellania o benefici de las sinch llagas
en Vich, juliol, 1038, 13 lliures, 8 sous, 6; convent de Sant Geroni de la Murtra, octubre, 719,
15 lliures; convent de Sant Geroni del Ebron,
maig, 572, 15 lliures; dit convent del Ebron, juliol, 733, 14 lliures, 8 sous; dit convent, juliol,
1100, 3 lliures, 5 sous, 5; capellania de Sant Sepulcra en Vich, juliol, 960, 9 lliures, 3 sous, 8;
// s.n.r // administradors del col·legi de Sant Sever, juliol, 934, 25 lliures, 10 sous; dits administradors, octubre, 139, 16 lliures; dits administradors, agost, 364, 16 lliures, 10 sous;
hereus de Bernat Sala, desembre, 389, 13 lliures, 12 sous, 8; dits hereus, octubre, 553, 8 lliures, 10 sous; doctor misser Miquel Grimosachs,
maig, 724, 10 lliures; Anna Mirallas, maig, 658,
7 lliures, 10 sous; almoyna de la seu, abril, 545,
14 lliures, 1 sou; obrers de la seu, juliol, 805, 13
lliures, 12 sous, 8; administradors de las càrcers
reals, agost, 125, 8 lliures, 17 sous, 4; comunitat de Santa Maria, desembre, 170, 9 lliures, 17
sous, 10; dita comunitat de Santa Maria, agost,
822, 50 lliures; obrers de Santa Maria del Mar,
agost, 338, 2 lliures, 1 sou, 10 1/2; administradors del bassí dels pobres vergonyants de Santa
Maria, juliol, 1044, 5 lliures; dits administradors, setembre, 319, 15 lliures; Capítol de Santa Anna, agost, 499, 19 lliures; aniversaris de
Santa Anna, desembre, 335, 1 lliura, 5 sous;
convent de Montesion, maig, 660, 1 lliura, 11
sous, 6; dit convent, mars, 625, 15 lliures;
obrers de Sant Miquel, abril, 661, 23 lliures, 6
sous, 8; comunitat de Sant Miquel, agost, 490,
13 lliures; dita comunitat, octubre, 312, 5 lliures, 7 sous, 6; dita comunitat, novembre, 170,
12 lliures; convent de Valldonsella, setembre, 1,
19 lliures, 1 sou, 9 1/2; dit convent de Valldonsella, agost, 1, 20 lliures, 9 sous, 2; dit convent de
Valldonsella, mars, 310, 17 lliures, 15 sous, 1
1/ ; causa pia de Bernabé Icart, maig, 237, 9 lliu2
res, 15 sous, 10; causa pia de Montanyans, janer, 216, 12 lliures, 10 sous; hospital general,
juliol, 694, 9 lliures, 13 sous, 3; // s.n.v // dit
hospital, febrer, 49, 4 lliures, 10 sous, 10; dit
hospital, octubre, 916, 30 lliures; administradors del bassí dels vergonyants de Santa Maria,
novembre, 689, 40 lliures; col·legi de la Companyia de Jesús en Barcelona, mars, 369, 50
lliures; convent dels Àngels, maig, 791, 30 lliures; rector de Sant Feliu de Codinas, juliol, 175,
1 lliura, 11 sous, 4 1/2; Marianna Marí y Genovès, novembre, 605, 7 lliures, 10 sous; aniversaris comuns de la seu de Girona, janer, 302,
12 lliures, 10 sous; dits aniversaris, juny, 91, 4
lliures; capellania de Sant Anthoni y Sant Andreu, juliol, 1228, 22 lliures; successors de Rafel Bonaventura de Gualbes, juliol, 861, 23 lliures, 16 sous, 5; don Anton de Paguera, agost,

1035, 15 lliures, 18 sous, 3; dit Paguera, mars,
213, 1 lliura; convent de Pedralbes, novembre,
133, 4 lliures, 10 sous; convent de Sant Pere,
maig, 758, 8 lliures; dit convent de Sant Pere,
maig, 90, 22 lliures, 14 sous, 6 1/2; ratensera de
dit convent, juny, 283, 1 lliura, 4 sous, 1; comunitat de Sant Pere, maig, 706, 19 lliures;
causa pia de Estafenia Ferrer y Bret, febrer, 7,
24 lliures, 10 sous, 6; dita causa pia, maig, 277,
12 lliures, 10 sous; col·legi de Sant Martí Sacosta, janer, 531, 15 lliures; convent de Sant Salvador de Breda, novembre, 185, 11 lliures; Anna
Maria Vidal, setembre, 522, 10 lliures; convent
de Santa Caterina, juliol, 1425, 15 lliures; dona
Maria de Corbera, Blanes y Sant Climent, juliol,
23, 4 lliures, 10 sous , 11: 857 lliures, 11 sous,
9.
s.n.r

En virtut de deliberacions fetas a 15 de juliol y
22 de agost 1671, dona Altília Ferriol, viuda, ha
absolt al General tant en preu com an pencions
un censal de penció 10 lliures, continuat en lo
capbreu de octubre, foli 887: 10 lliures
Ítem altre censal penció 6 lliures continuat en lo
capbreu de abril, foli 593, 6 lliures; ítem altre
censal penció 16 sous continuat en lo dit capbreu de abril, foli 379, 16 sous: suman en penció 198 lliures, 10 sous, 3.
Nota: que ab la concòrdia firmada per don
Francisco Marí y Genovès ab lo General, per
rahó de las quantitats que Joan Ribes restà debitor al General, lo dit Marí y Genovès per pagar y
satisfer al General onse mil lliures a bon compte
del dèbit de dit Ribes ha absolt al General eo
compensat las pencions a dit Marí degudas, de
diferents dels censals cobra del General. Y en
virtut de deliberació feta a 2 de mars 1697, se
ha fet nota en los capbreus de dita absolució de
pencions. Y per estar notat en los tres pochs de
capbreus del General no·s continuan dits censals ab lo present.

Segueixen-se alguns censals que se són absolts y
difinits al General en virtut de deliberacions
com de concòrdias.
Ab acte rebut en poder del ajudant primer de
escrivà major als 20 de juny 1677 per don
Gerònim de Magarola, doctor de la Real Audiència, y per lo doctor Miquel Grimosachs,
ciutedà honrrat de Barcelona, le firmà diffinició
dels censals avall mencionats, tant en los preus
com en las pencions de ells degudas: Primo censal, janer, foli 270, penció 1 lliura, 14 sous, 4;
ítem censal, mars, 203, penció 7 lliures; ítem
censal, juny, 532, penció 2 lliures, 4 sous, 7;
ítem censal, juny, 539, penció 1 lliures, 15 sous,
5; ítem censal, octubre, 495, penció 6 lliures;
ítem censal, octubre, 528, penció 7 lliures, 10
sous; ítem censal, febrer, 261, penció 25 lliures,
14 sous, 11; ítem censal, febrer, 400 penció, 10
lliures; ítem censal, juliol, 188, penció 5 lliures,
15 sous; ítem censal, juliol, 828 penció, 30 lliures; ítem censal, agost, 988, penció 30 lliures;
ítem censal, agost, 991, penció 15 lliures; ítem
censal, setembre, 722, penció 9 lliures.

s.n.r

Ab acte de concòrdia firmada entre los molt
il·lustres senyors deputats ab los hereus y successors de misser Bernat Sala, en poder del
scrivà major del // s.n.v // General als 20 juny
1673, dits hereus han absolt y difinit al General
un censal de penció 30 lliures, continuat en lo
capbreu de octubre, foli 505, tant en lo preu
com en las pencions: 30 lliures.
Ítem han absolt dits hereus al General lo preu
tantsolament de altre censal de penció 8 lliures,
10 sous, que als 7 de octubre rebian de dit General continuat en lo capbreu de octubre, foli
553, ab reserva de cobrar las pencions de aquell
alashoras fins lo dia de la concòrdia de degudas:
8 lliures, 10 sous.

1703

Suma general del que inportan en penció los
censals extrets en las extraccions fetas fins lo any
1687, inclusive. Primo los censals que se han
condonat y absolt las pencions o de la extracció
de 13 de abril 1671, importan en penció: 801
lliures, 19 sous, 7; ítem condonats de la extracció de 6 de abril 1672 en penció: 656 lliures, 11
sous, 5; ítem condonats en la extracció de 2
maig 1673 en penció: 751 lliures, 10 sous, 10
1/ ; ítem condonats en la extracció de 12 juliol
2
1674, en penció: 138 lliures, 7 sous, 1 1/2; ítem
condonats en la extracció de 20 novembre
1679, en penció: 180 lliures, 17 sous, 10 1/2;
ítem condonats en la extracció de 12 juliol
1680, en penció: 646 lliures, 1 sou, 9 1/2; ítem
condonats en la extracció de 15 maig 1681, en
penció: 29 lliures, 3 1/2; ítem condonats en la extracció de 25 maig 1682, en penció: 203 lliures,
14 sous, 10; ítem condonats en la extracció del
1 juliol 1683, en penció: 225 lliures, 4 sous, 2;
ítem condonats en la extracció del 1 desembre
1685, en penció: 352 lliures, 7 sous, 3 1/2; ítem
condonats en la extracció de 31 de juliol 1686,
en penció: 113 lliures, 2 sous, 4 1/2; ítem condonats en la extracció de 11 setembre 1687, en
penció: 229 lliures, 7 1/2. Suman en penció los
censals condonats: 4328 lliures, 8 sous, 3.
Censals dels quals los acreadors van cobrant las
pencions extrets en ditas extraccions. Primo no
condonats en la extracció de 13 abril 1671, en
penció: 817 lliures, 6 sous; ítem no condonats
en la extracció de 6 abril 1672, en penció: 576
lliures, 15 sous; ítem no condonats en la extrac-
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ció de 2 maig 1673, en penció: 593 lliures, 5
sous, 3; ítem no condonats en la extracció de 12
juliol 1674, en penció: 405 lliures, 8 sous, 8;
ítem no condonats en la extracció de 20 novembre 1679, en penció: 716 lliures, 19 sous, 6
1/ ; ítem no condonats en la extracció de 12 ju2
liol 1680, en penció: 651 lliures, 19 sous, 9 1/2;
ítem no condonats en la extracció de 15 maig
1681, en penció: 505 lliures, 8 sous, 9; ítem no
condonats en la extracció de 25 maig 1682, en
penció: 832 lliures, 16 sous; ítem no condonats
en la extracció de 1 juliol 1683, en penció:
1725 lliures, 11 sous, 5; ítem no condonats en
la extracció de 1 desembre 1685, en penció:
1873 lliures, 2 sous, 1/2; ítem no condonats en la
extracció de 31 juliol 1686, en penció: 729 lliures, 10 sous, 4; ítem no condonats en la extracció de 11 de setembre 1687, en penció: 857
lliures, 11 sous, 7. Suman en penció los censals
no condonats: 10.286 lliures, 14 sous, 6 1/2. Suman los difinits que no són estats extrets en
penció: 198 lliures, 10 sous, 4. Suma general de
tots junts en penció: 14.813 lliures, 13 sous, 1.

101
/10r

10v

50.
Memoriala dels censals faltan a despatxar y ferse diffinició dels extrets en las extraccions fetas
en la present casa de la Diputació, y los que se
aniran despatxant se notarà al marge que són
soltats los preus de aquells.
Extracció de 13 de abril 1671. Relació a 15 de
juny 1673, capella del Palau de la comptessa, janer, foli 247, fou deposat lo preu ab alberà número 3 de 15 de octubre 1672: 5 lliures.
Extracció de 6 de abril 1672. Relació a 11 de
abril 1673, causa pia de Vilana, janer, 305, fou
deposat lo preu a 22 de octubre 1672: 15 lliures; dita extracció. Relació a 27 juny 1673,
dona Albínia Camps, agost, 401, fou deposat lo
preu a 18 juny 1672: 15 lliures; relació 31 janer
1673, condonat, donna Madrona Taverner,
maig, 143, fou deposat lo preu a 22 juny 1672:
3 lliures, 19 sous.
Extracció de 12 de juliol 1674. Relació 10 juliol
1675, successors de Bernat Valencàs, juliol,
536, fou deposat lo preu als 16 febrer 1675: 11
lliures; relació 5 juny 1675, donna Maria Temarit y Carcer, octubre, 536, deposat als 5 de maig
1681; relació 10 juliol 1675, comunitat del Pi,
abril, 747, deposat a 20 febrer 1675, 5 lliures.

a. memorial intercalat entre els folis 100v-101r del trienni
1698-1701.
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Extracció 20 novembre 1679. Relació 5 abril
1680, condonat, don Lluís de Soler y Paguera,
maig, 269, deposat a 28 febrer 1680: 6 lliures;
líbero, causa pia de Isabel Rosés, desembre,
235, deposat als 20 mars 1680: 3 lliures, 11
sous, 10 1/2; relació 3 juliol 1680, dona Estàsia
Ros y de Millàs, novembre, 213, deposat als 23
mars 1680: 20 lliures; relació 15 juny 1680, comunitat de Sant Miquel, maig, 783, deposat als
23 mars 1680: 9 lliures; relació 6 juny 1680,
convent de Jerusalem, octubre, 355, deposat a
20 mars 1680: 5 lliures, 5 sous, 3 lliures.
Extracció de 12 de juliol 1680. Relació 21 febrer de 1681, soltat, Honofre Llobet, juny,
235, deposat als 29 novembre 1680: 3 lliures.
Extracció de 15 de maig 1681. Relació a 3 octubre 1681, soltat, don Anton Ferran, desembre, 222, deposat a 3 setembre 1681: 2 lliures,
16 sous; líbero, soltat, convent de Valldonsella
y Montssion, febrer, 52, deposat 9 setembre
1681: 7 lliures, 14 sous, 10; líbero, soltat, benefici de Sant Miquel de Bustins, juny, 529, deposat 9 setembre, 1681: 2 lliures, 18 sous, 9 1/2;
relació 3 octubre 1681, hospital de Sant Sever,
febrer, 311, deposat 9 setembre 1681: 2 lliures,
12 sous, 9.
Extracció 25 maig 1682. Relació 2 agost 1682,
convent de Valldonsella, juny, 340, deposat ab
alberà número 1 de 7 juliol 1682: 4 lliures, 10
sous, 6 1/2; relació 2 agost 1682, convent del
Carme, setembre, 1173, deposat albarà número
8 de 11 juliol 1682: 10 lliures; //11r // Comunitat de Santa Maria del Mar juliol, 1245, fou deposat ab albarà número 7 de 11 juliol 1682: 12
lliures 2 sous, 6.
Extracció del primer juliol 1683. Relació 2 abril
1685, don Diego Despalau, juliol, 1287, deposat a 20 setembre 1683: 6 lliures; no han firmat
la concòrdia, beneficis fundats per Pera de Sauleda, juliol, 1068: 5 lliures, 4 sous, 7 1/2; relació
19 febrer 1685, comunitat de Sant Pere, febrer,
16, deposat a 22 setembre 1683: 10 lliures, 4
sous, 6 1/2; relació 27 abril 1684, convent de
Santa Caterina, maig, 328, deposat a 20 setembre 1683: 5 lliures, 18 sous, 1 1/2; relació 6 abril
1685, soltat, causa pia de Galceran de Copons,
abril, 468, fou deposat als 20 setembre 1683: 3
lliures, 2 sous, 6; líbero, causa pia de Barthomeu Raych, novembre, 198, deposat als 20 setembre 1683, 5 lliures; relació 11 abril 1684,
confraria de Nostra Senyora de la Concepció,
octubre, 820, deposat 20 setembre 1683: 15
lliures, 2 sous; relació 20 octubre 1684, convent de Pedralbes, octubre, 979, deposat 20 setembre 1683, 5 lliures; relació 17 mars 1685,
los pubills Carcers y Bals, juny, 960, deposat 22

setembre 1683, 11 lliures, 10 sous; relació 23
febrer 1685, don Manuel de Sammanat, janer,
174, deposat 22 setembre 1683, 4 lliures, 13
sous, 9; líbero, sagristana de Valldonsella, octubre, 386, deposat 22 setembre 1683: 1 lliura, 7
sous, 2; líbero, benefici de Sant Salvador en la
iglésia de Sant Joan, octubre, 76, deposat 22 setembre 1683, 5 lliures, 18 sous, 3; // 11v // relació a 18 janer 1684, rector del col·legi de la
Companyia de Jesús, agost, 606, deposat a 25
maig 1683: 4 lliures, 19 sous; relació 15 abril
1684, convent del Carme, abril, 187, deposat
25 setembre 1683: 20 lliures; relació 8 mars
1685, convent de Valldonsella, agost, 322, deposat lo preu als 25 de setembre 1683: 36 lliures; relació 13 abril 1684, successors de dona
Isabel de Paguera e o la comunitat de Sant Joan
de Barcelona, mars, 600, deposatas 252 lliures a
25 de setembre 1683: 12 lliures, 12 sous; relació 6 abril 1685, soltat, causa pia de Galceran
de Copons, mars, 313, deposat lo preu als 25
de setembre 1683: 12 lliures.
Extracció de 1685 de les pencions de desembre.
Relació a 4 de abril, hospital general de Santa
Creu, abril, 65, deposat als 20 febrer 1686: 16
lliures; líbero, dit hospital, febrer, 208: 10 sous,
5; relació a 29 mars de 1687, causa pia de Sebastià Bret, juliol, 127, deposat als 20 febrer
1686: 1 lliura, 8 sous, 1; relació a 20 de abril
1687, comunitat de Santa Maria, juny, 376, deposat als 20 febrer 1686: 7 lliures, 13 sous, 11;
relació a 15 de maig 1686, don Francisco Sunyer, janer, 297, deposat al primer juliol 1686: 6
lliures, 16 sous, 7; relació dit die, dit don Francisco Sunyer, febrer, 180, deposat als 20 febrer
1686: 5 lliures; relació a 23 de mars 1687, caritat de la seu, mars, 489, deposat 20 febrer
1686: 15 lliures; // 12r // relació als 29 de mars
1687, hospital de Sant Sever, febrer, 40, deposat als 23 febrer 1686, 2 lliures, 7 sous, 3; relació asl 30 de abril 1687, capella del Palau, janer,
95, deposat als 23 febrer 1686, 15 lliures; relació als 30 de abril 1687, convent de Carmelitas
Descalsas, maig, 675, deposat als 23 febrer
1686, 3 lliures; relació a 30 de maig 1687, soltat, Francisco Puigdesallit, agost, 985: 9 lliures;
relació a 26 de abril, iglésia de Santa Anna,
juny, 491, deposat 23 febrer 1686, 5 lliures; líbero, causa pia de Berenguer Riba, juliol, 1265,
deposat als 23 febrer 1686, 3 lliures; líbero capellania de Sant Joan Batista en Santa Maria,
octubre, 181, deposat als 2 mars 1686, 3 lliures; relació a 30 abril de 1687, convent de Valldonsella, febrer, 124, deposat als 2 mars 1686,
1 lliura, 13 sous, 9 1/2; relació a 17 de mars de
1687, soltat, companyia de Jesús, novembre,
305, deposat als 2 mars 1686, 7 lliures; relació a
21 de abril de 1687, dagà de la seu, agost, 257,
deposat 2 mars 1686, 25 lliures; líbero, soltat,
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convent del Carme, setembre, 472, deposat 2
mars 1686, 2 lliures, 10 sous; líbero, soltat,
convent de Junqueras, mars, 181, deposat 2
mars 1686, 3 lliures, 2 sous, 6; relació a 21 de
abril 1687, soltat, Honofre Llobet, juliol, 399,
deposat lo preu alsa ... deb ... 1698: 3 lliures, 2
sous, 6; // 12v // relació a 12 de abril 1687, convent de las Mínimas, novembre, 683, deposat 2
mars 1686: 15 lliures; relació als 7 de abril
1687, comunitat de Santa Maria, maig, 601: 2
lliures, 2 sous; relació a 18 de setembre 1686,
doctor Joseph Ximenes, agost, 620: 20 lliures;
líbero, soltat, causa pia de Galceran de Copons,
agost, 221, deposat 2 mars 1686: 12 lliures.
Extracció de 1686. Relació a 28 de juny 1687,
convent de Montesion, maig, 274: 7 lliures, 15
sous, 6; relació a 28 de maig 1687, col·legi de
Sant Martí Sacosta, janer, 553, deposat 26 febrer 1687: 10 lliures; relació a 28 de juny de
1687, comunitat de Santa Maria, setembre,
462, deposat 26 febrer 1687: 20 lliures; relació
a 13 de maig 1687, soltat, capbrever major de
Vich o dona Theresa Calders, juliol, 499, deposat 26 febrer 1687: 18 lliures, 5 sous, 7; relació
a 30 de maig 1687, soltat, convent de Santa
Catherina, janer, 333, deposat 26 febrer 1687:
11 lliures, 10 sous, 4; relació als 20 de maig
1687, soltat, convent de Junqueras, maig, 683,
deposat 26 febrer 1687: 10 lliures; líbero, soltat, dit convent de Junqueras, febrer, 13, deposat a 26 febrer 1687: 5 lliures; relació a 10 de
juny 1687, soltat, Francisco Puigdesallit, agost,
1000, deposat 26 febrer 1687: 10 lliures; relació a 16 de juny 1687, soltat, convent de Santa
Clara, abril, 258, deposat 26 febrer 1687: 4
lliures, 11 sous, 6; // s.n.r // relació a 11 de juny
1687, soltats, donna Ignàsia de Cruÿlles e o
don Joseph de Biure y Margarit, juny, 275, deposat als 26 febrer 1687: 7 lliures, 7 sous, 11;
relació a 2 de juny, causa pia de Lluteras, janer,
196, deposat 26 febrer 1687: 11 lliures, 11
sous, 3; líbero, causa pia de Ferrer y Bret, maig,
635, 6 lliures.
Extracció de 11 de setembre 1687. Líbero,
Anna Miralles, maig, 558, deposat als 9 juliol
1688: 7 lliures, 10 sous; líbero, soltat, administradors dels pobres presos de la presó, agost,
125, deposat 9 juliol 1688, 8 lliures, 17 sous, 4;
relació als 24 de setembre 1688, soltat, Capítol
de Santa Anna, agost, 499, deposat 9 juliol
1688, 19 lliures; líbero, soltat, aniversari de
Santa Anna, desembre, 335, deposat 9 juliol
1688, 1 lliura, 5 sous; soltat, convent de Montesion, maig, 660, deposat a 5 juliol 1688, albarà número 7: 1 lliura, 11 sous, 6; relació a 7
a. a continuació un espai en blanc de 5 mms.
b. a continuació un espai en blanc de 5 mms.
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de setembre 1688, causa pia de Montayans, janer, 216, deposat 9 juliol 1688, 12 lliures, 10
sous; relació a 30 de setembre 1688, part d’ell
soltat-tot ell soltat, administradors del bassí dels
pobres vergonyants de la iglésia del Pi, novembre, 689, deposat 9 juliol 1688, 40 lliures; relació al primer de febrer 1689, Marianna Marí y
Genovès, novembre, 605, deposat 9 juliol
1688, 7 lliures, 10 sous; // s.n.v // líbero, soltat,
aniversari comuns de la seu de Gerona, janer,
302, deposat 9 juliol 1688: 12 lliures, 10 sous;
líbero, soltat, dits aniversaris comuns, juny, 91,
deposat 9 juliol 1688: 4 lliures; relació al primer
de setembre 1688, don Anton de Paguera y
Guilla, agost, 1035, deposat 9 juliol 1688: 15
lliures, 18 sous, 3; dit don Anton de Paguera,
mars, 213: 1 lliura; relació de 30 de janer 1689,
causa pia de Estefania Ferrer y Bret, febrer, 7,
deposat 9 juliol 1688: 24 lliures, 10 sous, 6; relació a 11 de setembre 1688, col·legi de Sant
Martí Sacosta de Girona, janer, 531, deposat lo
preu als 9 de juliol 1688: 15 lliures.
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conclòurer dita lleva a son fill lo doctor Francisco Martí, en lo qual empleo estigueren occupats
un y altre lo espay de un mes y mitg, com consta de les cartas signadas de número 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11. Lo dia 20 de octubre 1697 de orde
dels diputats anà dit doctor Martí a les 12 horas
de la nit, ab sinch fadrins y atxas regoneyent los
camins per allà a hont // 1v // havian passat los
carros, entregant-li un paper de dos joyas se havian perdudas dels carros se havian trebucat y
havent-ne trobada una de or y perlas ditas lo pèsol, la entregà a dits senyors lo endemà al mitgdia que·ls trobà a la vila del Vendrell, per lo que
se occupà la dita nit y dit mitgdia consta del paper número 12. [4] Tanbé passà dit doctor
Martí des de Reus a Çarreal y Santa Coloma, de
orde de dits senyors, a fer differents diligèncias
per a adquirir notícias y enviar propris per a saber si lo enemich bayxava al camp de Tarregona, y havent-las tingudas favorables, féu propi a
la mitjanit a dits senyors, suspenent ab assò la
resolusió de la marxa tenian feta per a anar a
Tortosa en què se occupà sis dias. [5] Per differents juntas tingudas per diversos negocis en
horas extraordinàrias, dias feriats y de festas se
ocupà ab differents consulens, sens intervenció
alguna dels assessors, senyaladament per lo fet
de Narcís Boffill sobre la querela a ell feta de
número 27, sobre lo fet dels patrons maltesos
arrendataris de Fransa doctor Gabriel Escardó,
Antoni Crosses y altres, per lo que se ocupà
molts dias continuats cercant processos y papers
en lo arxiu y aposento de Forés, ajudant tercer,
per les quals juntas foren donadas a quiscun
consulent, per lo treball de les ditas juntas que
tingué ab ells dit doctor Martí, 208 lliures, com
consta ab differents deliberacions. [6] Per rahó
de la nova administració del donatiu de la palla
se ocupa tanbé dit doctor Martí molts dias y horas, y en particular des del disapte de Rams fins a
la última festa de Pàsqua, tenint moltas juntas
ab consulents sens intervenció dels assessors,
havent deliberat a cade hú de dits consulents
per rahó de ditas juntas la quantitat de 46 lliures, 16 sous. //s.n.r // De tots los dits treballs demanà satisfació dit doctor Martí als senyors diputats del trienni proppassat, y sols per lo que
gastà en las dependèncias de la lleva li foren deliberadas 75 lliures, las quals no ha volgut acceptar.

54.
Doctor Martía.
[1] Los treballs que féu lo doctor Martí de orde
dels senyors deputats del trienni passat, concisteyxen que lo dia 6 de abril 1697 li entregaren
dits senyors en concistori un codern de la lleva
se féu en la vegueria de Monblanch lo any 1695
y un compte de Pere Joan Llopis, del diner cobrava per rahó de dita lleva, ordenant-li passàs
en la Vegaria y vila de Monblanch per examinar
dit compte, ab les rebudas que dit Llopis havia
fetas a les vilas y llocs de dita Vegaria; y que del
que trobaria havisàs per propi al concistori, lo
que executà dit doctor Martí y partí de la vila de
Monblanch lo dia 8 de dit mes, en la qual occupació estigué 29 dias, lo que·s prova de les cartas y papers de número 1, 2, 3 y 4. [2] En Vilafranca fou disposat per lo concistori que dit
doctor Martí associàs a doctor Joseph Meca, diputat militar, per a coadjuvar la solicitació de las
llevas que havia de fer en las Vegarias de Tarregona, Monblanch y Tàrrega. Y havent després
dit don Joseph Meca passat a campanya de orde
del concistori, féu dit doctor Martí la lleva de la
Vegaria de Monblanch, formant dotse companyias, a hont estigué ocupat des del dia 13 de
juny fins als 15 de juliol, que de orde del
excel·lentíssim senyor don Francisco Belasco ab
un extraordinari li féu, se hagué de partir per a
Vilafranca, deyxant dit doctor Martí per a
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a. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.
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55.
Francisco Marí.a

a. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.

Los treballs y ocupacions extraordinaris que a
més de las obligacions de son offici ha suportat
don Francisco Marí, regent los comptes del General, per la ocasió del temps que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori estigué ausent de la
ciutat de Barcelona, que durà des de los últims
dias del mes de maig de 1697 fins lo dia 4 de janer de 1698, són: primo lo haver tingut en tot
dit temps a son càrrech y cuydado tot lo diner
cobrava y tenia la Generalitat, havent-lo de portar ab tant cuydado y perill per camins, hostals,
vilas y llochs, y quant estava de assiento en alguna vila, haver-lo de tenir ab aquella casa. Y a vegades en aquell aposiento sol que trobava per
llogar, encara que anant de camí ja aportava en
la companyia dit Marí alguns mossos a gastos
del General, però no deixava de tenir sas contingèncias per no poder, fora de la casa, fer la
elecció dels mossos que se requeria, aportant
tant diner. Ítem lo haver tingut de cobrar o rèbrer tot lo diner que se li aportava de las taulas y
col·lectas, y haver-lo de comptar y abilitar que
las més vegadas hera ab differents monedas de
plata y algunas vegadas venian mescladeras algunas partidas de ardits, que tot aquest treball y
ocupacions en Barcelona són pròprias dels caixers y argenters de banch y taula, de tal manera
que quiscun any dóna la Generalitat y paga en
satisfacció de aqueix treball molt condignes
quantitats, no sols a dits caixers y argenters sinó
també als demés officials de banch y taula, pagant-los als officials del banch quiscun any 328
lliures, 13 sous y als de la taula 583 lliures, 19
sous, tant si és en any que se depose més diner
com en any que no se’n deposa, y tant en any
que per rahó de pagar-se censals vajan multitut
de albarans més allà, com en any que no se pagan censals que són molt menos las partidas. Ab
què apar ser cosa rahonable que // 2v // sols per
esta dependència del cobrar lo diner y pagar
universalment en taula y mà pròpria, lo que en
Barcelona se paga per albarans dirigits a banch y
taula, que tingués lo regent los comptes la satisfacció de aquest treball per los set mesos que
tindrian tots los dits officials, hagut respecte a la
quantitat que tenen per quiscun any, de tal manera que si la Generalitat estilava lo resersenar,
per los mesos que no han treballat los dits salaris
als dit officials, podria molt bé dir-se que la satisfacció que a ells los tocava si haguessen treballat en aquells mesos, que seria tinguda de dar
per los treballs de dit Marí.
Tant per estos treballs com per lo haver de portar lo compte tant fatigós y perillós de la nova
administració y carruatge, com també per moltas ocupacions altres que acarreava la ausència
del molt il·lustre y fidelíssim concistori de Barcelona, a més de las que ocasiona lo dit offici estant en Barcelona, que per no cansar lo present
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paper se omiteixan, hagué dit Marí de sustentar
a gastos y despeses suas a un escrivent de notari,
tenint-lo en sa casa tot lo dit temps. Acceptat un
mes poch més o menos que dit Marí tingué subrogat a gastos del General, per recobrar-se de
una enfermedad que se creu li ocasionà lo haver
de portar tant cuydado, vigilància y treball, y
haver tingut de mantenir y pagar dit escrivent
en temps que costavan més los quevíurers que
en Barcelona. Y encara que antes de las Corts de
1599 també tenia en son poder lo regent los
comptes tot lo diner de la Generalitat, o bé se
escrivia tot en son nom en la taula dels comuns
depòsits de la ciutat de Barcelona, però aleshoras hera ab lo sociego y sens tant perill suposat,
o lo tenia en la taula quant n’i havia o lo tenia en
la casa de la Deputació; y no obstant axò se deu
crèurer que a més dels salaris ordinaris de dit offici, se li deliberarian quiscun any quatitats pingües, o bé per si o bé per mantenir ajudants.
Com ho corrobora y confirma que després de
molts anys de ditas corts, que ja lo dit regent los
comptes estava exo- // 3r // nerat de tant treball
en lo any de 1621, lo molt il·lustre consistori de
la visita que aleshoras era, disposà y permeté ab
sentència feta en dit any, com consta en lo mateix directori de visita, que a gastos del General
se permetés al dit regent los comptes tenir un
escrivent fins a la quantitat de 275 lliures per
quiscun any, attès no podia acudir als quefers
ordinaris de son offici, del qual offici o exercissi
de escrivent ordinari ne féu bolsa en lo any mil
sis-cents sinquanta y tants sa magestad, que
Déu guarde. Y en lo dia present y de molts anys
a esta part, té lo dit escrivent adeales com los
demés officials, ab què se pot inferir clarament
del sobredit que, encara que dit escrivent hagués seguit al molt il·lustre consistori, era molt
condigne la satisfació al regent los comptes per
los treballs ja ponderats; y quant major y ab
quanta més rahó la pot preténdrer havent tingut de pagar y mantenir a gastos y despesas suas
lo escrivent, primerament ja dit, lo qual se’l ne
hagué de aportar al principi des de Barcelona,
per la contingència de no trobar-ne a satisfació
sua en las vilas o llochs a hont hauria de anar; y
que tal vegada no haurian volgut seguir a dit regent los comptes allà a hont se hauria offert si
hagués durat aquell contratemps de la guerra, y
se creu que lo no haver-se’n lo molt il·lustre
consistori aportat en sa companyia al dit official
y a alguns altres del General, que fou la consideració de què, estant lo dit molt il·lustre consistori ab tants pochs medis y ab los perills de diminuir-se molt més, se podria acudir millor al
que més convingués al servey del rey nostre senyor y alívio del Principat, y ara està sens aquells
ahogos per poder satisfer lo que apreixerà condigne. Y encara que a dit regent los comptes, en
lo temps sobredit, se li pagaren differents quan-

[ 1698 ]

[ 1698 ]

titats per cada vegada que se transportava dit
molt il·lustre consistori de una a altre part, però
eixas quantitats se pagan solament per lo gasto
de transportar-se dit regent los comptes ab sa
família y no altrament, com és de vèurer no sols
de ditas deliberacions sinó també de altres deliberacions fetas en altres ocasions, que també se
hagué de ausentar de Barcelona dit molt il·lustre consistori, sent axí que menos la // 3v // primera vegada en totas las altres, se ha deliberat
una quantitat molt tènua a dit regent los comptes per transportar-se ab la decència que se requiria ab sa família. Y encara que segons capítol
de Cort té obligació dit regent los comptes y altres de assistir en la casa de la Deputació, a més
de las horas ordinàrias tant com lo molt il·lustre
consistori hi assisteix, però no tenint lo dit regent los comptes aposento en las casas de la vilas a hont se juntava lo molt il·lustre consistori,
per poder tenir los llibres de dèbit y crèdit, ni
poder tenir allà lo diner, li ocasionava molt gran
treball lo haver de anar y venir de sa casa a la de
hont se juntava lo molt il·lustre consistori, interrompent-se los demés dias y molt a menut cada
dia lo orde de poder treballar los crèdits y dèbits
que necessitavan de tant atenció. Particularment en los dos o tres primers mesos, que de
dia y de nit se havia molt a menut de anar y venir, motiu aqueix sol, sense los altres ja ponderats, per haver de tenir dit Marí un escrivent que
li ajudàs. Y encara que dita fatiga se hagués tinguda de fer ab la comoditat que aporta lo tenir
en casa de la Deputació aposiento y armaris, per
tenir allà dit regent los comptes conduidas y
guardadas las cosas de las dependèncias de son
offici, y se hagués pogut estar allà tot lo dia y
part de la nit, no lleva ni affirma lo dit capítol lo
dar-se satisfació de uns treballs tant fora lo curs
ordinari de son offici, sinó que precindeix lo dit
capítol; y majorment perquè en aquellas corts se
pot crèurer que no se atengué a que hagessen
de venir tals contratemps de guerras que ocasionassen lo haver de exir de Barcelona lo molt
il·lustre consistori ab sos officials, lo que se deixa tot a la censura y prudent consideració de
aquellas personas que ho han de judicar. Y és de
notar també que, encara que fossan estades
molt pingües les quantitats deliberades per cada
vegada que se transportava lo molt il·lustre consistori de una a altre part, que seria seguir lo estil té la Generalitat en pagar a sos officials ab
més magnanimitat, //s.n.r // llarguesa que no estilan particulars ni altres comuns, com és de
vèurer en las ocasions de dols que se celebran ab
la deguda forma, que a cada official militar li pagan abundància de panyo per ell y dos criats, y
axí mateix en ocasions de alimàrias, que a cada
official militar se li paga per ditas alimàrias
quantitat molt crescuda, de manera que encara
que fassa ditas alimàrias molt lúcidas no ho gas-

ta tot; inseguint en axò lo molt il·lustre consistori la liberalitat ab què la cort li franquea y no li
limita lo gastar en semblants ocasions, ab aquell
lustre que correspon a la grandesa de la casa de
la Deputació del present Principat.
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56.
Joseph de Amigant.a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Don Joseph de Amigant, exactor del General,
representa a vostra senyoria que en lo mes de
agost 1697, los antecessors de vostra senyoria
ordenaran a dit exactor que, luego se partís per
la vila de Esparaguera y altres parts per vèurer si
podria capturar algú ho alguns dels arrendadors
dels drets del General y bollas foranas, ho ha alguna ho algunas de las fiansas de aquells, per
rahó de estar devent de dits drets quantitats
conciderables, com en efecte a 27 de agost
1697 ab tota puntualitat posa en execució dit
orde, y cautelosament a la nit de dit dia arribà
en la vila de Esparaguera, ha hont judicant-se
poder capturar Pau Font, altre dels arrendadors
de dit General, no pogué conseguir-ho per haver-se’n pujat lo dia antes en lo devot monestir
de Nostra Senyoria de Monserrat, y des de allí
haver set baxat a la vila de Monistrol, de ont lo
endamà se’n entrà en la present ciutat de Barcelona, fou fforsós passar a la ciutat de Manresa,
de hont féu aportar per los arren- // 4v // dadors
de las bollas de Vich. Y des de dita ciutat se’n
baxà a la vila de Igualada per ser-se’n anat des
de Manresa a dita vila Sever March, adroguer
March, y encara que no’l pogué pèndrer fou de
tal p[...] que los dits arrendadors feran diligensias que entraren altres partidas que las que·ls
donaran alientos als antecessors de vostra senyoria, fi de poder pagar una tersa als senyors de
la Real Audiència. Y arribat en la vila de Vilafranca lo donaren orde que, luego se partís per
la vila de Torradenbarra y s’en venissen, que de
estas dietas los donaren las dietas. Però sent lo
temps tant intenpestiu de la guerra y los camins
plens de gent inquieta, con en afecte dos dias
antes que dit exactor no passàs per la Guàrdia
per anar a Igualada, li havian robat y molt serca
de la Font del Vidra un espardanyer de la vila de
Igualada, y encara que li dassen sas dietas, però
li fou forsós pèndrer quatra diners per ser guarantit per anar los camins ab los parills que·s
dexa conciderar. Y havent-ho //s.n.r // representat als antecessors de vostra senyoria y que a Joa. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.

seph Quintana, exactor del General en lo trienni de 1650, trobant-se lo concistori en la vila de
Tarrassa, havent-ho ordenat lo matex que a don
Joseph, ab vot y parer dels aleshores acessors de
dit concistori li pagaren y daren quatra fadrins,
y encara que los antecessors de vostra senyoria
sempre avien servit a dit Joseph, que en ser a la
ciutat de Barcelona li darien satisfació, com als
demés ofissials, esparansats que los ho acontentarien a justíssia, y don Joseph per ser lo curs de
las causas llarch ho dexà per aguardà la benignitat de vostra senyoria, que conciderava ab los
perills que en dit temps tant garrós se exposa,
de perills de sa vida, per a obehir los mandatos
de vostra senyoria fidelíssima. Y que condessendirà al demanat que lo rebrarà a particular mersè
de vostra senyoria fidelíssima. Altissimus, etcètera. Don Joseph de Amigant, exactor del General de Cathalunya en causa pròpria.
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57.
Francisco de Monfar.a
La pretenció de Francisco de Monfar y Sorts
concisteix en què se li deuhen satisfer los treballs següents: primo que de orde del il·lustre
concistori lo die 28 de maig 1697 anà comboyant y acompanyant a propris gastos los 8 carros
que aportavan los llibres, joyas y robas de la Deputació des de la present ciutat a Vilafranca, en
lo que se ocupà tres dies y dos nits. Y arribats en
Vilafranca féu descarregar dits carros, recullint
lo que aportavan dits carros, sens emplear-se en
altre cosa que en la custòdia de ditas cosas en lo
que se ocupà sis dies ab las nits tres. Lo qual
orde de cuydar de ditas cosas se justifica de la
carta de crehència scrita per los senyors deputats
als jurats de Vilafranca als 28 de dit mes y any.
Lo die 28 de agost de dit any, de orde del concistori, de paraula donada a dit de Monfar,
comboyà semblantment los carros que aportaven lo tesor de dita casa des de Vilafranca a la
vila de Reus, cuydant així mateix tant de die
com de nit de la custòdia de ditas cosas, havent
fet recullir aquellas en la casa de dita vila de
Reus, per lo que se ocupà dos dies ab sos nits.
Lo die 20 de octubre de dit any, havent-se donat semblant orde a dit de Monfar, cuydà també de la custòdia y seguretat de dits carros des
de dita vila de Reus a la de Vilafranca, y haventse trabucats los carros differents vegadas a las 10
horas de la nit de dit die, rodolant un dels carros
a. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.
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per una costa avall, dóna en ple sobre de dit
Monfar ab grans perills de sa vida y pèrdua de
son offici, que és dels patrimonials, en lo que se
ocupà dos dies ab sas nits.
Lo die 3 de jener 1698 continua dit mateix orde
dit de Monfar des de la dita vila de Vilafranca
fins a la present ciutat, cuydant de la custòdia de
dits carros, fins haver fet recullir tot lo que aportavan en la present casa de la Deputació, en lo
que se ocupà dos dies ab sas nits, passant totas
las sobreditas nits sens apenas dormir, per lo
cuydado devia tenir de què no //5v // faltàs cosa
en las caxas de dits carros, com en effecte no ha
faltat.
En lo primer mes que lo il·lustre concistori residí en Vilafranca que era lo juny 1697, acistí
contínuament dit de Monfar en la dependència
de la lleva se feya, scrivint per dit effecte número
gran de cartas a diffe(re)nts vilas de la Vegaria
de dita vila de Vilafranca, per lo que se ocupà algunas de 50 a 60 horas.
En tot lo temps que dit il·lustre concistori residí
en dita vila de Vilafranca, empleà a dit de Monfar ab diffe(re)nts recados al senyor regent y senyor de Rius y Bruniquer, ja per la dependència
de dita lleva, ja per differents juntas se tingueren
per los senyors deputats ab lo regent y de Rius y
Bruniquer per differents dependèncias. Y axí
mateix fou ocupat dit de Monfar en aportar dits
recados de paraula y en scrits al excel·lentíssim
senyor compte de la Corsana, prenent horas per
differents embaxadas li féu lo il·lustre y fidelíssim concistori, per lo que hagué de anar a las casas de dits respective senyors, passadas de 80 vegades, y la major part a horas molt tardas de la
nit al palàcio de dit excel·lentíssim senyor. Dit
de Monfar se ocupà també per diversos negocis
particulars extrahordinaris en dies feriats y de
festa ab intervenció dels assessors, acistint en diversas juntas tingudas per lo advocat fiscal ab diversos consulents, per currents negocis; y assenyaladament per lo fet de la querela de número
27, feta a Narcís Boffill, sobre lo fet dels patrons
maltesos, arrendataris del temps de França,
doctor Escardó, Crosas y altres, y per dits fets
haver de sercar diversos processos y papers, per
lo que se deliberà a quiscun de dits consulents la
quantitat de 208 lliures.
No-res-menys se ocupà dit de Monfar ab moltas
juntas tingudas per lo advocat fiscal y consulents, sens intervenció de assessors, per recado
de la nova administració y donatiu de pallas empleant-se en cercar differents papers y provas en
lo archiu y aposento de Forés, per lo que vaca
// s.n.r // des del disapte de Rams fins la última
festa de Pàsqua, per recado de ditas juntas, per

[ 1698 ]

[ 1698 ]

lo que·s deliberà a quiscun de dit consulents 46
lliures, 16 sous. Y també per lo treball de aportar las causas de la dita nova administració de
Pallàs ja los concistorials del trienni 1692 y ha
Joseph Pelegrí per espay de 3 a 4 mesos, se demanà satisfacció de est treball, per ser estat eximid y gran y ultra de son offici, per ser independent de las generalitats.
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58.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo doctor Joseph Fornaguera, subrogat en lo
offici de escrivent extraordinari de la escrivania
major, diu y representa a vostra senyoria fidelíssima com en lo any proppassat de 1697 als 27
de agost en la vila de Vilafranca del Panadès, per
enfermedat del doctor Aleix Fornaguera, fou
vostra senyoria fidelíssima servit subrogar-lo ex
officio en lo sobredit offici de escrivent extrahordinari de la escrivania major, lo qual serví
fins lo die 8 de janer del present y corrent any
1698. Y havent en dit temps, dit suplicant, suportat exorbitants treballs no sols de son offici,
que ja foren majors per rahó de la inclemència
del temps, sinó també de altres officis, per no
haver vostra senyoria fidelíssima anomenat en
seguiment de llur concistori sinó los officials
que aparegué a vostra senyoria fidelíssima eran
més necessaris, essent uns dels anomenats lo dit
escrivent extraordinari, y eixos havian de acudir
no sols a llurs càrrechs respective sinó també als
dels altres officials que quedaren en la present
ciutat. Així que en tot lo dit temps que lo suplicant serví a vostra senyoria fidelíssima, en lo dit
offici en la escrivania major per lo despatg y negocis de ella, sols eran lo secretari y escrivà major, y lo dit suplicant. Y en la present ciutat són
sinch officials per los dits negocis y despatg, ab
què ab esta ponderació se veu ab evidència lo
inexplicable treball tingué dit suplicant, no sols
per rahó de son offici sinó també de altres, de
tot lo que offereix donar plena informació. E
com en esta y semblants ocasions haje vostra senyoria fidelíssima acostumat donar alguna remuneració condignab als officials, que per rahó
de sos officis respective han suportat treballs extraordinaris, // 6v // per tot lo que y altrament,
lo dit doctor Joseph Fornaguera, possant tot lo
sobredit en la alta comprehenció de vostra senyoria fidelíssima, suplica sia servit deliberar-li
alguna competent remuneració als treballs extraordinaris ha tingut y suportat en dit temps,
a. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.
b. a continuació ratllat, als treballs extraordinaris.
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que ho rebrà a singular favor de la generosa mà
de vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Don Josephus Fornaguera.
7r

Los treballs que suportà lo doctor Joseph Fornaguera no tocants a son offici de escrivent extraordinari de la escrivania major, en què fou
subrogat des de 27 de agost 1697 fins als primers de janer 1698 per malaltia del doctor Aleix
Fornaguera, en tot lo qual temps estigué lo
consistori fora Barcelona són: que la major ocupació que·y havia en est temps en la scrivania
major era escríurer cartas, representacions, despatxar propris y altres semblants, dels quals affers és la obligació comuna al escrivà major y als
dos escrivents; y per no haver lo consistori manat seguir al exir de Barcelona sinó sols lo scrivà
major y dit escrivent extraordinari, hagueren estos dos sols de suportar tota la càrrega. Que per
no haver-hi tampoch aleshoras ajudant tercer
de scrivà major, qui té a càrrech de registrar totas las cartas, los dits scrivà major y escrivent hagueren de fer una còpia de totas las cartas a effecte de què quedàs còpia per lo registre. Que
segons lo curs ordinari de la casa lo ajudant primer de scrivà major té obligació de rèbrer y assentar totas las àpochas dels salaris dels officials
senyors del Real Consell, officials reals y de tots
los demés pagaments que·s fan en la present
casa, tot lo que hagueren de fer dits scrivà major
y escrivent, per no haver seguit al consistori lo
dit ajudant primer. Que axí mateix lo ajudant
tercer de scrivà major té obligació de tràurer en
forma totas las àpochas daltditas, a effecte que
las parts pugan cobrar, lo que hagueren també
de fer dits scrivà major y escrivent, trahent certificatòria de totas las ditas àpochas per lo regent
lo comptes, qui alashores pagava. // 7v // Que
en las ocasions que lo consistori se transferí des
de Vilafranca a Reus, des de Reus a Vilafranca, y
des de Vilafranca a Barcelona, encomanaren la
conducció y custòdia dels carros y recàmara al
dit Fornaguera y a Francisco de Monfar, en lo
que a més del treball passaren grans perills, com
se dexa considerar en un temps tant turbulent,
anant casi sols guiant la plata, tapicerias, sedas y
cosas de tant valor. En lo qual fet succehí que se
trabucàa de dits carros, essent forçós lo haverse de quedar los demés carros y los dits Fornaguera y Monfar, y enviar a la Torra d’en Barra,
que distava dos horas, per altre carro per carregar lo que aquell conduhie, havent de estar en
aquell puesto des de las sinch de la tarde fins a
las deu horas de la nit ab grans perills, sens assistència de fedrins ni menos ningú. Y havent
arribat de dita Torra d’en Barra lo dit carro y carregat aquell y posats en via se trebucà demunt
avall lo carro en què anaven dits Fornaguera y
a. a continuació sis línies ratllades.

Forés de sos propis diners al dit Miret la qüentitat de sinch doblas. Essent estat molt major lo
treball que tingué dit Forés en assistir en dita Escrivania Major que no lo que hauria tingut en
portar igual lo dit registre. Tertio, després que
lo molt il·lustre consistori fonch restituït en la
present ciutat se ocupà en un extraordinari y
dos estàs en escríurer las cartas reals per sos
magnífichs, que Déu guarde, y altres cartas per
acompanyar la pretensió del consistori. Quarto,
ha semblantment treballat en aportar lo procés
a la causa proseguí lo procurador fiscal contra
los consistorials del trienni 1692, instant lo decret de execució de la sentènsia feta per los visitadors de dit trienni sobre la querela de número
60, y altre contra Joseph Pelegrí, verguer de la
present casa, dependent de la mateixa querela; y
en servar differens exemplars se offeriren per las
juntas se tingueren,a acerca si la provisió de decret de execució en dita causa feta era o no suplicable enb sercar los quals se ocupà passats dos
dias enters. Los quals treballs deuen satisfer-se a
dit Forés per ésser dependènsia del donatiu voluntari féu lo present Principat per sustento de
la cavalleria del real exèrcit, vulgarment dit de la
Palla, los quals se han acostumat pagar a part
donant-se per ells a dit ajudant tercer 30 lliures
quiscun any. Y finalment ha treballat ell y tres
fadrins en tornàs y col·locàs en los armaris del
aposento de dit ajudant tercer, tots los processos, plicas y altres papers que se han //9r // tret y
retirat per ocasió de haver-se allotjat en la present casa milícias francesas, los quals processos y
papers per haver-se retirat ab presa foren tots
mesclats, que fou precís mirar-los tots de un a
un per poder-los tornar a sos armaris y números
conforme de antic se trobavan archivats, anant
comprovant aquells ab la rúbrica general en què
se ocupà ab dits fadrins més de deu dias enters,
lo qual treball no demanà dit Forés ab la súplica
ordinària de las remuneracions per no tenir encara posicionat aquell, y altrament per haver
sempre la present casa acostumar pagar als escrivà major y sos escrivens semblant de retornar
los papers en lo archiu, a part y a més de las remunerasions ordinàrias.

Monfar, quedant per espay de un quart y mitg
sota del carro ab grans perills de la vida.
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59.
Bernat Forés.a
Bernat Forés, notari y subrrogat en lo offici de
ajudant tercer de la Escrivania Major de la casa
de la Diputació se conferí als 31 del mes de
maig 1697 seguint lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori en la vila de Vilafranca de Penadès, a
hont se empleà en differens treballs que eran
fora de la obligasió del dit offici de ajudant tercer y altres la satisfacció als quals pretén haverse-li de donar que són los infrascrits y següents:
primo allistà tots los soldats de la lleva féu la vegaria de Vilafranca, que fou en número de alguns sis-cens hòmens, prenent los noms y senyals quant los síndichs de las universitats
aportavan aquelles, regonexent la qualitat de las
armas, nombrant aquellas ab lo nom de quiscun
soldat, formant las llistas de las companyias ab
lo socorro ab què quiscuna universitat havia de
socórrer a sos respective soldats, assistint ab las
llistas a pasar la mostra quant las companyias
partian per campanya. En lo qual treball se
ocupà casi de contínuo y en horas molt extraordinàrias, sens ajuda de altre persona, tant quant
durà la formació de la lleva de dita vegaria que
fou des dels primers fins als últims dias del mes
de juny de dit any 1697. Secundo, en lo dit mes
de juny, en los dias y horas se trobà desembrasat
de la formasió de dita lleva y en los dos següents
mesos de juliol y agost, per ésser tants los afers
que sobrevingueren en la Escrivania Major, per
la multitut de cartas que incessantment se escrigueren, assí per rahó a la lleva féu la província
com per altres dependènsias del siti de la present ciutat, y tant pochs los officials de dita Escrivania Major, per haver lo molt il·lustres consistori ordenat seguís tantsolament un dels
escrivens de aquella; que per poder-se despatxar
las cartas y representasions ab la prestesa que la
ocurrènsia del temps demanava fou precís que
lo dit Bernat // 8v // Forés, únicament y de contínuo, se ocupàs axí de dias constituïts en ajudar
en lo despaig als negosis de dita Escrivania Major, escrivint cartas y representasions al igual del
dit escrivent, de tal manera que arrimà del tot
en lo discurs de dits tres mesos lo registràs las
cartas, que era lo que li incumbia per rahó de
son offici, prenent los borrons y fent després
posar aquellas en registre per Joseph Miret, notari públich de dita vila de Vilafranca, pagant dit
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a. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.
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60.
Joseph Pelegrí.c
Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de ses
senyories, a més de aver cumplit a les obligasions de llurs officis de verguers en tot lo temps
a. a continuació ratllat, per vèurer.
b. en sercar ... enters, interlineat al marge esquerre.
c. paper intercalat entre els folis 111v-112r del trienni 16981701.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori se
trobà ausent de la present ciutat de Barcelona,
que foren set mesos discorreguts des de primer
de juny 1697 fins als primer de janer 1698, demanen ésser satisfets del treball de aver de anar a
sercar les cartes a la estafeta y portar los plechs
que lo molt il·lustre consistori despacharie també dita estafeta, tant per Barcelona com Igualada y Martorell y altres parts que lo correu de
Madrid anave a parar, com també los dies de estafeta de Tortosa que aleshores ere dos vegades,
la semmana quea eren lo dia arribava de Tortosa
y pasave en Barcelona, y lo dia que tornave de
Barcelona y pasave a Tortosa, en tot lo temps
que dit molt il·lustre consistori estigué en Vilafranca de Panadès, que fou del primer dia de
juny de dit any 1697 fins lo dia de 28 agost, en
què lo molt il·lustre consistori se partí de dita
vila de Vilafranca per a la de Reus. Y també de
tot aquell treball que los dits vergués prengueren en aver de sercar casi cotidianament correus
de peu per anar en differents parts, y moltes vegades de nits, que per no éser tant públich se
avia de anar sens lum ab prou fanchs y aigües
dies ý avia, y a vegades prou treball de trobar
qui volgués anar, que moltas vegades se’n avien
manester molts y molts de altres que ya eren
fora, ab què ere en treball molt gran de trobar
semblant gent, y en particular los dies de traballar que la gent ere fora al treball. Y així mateix
se ocuparen en semblants treballs lo tems que lo
molt il·lustre consistori estigué en la vila de
Reus, encara que no ere tant continuat que fou
del dia 29 agost fins lo dia 22 de octubre, en
què dit molt il·lustre consistori se’n tornà de
dita vila de Reus a la de Vilafranca, ab què dits
vergués tornaren ab los mateixos treballs de
aver de anar a les estafetes y de aver de sercar
dits correus de a peu. Y encara lo treball se’ls aumentà per quant se mogueren uns grans frets ab
moltes aigües y neus y grandísims fanchs, ab
què de dits treballs aurien estats descansats los
dits vergués si lo molt il·lustre concistori se’n
agués aportat lo correu que té la casa a qui toca
semblant càrrech y no als vergués. Y així mateix
demana esta part ésser satisfets de tot aquell treball que prengueren lo temps que lo molt il·lustre consistori // 10v // se ocupà en fer les lleves
de l(a) vegueria de Vilafranca, en lo qual temps
los dits vergués se ocuparen en aver de encarregar-se y tenir en guarda les armes que aporta en
los soldats dels llochs y viles de dit vegueriu, a fi
de què dits soldats no fugiren. Y si a cas se’n
anaven, les viles y llochs no perdan les armes, y
per a què aquelles se coneguesen les tenien escrites cada una ab son nom; y així mateix ó
avien de fer quant les demés companyes anaven

venint dels demés veguerius salvo aquelles que·s
portaven capità y demés officials, que aquelles
ya posaven ser sentinel·les, ab què també fou en
treball molt gran y no pertany als vergués. Y
també demanen esta part dels dos dits verguers,
que a més de llur salari de verguer la Diputació
los donà abitació de casa, y en tot lo tems que
dit molt il·lustre consistori estigueren de llogar
casa, que fou en dany considerable a cada un de
ells, que casi sempre se’n feren 7 sous de lloguer
de casa cada dia, que los dos dits vergués sempre estigueren junts, que a aver-se dividits encara aurien portat molt més.

s.n.r

a. que eren ... pasave a Tortosa, interlineat al marge esquerre.
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68.
Diea martis vigessima septima mensis januarii
anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono, Barchinonae.
Nos domna Maria Josepha de Magarola et Çaportella, priorissa regii monasterii et conventus
Beatae Mariae de Junqueriis, ordinis Sancti Iacobi de Spata Valentinensis, presentis civitatis
Barchinone, domna Elisabeth de Copons, domna
Paula Falo, domna Theresia de Marimon, domna Magdalena Marimon, domna Joanna Dusay
et domna Guiolmar de Eril, omnes religiosae professae conventuales dicti monasterii convocatae et
congregatae de mandato meo, dictae priorissae,
in loquutorio dicti conventus, ubi aliis pro his similibus et aliis dicti monasterii negotii pertractandis solitae sumus convocari et congregari,
tamquam major et sanior part et plusquam duae
partes religiosarum dicti conventus habita ratione absentium impeditarum et aliis in huiusmodi
convocatione interesse non valen- // s.n.v // tium
capitulum tenentes priorissamque et totum conventum representantes dicto nomine citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum
dictique nostri monasterii et conventus certum, et
cetera, ita quod, et cetera, vos magnificum dominum Anthonium Comerma, utriusque iuris doctorem, Barchinone populatum, presentem ad videlicet pro nobis et nomine nostro seu verius pro
dicto nostro monasterio et conventu comparendum coram admodum illustribus et fidelissimis
dominis deputatis et auditoribus computorum
Generalis Cathaloniae et in eorum consistorio, et
ibi jurandum in animas nostras per dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia, nos
magnas adhibuisse diligentias in perquirenda
instrumenta originalium creationum illorum
trium censualium, quae dictum Generale Caa. procura intercalada entre els folis 130v-131r del trienni
1698-1701.

niae comparendum // s.n.v // et in eorum manibus jurandum, quod non invenimus nec iniurie
potuimus instrumenta facientia pro illa parte
censualis pretii ducentum viginti unius librarum quatuordecim solidorum et trium denariorum, et pentionis centum septuaginta septem solidorum et quatuor denariorum, quod anno
quolibet die prima mensis augusti nos dicto nomine recipiebamus super dicto Generali Cathaloniae per suam dominationem, luhita per medium tabula presentis civitatis die decima nona
julii anni millessimi sexcentessimi octuagessimi
octavi. Item ad omnes littes, et cetera, nos enim
dicto nomine promittimus judicio sisti, et cetera,
habere ratum, et cetera.

thaloniae nobis dictis priorissae et conventui
faciebat et prestabat unius scilicet pentionis
trium librarum, duorum solidorum et sex denariorum solventium die trigessima prima mensis
martii in sortem extracti prima die mensis desembris anni millessimi sexcentessimi octuagessimi quinti, altarius pentionis decem librarum solventium, die prima mensis maii in sortem
extracti, die trigessima prima mensis junii anni
millessimi sexcentesimi octuagesimi sexti et alterius pentionis quinque librarum solventium, die
decima sexta mensis februarii in sortem extracti,
dicta die trigessima prima mensis julii anni millessimi sexcentessimi octuagessimi sexti in extractionibus censualium respective praedictis factis in
dommo Deputationis et nunquam invenire potuimus dicta instrumenta. Et pro his instrumento quaevis et deliberationes quascunque faciendum seu fieri faciendum, instandum et
requirendum. Et generaliter, et cetera. Nos
enim, et cetera. Promittimus habere rattum, et
cetera. Et non revocare sub bonorum et jurium
dicti nostri monasterii et conventus obligatione.
Testes sunt Vincentius Obiols, Faelix Bassa, philosophiae professores Barchinonae, degentes, et Gaspar Grases, scriptores Barchinone, qui, et cetera.
De praemissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone, haec
propria subscribo manu.

s.n.r

Testes sunt domnus Franciscus de Sagrera et Massana, Barchinone populatus et Antonius Paulus
Duran, botigerius telarum civis Barchione. Praemissis aliena manu scriptis fidem facit Bonaventura Torres, notarius publicus Barchinonae, haec
propria scribens manu.

s.n.r

65.
Diea jovis decima quinta mensis januarii anno a
nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, Barchinonae.

74.
Nosaltresa fra Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real monestir de Santa Maria
de Ripoll del orde de Sant Benet, don Aleix de
Miravall y lo doctor misser Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, cathredàtich de prima de la real Universitat Literària de la ciutat de
Lleyda, fra Rafel Nadal, sagristà major del dit
real monestir de Ripoll, don Joan de Olmera y
Bianya y Joseph Boer, mercader de la ciutat de
Gerona.

Nos Josephus Mora, domicellus Barchinonae domiciliatus, Josephus Pico, mercator, et Franciscus
Bergada, cinterius cives Barchinonae, admodum
una vobiscum infrascripto Paulo Troch, pharmacopola etiam cive Barchinonae, elemosinae pauperum in carceribus regiis praesentis civitatis
carcerato, et eo nomine etiam administratores
diversarum causarum per diversas personas institutarum dictis respective nominibus et utroque
eorum, gratis, et cetera, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum seu dictae elemosinae
et piarum causarum certum, et cetera, ita quod,
et cetera, vos dictum Paulum Troch, conadministratorum nostrum presentem ad videlicet pro nobis dictis respective nominibus petendum, et cetera. Item etiam coram admodum illustribus et
fidelissimis dominis deputatis Generalis Cathalo-

Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades, abats, pabordes y convents
de qualsevols órdens y religions que sian, y altres qualsevol personas, en qualsevol dignitats,
càrrechs y oficis constituhides y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran seran presentades o vindrà a sa notícia salut y pròsperos sucessos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells y desitjant evitar las
contraccions, violacions y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells majorment en las pro-

a. procura intercalada entre els folis 133v-134r del trienni
1698-1701.

a. lletra impresa intercalada entre els folis 160v-161r del
trienni 1698-1701.
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visions de las dignitats, canonicats, prebendas,
rectorias, pensions, oficis y beneficis eclesiàstichs de dits aquestos Principat y comtats, que
contra la disposició, sèrie y tenor de las ditas generals constitucions, drets y privilegis dels mateixos aquestos Principat y comtats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència
com altrament ab dol y frau dels concedints,
donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadives dels dits present Principat y comtats ans bé forasteras y estranyas de
aquells, restant axí las ditas generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses y prejudicades. Nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis,
y suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenient lo que considerant avem deliberat ser presentada, intimada y notificada a vostra senyoria
il·lustríssima, senyorias y mercès, la monició,
exortació y requisició per lo magnífich advocat
fiscal de dit General, de orde y manament nostres, feta y posada en deguda forma del tenor
següent: «No obstant que per diferents constitucions de aquest principat de Cathalunya
col·locades sots lo títol «Que los estrangers no
pugan obtenir oficis, ni beneficis eclesiàstichs
en Cathalunya» sia disposat que ninguna persona que no sia verament natural del principat de
Cathalunya, y comtats de Rosselló y Cerdanya,
y nada en aquells, puga obtenir en dits principats y comtats, oficis ni beneficis eclesiàstichs,
ni altres prebendas, dignitats ni pensions, han
tingut notícia los senyors deputats y oÿdors de
comptes, del dit Principat, que alguns senyors
archebisbes, bisbes, prelats y capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades del present Principat y comtats, aurien provehit algunas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples, y donat algunas pensions a favor
de personas forasteras, que no són nadas ni nadives de dit Principat y comtats, contrafahent a
ditas constitucions en molt gran dany y prejudici dels matexos Principat y comptats, y dels naturals de aquells, los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs personas forasteras, dexà ells
de ser provehits en aquells. E com a dits senyors
deputats y oÿdors specte per rahó de sos càrrechs y oficis, procurar per tots los camins possibles la observança de ditas constitucions que
són estades fetes per sa magestat y la cort general, en què entrevenen las personas del estament
eclesiàstich y demés estaments ab gran acord y
per a benefici dels dits Principat y comtats, per
ço los dits senyors deputats y oÿdors, a cautela
que danyar no pot en execucció de la deliberació en son consistori feta lo dia present, notifican a vostras senyorias, il·lustríssimas senyorias
y mercès respective, las ditas constitucions y la
contrafacció y violació que farian a ella en fer
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qualsevol manera de provisió de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y oficis eclesiàstichs, axí curats com simples y en
concedir y dar pensions eclesiàsticas a favor y a
personas forasteras que no fossen verament naturals y nadives dels dits present Principat y
comtats. Y no-res-menys, requereixen a vostra
senyorias il·lustríssimas senyorias y mercès respective, que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vacants ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, oficis, ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni donen pensions algunas
eclesiàsticas a favor y a personas que no sian vera
y no fictament nadas o nadives de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostras senyorias y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no-res-menys
de què en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer a deputats
y oÿdors de comptes del present Principat, seran
vostra senyorias y mercès fets inhàbils, attès que
contrafan a ditas constitucions y axí no són persones hàbils per a que·s puga confiar las han de
fer observar, y axí bé seran fets inhàbils de tots y
qualsevol oficis y beneficis del dit General. Y
també protestan de què per tots altres camins
que de dret y justícia seran permessos, procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los
procehiments per alcançar aquest fi, seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici
que per dita rahó patirà lo General de Cathalunya. Requirens, etcètera.» Nosaltres, attès que
lo presentat y suplicat per dit procurador fiscal
ve en observança de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comtats a la qual som tinguts y obligats en
rahó de nostre ofici y càrrech, ab tenor de las
presents, diem y notificam a vostras senyorias y
mercès respective la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requiriment del dit
procurador fiscal del dit General, per rahó de la
observança de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comtats dalt insertades. Y exortam y requerim a
vostras senyorias y mercès respective, que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam ser feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, VI de febrer MDLXXXXVIIII.
Fra Clement de Solanell y de Foix. De mandato
dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

s.n.v.

Noverint universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentessimo nonagessimo nono die
vero decima mensis februarii eiusdem anni computata coram illustribus et admodum reverendis
dominis Paulo Ferrer, presbitero, doctore, decano et canonico sanctae ecclesiae Illerdensis, Hieronymo de Valls, archidiacono Tarraconae, Joannes Rubio, doctore, Josepho Carulla, sivilis
iuris doctore, don Francisco de Pallares, decretorum doctore, Michaele de Nabona, theologiae
doctore, Josepho Casanoves, doctore, Michaelle
Villa, sacri iuris doctore, Petro Cercos, presbistero, doctore, Jacobo Marti, decretorum doctore,
Josepho Mirarnau, juniore, Josepho Arques et
Francisco Bosch, sivilis iuris doctoribus, omnibus
canonicis dictae sanctae ecclesiae convocatis et
congregatis in aula capitulari eiusdem sanctae
ecclesiae de mandato dicti domini decani et ad
vocem ianitoris, ut moris est, ubi alias pro similibus et aliis actibus et negotiis dictae sancta ecclesiae solitis convocari et congregari Capitulum
pradictae sanctae ecclesiae et repraesentantibus,
comparuit et fuit personaliter constitutus dictus
illustris dominus Jacobus Martí presbiter, decretorum doctore, canonicus praedictae sancta ecclesiae ac deputatus localis Generalitatis et collectae dictae civitatis Illerdae, qui dicto nemine
ac nomine illustrium et fidelissimorum dominorum deputatum Generalium, et auditorum
computorum praesentis principatus Cathaloniae
intimavit et praesentavit seu per substitutum
mei notarii infrascripti intimari, legi et praesentari dicto per illustri Capitulo dictae sanctae
ecclesiae Illerdensis retroscriptas requissitorias litera a dicto per illustri et fidelissimi consistorio
dicti principatus Cathaloniae emanatas, firmatas et sigillatas debitaque forma et solemnitatibus expeditas, datas die sexta currentium mensis
et anni in earum propria figura et forma copiamque dictarum literarum in signum praesentationis predictae tradidit et liberavit dicto
domno decano, qui nomine dicti per illustris
Capituli verbo respondes dixit habere illas pro
praesentis. De quibus dictus domnus canonicus
et deputatus localis dicto nomine ac nomine dictorum illustrium dominorum deputatum Generalium et auditorum computorum publicum requisivit confici instrumentum, quod fuit actum
Illerdae die, mense, anno et loco praedictis presente Josepho Guim, presbitero notario substituto
mei Alberti Picons, notarii publici infrascripti,
ac presentibus reverendis Gaspare Malet et Andrea Carnicer, presbiteris testibus ad praemissa
vocatis et specialiter assumptis. In quorum fidem
ego Albertus Picons, notarius supramemoratus
hic me subscribo et meum quo utor appono
sig+num.

s.n.r

Nosaltresa fra Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real monestir de Santa Maria
de Ripoll del orde de Sant Benet, don Aleix de
Miravall y lo doctor misser Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, cathredàtich de prima de la real universitat literària de Lleyda, fra
Rafel Nadal, sagristà major del dit real monestir
de Ripoll, don Joan de Olmera y Bianya y Joseph Boer, mercader de la ciutat de Gerona, oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints.
Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades, abats, pabordes y convents
de qualsevols órdens y religions que sian, y altres qualsevol personas, en qualsevol dignitats,
càrrechs y oficis constituhides y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran seran presentades o vindrà a sa notícia salut y pròsperos sucessos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells y desitjant evitar las
contraccions, violacion y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells majorment en las provisions de las dignitats, canonicats, prebendas,
rectorias, pensions, oficis y beneficis eclesiàstichs de dits aquestos Principat y comtats, que
contra la disposició, sèrie y tenor de las ditas generals constitucions, drets y privilegis dels mateixos aquestos Principat y comtats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència
com altrament ab dol y frau dels concedints,
donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadives dels dits present Principat y comtats ans bé forasteras y estranyas de
aquells, restant axí las ditas generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses y prejudicades. Nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis,
y suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenient lo que considerant avem deliberat ser presentada, intimada y notificada a vostra senyoria
il·lustríssima, senyorias y mercès, la monició,
exortació y requisició per lo magnífich advocat
fiscal de dit General, de orde y manament nostres, feta y posada en deguda forma del tenor
següent: «No obstant que per diferents constitucions de aquest principat de Cathalunya
col·locades sots lo títol «Que los estrangers no
a. lletra impresa intercalada entre els folis 159v-160r del
trienni 1698-1701.
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pugan obtenir oficis, ni beneficis eclesiàstichs
en Cathalunya» sia disposat que ninguna persona que no sia verament natural del principat de
Cathalunya, y comtats de Rosselló y Cerdanya,
y nada en aquells, puga obtenir en dits principats y comtats, oficis ni beneficis eclesiàstichs,
ni altres prebendas, dignitats ni pensions, han
tingut notícia los senyors deputats y oÿdors de
comptes, del dit Principat, que alguns senyors
archebisbes, bisbes, prelats y capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades del present Principat y comtats, aurien provehit algunas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples, y donat algunas pensions a favor
de personas forasteras, que no són nadas ni nadives de dit Principat y comtats, contrafahent a
ditas constitucions en molt gran dany y prejudici dels matexos Principat y comptats, y dels naturals de aquells, los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs personas forasteras, dexà ells
de ser provehits en aquells. E com a dits senyors
deputats y oÿdors specte per rahó de sos càrrechs y oficis, procurar per tots los camins possibles la observança de ditas constitucions que
són estades fetes per sa magestat y la cort general, en què entrevenen las personas del estament
eclesiàstich y demés estaments ab gran acord y
per a benefici dels dits Principat y comtats, per
ço los dits senyors deputats y oÿdors, a cautela
que danyar no pot en execucció de la deliberació en son consistori feta lo dia present, notifican a vostras senyorias, il·lustríssimas senyorias
y mercès respective, las ditas constitucions y la
contrafacció y violació que farian a ella en fer
qualsevol manera de provisió de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y oficis eclesiàstichs, axí curats com simples y en
concedir y dar pensions eclesiàsticas a favor y a
personas forasteras que no fossen verament naturals y nadives dels dits present Principat y
comtats. Y no-res-menys, requereixen a vostra
senyorias il·lustríssimas senyorias y mercès respective, que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vacants ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, oficis, ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni donen pensions algunas
eclesiàsticas a favor y a personas que no sian vera
y no fictament nadas o nadives de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostras senyorias y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no-res-menys
de què en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer a deputats
y oÿdors de comptes del present Principat, seran
vostra senyorias y mercès fets inhàbils, attès que
contrafan a ditas constitucions y axí no són persones hàbils per a que·s puga confiar las han de
fer observar, y axí bé seran fets inhàbils de tots y

qualsevol oficis y beneficis del dit General. Y
també protestan de què per tots altres camins
que de dret y justícia seran permessos, procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los
procehiments per alcançar aquest fi, seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici
que per dita rahó patirà lo General de Cathalunya. Requirens, etcètera.» Nosaltres, attès que
lo presentat y suplicat per dit procurador fiscal
ve en observança de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comtats a la qual som tinguts y obligats en
rahó de nostre ofici y càrrech, ab tenor de las
presents, diem y notificam a vostras senyorias y
mercès respective la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requiriment del dit
procurador fiscal del dit General, per rahó de la
observança de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comtats dalt insertades. Y exortam y requerim a
vostras senyorias y mercès respective, que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam ser feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, VI de febrer MDLXXXXVIIII.
Fra Clement de Solanell y de Foix. De mandato
dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.v
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Die dessima februarii millessimo sexcentessimo
nonagessimo nono Gerundae intitulata in Francisco Motta, escriptoris Gerundae, hiis vice et nomine mei Jacobi Padres, apostolica atque regia
auctoritatibus, notarii publici civis Gerundae,
nechnon notarii et scribae officii Generalis deputacionis localis civitatis et collectae Gerundae tertium, vidit reverendi Isidori Manescal, presbiteri
et beneficiati sanctae ecclesiae Gerundensis et
Francisci Sastre, auri fabri Gerundae, ad haec
vocatorum et rogatorum presentia et audiencia
venerabilis Ignacius Pages, notarius causidicus
Gerundae, procurator fiscalis Generalis deputationis localis civitatis et collectae Gerundae, constitutus personaliter coram et ante presentiam
illustris et admodum reverendi domini Isidori
Bertran, utriusque iuris doctore, archidiaconi
majoris et canonici sanctae ecclesiae sedis Gerundae et ex preheminentia sui archidiaconatus vices
gerentis episcopi sede episcopali dignitate vacante
in domo dicti archidiaconatus antedictam ecclesiam sedis sitam personaliter reperti et existentis,
qui dicto nomine eidem illustri et admodum reverendo domino archidiacono majori obtulit et
presentavit seu verius perdictum escriptorem, ut
supra interesentem presentari, intimari et notifi-

cari fecit, petiit, instavit et requisivit quandam
copiam retroscriptarum litterarum et sibi vices
tradita et liberata dicta copia verbo respondendo
dixit «que se las tenia per presentadas». Deinde
autem dicta et eadem metdia desima februarii
eiusdem anni millessimi sexcentessimi nonagessimi noni Gerundae intitulata in dicti Francisci
Motta, escriptoris hiis cive, et cetera, Jacobi Padres, notarii et scribae praefati et tertium, vidit
dicti Francisci Sastre et Francisci Lagrifa, scribae curiae ecclesiae Gerundae, ad haec vocatorum et rogatorum presentia et audiencia dictus
venerabilis Ignacius Pages, procurator fiscalis
praefatus, constitutus personaliter coram et ante
presentiam illustris et admodum reverendi domini Francisci Camps, canonici sanctae ecclesiae
Gerundensis in espiritualibus et temporalibus vicarii generalis et officialis dicti illustris domini
archidiaconi majoris praedicti, et ex dignitate
vacante intus curiam ecclesiam Gerundae personaliter reperti et existentis, qui dicta eidem domino vicario generali et officiali obtulit et presentavit seu verius per dictum escriptorem, ut
supra, interesentem presentari, intimari, incinuari et notificari fecit, petiit, instavit et requisivit quandam copiam retroscriptarum literarum
et sibi illius tradita et liberata copia verbo respondendo dixit «que se las tenia per presentadas».
De quibus, et cetera. Acta, et cetera, presentibus
dicto scriptore, ut supra, interesente, et cetera, pro
testibus superius nominatis ad haec vocatis, et cetera.
In quorum fidem et testimonium praemissorum
ego Jacobus Padre, apostolica atque regia auctoritatibus, notarius publicus Gerundae civis necnon notarius et scriba officii Generalis deputationis localis civitatis et collectae Gerundae hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.

s.n.r

78.
Nosaltresa fra Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real monestir de Santa Maria
de Ripoll del orde de Sant Benet, don Aleix de
Miravall y lo doctor misser Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, cathredàtich de prima de la real universitat literària de la ciutat de
Lleyda, fra Rafel Nadal, sagristà major del dit
real monestir de Ripoll, don Joan de Olmera y
Bianya y Joseph Boer, mercader de la ciutat de
Gerona.
Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints
a. lletra impresa intercalada entre els folis 162v-163r del
trienni 1698-1701.

1717

als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades, abats, pabordes y convents
de qualsevols órdens y religions que sian, y altres qualsevol personas, en qualsevol dignitats,
càrrechs y oficis constituhides y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran seran presentades o vindrà a sa notícia salut y pròsperos sucessos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells y desitjant evitar las
contraccions, violacion y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells majorment en las provisions de las dignitats, canonicats, prebendas,
rectorias, pensions, oficis y beneficis eclesiàstichs de dits aquestos Principat y comtats, que
contra la disposició, sèrie y tenor de las ditas generals constitucions, drets y privilegis dels mateixos aquestos Principat y comtats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència
com altrament ab dol y frau dels concedints,
donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadives dels dits present Principat y comtats ans bé forasteras y estranyas de
aquells, restant axí las ditas generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses y prejudicades. Nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis,
y suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenient lo que considerant avem deliberat ser presentada, intimada y notificada a vostra senyoria
il·lustríssima, senyorias y mercès, la monició,
exortació y requisició per lo magnífich advocat
fiscal de dit General, de orde y manament nostres, feta y posada en deguda forma del tenor
següent: «No obstant que per diferents constitucions de aquest principat de Cathalunya
col·locades sots lo títol «Que los estrangers no
pugan obtenir oficis, ni beneficis eclesiàstichs
en Cathalunya» sia disposat que ninguna persona que no sia verament natural del principat de
Cathalunya, y comtats de Rosselló y Cerdanya,
y nada en aquells, puga obtenir en dits principats y comtats, oficis ni beneficis eclesiàstichs,
ni altres prebendas, dignitats ni pensions, han
tingut notícia los senyors deputats y oÿdors de
comptes, del dit Principat, que alguns senyors
archebisbes, bisbes, prelats y capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades del present principat y comtats, aurien provehit algunas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples, y donat algunas pensions a favor
de personas forasteras, que no són nadas ni nadives de dit Principat y comtats, contrafahent a
ditas constitucions en molt gran dany y prejudi-
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ci dels matexos Principat y comptats, y dels naturals de aquells, los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs personas forasteras, dexà ells
de ser provehits en aquells. E com a dits senyors
deputats y oÿdors specte per rahó de sos càrrechs y oficis, procurar per tots los camins possibles la observança de ditas constitucions que
són estades fetes per sa magestat y la cort general, en què entrevenen las personas del estament
eclesiàstich y demés estaments ab gran acord y
per a benefici dels dits Principat y comtats, per
ço los dits senyors deputats y oÿdors, a cautela
que danyar no pot en execucció de la deliberació en son consistori feta lo dia present, notifican a vostras senyorias, il·lustríssimas senyorias
y mercès respective, las ditas constitucions y la
contrafacció y violació que farian a ella en fer
qualsevol manera de provisió de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y oficis eclesiàstichs, axí curats com simples y en
concedir y dar pensions eclesiàsticas a favor y a
personas forasteras que no fossen verament naturals y nadives dels dits present Principat y
comtats. Y no-res-menys, requereixen a vostra
senyorias il·lustríssimas senyorias y mercès respective, que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vacants ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, oficis, ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni donen pensions algunas
eclesiàsticas a favor y a personas que no sian vera
y no fictament nadas o nadives de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostras senyorias y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no-res-menys
de què en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer a deputats
y oÿdors de comptes del present Principat, seran
vostra senyorias y mercès fets inhàbils, attès que
contrafan a ditas constitucions y axí no són persones hàbils per a que·s puga confiar las han de
fer observar, y axí bé seran fets inhàbils de tots y
qualsevol oficis y beneficis del dit General. Y
també protestan de què per tots altres camins
que de dret y justícia seran permessos, procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los
procehiments per alcançar aquest fi, seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici
que per dita rahó patirà lo General de Cathalunya. Requirens, etcètera.» Nosaltres, attès que
lo presentat y suplicat per dit procurador fiscal
ve en observança de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comtats a la qual som tinguts y obligats en
rahó de nostre ofici y càrrech, ab tenor de las
presents, diem y notificam a vostras senyorias y
mercès respective la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requiriment del dit
procurador fiscal del dit General, per rahó de la

observança de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comtats dalt insertades. Y exortam y requerim a
vostras senyorias y mercès respective, que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam ser feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, VI de febrer MDLXXXXVIIII.
Fra Clement de Solanell y de Foix. De mandato
dictorum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.v

A 16 de febrer 1699, instant lo síndich en poder
del secretari, fonch presentada còpia d’estas lletras al senyor bisbe de Barcelona essent presents
per testimonis doctor Carlos Plantí, prevere, y
Francisco Vilar y Llombert de la família de dit
senyor bisba.
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Araa ojats tothom generalment de part dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General del present principat de Cathalunya en
Barcelona residints, e per deliberació lo die present en llur consistori feta, ab intervenció dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes de dit General, se us notifica y fa saber
que per quant segons disposició del capítol 40
del Nou Redrés de las Corts celebrades en lo
monestir de Sant Francesch de la ciutat de Barcelona en lo any 1599, des del número 4 al 8 de
dit capítol, està estatuhit y ordenat que ninguna
persona de qualsevol grau o condició sia, no
gose ni presumesca tràurer quantitat alguna de
monedas axí de or com de plata fora la província
de Cathalunya, tant per mar com per terra, sens
haver primer aquellas manifestades y pagat lo
dret al General, sots la pena de pèrdrer aquellas
com ha cosa cayguda en frau; y en cas que alguna de ditas personas, axí per mar com per terra,
per si mateix o per altra persona traurà o farà
tràurer algunas quantitats de monedas, per alguna de las ditas parts, sens haver-las manifestades, si dins sis mesos immediadament després
següents, seran donadas bastantes provas de la
quantitat de la moneda, que sens manifestar
serà treta fora la dita província, se haje de fer la
declaració dins dit temps sobre si las tals personas han incorregut en frau o no, y en cas que
a. crida intercalada entre els folis 168v-169r del trienni
1698-1701.

aparega haver incorregut en lo dit frau, haje de
ser condemnada a tanta quantitat de monedas
quanta li serà estat provat haver-ne tret o fet
tràurer fora dita província sens manifestar-la,
com en cosa cayguda en frau sí y de la manera
que si la tal persona fos trobada en crim fragant.
Y com haje pervingut a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya que moltas y
diferents personas traurian y han tret diferents
sumas y quantitats de monedas fora la província
de Cathalunya, enviant o aportant aquellas en
altres regnes y províncias sens haver-las manifestades ni pagat lo dret al General, contrafent a la
dalt referida disposició, de tal manera que podria dit procurador fiscal procehir contra las tals
personas per lo incurs de dits fraus en la forma
disposada en dit capítol; emperò desitjant los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya usar de benignitat y
clemència, com acostuman, y no del rigor del
referit capítol, per ço se notifica y fa a saber a las
tals personas que contrafet auran y a tothom generalment, en virtut de la present pública crida,
que dins deu dias comptadors del dia de la publicació de la present crida en havant, hajan de
manifestar al credencer o tauler del General o a
la persona anomenada per los arrendataris del
dret de General de monedas, las que auran tret
o fet tràurer fora de la dita província y pagar lo
dret de ellas, altrament si passat dit termini no·n
hauran fet dita manifestació y pagat dit dret, se
procehirà rigurosament contra las tals personas
en la forma disposada en lo predit capítol de
Cort irremissiblement. E perquè vinga a notícia
de tots, manan sas senyorias ésser feta la present
pública crida. Data en Barcelona als 20 de desembre de 1698.

nardi // s.n.v // Matheu procuratoris fiscalis dictae Generalitatis eiusdem civitatis et collectae vocae tubae publicasse et praeconitzasse per loca solita et assueta dictae civitatis retroscriptum
praeconium, et postea quedam copiam illius effixasse in platea majori dictae civitatis voccata de
las Cols, et alteram in dicte ponderis regii dictae
civitatis sitam in vicco majori predictae civitatis.
Se quibus, et cetera. Quae fuerunt, et cetera. Testes sunt Petrus Paulus Grau, agricola Tarraconae, et Joannes Monyos, agricola loci de la Serra,
Barcinonensis diocesis, Tarraconae repertus.
De praemissis alieno chalamo scriptis fidem facio
ego Joannes Paulus Salinas notarius et scriba
praedictus cum impressione sigilli dicti consistorii
in pede hec propria scribens manu.Tarragona
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Fra Climent de Solanell y de Foix. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae. Locus Sigil+li. Se és deta y publicada la present crida per
los llochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona, per mi Joseph Iglésias corredor y cabomestra del General de Cathalunya, ab mos
companys, vuy als 20 de desembre 1698. Joseph Iglésias, corredor y cabomestra de las nou
trompetas del General de Cathalunya. In litterarum et privilegiorum registro, trienni 1698,
foleo XXVIII.
Die vigessima septima mensis decembris anno a
nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagessimo nono, Tarraconae. Michael Bellver, curritor collis et praeco publicus et juratus civitatis
Tarraconae retulit et relationem fecit michi
Paulo Salinas, apostolica et regia auctoritatibus
notario publico Tarraconae et scribae concistorii
Generalitatis civitatis Tarraconae et eius collectae infrascripto, se die presenti ad instantim Ber1719

96.
Araa ojats tothom generalment de part dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General del present principat de Cathalunya en
Barcelona residints, e per deliberació lo die present en llur consistori feta, ab intervenció dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes de dit General, se us notifica y fa saber
que per quant segons disposició del capítol 40
del Nou Redrés de las Corts celebrades en lo
monestir de Sant Francesch de la ciutat de Barcelona en lo any 1599, des del número 4 al 8 de
dit capítol, està estatuhit y ordenat que ninguna
persona de qualsevol grau o condició sia, no
gose ni presumesca tràurer quantitat alguna de
monedas axí de or com de plata fora la província
de Cathalunya, tant per mar com per terra, sens
haver primer aquellas manifestades y pagat lo
dret al General, sots la pena de pèrdrer aquellas
com ha cosa cayguda en frau; y en cas que alguna de ditas personas, axí per mar com per terra,
per si mateix o per altra persona traurà o farà
tràurer algunas quantitats de monedas, per alguna de las ditas parts, sens haver-las manifestades, si dins sis mesos immediadament després
següents, seran donadas bastantes provas de la
quantitat de la moneda, que sens manifestar
serà treta fora la dita província, se haje de fer la
declaració dins dit temps sobre si las tals personas han incorregut en frau o no, y en cas que
aparega haver incorregut en lo dit frau, haje de
ser condemnada a tanta quantitat de monedas
quanta li serà estat provat haver-ne tret o fet
tràurer fora dita província sens manifestar-la,
com en cosa cayguda en frau sí y de la manera
que si la tal persona fos trobada en crim fragant.
a. catorze crides impreses intercalades entre els folis 168v169r del trienni 1698-1701.

[ 1698 ]

[ 1698 ]

Y com haje pervingut a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya que moltas y
diferents personas traurian y han tret diferents
sumas y quantitats de monedas fora la província
de Cathalunya, enviant o aportant aquellas en
altres regnes y províncias sens haver-las manifestades ni pagat lo dret al General, contrafent a la
dalt referida disposició, de tal manera que podria dit procurador fiscal procehir contra las tals
personas per lo incurs de dits fraus en la forma
disposada en dit capítol; emperò desitjant los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya usar de benignitat y
clemència, com acostuman, y no del rigor del
referit capítol, per ço se notifica y fa a saber a las
tals personas que contrafet auran y a tothom generalment, en virtut de la present pública crida,
que dins deu dias comptadors del dia de la publicació de la present crida en havant, hajan de
manifestar al credencer o tauler del General o a
la persona anomenada per los arrendataris del
dret de General de monedas, las que auran tret
o fet tràurer fora de la dita província y pagar lo
dret de ellas, altrament si passat dit termini no·n
hauran fet dita manifestació y pagat dit dret, se
procehirà rigurosament contra las tals personas
en la forma disposada en lo predit capítol de
Cort irremissiblement. E perquè vinga a notícia
de tots, manan sas senyorias ésser feta la present
pública crida. Data en Barcelona als 20 de desembre de 1698.
Fra Climent de Solanell y de Foix. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae. Locus Sigil+li. Se és feta y publicada la present crida per
los llochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona, per mi Joseph Iglésias corredor y cabomestra del General de Cathalunya, ab mos
companys, vuy als 20 de desembre 1698. Joseph Iglésias, corredor y cabomestra de las nou
trompetas del General de Cathalunya. In litterarum et privilegiorum registro, trienni 1698,
foleo XXVIII.
Se és feta y publicada la present pública crida
per los llochs acostumats de Balaguer per Dionís Amorós, corredor públich y jurat de la present ciutat de Balaguer y son company, vuy als
30 de desembre del any de la nativitat de nostre
senyor Déu Jesuchrist de mil sis-cents norantanou. Més avant, dit dia, y casi encontinent dites
crides foren afixadas en la plassa del Mercadal al
cantó del carrer major de dita ciutat de Balaguer
per Francisco Bonsom, nunci jurat de les corts
de veguer y batlle y deputació local de Balaguer,
// s.n.v // així refferint y fent relació a mi lo notari devall escrit. Scriba curiae deputationis localis
Generalis Cathaloniae estationis et collectae Balagarii. Josephus Revert, notarius. Balaguer.

169
/14r

95. Die trigessima dezembris millessimo sexcentessimo nonagessimo octavo Gerundae praedictae
praeconitzaciones, sich et quemadmodum sunt
desuper continuatae et impressae, fuerunt publicatae in platea Vini ante domum Generalis presentis civitatis Gerundae, et loca solita eiusdem
civitatis sono tubae et anphi- //14v // lii per Isidorum Vert, praeconem et curritorem publicum
praefatae civitatis Gerundae, paesegente Francisco Motta scriptore hiis vico, loco et nomine meis
Jacobi Padres, apostolica atque regia auctoritatibus notarii publici civis Gerundae, nechnon notarii et scribae oficii deputationis localis civitatis
et collectae Gerundae interesente presentibus pro
testibus Philippo Torrent et Josepho Coronas, laboratoribus, et Michaele Gispert, curritore aurium, et Benedicto Padres, estudente Gerundae
ad haec vocato. In quorum fidem et testimonium
praemissorum ego Jacobus Padres, apostolica regia auctoritatibus, notarius publicus civis Gerundae necnon notarius et scriba oficii Generalis
civitatis et collecte Gerundae hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num. Gerona.
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94. Fonch publicada la contrascrita crida per los
llochs acostumats de la present vila de Cervera,
a so de una trompeta per Joseph Pinyes, altre
dels corredors públichs y jurats de la present
vila, llegint aquella Ambròs Copons, scrivent
jurat del notari avallscrit, als trenta de desembre
any de la nativitat del senyor de mil sis-cents noranta-nou, presents per testimonis Hyerònim
Jener, menor de dies, passamaner, y Francisco
Lloret, teyxidor de dita vila, y altres molts dites
crides hoints. Acta est, et cetera. Joannes Montaner, burgesis et notarii Generalis ville estationis
et collectae Cerverie hec propria scribens manu.
Cervera.
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93. Se són fetes publicades les presents crides en
los llochs acostumats de la present vila de Tàrrega, a instància y requisició del reverent doctor
Joseph Molins, prevere deputat local de la vila y
estació de Tàrrega, entrevenint lo notari avallscrit y Ramon Gilabert y Demià Farran, corredors jurats de la present vila, ab so de dos trompetas, essent presents per testimonis entre altres
personas misser Roch Garau, doctor en drets, y
Matheu Bosch, pagès de la dita vila de Tàrrega,
als vint-y-nou del mes de desembre entrant lo
any de la nativitat de nostre senyor de mil siscents noranta-nou, en fe y testimoni de les quals
coses yo, Galderich Soler, per les auctoritats
apostòlica y real notari públich de la vila de Tàrrega y escribà ordinari de dit magnífich deputat
local, apòs mon acostumat si+gne. Tàrrega.
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92. Noverint universi quod anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagessimo nono
present, cridat y requerit Pau de Rossés, ciutadà
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de la ciutat de Tortosa, per las auctoritats
apostòlicha, real y de la mateixa ciutat notari
públich y scrivà de la deputació local de dita ciutat y sa col·lecta, y Gaspar Dols, notari, y
Thomàs Cartas, marcader, ciutadans de la mateixa ciutat, testimonis cridats per a las cosas infrascritas, Montsarrat Thomàs, trompeta públich y jurat de la dita ciutat de Tortosa, me féu
relació a my dit Pau de Rossés, notari y scrivà
sobredit, de haver publicat la retroscrita crida
per los llochs acostumats de la present ciutat lo
dia prasent e infrascrit, ab la veu de una trompeta, de las quals cosas me requirí no llevàs acta
per a tenir-ne mamòria en lo sdevenidor. Las
quals cosas foren fetes en la dita ciutat de Tortosa present yo lo dit Pau de Rosses, notari y
scrivà desúsdit, y presents també los testimonis
desobre dits a tot lo sobradit cridats y specialment assumpts. Sig+num mei Pauli de Rosses, civis civitatis Tortosae apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus notarii publici et
scribae deputationis localis dictae civitatis et eius
collectae, qui praemissis unacum praenominatis
testibus interfui eaque propria manu scripsi et requisitus clausi. Tortosa.
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91. Francisco Cosina, corredor jurat y trompeta
major de la ciutat de Leyda, mediant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, fa
relació a mi lo notari infrascrit que lo dia present y avall scrit ab veu de tres trompetes y un
llegidor, ha publicat las presents crides dins la
present ciutat de Leyda y per los llochs acostumats de dita ciutat. De quibus, etcètera. Data en
Leyda als set dies del mes de janer del any 1699,
dic mil sis-cents noranta-nou, presents per testimonis Francisco Farrer y Josep Malegat, scrivent. De praemissis fidem facio Albertus Prions,
notarius publicus Ilerdae. Leyda.
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90. Se és feta y publicada la present pública crida per los llochs acostumats de la vila de Montblanch per Gaspar Tarragó, corredor públich de
dita vila, y llegida per mi Salvador Albà, per las
auctoritats appostòlica y real notari públich de
dita vila y escrivà de la deputació local de dita
vila y sa col·lecta, vuy als sis de janer 1699. De
praemissis propria manu scriptis fidem facio ego
Salvator Alba, notarius et scriba supramemoratus, haec propria scribens manu. Monblanch.
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89. Noverint universi quod anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono,
die vero prima mensis januarii eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato ac etiam requisito me Antonio Cassany, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus civitatis Urgelli et
scriba curiae deputacionis localis, stationis et collectae dictae civitatis et presentibus etiam Joanne Casals, sutore, et Nicolao Domenech, agricola,

ambobus dictae civitatis Urgelli instante et requirente Hyacintho Fuster, procuratore fiscale
dictae stationii et collectae, fuerunt publicatae et
affixatae retroscritas preconitzationes, assistente
magnifico Francisco Net, diputato locali predictae stationii et collectae per loca solita illius per
Agustinum Ponsarnau, preconem publicum dictae civitatis prelegente me dicto Cassany notario
publico predicto de qua quidem publicacione et
affixacione dictus procurator fiscalis instrumentum publicum confeci, petiit, instavit et requisivit per me dictum et infrascriptum notarium.
Que fuerunt acta in dicta civitate Urgelli sub
die, mense et anno predictis presente me dicto notario testibusque predictis ad premissa vocatis et
specialiter assumptis, prout superius continetur.
Sig+num meum Antonii Cassany, auctoritatibus
apostolica et regia notarii publici civitatis Urgelli, qui unacum praenominatis testibus presens
intergui eaque recepi scribere fui et rogatus clausi in fedem. Seu de Urgell.
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88. Die tertia mensis januarii anno a nativitate
domini milesimo sexcentesimo nonagesimo nono,
retroscriptae preconitzationes fuerunt publicatae
in platea publica et comuni vocata dels Hòmnes
villae Castilionis Empuriarum sono tubae prius
emisso altaque et intelligibili voce per Paulum
Corominas curritorem publicum dictae villae
Castilionis Empuriarum, Ignatio Verdalet, notario regio dictae villae Castilionis hiis vide loco
et nomine mei Jacobi Falio, notarii regii et publici eiusdem villa scribaque deputationis localis
Generalis collectae dictae villae Castilionis infrascripti interessenti sibi dicto Paulo Corominas, curritori prelegenti dicto autem Paulo Corominas, curritore prefato recitante. De quibus,
et cetera. Acta, et cetera. Presentibus dicto Ignatio Verdalet, notario, ut supra, interessente et pro
testibus Eudaldo Torell, ligni fabro, et Joanne
Quilmetas, juvene chirurgo dictae villae Castilionis ad haec vocatis, et cetera. De praemissis fidem faciens ego Ignatius Verdalet, regia auctoritate notarius publicus villae Castilionis
Empuriarum domiciliatus. Haec penes domnum
Jacobum Falco simili regia ac excelentisimi domini comitis Empuriarum auctoritatibus notarium publicum et de collegio notariorum publicorum dictae villae Castilionis et comitatus
Empuriarum substitutum in notaria publica
dictae villae dicta de M[...] scribamque deputationis localis Generalis collectae dictae villae
Castilionis recepta, hic vigore licentiae per magnificum collegium notariorum publicorum dictae villae Castilionis et comitatus Empuriarum
mihi concessa propter indispositionem supradicto
domno Jacobo Falio, notario, me subscribo et
meum solitum appono sig+num. Castelló de
Empúrias.

[ 1698 ]

[ 1698 ]
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87. Die decima octava mensis januarii anno a
nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo non fuerunt publicata in villa Camporotundi, diocesis Gerundae, in platea denominata
vulgo del Bart, loco solito eiusdem villae per Franciscus Alaboria, curritorem publicum eiusdem villae Camporotundi sonoribus prius et posterius
emisso prelegente notario infrascripto, presentibus pro testibus Joanne Benedicto Montserrat, paratore lanae, et Joanne Galceran, ferri fabro,
Camporotundi habitantibus. In quorum fidem et
testimonium praemissorum ego rector Josephus
Brandia, civis honorabilis Barchinonae, auctoritatibus apostolica ac regia notarius publicus villae
Camporotundi diocesis Gerundae hic me subscribo et meum quo utor rogatus appono sig+num.
Camprrodon.
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86. Die decima nona mensis januarii anno a
nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono retroscriptum praeconium fuit ad
instantiam Simeonis Raves, procuratoris fiscalis
deputationis localis collectae Podyceritani et Ceretaniae alta et intelligibili ac clara voce publicatum in platea majori presentis villae Podyceritani per Petrum Fabes, curritorem publicum
villae, praelegente me Dominico Marti et Aldrau, notario publico et collegiata eiusdem villae
et praedictae deputationis localis scriba, et refferente dicto curritore sono tubae prius et posterius
emisso, presentibus pro testibus Joanne Ferran,
scriptore, et Peregrino sa Cama, botiguerio, ambobus Podyceritani ac aliis quam plurimis audire
volentibus sonituque tubae assistentibus. Item
etiam dictis die, mensse et anno et quasi incontinenti de mandato admodum reverendi Raymundu Mosses, sivilis iuris doctoris, officialis ecclesiastici foranei Ceritaniae et deputati localis
in dicta collecta Generalis Cathaloniae fuit per
Joannem Castellnou, nuntium juratum curiae
regiae viccariae Ceritaniae posita et effixa in
quadam pilari platea praedicta in quo similia
poni solet quedam copia restroscripti praeconii,
ut facilius sit omnibus notum et legere licitum sic
refferentem et mihi dicto et infrascripto notario
publico et scribae relationem facientem presentibus reverendis Benedicto Vicens et Raphaele Domenech, presbiteris ambobus Podiiceritani pro
testibus ad ista vocatis et specialiter assumptis. In
quorum manu propria scriptorum fidem et testimonium ego idem Dominicus Marti et Aldrau,
notarius et scriba suprememoratus, hic me subscribo et meum solitum artis notariae requisitus
appono sig+num. Puigcerdà.
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gae, Caelsonensis diocesis, sono tubae antea et post
emisso per Joannem Rota, praeconem publicum
et juratum dictae villae Bergae, ibi acistente
magnifico Francisco Savall, tabulario Generalis
villae Bergae, praelegente me Josepho Riu, auctoritatibus apostolica et regia notario publico eiusdem villae et scriba curiae, magnifici deputati
localis presentis villae et eius collectae, presentibus
pro testibus Josepho Baylina, sartore, et Joanne
Auger, sutore dictae villae Bergae, et aliis quam
plurimis in multitudine copiosa. Sig+num meum
Josepho Riu, auctoritatibus apostolica et regia
notarii publici villae Bergae, diocesis Caelsonensi
et scribae curiae magnifici deputati localis dictae
villae et eius collectae, qui praemissis unacum
praenominatis testibus presentis interfui, scripsi
et in fidem clausi. Berga.
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84. Die quinta mensis januarii anno a nativita
te domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono in villa Trempi diocesis Urgellensis. Presens
preconium fuit publicatum per Matiam Pellicer,
nuntium juratum, per loca solita villae Trempi
et predicta legente me Joanne Francisco Grau,
notario Trempi ac scriba curiae diputationis localis Generalis collectae Trempi et de Pallas, iuntibus pro testibus Francisco Vilafranca, agricola,
et Jacobo Bas, apothecario, ambobus Trempi ad
dicta vocatis et assumptis. In quorum manu propria scriptor fidem et testimonium premissorum
ego Joannes Franciscus Grau, auctoritatibus
apostolica et regia notarius publicus Trempi, diocesis Urgellensis, hic me subscribo et meum solitum artis notariae quo utor in publicis claudendi
intrumentis appono sig+num. Tremp.
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83. Die quinta februarii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono in
villa Castriboni huiusmodi praeconitzavo, instante magnifico Joanni Antonio Ribo, deputato
locali collectae villae et vicecomitatus Castriboni,
fuerunt publicatae per loca solita dictae villae
Castriboni per Antonium Morella nuntium et
curritorem publicum dictae villae perlegente me
Petro Dalmau, notario et scribae infrascripto et
fuerunt afixe in capitae plateae dictae villae presentibus pro testibus reverendis Sebestiano Oliva
et Mathia del Herm, presbiteris et canonicis dictae villae. De quibus, et cetera. In quorum fidem
propria manu scriptorum ego Petrus Dalmau,
auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus civitatis Urgelli et scriba deputationis localis
villae et vicecomitati Castriboni, pro admodum
illustribus et fidelissimis dominis deputatibus Deputationis principatus Cathaloniae, Barchinonae residentibus, hic me subscribo et meum appono sig+num. Castellbò.

85. Noverint universi quod anno a nativitate
domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono
die vero octava mensis januarii eiusdem anno intitulata retroscriptae praeconitzationes fuerunt
publicatae in platea publica et majori villae Ber1722
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98.
Diea vigessima quarta mensis februarii anno a
nativitate domini millesimo sexcentessimo nonagesimo nono in villa Mataronis, diocesis Barchinonae.
Ego Josephus Busquer, custos ordinarius Generalis villae Mataronis, diocesis Barchinone, gratis,
et cetera, constituho et ordino procuratorem
meum certum et cetera, ita quod, et cetera, doctorem Joannem Quadras in civitate Barchinonae
domiciliatum licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo dictum officium custodis ordinarii eiusdem villae Mataronis Generalis
cum omnibus juribus et pertinentiis suis universis
in manibus et posse admodum illustrium et fidelissimorum Generalis Cathaloniae seu alterius,
ad quem spectet infariorem personae dicti procuratoris mei benevisae resignandum, renuntiandum et cedendum, et dictus resignationem et renuntiationem recipi et admitti petendum,
suplicandum et obtinendum ita et taliter, quod
ille in cuius favorem dictum meum officium per
dictum dominum procuratorem meum constitutum, resignatum et renuntiatum fuerit de dicto
officio juribus et pertinentiis suis universis valide
providentur // s.n.v // et provideri mandet cum
omni iuris plenitudinem et effectum suplicationes quaescunque pro inde dandum, offerendum
et presentandum, et inde instrumenta quaecunque faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum, et demum, et
cetera, ego, et cetera, promitto praedicta habere
ratum, et cetera, et non revocare sub bonorum
omnium meorum obligacione, actum, et cetera.
Testes sunt Petrus Lleonart, agricola et Anthonius Saborit, aromatarius, villae Mataronis, diocesis Barchinone.
In cuius quidem potestatis instrumentum proprio
calamo scripsi fidem ego Josephus Michael Serra,
auctoritate regia notarius publicus Barchinone
regens notariam publicam parrochialis ecclesiae
villae Mataronis iam memoratus, hic me subscribo et meum appono sig+num.

s.n.r

99.
Privilegib de guarda ordinària del general de
Cathalunya de la vila de Mataró y son districte,
concedit a favor de Joseph Bosquer, veler de
dita vila.
a. procura intercalada entre els folis 169v-170r del trienni
1698-1701.
b. privilegi intercalat entre els folis 169v-170r del trienni
1698-1701.
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Nosaltres, fra don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, don Joseph Terré y Granollachs y lo doctor misser Esteva Serra y Vileta,
ciutadà honrat de Barcelona, deputats del General del principat de Cathalunya, lo doctor
Jaume Burgupés, canonge de la santa iglésia
cathedral de Gerona, don Pau Aguiles y Narcís
Boffill, mercader de dita ciutat de Gerona, oÿdors de comptes de dit General, confiant de la
indústria, diligència y legalitat de vos Joseph
Bosquer, veler de la vila de Mataró, ab thenor
de las presents a beneplàcit nostre y dels deputats successors nostres vos provehim, constituim y cream en guarda ordinària del General
de Cathalunya de la vila de Mataró, bisbat de
Barcelona y son districte, dels drets de las entrades y eixides de dit General ab lo salari ordinari,
immunitats y prerrogativas al dit offici de guàrdia ordinària pertanyents y espectants, lo qual
offici de present vaca per mort del últim pocessor de aquell. Així que vos, dit Joseph Bosquer,
durant dit nostre beneplàcit siau guarda ordinària del General en la vila de Mataró y son districte. E que los dits drets guardeu segons que per
capítols de Cort y ordinacions de dit General
està estatuït y ordenat; e pugau regonèixer y escorcollar qualsevols personas, robas y altres cosas en què suspitareu ésser comesos fraus; e pugau així mateix regonèixer qualsevols veixells,
barcas axí dins mar com fora de ella, y aquells
que trobareu que sian fraudants pendreu en
mans vostres en nom nostre y del General; e
instareu que los fraudants sian executats en y
per las parts oposadas per capítols de Cort, emperò que no pugau composar ni encubrir los
fraudants que trobareu, ans bé aquells los hajan
de denunciar a nosaltres y als successors nostres
o al magnífich defenedor o al official del senyal
a qui pertangue, prometent-vos en y sobre las
ditas cosas totas y sengles ab los incidents decendents y emergents de aquellas plenament
nostras forsas, veus y poder bastants, requirint a
tots singles officials així ecclesiàstichs reals y de
baró com altres, en virtut de la obligació que·ns
tenen prestada o que prestar nos són tinguts y
obligats de exequir nostres requestes. Y als officials y ministres del General diem y manam que
puix vos dit Joseph Bosquer haveu acceptat lo
dit offici, jurat y prestat lo sagrament y homenatge, acostumat de bé y llealment haver-vos en
lo exercici y servey de dit offici vos tingan y reputen per guarda ordinària del general de dita
vila de Mataró y son districte y vos donen tot favor, consell y ajuda que menester serà. Y així
mateix vos alegreu de las llicèncias de portar armes e franquesa de pontatges, barres y altres
immunitats, prerrogativas, gràcias y drets que
los officials y ministres del General poden y han
acostumat alegrar-se, per capítols, privilegis reals y altrament. E lo dit official a qui pertangue

[ 1698 ]

[ 1699 ]

vos pose, conserve y mantinga en pocessió de
dit offici i us fassa pagar vostre just y condecent
salari. Y per ço havem manat las presents ésservos fetas y en lo dors segelladas ab lo segell major de nostre offici.
Datum en Barcelona, als VIIII de juliol de
MDCLXXXXIII. Fra don Anton Planella y Cruÿlles, abat de Besalú.
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109.
Certificha lo bax firmat que he vistos los llibres
de vàlues y de concerts de la present casa de la
Deputació, en los quals estan continuats los debitors del General, y en ells no consta que lo
discret Rafel Batlla, natiu del lloch de Lladó,
bisbat de Gerona y tauler del General de dit
lloch dega quantitat alguna al General.
Del aposento del racional, als XVIII de mars
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional del General.
MDCLXXXXVIIII.

s.n.r

110.
Privilegib del offici de tauler del general de la
vila de Lladó, despadit a favor de Rafel Batlla,
notari de dita vila de Lladó.
Nosaltres don Joseph de Camporrells, ardiaca
de Andorra y canonge de la santa iglésia de Urgell, don Francisco de Vilallonga y Xemmar, en
la vila de Cervera populat, Llàtzer Talarn, ciutadà honrrat de Barcelona en la ciutat de Tortosa populat, deputats del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residints, lo doctor
Francesch Ferrer, canonge de la santa iglésia de
Lleyda, Luýs Canta y de Oms, donzell en la ciutat de Barcelona populat y Joseph de Thomàs,
ciutadà honrat de Barcelona en la ciutat de Tortosa domiciliat, oÿdors de comptes del dit General, confiant de la legalitat, habilitat y diligència de vos Rafel Batlle, notari de la vila de Lladó,
bisbat de Gerona, ab thenor de les presents a bé
plàcit nostre y dels deputats successors nostres,
sí y en quant podem y per capítols de Cort no·s
és luït y permès y no altrament, vos provehim
del offici de tauler, cullidor y guarda del General de dita vila de Lladó, lo qual de present vacca per mort de Francesch Torres, últim pocessor de aquell, ab los salaris, emoluments,
a. certificatòria intercalat entre els folis 182v-183r del trienni 1698-1701.
b. privilegi intercalat entre els folis 182v-183r del trienni
1698-1701.
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prerrogatives, preheminències, gràcias y drets de
aquell pertanyents. Axí que vos dit Rafel Batlle,
durant dit beneplàcit sean tauler y cullidor de
dits drets en dita vila de Lladó y aquells rebau y
exhegian, segons que per capítols de Cort y ordenacions nostres y de nostres predecessors y
successors vos serà statuït y ordenat, y axí matex
a vos y als qui en vostra companyia aniran per la
deffensa de dits drets, sia lícit y permès portar
armes hi us alegreu de la franquesa de pontatges, barcatges e barres y altres immunitats, prerrogatives y gràcias, que los officials y ministres
del General podan y han acostumat alegrar-se
per capítols, privilegis, provisions reals y altrament; requerint a tots y sengles officials axí ecclesiàstichs, reals y de baró com altres, en virtut
de la obligació que·ns tenen prestada e o prestar
nos són tinguts, de exequir nostres requestas. E
per dit effecte pugua vèurer, regonèxer y escorcollar en nom nostre y del General tots y qualsevols vexells marítims, casas, botigas, robas,
mercadaries, diners y persones y altres en què
suspetareu e presumireu ésser comesos fraus; e
aquells o aquellas en què trobareu los dits drets
ésser fraudats deprehendreu a mans vostres, y
instar que los fraudants sien executats en y per
las penas per capítols de Cort y altrament opposades, no volem emperò que dels fraus que trobareu y pendreu ne pugau fer gràcia, composició o avinense pública o secreta, hans aquells
hajau a denunciar a nosaltres o a nostres successors o al magnífich deputat local de dita vila o
col·lecta qui ara és y per temps serà; e totes y
sengles cosas ab tots los dependents y emergents vos donam y cometem nostres forças,
veus y poder bastants; e a tots y qualsevols officials y ministres del General diem y manam que,
puix vos dit Rafel Batlle haveu devant nosaltres
acceptat y jurat y prestat lo sagrament y homenatge, prometent que bé y llealment vos haureu
en lo exersici y servey de dit vostre offici, conforme per vostre predecessor és acostumat, y
haveu també prestat idònea causió de donar
bon compte y rahó de las pecúnias que del mateix offici proceheran, y que donareu y pagareu
al General tot lo que valdran dits drets, deduït
vostre salari, o que los partits depatxareu abans
de posar lo colp en los albarans, los scriureu en
lo llibre o llibres que per ço vos seran donats, y
no en paper ni en memorial volants. E no-resmenys haveu jurat segons forma del capítol 4 de
las Corts de 1533, vos hagen, tinguen y reputen
en y per tauler y cullidor demuntdit, vos asistescan y donen lo concell, favor y ajuda que menester sie hi us fàssau lliurar los llibres, encunys,
colp y tapit y altres cosas al matex offici pertanyents, hi us dexen alegrar de las franquesas de
portar armas, de pontatges, barcatges, barres e
altres immunitats, prerrogatives y gràcias, a tots
y sengles officials y ministres del dit General

atorgades, lícites y permesas, o lo dit deputat local o altre a qui pertangue vos pose, conserve y
mantinga en pocessió de dit vostre offici. En
testimoni de las quals cosas havem manat las
presents ésser-vos despedides y en lo dors sagellades ab lo sagell major de nostre offici.

Oÿdors ecclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich capitular de Lleyda, que vaca per
mort del doctor y canonge Gil Nabona, se proposan lo doctor Jaume Alòs, lo doctor Jaume
Martí, canonges de Lleyda; // s.n.r // per lo lloch
de oÿdor ecclesiàstich religiós, que vaca per
munta de fra don Rafel de Moner, abat eleta de
Ripoll de oÿdor a deputat se proposan, lo doctor fra Anthon de Solanell de la orde de Sant
Benet, sagristà thesorer de Ripoll, fra don Emanuel de Vega del mateix orde y cabiscol de dit
monestir.

Datum en Barcelona als VIIIIº de abril de
MDCLXXIIIIº. Don Joseph de Camporrells. In
registro communi 3º, foleo XXXXIII.
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114.

Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la Vegaria de Barcelona, que vaca per munta de
mossèn Julià Clement de Solanell de oÿdor a
deputat, se proposan mossèn Clement de Senespleda y de Solanell, mossèn Joseph de Viladomar; per lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Gerona, sotsvegaria de Besalú, que vaca
per mort de mossèn Ramon Narcís de Vilanova,
se proposan mossèn Miquel Pau de Vilanova,
mossèn Miquel de Pujades; per lo lloch de oÿdor militar de la Vegaria de Cervera, que vaca
per mort de mossèn Francisco Guitart y de Palol, //s.n.v // se proposan mossèn Joan de Olmera y Raset, mossèn Gaspar de Rovira y Robles.

Senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per als llochs vacants fins al dia present y avall escrit de deputats
y oÿdors de comptes dels tres estaments, proposan a vostra magestat los subyectes contenguts
en lo infrascrit memorial.
Deputats ecclesiàstichs. Per lo lloch de deputat
ecclesiàstich religiós, que vaca per promoció del
doctor fra Benet Sala, abat de Gerri, al bisbat de
Barcelona, se proposan, fra don Rafel de Moner, abatb eletc de Ripoll, insiculat a oÿdor, lo
doctor fra Anthon de Solanell de la orde de
Sant Benet, sagristà thesorer de Ripoll.

Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona, que vaca per munta del doctor misser
Joseph Cormellas de oÿdor a deputat se proposan, mestre Balthazar Barceló, mestre Pere Arnau; per altre lloch de oÿdor real de Barcelona,
que vaca per munta del doctor misser Jaume
Balart de oÿdor a deputat, se proposan lo doctor misser Francisco Ignasi Uguet, lo doctor
Joan Uguet.

Deputats militars. Per lo llochd noble de deputat
militar de la Vegaria de Tàrrega, que vaca per
mort de don Guillem de Josa, se proposan don
Joseph Novell y de Nadal, don Enrrich de Gelpí;
per lo lloch de deputat militar de la Vegaria de
Urgell, que vaca per mort de mossèn Pere Joan
de Rialp, se proposan mossèn Julià Clement de
Solanell y de Foix, insiculat a oÿdor, mossèn
Clement de Senespleda y de Solanell.
1v

Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona, que vaca per mort del doctor misser
Joan Dalmau se proposan, lo doctor misser Jaume Balart, insiculat a oÿdor, lo doctor misser
Barthomeu Esperabé; per altre lloch de deputat
real de Barcelona, que vaca per mort de mestre
Jaume Puyades, se proposan mestre Joan Fàbrega, mestre Rafel Esteve; per altre lloch de
deputat real de Barcelona, que vaca per mort de
mossèn Gismundo Bofill, se proposan lo doctor
misser Joseph Cormellas, insiculat a oÿdor, lo
doctor Chrisanto Moix.

Data en Barcelona als XXXI de mars MDCLXXXXDon Aleix de Miravall. Fra Clement de
Solanell y de Foix. Doctor misser Joseph Llopis.
Don Joan de Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya en Barcelona residints. Locus sig+illi. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
VIIII.
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115.
Senyor.
Losb deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs va-

a. proposició intercalada entre els folis 202v-203r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, de Sant Pera de Roda, de Ripoll.
c. elet de Ripoll, interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat, de deputat.
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a. elet de Ripoll, interlineat sobre de Sant Pere de Roda, ratllat.
b. proposició intercalada entre els folis 202v-203r del trienni
1698-1701.

[ 1699 ]
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et singula que pro complemento dictae renunciationis necessaria fuerint quomodolibet et oportuna faciendum seu fieri faciendum, suplicandum,
instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

cants fins al die present y avall escrit, en las bolsas dels officis de la casa de la Deputació de dit
General, proposan a vostra magestat los subyectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Bolsa de donador de ploms: per lo lloch real de
donador de ploms, que vaca per mort del doctor misser Joan Dalmau, se proposan mossèn
Joseph Llopis, de present deputat real, mossèn
Agustí Llopis, mestre Anasthasi Fraga.

Testes sunt Josephus Boer, chirurgus villae Trempi
et Anthonius Ponte, studens villae Sortesii. In
quorum fidem et testimonium ego Matheus Camerlot et Cirera, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus villae Talarni, diocesis Urgellensis, hic me subscribo et meum quo utor artis
notariae appono sig+num.

Bolsa de escrivà mayor y sos ayudants de la visita: per lo lloch de escrivà mayor y sos ayudants
de la visita, que vaca per mort de Joan Guiu,
notari, se proposan Onofre Serdà, notari real,
Matheu Güell, notari real, Miquel Llorell, notari real.
2v
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Ego Ambrosius Feliu, utriusque iuris doctor, assessorque Generalis Cathaloniae, diputationis localis collectae Trempi et Pallariensis in dicta villa Trempi populatus, dicto nomine gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos magnificum Josephum Areny et Garriga, utriusque iuris
doctorem, Barchinonae populatum licet absentem, et cetera, et notarius, et cetera, ad videlicet
pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis diputatis et auditoribus computorum Generalis presentis principatus
Catholoniae et in illorum admodum illustri et fidelissimo concistorio comparendum et ibi dictum
offitium seu munus assessoris eiusdem Generalis
dictae deputationis localis collectae Trempi et Pallariensis, in manu et posse suarum admodum
illustrium et fidelissimarum dominacionum libere renunciandum ipsamque renunciationem
admitti petendum et suplicandum, et proinde suplicationes quasvis presentandum et omnia alia

Vistaa la suplicació a vostra senyoria fidelíssima
presentada per part de Emanuel Rossell, notari
públic de Barcelona, en y ab la qual dedueix que
la conexensa de la causa vertent en la Real Audiència, a relació del noble don Joseph de Claver, doctor de aquella, actuari Bernat Forés, notari públic real col·legiat de Barcelona, entre
Joseph Brossa, també notari públic real col·legiat de Barcelona, de una y dit Rossell de part
altra, tocaria privative ad quoscumque a vostra
senyoria fidelíssima, per ço que en aquella se
troba convingut dit Rossell com a tenint y possehynt lo offici de receptor de las averias del General de Cathalunya, que és altre dels officis antichs vendibles, pretenent dit Brossa aver de
ésser dit Rossell, com a tenint dit offici, condempnat en pagar-li certa quantitat a dit Brossa
promesa per Gerònym Elias quóndam, cirurgià,
possessor que fonc de dit offici, o en aver de dexar vàcua y despedida la possessió de dit offici,
suposant ésser en tals causas la jurisdicció de
vostra senyoria fidelíssima privative y tenir-i interès lo procurador fiscal del General. Vista la
comissió per vostra senyoria fidelíssima als infrascrits feta, per a què relació fassen en escrits
sobre lo contengut en dita suplicació. Vist lo
trasllat de la sobredita causa en la Real Audiència vertent en dita suplicació mencionat. Vist un
vot fet per los magnífichs tunc assessors de la
present casa y consulents aplicats als 12 de mars
1688, que se troba continuat en lo dietari del
trienni 1686 a foli 991. Vist altre vot fet als 26
de abril de dit any 1688 per lo magnífich advocat fiscal assumpt continuat en lo mateix dietari
a foli 997, los quals vots foren fets acerca la subjecta matèria, y en cas consemblant y atentament premeditat lo contengut en dits vots. Y
vist lo demés que se devia vèurer per las mateixas rahons llargament ponderadas en lo dit vot
dels magnífichs assessors y consulents de 12 de

a. procura intercalada entre els folis 203v-204r del trienni
1698-1701.

a. relació intercalada entre els folis 213v-214r del trienni
1698-1701.

Data en Barcelona als XXXI de mars MDCLXXXXVIIII. Don Aleix de Miravall. Fra Clement de
Solanell y de Foix. Doctor misser Joseph Llopis.
Don Joan de Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya en Barcelona residints. Locus sig+illi. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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116.
Diea vigessima prima mensis februarii anno a
nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono in villa Trempi, diocesis Urgellensis.
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mars 1688 fins al versícol «lo tercer medi»,
etcètera, foli 995 exclusive, fent relació a vostra
senyoria fidelíssima. Y són de vot // 2v // y parer
loa assessor y advocat fiscal infrascrits, lo altre
assessor impedit, que lo procurador fiscal del
General no té interès algú en la dita causa vertent entre dits Brossa y Rossell, ni la conexensa
de aquella toca privative a vostra senyoria fidelíssima, entès emperò que si vingués lo cas de
ésser condempnat dit Rossell en pagar dita
quantitat o dexar dit offici de receptor de las
averias del general, y elegint dit Rossell lo segon
cap de la alternativa se passés subhastació y venda efectiva de dit offici, la renunciació del dit offici deu fer-se en mà y poder del molt il·lustre y
fidelíssim concistori, tocant a vostra senyoria lo
trobar la persona que aurà de ésser provehyda
per la del dit offici, y se li lliurarà la possessió per
vostra senyoria fidelíssima, y axís ó senten.

declaració dins dit temps sobre si las tals personas han incorregut en frau o no, y en cas que
aparega haver incorregut en lo dit frau, haje de
ser condemnada a tanta quantitat de monedas
quanta li serà estat provat haver-ne tret o fet
tràurer fora dita província sens manifestar-la,
com en cosa cayguda en frau sí y de la manera
que si la tal persona fos trobada en crim fragant.
Y com haje pervingut a notícia del procurador
fiscal del General de Cathalunya que moltas y
diferents personas traurian y han tret diferents
sumas y quantitats de monedas fora la província
de Cathalunya, enviant o aportant aquellas en
altres regnes y províncias sens haver-las manifestades ni pagat lo dret al General, contrafent a la
dalt referida disposició, de tal manera que podria dit procurador fiscal procehir contra las tals
personas per lo incurs de dits fraus en la forma
disposada en dit capítol; emperò desitjant los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General de Cathalunya usar de benignitat y
clemència, com acostuman, y no del rigor del
referit capítol, per ço se notifica y fa a saber a las
tals personas que contrafet auran y a tothom generalment, en virtut de la present pública crida,
que dins deu dias comptadors del dia de la publicació de la present crida en havant, hajan de
manifestar al credencer o tauler del General o a
la persona anomenada per los arrendataris del
dret de General de monedas, las que auran tret
o fet tràurer fora de la dita província y pagar lo
dret de ellas, altrament si passat dit termini no·n
hauran fet dita manifestació y pagat dit dret, se
procehirà rigurosament contra las tals personas
en la forma disposada en lo predit capítol de
Cort irremissiblement. E perquè vinga a notícia
de tots, manan sas senyorias ésser feta la present
pública crida. Data en Barcelona als 20 de desembre de 1698.

En Barcelona, vuy als 22 de abril 1699. Don
Anton de Cruylles, assessor subrrogat. Don Josephus de Cançer, fiscalis Generalis Cathaloniae
advocatus.

s.n.r

121.
Arab ojats tothom generalment de part dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del
General del present principat de Cathalunya en
Barcelona residints, e per deliberació lo die present en llur consistori feta, ab intervenció dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes de dit General, se us notifica y fa saber
que per quant segons disposició del capítol 40
del Nou Redrés de las Corts celebrades en lo
monestir de Sant Francesch de la ciutat de Barcelona en lo any 1599, des del número 4 al 8 de
dit capítol, està estatuhit y ordenat que ninguna
persona de qualsevol grau o condició sia, no
gose ni presumesca tràurer quantitat alguna de
monedas axí de or com de plata fora la província
de Cathalunya, tant per mar com per terra, sens
haver primer aquellas manifestades y pagat lo
dret al General, sots la pena de pèrdrer aquellas
com ha cosa cayguda en frau; y en cas que alguna de ditas personas, axí per mar com per terra,
per si mateix o per altra persona traurà o farà
tràurer algunas quantitats de monedas, per alguna de las ditas parts, sens haver-las manifestades, si dins sis mesos immediadament després
següents, seran donadas bastantes provas de la
quantitat de la moneda, que sens manifestar
serà treta fora la dita província, se haje de fer la

Fra Climent de Solanell y de Foix. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae. Locus Sigil+li. Se és deta y publicada la present crida per
los llochs acostumats de la present ciutat de
Barcelona, per mi Joseph Iglésias, corredor y
cabomestra del General de Cathalunya, ab mos
companys, vuy als 20 de desembre 1698. Joseph Iglésias, corredor y cabomestra de las nou
trompetas del General de Cathalunya. In litterarum et privilegiorum registro, trienni 1698.,
foleo XXVIII.
s.n.v

a. lo assessor ... impedit, interlineat al marge esquerre.
b. crida intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1698-1701.
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Retroscriptae praeconitzationes acto Minorisae
die quinta mensis ianuarii anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono
ponet infrascriptum notarium et scribam recepto
fuerunt, de mandato retroscriptorum admodum
illustrium dominorum fidelissimorum dominorum deputatorum et ex ordine magnifici domini

[ 1699 ]
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Joanni Davi, deputati localis civitatis et collectae
Minorisae, alta et intelligibili voce publicatae in
platea publica et majori presentis civitatis Minorisae voce duarum tubarum prius et posterius
emissarum per Petrum Perearnau et Josephum
Corrons, curritores publicos et juratos dictae civitatis, vociferante dicto Petro Perearnau et prelegente dicto Ignatio Vilades, notario publico Minorisae, substituto notario et scribae infrascripti,
presentibus pro testibus Josepho Vilomara et Josepho Esbert, blanqueriis civibus Minorisae, et aliis
quam plurimis in multitudine copiosa. In quorum fidem et testimonium prescriptum proprio
calamo scriptorum ego Augustinus Vilades, auctoritate regia ac pro iuribus in civitate Minorisae
notarius publicus, civis eiusdem civitatis scribaque curiae deputationis localis eiusdem civitatis
et collectae Minorisae. Hic me subscribo et meum
appono sig+num.

226r

Sacra,a catòlica y real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya per la provisió del offici de guarda ordinària del General de la ciutat de Tortosa,
per ser un dels compresos a la real reserva de
vostra magestat, lo qual offici vaca per renúncia
de Thomàs Cartas, proposan a vostra magestat
los infrascrits y següents: Joseph Biscarri, negociant, Batiste Quiexà, pagès, Joseph Badia,
pagès, tots tres de la ciutat de Tortosa.
Data en Barcelona als 15 de maig 1699. Don
Aleix de Miravall. Fra Climent de Solanell.
Doctor Joseph Llopis y de Foix. Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.v

225
/1r

125.

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya en lo ínterim en què sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en esta provisió del
offici de guarda ordinària del General en la ciutat
de Tortosa, per ser un dels compresos ab la real
reserva de sa magestat, lo qual offici vaca perb renúncia de Thomàs Cartas, proposan a vostra excel·lència los infrascrits y següents: Joseph Biscarri, negociant, Batista Quiexà, pagès, Joseph
Badia, pagès, tots tres de la ciutat de Tortosa.

Madrid 2 de maig 1699, de don Joan Gensana.a
Molt il·lustres y fidelíssims senyors.
Responch a la que rebo de vostra mercè que
don Mariano de Costa, com ha procurador de
Thomàs Cartes, és sert que renuncià lo offici de
guarda ordinària de Tortosa, y havent reparlat
en alguns senyors del Concell, me an respost
que ý ha alguns officis del General que són reservats, que no saben si aquest seria un de ells y
que se mirarà. Lo gentilhoma del senyor compte de Aguilar me a dit que don Francisco de
Cassanate, de offici li tocava avisar a vostra senyoria de la renúncia. He estat en sa casa y està
de guarda en palàcio que no pot dexar-la fins
demà. Salvat lo parer de vostra mercè, ja que és
serta la renúncia, jo embiaria la proposició de
subjectes en quant al missatge del senyor inquisidor general ja responguí a vostra mercè lo motiu y lo correu passat. Las inciculacions no se
són vistas en Conçell tota via. E·ffaré a la mira, y
de lo que ocurrerà avisaré a vostra mercè a qui
Déu guarde los molts anys que li suplico.

126.

Data en Barcelona, als 15 de maig 1699. Don
Aleix de Miravall. Fra Climent de Solanell.
Doctor Joseph Llopis y de Foix. Fra Rafel de
Nadal. Locus sigil+li. Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

s.n.r

128.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
hoÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Nosaltresc fra Climent de Solanell y de Foix,
paborde de Àger, del real monestir de Santa
Maria de Ripoll del orde de Sant Benet, don
Aleix de Miravall y lo doctor misser Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, cathredàtich
de primer de la real universitat literària de la ciutat de Lleyda, deputats del General del principat
de Cathalunya, Joseph Boer, mercader de la
ciutat de Gerona, oÿdor real de dit General ensemps ab fra Rafel Nadal, sagristà major del dit
real monestir de Ripoll, y don Joan de Olmera y

a. carta intercalada entre els folis 224v-225r del trienni
1698-1701.

a. ternes intercalades entre els folis 225v-226r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, mort de.
c. lletra impresa intercalada entre els folis 230v-231r del
trienni 1698-1701.

De Madrid, y maig 2 de 1699 molt il·lustres y
fidelíssims senyors beso la mà de vostra mercè,
son menor capellà don Joan Gensana.
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Bianya, oÿdors de comptes ecclesiàstich y militar absents del concistori per sa indisposició.
Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades, abats, pabordes y convents
de qualsevols órdens y religions que sian, y altres
qualsevol personas, en qualsevol dignitats, càrrechs y oficis constituhides y constituhidores en
lo present principat de Catalunya y comtats de
Rosselló y Cerdanya, als quals las presents pervindran seran presentades o vindrà a sa notícia
salut y pròsperos sucessos. Lo procurador fiscal
del General, zelant la observança de las generals
constitucions de aquest principat de Cathalunya
y comtats de Rosselló y Cerdanya, drets y privilegis de aquells y desitjant evitar las contraccions, violacion y prejudicis que·s cometen en
aquelles y aquells majorment en las provisions
de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, oficis y beneficis eclesiàstichs de
dits aquestos Principat y comtats, que contra la
disposició, sèrie y tenor de las ditas generals
constitucions, drets y privilegis dels mateixos
aquestos Principat y comtats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament ab dol y frau dels concedints, donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni
nades o nadives dels dits present Principat y
comtats ans bé forasteras y estranyas de aquells,
restant axí las ditas generals constitucions, drets
y privilegis frustrades, lesses y prejudicades. Nos
ha representat en nostre consistori las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis, y suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis convenient lo que
considerant avem deliberat ser presentada, intimada y notificada a vostra senyoria il·lustríssima,
senyorias y mercès, la monició, exortació y requisició per lo magnífich advocat fiscal de dit
General, de orde y manament nostres, feta y posada en deguda forma del tenor següent: «No
obstant que per diferents constitucions de
aquest principat de Cathalunya col·locades sots
lo títol «Que los estrangers no pugan obtenir
oficis, ni beneficis eclesiàstichs en Cathalunya»
sia disposat que ninguna persona que no sia verament natural del principat de Cathalunya, y
comtats de Rosselló y Cerdanya, y nada en
aquells, puga obtenir en dits principats y comtats, oficis ni beneficis eclesiàstichs, ni altres prebendas, dignitats ni pensions, han tingut notícia
los senyors deputats y oÿdors de comptes, del
dit Principat, que alguns senyors archebisbes,
bisbes, prelats y capítols de las iglésias cathedrals
y col·legiades del present Principat y comtats,
aurien provehit algunas dignitats, canonicats,
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rectorias, prebendas, beneficis curats y simples,
y donat algunas pensions a favor de personas forasteras, que no són nadas ni nadives de dit Principat y comtats, contrafahent a ditas constitucions en molt gran dany y prejudici dels matexos
Principat y comptats, y dels naturals de aquells,
los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs
personas forasteras, dexà ells de ser provehits en
aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors
specte per rahó de sos càrrechs y oficis, procurar
per tots los camins possibles la observança de ditas constitucions que són estades fetes per sa
magestat y la cort general, en què entrevenen las
personas del estament eclesiàstich y demés estaments ab gran acord y per a benefici dels dits
Principat y comtats, per ço los dits senyors deputats y oÿdors, a cautela que danyar no pot en
execucció de la deliberació en son consistori feta
lo dia present, notifican a vostras senyorias,
il·lustríssimas senyorias y mercès respective, las
ditas constitucions y la contrafacció y violació
que farian a ella en fer qualsevol manera de provisió de ditas dignitats, canonicats, rectorias,
prebendas, beneficis y oficis eclesiàstichs, axí curats com simples y en concedir y dar pensions
eclesiàsticas a favor y a personas forasteras que
no fossen verament naturals y nadives dels dits
present Principat y comtats. Y no-res-menys, requereixen a vostra senyorias il·lustríssimas senyorias y mercès respective, que de ninguna manera provehescan en ocasions de vacants ditas
dignitats, canonicats, rectorias, prebendas, oficis, ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni
donen pensions algunas eclesiàsticas a favor y a
personas que no sian vera y no fictament nadas o
nadives de dits aquest principat de Cathalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya. Altrament
protestan a vostras senyorias y mercès del rompiment y violació de ditas constitucions y de las
penas imposadas contra los qui no las observan.
Y no-res-menys de què en las habilitacions en
avant fahedoras de las personas que han de concórrer a deputats y oÿdors de comptes del present Principat, seran vostra senyorias y mercès
fets inhàbils, attès que contrafan a ditas constitucions y axí no són persones hàbils per a que·s
puga confiar las han de fer observar, y axí bé seran fets inhàbils de tots y qualsevol oficis y beneficis del dit General. Y també protestan de què
per tots altres camins que de dret y justícia seran
permessos, procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los procehiments per alcançar
aquest fi, seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici que per dita rahó patirà lo
General de Cathalunya. Requirens, etcètera.»
Nosaltres, attès que lo presentat y suplicat per
dit procurador fiscal ve en observança de ditas
generals constitucions, drets y privilegis de dits
aquestos Principat y comtats a la qual som tinguts y obligats en rahó de nostre ofici y càrrech,

[ 1699 ]

[ 1699 ]

ab tenor de las presents, diem y notificam a vostras senyorias y mercès respective la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requiriment del dit procurador fiscal del dit General,
per rahó de la observança de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comtats dalt insertades. Y exortam y requerim a vostras senyorias y mercès respective,
que observen y observar fassen lo que en ella està
contengut. En fee y testimoni de las quals cosas
manam ser feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, XVI de maig MDLXXXXVIIII.

s.n.r

Fra Clement de Solanell y de Foix. De mandato
admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum expedivit don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.v

In Dei nomine, amen. Noverint universi quod
anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo
nonagessimo nono, in civitate Urgelli, die vero
vigessima nona mensis maii eiusdem anni intitulata presente et ad hec vocato atque requisito
me Antonio Cassany, auctoritatibus apostolica et
regia notario publico civitatis Urgelli et scriba
deputationis localis, stationis et collectae dictae
civitatis. Et presentibus etiam Thoma Albanell,
scriptore, et Josepho Vila, studente, ambobus in
dicta civitate Urgelli commorantibus pro testibus
ad infrascripta vocatis et specialiter assumptis
magnificus Franciscus Net, diputatus localis predictae stationis et collectae dictae civitatis Urgelli, constitutus personaliter coram et ante presentiam illustris reverendissimi Pauli Vilana Perles,
canonici prebiteri et decani admodum illustris
Capituli sanctae ecclesiae cathedralis Urgellensis, personaliter reperti et ex his tectis intus domum suae propriae habitationis, quem fovet intus presentem civitatem Urgellensis et prope
claustra dictae sanctae ecclesiae cui obtulit et presentavit seu per me dictum et infrascriptum notarium presentari, intimari et insinuari fecit,
petiit, instavit et requisivit retroscriptas exortatorias literas et fuit et tradit copia. De quibus omnibus et singulis sic actis, ditis, gestis et scritis, que
fuerunt acta in dicta civitate Urgelli die, mensi,
anno et loco predictis presente me dicto et infrascripto notario et scriba. Et presentibus etiam testibus in predictis ad premissa respective vocatis et
specialiter assumptis, prout superius continetur.
Sig+num meum Antonii Cassanii, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici civitatis
Urgellensis, scribae supradictus, qui unacum
prenominatis testibus presens interfui atque recepi, scripsi et clausi in fidem.

130.
Nosaltresa fra Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àger, del real monestir de Santa Maria
de Ripoll del orde de Sant Benet, don Aleix de
Miravall y lo doctor misser Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, cathredàtich de primer de la real universitat literària de la ciutat de
Lleyda, deputats del General del principat de
Cathalunya, Joseph Boer, mercader de la ciutat
de Gerona, oÿdor real de dit General ensemps
ab fra Rafel Nadal, sagristà major del dit real
monestir de Ripoll, y don Joan de Olmera y
Bianya, oÿdors de comptes ecclesiàstich y militar absents del concistori per sa indisposició.
Deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya en Barcelona residints
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims, il·lustres y reverents senyors archebisbe, bisbes, capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades, abats, pabordes y convents
de qualsevols órdens y religions que sian, y altres qualsevol personas, en qualsevol dignitats,
càrrechs y oficis constituhides y constituhidores
en lo present principat de Catalunya y comtats
de Rosselló y Cerdanya, als quals las presents
pervindran seran presentades o vindrà a sa notícia salut y pròsperos sucessos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las generals constitucions de aquest principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells y desitjant evitar las
contraccions, violacion y prejudicis que·s cometen en aquelles y aquells majorment en las provisions de las dignitats, canonicats, prebendas,
rectorias, pensions, oficis y beneficis eclesiàstichs de dits aquestos Principat y comtats, que
contra la disposició, sèrie y tenor de las ditas generals constitucions, drets y privilegis dels mateixos aquestos Principat y comtats se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència
com altrament ab dol y frau dels concedints,
donar, conferir y concedir-se a personas no naturals ni nades o nadives dels dits present Principat y comtats ans bé forasteras y estranyas de
aquells, restant axí las ditas generals constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses y prejudicades. Nos ha representat en nostre consistori
las ditas contrafaccions, violacions y prejudicis,
y suplicat ésser-li concedit remey per evitar ditas
contrafaccions, violacions y prejudicis convenient lo que considerant avem deliberat ser presentada, intimada y notificada a vostra senyoria
il·lustríssima, senyorias y mercès, la monició,
exortació y requisició per lo magnífich advocat
fiscal de dit General, de orde y manament nosa. lletra impresa intercalada entre els folis 232v-233r del
trienni 1698-1701.
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tres, feta y posada en deguda forma del tenor
següent: «No obstant que per diferents constitucions de aquest principat de Cathalunya
col·locades sots lo títol «Que los estrangers no
pugan obtenir oficis, ni beneficis eclesiàstichs
en Cathalunya» sia disposat que ninguna persona que no sia verament natural del principat de
Cathalunya, y comtats de Rosselló y Cerdanya,
y nada en aquells, puga obtenir en dits principats y comtats, oficis ni beneficis eclesiàstichs,
ni altres prebendas, dignitats ni pensions, han
tingut notícia los senyors deputats y oÿdors de
comptes, del dit Principat, que alguns senyors
archebisbes, bisbes, prelats y capítols de las iglésias cathedrals y col·legiades del present Principat y comtats, aurien provehit algunas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis curats y simples, y donat algunas pensions a favor
de personas forasteras, que no són nadas ni nadives de dit Principat y comtats, contrafahent a
ditas constitucions en molt gran dany y prejudici dels matexos Principat y comptats, y dels naturals de aquells, los quals per ocupar los beneficis ecclesiàstichs personas forasteras, dexà ells
de ser provehits en aquells. E com a dits senyors
deputats y oÿdors specte per rahó de sos càrrechs y oficis, procurar per tots los camins possibles la observança de ditas constitucions que
són estades fetes per sa magestat y la cort general, en què entrevenen las personas del estament
eclesiàstich y demés estaments ab gran acord y
per a benefici dels dits Principat y comtats, per
ço los dits senyors deputats y oÿdors, a cautela
que danyar no pot en execucció de la deliberació en son consistori feta lo dia present, notifican a vostras senyorias, il·lustríssimas senyorias
y mercès respective, las ditas constitucions y la
contrafacció y violació que farian a ella en fer
qualsevol manera de provisió de ditas dignitats,
canonicats, rectorias, prebendas, beneficis y oficis eclesiàstichs, axí curats com simples y en
concedir y dar pensions eclesiàsticas a favor y a
personas forasteras que no fossen verament naturals y nadives dels dits present Principat y
comtats. Y no-res-menys, requereixen a vostra
senyorias il·lustríssimas senyorias y mercès respective, que de ninguna manera provehescan en
ocasions de vacants ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, oficis, ni beneficis eclesiàstichs, ni concedescan ni donen pensions algunas
eclesiàsticas a favor y a personas que no sian vera
y no fictament nadas o nadives de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostras senyorias y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no-res-menys
de què en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer a deputats
y oÿdors de comptes del present Principat, seran

vostra senyorias y mercès fets inhàbils, attès que
contrafan a ditas constitucions y axí no són persones hàbils per a que·s puga confiar las han de
fer observar, y axí bé seran fets inhàbils de tots y
qualsevol oficis y beneficis del dit General. Y
també protestan de què per tots altres camins
que de dret y justícia seran permessos, procuraran lo reparo de ditas constitucions fent tots los
procehiments per alcançar aquest fi, seran necessaris fins alcançar-lo y finalment del prejudici
que per dita rahó patirà lo General de Cathalunya. Requirens, etcètera.» Nosaltres, attès que
lo presentat y suplicat per dit procurador fiscal
ve en observança de ditas generals constitucions, drets y privilegis de dits aquestos Principat y comtats a la qual som tinguts y obligats en
rahó de nostre ofici y càrrech, ab tenor de las
presents, diem y notificam a vostras senyorias y
mercès respective la dita y preinsertada escriptura de monició, exortació y requiriment del dit
procurador fiscal del dit General, per rahó de la
observança de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comtats dalt insertades. Y exortam y requerim a
vostras senyorias y mercès respective, que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam ser feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, XVI de maig MDLXXXXVIIII.
Fra Clement de Solanell y de Foix. De mandato
admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
expedivit don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.v
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Noverint universi quod anno a nativitate domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono die
vero secunda mensis maii eiusdem anno intitullata presente et ad hec vocato, requisito atque rogato Josepho Tolrra, scriptore et substituto jurato
sub me Christophoro Ponces, burgese Perpiniani
auctoritatibus apostolica atque regia notario publico in villa Guissonae diocesis Urgellensis populato, et presentibus etiam testibus suprascriptis
fuit personaliter contitutus Josephus Sosciats, negociator villae Guissonae, tanquam officialis Diputacionis Generalis presentis principatus Cathaloniae coram et ante presenciam illustrisimi et
reverendissimi domini don fra Juliani de Cano,
ordinis Beatae Mariae de Monte Carmello Dei et
Sante Sedis apostolica gracia episcopo Urgelli, de
consilio suae magestatis, et cetera, in palatio eiusdem illustrisimi domini, quod fovet in dicta villa
Guissonae personaliter reperti et adinventi, qui
dictus Josephus Sosciats, dicto nomine, eidem
illustrisimo et reverendissimo domino Urgellensis
episcopo sictare ac notificare fecit petiit, instavit
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et requisivit retroscriptas munitorias literas, quibus quidem literis, sicut predicitur, presentatis et
intimatis de eisdem fuit tradita copia per dictum
substitutum meum dicto illustrisimo domino Urgellensis episcopo, quam premanibus accepit verboque responsum dedit se habere dictas literas per
presentatas. De quibus, et cetera. Que fuerunt actae, ut supra, presente dicto substituto et presentibus etiam admodum reverendo domino Joanne
Simone Fenllenga, presbitero, utriusque iuris
doctore officiale et vergarii generali dicti illustrisimi domini et Ferdinando Pinya de familia
eiusdem illustrisimi et reverendissimi domini
Urgellensis episcopi pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis. Sig+num meum Francisci Salmell, regia et ordinaria auctoritatibus notarii publici villae de Guissona, diocesis Urgellensis, qui predicta vice loco et nomine dicti
Christophori Ponces, infirmitate detenti in quibus suus substitutus juratus hec ipsius interfuit
aliena tamen manu scripta in fidem clausi.

235
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cabartí, archiobispo de Balencia, inquisidor. Muy
ilustres señores diputados del General del principado de Cataluña.

235
/2r

Muya ilustres señores.
Como mi afecto a vuestras señorías ha sido siempre el maior, deveré justamente haver celebrado
la noticia con que vuestras señorías lisonjean mis
buenos desseos en su carta de 8 del cadente,
maiormente quando ellos no han dado la ventaja
a nadie en la solicitud de la satisfación con que
vuestras señorías, en fuerza de su razón, han quedado, haviendo su magestat, Dios le guarde, expressado a vuestras señorías es mui de la suya el
celo y vigilancia con que vuestras señorías, en
cumplimento de sus obligaciones, ocurrieron a la
de asistir a essa ciudad en el rigorosso sitio que padeció el año de 1697. Doy a vuestras señorías la
enorabuena, después de haverla yo recivido, y muchas gracias por lo que me favorecen, asegurando
a vuestras señorías encontraran mi obediencia
// 2v // tan prompta como rendida para quando
conduzca al agrado, obsequio y maior servitud de
vuestras señorías.

131. Madrid, y mars de 1699 del senyor inqui
sidor general.
Muya ilustres señores.
Para executar la orden de vuestra señoría expressada en su carta de 14 de febrero, a que e suspendido la respuesta hasta haver echo la diligencia,
pedí audiencia al rey nuestro señor. Y haviéndomela señalado para esta tarde, puse en sus reales
manos el memorial y carta de vuestra señoría del
muy ilustre brazo militar y de la excelentíssima
ciudad de Barcelona, y en su real consideración
los motivos que concurren para que essos comunes
sean atendidos de la real y piadosa benignidad de
su magestad. Que después de haverme ohido con
especial agrado, me manifestó quan propenso se
hallava a onrrarlos y favorecerlos en conseqüencia
de lo que, con su valor y fidelidad havian procurado mereçer en el real servicio de que puedo inferir el buen despacho de la instancia de vuestra señoría, maiormente // 1v // siendo protegida del
superior patrocinio de la reina nuestra señora,
por medio de la súplica que presentaré a su magestad en nombre de vuestra señoría, quedando yo
sumamente gustoso de que se aian valido de mi
inutilidad, por lo que me intereso en acreditar el
cordialíssimo affecto que professo a vuestra señoría y el aprecio que hago de sus preceptos.

132.

Dios guarde a vuestras señorías muchos años
como desseo y le suplico. Madrid, y mayo 30 de
1699. Beso la mano de sus señorías. In manu scribae. Thomás de Rocabartí, archiobispo de Balencia, inquisidor. Muy ilustres señores diputados del
General del principado de Cataluña.

235
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Dios guarde a vuestra señoría los felices años que
desseo. Madrid, y marzo 7 de 1699. Beso la mano
de sus señorías. In manu scribae. Thomás de Roa. carta intercalada entre els folis 234v-235r del trienni
1698-1701.
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133.
Noverintb universi quod anno a nativitate domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono
die vero sexto mensis junii intitulato presente et
ad haec vocato me Jacobo Revull, cive Dertusae,
apostolica et regia ac ipsius civitatis auctoritatibus, notario publico, vice et loco domni Pauli de
Roses eisdemmet auctoritatibus notarii publici
infrascripti et scribae magnifici consistorii domus Generalis presentis civitatis et eius col·lectae,
et presentibus etiam testibus infrascriptis constitutus personaliter magnificus Josephus Melich,
medicinae doctor in dicta civitate Dertusae, populatus coram et ante presentim magnifici Hieronymi de Pinyana et Galvany, domicelli Dertusae domiciliati, deputati localis dictae domus
a. carta intercalada entre els folis 234v-235r del trienni
1698-1701.
b. informe mèdic intercalat entre els folis 234v-235r del trienni 1698-1701.

generalis Dertusae et eius collectae medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia manibus
suis corporaliter tacta, prestito in manu et posse
dicti deputati localis retulit et fecit relationem sequentem: «Com la indisposició de mossèn Joseph Gregori Alayx ha continuat y continua ab
la mateixa conformitat contenguda en altres relacions per mi fetes en poder de dit deputat local, de tal manera que li ha impedit y impedeix
al dit Alayx lo servir dit son offici de escrivent
ordinari del racional de la casa de la Deputació
del General del present principat de Cathalunya, de les quals relacions llargament consta ab
acte rebut en poder de Pau de Rossés, notari
públich de dita ciutat de Tortosa, lo corrent
any.» De quibus omnibus et singulis, sicut predicitur, actis dictus Josephus Gregorius Alayx petiit
et requisivit //3v // instrumentum confici sibique
et aliis cuya intersit dari, tradi et liberari per
dictum et infrascriptum notarium et scribam ad
habendum de presentis memoriam in futurum.
Que fuerunt acta Dertusae sub anno, die et mense predictis. Presente me dicto Jacobo Revull vice
et loco dicti Pauli de Rosses, notarii et scribae infrascripti. Et presentibus etiam Vincentio Prades
et Benedicto Cases, studentibus Dertusae, commorantibus pro testibus ad premisa vocatis et specialiter assumptis.
Sig+num mei Pauli de Rosses, civis civitatis Dertusae apostolica et regia ac eiusdem civitatis auctoritatibus notarii publici, qui praemissis modo
et forma praedictis unacum praenominatis testibus interfui atque aliena manu scribere feci et
rogatus ac requisitus clausi.

238r
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Número 134.
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum aposse ratificandi quasdam obligationes et prestandi juramenta positis et contentis in
quadam publica et authentica procuratione in
papiro scripta thenoris sequentis: «Die vigesima
prima may millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono, Perpiniani, regnante invictissimo et gloriosissimo principe Ludovico Decimo Quarto, Dei
gratia Frantiae et Navarrae rege christianissimo. Ego dompnus Joannes de Margarit de Biure
de Cruilles et de Santa Pau, marchio de Aguilar
comesque de Musseto, Perpiniani populatus, gratis, et cetera, citra revocationem constituo et ordino procuratricem meam certam, et cetera. Ita
quod, et cetera. Vos egregiam nobilem dompnam
Raphaelam de Margarit de Cruilles de Biure et
a. procura intercalada entre els folis 237v i 238r del trienni
1698-1701.
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de Santa Pau, marchinonissam de Aguilar et comitissam de Mosset, uxorem meam, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine
meo pro tollenda solta illarum centum octuaginta quatuor librarum, decem novem solidorum et
decem denariorum depositarum seu scriptarum
in tabula cambii sive comunium depositorum civitatis Barchinone die vigesima sexta mensis februarii anni millesimi sexcentesimi octuagesimi
septimi, ad soltam scribae majoris Generalis Cathaloniae heredibus et successoribus nobilis don
Josephi de Biure et Margarit per tunc admodum
illustres dominos deputatos dicti Generalis Cathaloniae pro luitione et quitatione cuiusdam partis censualis consimilis pretii et pentionis centum
quadraginta septem solidorum quod annuatim
in mense juny dictus admodum illustris et egregius dominus don Josephus de Biure et Margarit,
pater meus, recipiebat super dictum Generale
Cathaloniae, quae // 1v // pari censuali fuit sorte
extracta in extractione censualium per dictos
tunc admodum illustres dominos deputatos facta
in domo Deputationis dicti Generalis die vigesima prima mensis junii anni millesimi sexcentesimi octuagesimi sexti, et insequendo deliberationem per admodum illustres et fidelissimos
dominos deputatos ac auditores computorum qui
nunc sunt dicti Generalis, factam die decima
tertia mensis marcii proxime dimissi; sine tamen
praejuditio novatione et derogatione primarum
obligationum per dominum Bernardum de Cardona, deputatum ecclesiasticum in triennio anni
millesimi sexcentesimi secundi, uti principalem,
et dominum Garcerandum de Cardona, pocessorem qui fuit dicti censualis, uti fidejussorem dicti
don Bernardi de Cardona, factae in infra metionata cautione temporisque prioritatis et juris potioritatis et alium praeheminentiarum et prerogativarum dicto Generali competentium ratione
dictae cautionis, laudandum, approbandum,
ratificandum et confirmandum et in quantum opus sit de novo firmandum pro quantitate
tantum dictarum centum octuaginta quatuor
librarum, decem et novem solidorum et decem denariorum, et non amplius, cautionem et obligationem per dictos don Bernardum de Cardona,
uti principalem, et praedictum don Galcerandum de Cardona, uti fidejussorem, seu alterum
eorum factas et firmatas, in dicto anno millesimo
sexcentesimo secundo, in scribania majori dicti
Generalis Cathaloniae pro dicto onere deputati
dicti triennii dicti don Bernardi de Cardona
dictasque novas cautionem et obligationem juxta
thenorem dictae deliberationis et juxta stilum
dicti Generalis in similibus ratificationibus obligationum fatiendum et firmandum dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis seu dicto Generali. Et pro his omnia et singula
bona et jura mea, mobilia et immo- // 2r // bilia,
et in quantum opus sit pro debitis fiscalibus et le-
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galibus obligandum privilegio militari monitionique seu citationi viginti sex dierum foroque
meo proprio ac omni alii juri mihi quoquomodo
juvanti renuntiandum, et foro dicti Generalis ac
dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum ipsius Generalis eorumque curiae et concistorii me et bona mea submittendum
et suponendum. Et pro praemissis omnibus et singulis quaecumque instrumenta, utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna, etiam juramento
quod in animam meam praestare possitis roboratum, cum clausulis et cautheliis, utilibus et necessariis et vobis benevisis, et alias juxtaa stilum scribae majoris dicti Generalis fatiendum et
firmandum. Item etiam dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis, et cetera.
Item etiam pro me et nomine meo comparendum
coram dictis admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis
Cathaloniae et in eorum admodum illustre et fidelissimo concistorio ibidemque jurandum debitas esse factas diligentias in perquirendo instrumentum auctenticum ex quo dependit dicta pars
censualis pretii dictarum centum octuaginta
quatuor librarum, decem et novem solidorum et
decem denariorum et pentionis centum quadraginta septem solidorum et undecim denariorum
quod annuatim dictus admodum illustris et
egregius dominus don Josephus de Biure et de
Margarit, pater meus, ut dictum est, recipiebat
super dicto Generali Cathaloniae in mense juny,
quae pars censualis, ut dicta remanet, fuit sorte
extracta in dicta extractione censualium facta in
domo Deputationis, dicto die trigesimo primo julii millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto, ipsumque instrumentum reperiri nec inveniri non
potuisse, et pro his suplicationis quascumque, tam
verbo quam in scriptis, dandum, oferendum, et
praesentandum et quasvis deliberationes fieri fatiendum, petendum et suplicandum. Item etiam
petendum, levandum, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera, et non
revocare, et cetera, sub bonorum meorum obligatione, et cetera. Testes magister Simeon Borgonyo, cellerius, Petrus Valeta, juveni, cellerius,
Perpiniani ambo, et Franciscus // 2v // Garriga,
spetiator, qui vice, et cetera. In quorum fidem
ego Carolum Rovira, regia auctoritate notarium publicum collegii Perpiniani, hic me subscribo et meum appono sig+num». Nos, notarii
publici infrascripti, attestamur et fidem facimus
praenominatum Carolum Rovira, penes quem
supradictum procurationis instrumentum est receptum et continuatum, esse auctoritate regia
notarium publicum collegiatum dicti oppidi Perpiniani fidelem et legalem eiusque instrumenti et
scripturis publicis in juditio et extra semper adhibitam fuisse, et hodie adhiberi fidem plenariam.

In rei cuius testimonium hic nos subscribimus et
subsignamus nostris propriis manibus et signis.
Dattum Perpiniani, die vigesima tertia may millesimo sexcentesimo nonagesimo nono. Sig+num
meum Josephi Jofre, regia auctoritate notarii publici collegiati Perpiniani, predicta attestantis.
Sig+num meum Josephi Jaubert, auctoritate regia notarii oppidi Perpiniani, Elnensis dioecesis,
attestantis praedicta.
Sig+num Joannis Francisci Verneda, notarii publici Barchinonae, testis. Sig+num Stephani Cols,
notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Ludovici Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinonae, qui
praedicta exemplavit, alieno calamo scribere fecit
et in fidem rogatus clausit.

240r
/1r

Número 135.
Certificha lo baix firmat com (h)e vistos los llibres
de Vàluas y de Concerts de la present casa de la
Deputació, ahont estan continuats los debitors
del General, y en ells no consta que Joseph Batlle,
negociant, tauler del General de la vila de Sitjas,
dega quantitat alguna al General. Del aposento
del racional, a XX de juny de MDCLXXXXº VIIIIº.
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional.

248r
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a. a continuació ratllat scribam.
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Número 143.
Hocb est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam publico et auctentico procurationis instrumento in papiro scripto (nec)non
in aliqua eius parte suspecto sed omnis prorsus carente vitio et suspectione inferius incerto thenoris
sequentis: «Die dominica vigessima prima mensis
junii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono, in civitate Vici. Nos
Catharina Puigdesallit, vidua relicta magnifici
Francisci Puigdesallit et Malla, domicelli in villa
Sancti Faelicis de Torello, dioecesis Vicensis, domiciliati, tam nomine meo proprio quam uti usufructuaria haereditatis et bonorum que fuerunt
dicti quondam viri mei, et Franciscus Puigdesallit et Saiz, etiam domicellus Vici domiciliatus, filius et haeredes universalis dicti quondam domini
Francisci Puigdesallit et Malla, patris mei, dictis
respective nominibus. Gratis, et cetera. Constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et altea. certificatòria intercalada entre els folis 239v i 240r del
trienni 1698-1701.
b. procura intercalada entre els folis 247v i 248r del trienni
1698-1701.

rius nostrum insolidum certum, et cetera. Ita
quod, et cetera. Vos, reverendum dominum Faelicem Vilarroger, presbiterum, sacrae teologiae doctorem, in civitate Barchinone residentem, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro nobis dictis
respective nominibus et altero nostrum, insequendo deliberationes per admodum illustrem e fidelissimum concistorium dominorum deputatorum et
auditorum computorum Generalis Cathaloniae,
factas una, scilicet, die vigessima quarta mensis
julii anni millessimi sexcentessimi nonagessimi
tertii, altera vero in mense may proxime praeteriti, pro lavandis et solvendis solutis nedum illarum
ducentarum librarum per admodum illustres et
fidelissimos dominos deputatos dicti Generalis dictarum et scriptarum in tabula cambii sive comunium depositorum civitatis Barchinonae die vigessima sexta // 1v // mensis februarii anno
millessimi sexcentessimi octuagessimi septimi ad
soltam scribae majoris dicti Generalis dicto quondam Francisco Puigdesallit et Malla et mihi, dictae Catharinae Puigdesallit, conjugibus, pro luitione et quitatione illius censualis consimilis
praetii et pensionis decem librarum quod annuatim die decima tertia mensis augusti dictum Generale Cathaloniae faciebat et prestabat dicto
quondam Francisco Puigdesallit et Malla et michi, dictae Catharinae, conjugibus, continuatis
in capibrevio mensis augusti eiusdem Generalis,
in foleo millessimo. Quod censuale fuit sorte extractum in extractione censualium eiusdem Generalis die trigessima prima julii millessimo
sexcentessimo octuagessimo sexto. Verum etiam
illarum centum octuaginta librarum per dictos
admodum illustres et fidelissimos dominos deputatos dicendarum et scribendarum seu dictarum
et scriptarum in dicta tabula ad soltam dicti scribae majoris nobis, dictae Catharinae Puigdesallit, nomine proprio et usufructuarie praedictae,
et dicto Francisco Puigdesallit et Saiz, uti propietario et haeredi praedicto, pro luitione et quitatione alterius censualis consimilis pretii et pentionis
novem librarum quod annuatim die decima tertia mensis augusti dictum Generalem Cathaloniae facit et praestat nobis dictis nominibus titulis
continuatis in capibrevio mensis augusti dicti Generalis, foleo nonningesimo octuagesimo quinto.
Quod censuale fuit sorte extractum in extractione
censualium dicti Generalis die trigessima prima
dezembris millessimi sexcentessimi octuagessimi
quinti. Ut in dictis respective deliberationibus
continetur, sine tamen praejuditio novatione et
derogatione primarum obligationum per nobilem
dominum Raymundum de Copons, Barchinonae
populatum, possessorem qui fuit dictorum binorum censualium, factarum in infra mentionatis
cautionibus temporis que prioritatis et juris possioritatis et aliarum praeheminentiarum dicto
Generalis Cathaloniae competentium; imo ipsis
addendo laudandum, // 2r // approbandum, ra1735

tificandum et confirmandum et in quantum opus
sit de novo firmandum pro dictis binis quantitatibus, una, scilicet, ducentarum librarum et altera
centum octuaginta librarum, pro pretiis dictorum censualium, et non amplius, obligationes per
dictum dominum Raymundum de Copons factas
in scribania majoris dicti Generalis Cathaloniae,
unam, scilicet, ratione fidejussionis per ipsum de
Copons factae illustrissimo et reverendissimo domine domine Jacobo de Copons, episcopo qui fuit
Ilardensis, pro onore deputati ecclesiastichi dicti
Generalis extractae pro triennio anni millessimi
sexcentessimi sexagessimi secundi, et alteram ratione fidejussionis per dictum dominum Raymundum de Copons factum magnifici Michaeli
Boneu, medicinae doctori, deputati regali eiusdem Generalis pro triennio anni millessimi sexcentessimi sexagessimi quinti. Et pro his novas
cautiones seu ratifficationes dictarum fidejussionum seu obligationum juxta stilum scribae majoris dicti Generalis eidem Generali fatiendum et
firmandum omniaque et singula bona et jura
nostra et alterius nostrum insolidum; et si opus
fuerit tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus
obligandum privilegioque militari munitionique
seu citatione viginti sex dierum et alii juri nobis et
alteri nostrum quoquo modo juvanti foroque nostro et alterius nostrum proprio renuntiandum et
foro dicti Generalis ac dictorum admodum illustriorum et fidelissimorum dominorum deputatorum eorumque curiae et concistorii submitendum
et suponendum; et pro praedictis omnibus et singulis quaecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna, etiam juramento
in animas nostras et alterius nostrum praestando
roboratum juxta stilum scribae majoris iamdicti
Generalis, fatiendum et firmandum; item etiam
absolvendum, diffiniendum et remittendum dictis admodum illustribus // 2v // et fidelissimorum
dominis deputatis et auditoribus computorum
dicti Generalis Cathaloniae seu dicto Generali
predicta bina censualia, unum, scilicet, pretii ducentum librarum et pentionis decem librarum
quod annuatim die decima tertia mensis augusti
dictum Generalem Cathaloniae fatiebat et prestabat dicto quondam Francisco Puigdesallit et
Malla et mihi, dictae Catharinae, conjugibus, titulis continuatis in capibrevio mensis augusti dicti Generalis, foleo millessimo, et aliud praetii centum octuaginta librarum et pentionis novem
librarum quod annuatim die decima tertia augusti dictum Generale Cathaloniae facit et praestat nobis titulis continuatis in capibrevio mensis
augusti dicti Generalis, foleo noningessimo octuagesimo quinto, tam in praetiis quam in pentionibus, et rattum a diebus luytionum dictorum censualium in antea debendis et aliis accessoriis
universis dictorum censualium demptis, tamen
pentionibus et rattis debitis usque in diem luytionum respective dictorum censualium et pentiones
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et rattas usque in diem luytionis seu luytionem
illorum respective debitas, petendum, exigendum,
recipiendum et habendum habuisseque et recipisse
confitendum dictosque dominos deputatos seu dictum Generalem amplius, in juditio nec extra, non
convenire promitendum pactumque firmissimum
de dictis binis censualibus aliquid non petendo
nisi dictas pentiones et rattas debitas usque in
diem luytionum illorum respective, et de non
agendo solemni stipulatione vallatum; fatiendum etiam instrumenta dictorum binorum censualium et alia pro ipsis fatientia et omnes vices et
obligationes illorum cancellandum et anullandum ac inde quaecumque //3r // apocarum et difinitionem instrumenta et alia quaecumque ad
praedicta necessaria et oportuna, cum praedictis
et aliis clausulis et cauthelis necessariis et opportunis et vobis benevisis, juramento roboratum quod
in animas nostras et alterius nostrum praestare
possitis fatiendum et firmandum; item etiam coram dictis admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis
Cathaloniae et in eorum admodum illustri et fidelissimo concistorio comparendum et interessendum jurandumque in animas nostras per Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
debitas fecisse diligentias in perquirendo instrumenta auctentica creationum censualium ex quibus dependent dicta bina et superius mentionata
censualia, unum, scilicet, pentionis decem librarum et aliud pentionis novem librarum, ipsaque
instrumenta reperire nec invenire potuisse; et pro
his supplicationes quascumque, tam verbo quam
in scriptis, dandum, offerendum et praesentandum, et de dicto juramento per vos praestando
certificatorias quascumque fieri petendum et instandum; item etiam petendum, levandum, extrahendum et habendum, tam a tabula cambii sive
comunium depositorum et banco dictae civitatis Barchinonae quam ab aliis quibusvis campsorum tabulis sive banchis eiusdem civitatis,
omnes et singulas ac quascumquae pecuniae
quantitates sive pecuniarum summas nobis, dictis
nominibus, seu dicto Francisco Puigdesallit y Malla, domicello in villa Sancti Faelicis de Torello domiciliato, et mihi, dictae Catharinae, conjugibus,
seu mihi, dictae Catharinae Puigdesallit, et mihi,
dicto Francisco Puigdesallit, filio et haeredi dicti
Francisci Puigdesallit et Malla, dictas depositas et
scriptas seu in posterum dicendas, deponendas et
scribendas per quasvis universitates, comuniates,
corpora, collegia //3v // et singulares personas quibusvis nominibus, rationibus, juribus, titulis sive
causis, et dicta pecuniae quantitates, in totum vel
per partes, vobis met dicto procuratori nostro constituto aliive vel aliis personae seu personis vobis
benevisis dicendum, mutandum, girandum et
transcribendum sive dici, mutari, girari et transcribi fatiendum, et ditas sive partitas quascumque ac debitas et solitas mentiones in libris seu co-

ditibus rationum dictarum tabularum et banchorum fatiendum seu fieri fatiendum, instandum et
requirendum, et cetera. Et demum ac generaliter,
et cetera. Ipsi enim dictis respective nominibus, et
cetera. Promisserunt habere rattum, et cetera, sub
bonorum obligatione, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt venerabilis Joannes Carrach, subdiaconus Vicensis, et Josephus Rourell, agricola, heres
mansi Rourell parrochiae Beatae Mariae de Folgaroles, diocesis Vicensis, ac Andreas Ferrer, scriptor Vicensis, qui in his, et cetera. In quorum fidem
ego Christophorus Arbell, apostolica, regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi auctoritatibus
notarius publicus Vicensis, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig+num».
Sig+num Salvatoris Pi, notarii publici Barchinonae, testis. Sig+num Josephi Creus, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Hieronymi Borras et Vinyals, apostolica atque regia auctoritatibus notarii publici
Barchinonae, qui praedicta exemplavit scribereque fecit et in fidem rogatus et requisitus clausit.
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Número 147.
Excel·lentíssima senyor.
En concideració de què se han de distribuir
gran número dels memorials en nom dels tres
comuns se’n han fet estampar sinch jornadas,
que són 6.250 còpias.
És precís que se’n donen al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, Real Audiència, tribunals de la Batllia, racional, al il·lustríssim senyor bisbe, molt il·lustre capítol,
universitat, Llotja, pàrrochos y prelats de comunitats y convents, com se és acostumat las altres
vegadas que per part de algú de dits comuns se
han impresos papers.
Lo modo de distribuir-los apar podria ser en la
forma següent. Que al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent, etcètera, per
medi de ambaixada de dos personas de la conferència en nom dels tres comuns en la forma
que se observà quant se li suplicà fos servit
acompanyar ab carta per sa magestat, que Déu
guarde, la representació y quant se li donaren
las gràcias de haver-ho executat, y alcansat de sa
magestat la real aprobació se li entreguen a sa
excel·lència 50 còpias de dit memorial.

a. relació intercalada entre els folis 253v i 254r del trienni
1698-1701.

La conducció y modo com se han de encaminar
y qui se haurà de encarregar de esta incumbència
se podrà discórrer y resòldrer en la conferència.

Que se’n podrian entregar 2.000 al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors diputats,
y podrian sas senyorias distribuir-los per medi
del síndich, 70 per la Reial Audiència, és a saber, als senyors canceller, regent y thesorer 10 a
cadascun, y als demés 2 a cadahú.
Al senyor batlle general per ell y son tribunal, 25.

271r
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Al tribunal del racional, 25.
Per los sis senyors de la conferència nomenats,
per lo molt // 1v // il·lustre y fidelíssim consistori, 100 per cadahú, en attenció que seran los
més requirits dels particulars.
Los restants 1.280 podria repartir lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, reservant-se per si los
que tindran gust y distribuint los demés entre
los officials de la casa y universitats del present
Principat, segons millor los apareixerà convenient; y que també, si no tenen reparo, participar-ne alguns als molt il·lustres senyors deputats dels regnes de Aragó y València.
També se’n podrian entregar al excel·lentíssim
consistori dels senyors concellers altres 2.000,
los quals podrian distribuir per medi del síndich, ço és, al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, 25.
Al molt il·lustre capítol y per sos officials, 100.
Al senyor rector de la universitat literària, per ell
y los cathredàtichs, sinquanta; al magistrat de la
Llotja, 50; per los pàrrochos y prelats de comunitats y convents, 150. Per los quatre senyors de
la conferència anomenats per part de la
excel·lentíssima ciutat se’n reservaran 400, ço
és, 100 cadahú per la rahó que se ha dit en los
nomenats per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats.
Los restants 1.225 podrian repartir los excellentíssims senyors concellers, reservant-se per si
los que tindran gust y los restants repartint-los
entre las personas del savi Concell de Cent, officials de la casa y demés los aparega.
Axí mateix se podrian entregar al molt il·lustre senyor protector del fidelíssim bras militar 1.000.
Los quals podrà distribuir entre los senyors officials y indivíduos de son gremi, reservant-se’n los
quatre senyors de la conferència 400, ço és, 100
cadahú per la mateixa rahó que està dita en los de
la excel·lentíssima ciutat y Diputació.
2r

Los 1.250 que són lo cumpliment dels 6.250
apar se podria reservar per enviar fora regne,
com seria Nàpols, Cicília, Cerdenya, Mallorca,
Gènova, Milà, Roma, París, etcètera.
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Número 158.
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono, die
vero vigessima quarta mensis julii anni eiusdem
intitulata, presente et in his vocato, rogato atque
requisito me Francisco Martrus, auctoritatibus
apostolica et regia notario publico civitatis Celsonae, infrascripto, et presentibus etiam Josepho
Blanch et Josepho Vilar, studentibus dictae civitatis, pro testibus ad ista vocatis spetialiterque assumptis, discretus Thomas Llorens et Mir, notarius, tam ut teularius generalis eiusdem civitatis
Celsonae quam etiam nomine admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum (et) auditorum computorum Generalis
presentis principatus Cathaloniae in civitate Barchinone residens, dictis respective nominibus constitutus personaliter coram illustribus admodumque reverendis domino doctore Josepho Grau,
decano ac praesidente capitulis ecclesiae Celsonensis, doctore Josepho Sala, archidiacono, Simeone Fireto, cantore, Hunufrio Hots, doctore Joanne Alegret, Josepho Argullol, Petro Joanne Oluja, doctore
Michaele Parent, Jacobo Malet, doctore Josepho
Planes et Josepho R[os]sell, presbiteris et canonicis
eiusdem cathedrali ecclesiae, in aula capitulari
dictae ecclesiae capitulariter repertis, congragatis,
capitulum eiusdem ecclesie fatientibus, tenentibus
et representantibus, tanquam major et sanior
parts et plusquam duae partes, habita ratione absentium eisdem decano praesidenti et capitulo, dictus Llorens et Mir dictis respective nominibus intimavit et praesentavit seu verius per me, dictum et
infrascriptum notarium, intimari et praesentari
fecit, instavit et requisivit retroscripatas litteras.
Quibusquidem litteris sic intimatis et praesentatis
incontinenti dictus illustre decanus et capitulum
verbo respondendo dixerunt: «Que las se tenian
per llegidas y presentades, y volian còpia de ditas
lletras». Subito dictarum litterarum copiam ego,
dictus et infrascriptus notarius, tradidi et liberavi.
De quibus, et cetera. Postea dictis met die et anno
dictus Thomas Llorens et Mir dictis respective nominibus, constitutus personaliter coram illustri
admodumque reverendissimo domino doctore Mariano Tella, presbitero, pro illustrissimo et reverendissimo domino Caelsonensis episcopo vicario generali et offitiali, in quadam aula palatii episcopali
praesentavit seu verius per me, dictum et infrascriptum notarium, intimari ac praesentari fecit,
a. certificatòria intercalada entre els folis 270v i 271r del
trienni 1698-1701.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

ciacions acostumades en semblans actesa desposar y ab jurament. Com tot és més llargament de
vèurer en dit acte, en lo registre de dita diputació local continuat, al qual me referesch. La qual
fe y relació fas de orde de dit magnífich diputat
local, vuy, als catorse del mes de juliol del present y corrent any de mil sis-cents noranta-ynou. Y per a què les predites coses tinguen, en
judici y fora de aquell, la deguda fe y crèdit, jo,
dit Anton Cassany, notari y scribà sobrenomenat, hi poso mon sòlit y acostumat sig+ne.

instavit et requisivit dictas [...]criptas litteras.
Quibus sic intimatis et praesentatis statim verbo
respondendo dixit: «Que las se tenia per presentades». De quibus, et cetera. Presente me, dicto et infrascripto Martrus, notario, et praesentibus etiam
testibus supradictis ad ista vocatis, spetialiterque
assumptis pro ut superius continetur.
Sig+num mei Francisci Martrus, civitatis Caelsonae apostolica et regia auctoritatibus notarii
publici, qui praemissis interfui eaque requisitus
in fidem clausi.
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Número 159.

Número 160.
Moltb il·lustre senyor.

Certificoa, fas fe y relació verdadera jo, Anthon
Cassany, per les auctoritats apostòlica y del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, notari públich
de la Ciutat de Urgell y scribà dels negocis de la
diputació local de la estació, taula y col·lecta del
General de la dita Ciutat de Urgell, de com als
vint-y-vuit del mes de juny de mil sis-cents noranta-y-nou Augustí Ponsarnau, corredor públich de la Ciutat de Urgell, féu relació a mi,
predit y infrascrit notari y scribà, de com per
orde del magnífich Francisco Nét, diputat local
de la dita estació y col·lecta, havia per molts dies
promulgat en lo públich encant les obres fahedores en las casas del General de la Ciutat de Urgell y que en dit temps se havian trobat las ditas
següents: Primo, mestre Francisco Pala, mestre
de cases de la Ciutat de Urgell, offerí fer dites
obres per la quantitat de quatre-centes lliures,
segons lo tenor de la tabba; ítem, Juan Pere Andorra, mestre fusté de dita ciutat, offerí fer dites
obres segons lo tenor de dita tabba per tres-centes noranta lliures; ítem, de tercera dita offerí dit
Andorra fer les referides // 1v // obres per trescentes coranta lliures, donant-li deu lliures de aixaus, la qual dita fou acceptada per dit magnífich
deputat local; ítem, de quarta dita offerí dit mestre Francisco Pala fer les dites obres per tres-centes lliures, donant-li quinse lliures de aixaus, la
qual dita fou acceptada per dit magnífich deputat local. Y en atenció de què per molt temps se
continuaren en lo públich encant les dites obres
y no·y agués persona que per menos de dites
tres-centes lliures les fes, de orde de dit magnífich diputat local foren manades lliurar a dit
Pala; lo qual junt ab les fermanses idonehes, que
de present donà a coneguda de dit magnífich diputat local, firmaren lo acte segons la sèrie y thenor de dita tabba en poder de mi, dit y infrascrit
notari, y perçò obligaren ses persones y béns simul et insolidum, ab totes les clàusules y renun-

Participo a vostra senyoria com vull, als 9 del corrent, ha arribat en esta ciutat lo senyor Domingo Vallescà, col·lector del General, a fi y effecte
de cobrar dels taulers las terças caigudas; y me ha
aparegut bé que Fèlix Pelegrí, altre dels taulers
de esta col·lecta, se retingués las 325 lliures se
han de donar als mestres per las obras se han de
fer en esta casa del General. Y axí si a vostra senyoria li apar las podrà donar a Jaume Morera,
argenter, altre dels arrendadors; y quant a vostra
senyoria no li aparega bé, dits arrendadors que
tengan lletra contra dit Pelegrí. Axò me ha aperegut bé ja que lo diner se troba assí; del demés
vostra senyoria disposarà lo més convenient.
Déu a vostra senyoria guarde dilatats anys com li
supplico. Seu de Urgell y juliol 9 de 1699.
Molt il·lustre senyor.
Son més humil y lleal servidor de vostra senyoria, que sas mans besa.
Francisco Nét, diputat local del General de la
Ciutat de Urgell y sa col·lecta.
Molt il·lustres senyors diputats y ohidors del
principat de Cathalunya.
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a. certificatòria intercalada entre els folis 271v i 272r del
trienni 1698-1701.
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Número 164.
Loc príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya en Barcelona
a. a continuació una paraula ratllada.
b. carta intercalada entre els folis 271v i 272r del trienni
1698-1701.
c. decret intercalat entre els folis 279v i 280r del trienni 16981701.

residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent:

A maestre Juan Fábrega.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de mosén Gismundo Bofill:
Al doctor miser Joseph Cormellas, insaculado en
ohidor.

«El rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán
general. Con vuestra carta de 30 de mayo deste año
se recivió la proposición que los diputados y ohidores
de cuentas del General de esse Principado y condados
os dieron para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y ohidores de cuentas de los tres estamentos
hasta el 31 de marzo del presente. Y haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los que proponen, y considerando lo que de ellos se os ofrece y lo demás que proponeys y otros de que tengo satisfacción
para concurrir a estos oficios, usando de la facultad
que el rey, mi señor y padre, que haya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y
Constituciones y en la insaculación general que hizo
en conformidad de la dicha reserva, en 31 de henero
de 1654, y de poder nombrar las personas que le pareciere, así de las propuestas por los diputados y ohidores como de qualesquier otras que bien visto le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes
hasta el día referido a los que se siguen:

Bolsa de ohidores ecclesiásticos.
Para un lugar de ohidor ecclesiástico capitular de
Lérida que vaca por muerte del doctor y canónigo
Gil Nabona:
Al doctor Jayme Alós, canónigo de Lérida.
Para otro lugar de oidor ecclesiástico religioso que
vaca por haver pasado de ohidor a diputado fra
don Rafael de Moner:
Al doctor fra Antón de Solanell, de la orden de
San Benito, sagristán, thezorero de Ripoll.
Bolsa de ohidores militares.
Para un lugar de ohidor militar de la veguería
de Barcelona que vaca por haver pasado de ohidor
a diputado mosén Julián Clemente de Solanell:

Bolsa de diputado eclesiástico.
A don Clemente de Senespleda y de Solanell.
Para el lugar de diputado eclesiástico religioso
que vaca por promoción del doctor fra Benito
Sala al obispado de Barcelona:

Para otro lugar de ohidor militar de la veguería
de Gerona y sotsveguería de Besalú que vaca por
muerte de mosén Ramón Narcís de Vilanova:

A fra don Rafael Moner, abad electo de Ripoll,
insaculado en oidor.

A mosén Miquel Pau de Vilanova.
Para otro lugar de ohidor militar de la veguería
de Cervera que vaca por muerte de mosén Francisco Guitart y de Palol:

Bolsa de diputado militar.
Para el lugar noble de diputado militar de la veguería de Tárrega que vaca por muerte de don
Guillén de Josa:

1v

A mosén Juan de Olmera y Raset.

A don Joseph Novell y de Nadal.

Bolsa de oydores reales.

Para el lugar de diputado militar de la vegaría
de Urgel que vaca por muerte de mosén Pedro
Juan de Rialp:

Para un lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por haver pasado de oydor a diputado el doctor miser Joseph Cormellas:

A mosén Julián Clemente de Solanell y de Foix,
insaculado en ohidor.

A maestre Balthasar Barzeló.

Bolsa de diputado real.

Para otro lugar de oidor real de Barcelona, que
vaca por haver pasado de ohidor a diputado el
doctor miser Jayme Balart:

Para un lugar de diputado real de Barcelona que
vaca por muerte del doctor miser Juan Dalmau:

Al doctor miser Francisco Ignasio Uguet.

Al doctor miser Jayme Balart, insaculado en ohidor.
Para otro lugar de diputado real de Barcelona,
que vaca por muerte de maestre Jayme Puyades:
1739
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Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en que van nombrados en la forma y ma-

[ 1699 ]

[ 1699 ]

nera que lo están los demás insiculados y como
está dispuesto y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya gloria, en la insiculación que hizo
destos oficios y otros de esta calidad en 27 de agosto de 1655. Y sólo tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas mientras yo no se lo prohibiere,
sin que por quedar ahora insiculados en ellas puedan alegar ni pretender drecho de pocesión ni
otro alguno para estarlo no siendo de mi voluntad; reservándome, como me reservo, la facultat
de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos
oficios en la concesión de dichos privilegios y Constituciones de esse Principado y condados. En cuya
conformidad librareys este nombramiento e insiculación a los diputados y ohidores de cuentas, y
tendreys la mano en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el rey, mi señor y padre, que aya
gloria, ordenó para la insaculación que hizo destos oficios en 27 de agosto de 1655. Dattus en Madrid, a VII de julio MDCXCIX. Jo, el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Serdanyola. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit
marchio de Tamarit. Vidit don Sigismundus
Monter, regens. Vidit don Joseph de Haro. Vidit
don Joannes Ludovicus Lopes, regens. Vidit don
Simon Soro, regens. Don Franciscus Dalmao et
Casanate, // 2v // secretarius.
Insaculació(n) de los lugares vacantes hasta 31
de marzo de este año en las bolsas de los oficios de
la Diputación de Cathaluña que aquí se expressan. Va con consulta».
En execució del qual vos diem y manam doneu
puntual providència a son contengut en la conformitat que sa magestat se serveix manar-(h)o y prosoeix de sa real voluntat. Dat en Barcelona, als XXIII
de agost MDCXCIX. Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.

Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya en Barcelona
residints. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent:
«El rey. Ilustre príncipe Darmestad, primo, gentilhombre de mi cámara, mi lugarteniente y capitán general. Con vuestra carta de 30 de mayo
de este año se recivió la proposición que los diputados y ohidores de cuentas del General de esse Principado y condados os dieron para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios de la casa de la
Diputación hasta el 31 de marzo de este presente
año. Y haviendo discurrido por los méritos de
cada uno de los que proponen, y considerando lo
que de ellos se os ofrece y lo demás que representays
y otros de quien tengo satisfación para concurrir
a estos oficios, usando de la facultad que el rey, mi
señor y padre, que aya gloria, se reserbó quando
concedió a la Diputación sus privilegios y Constituciones y en la insaculación general que hizo en
conformidad de la dicha reserva, en 31 de henero
de 1654, y de poder nombrar las personas que le
pareciese, así de las propuestas por los diputados y
ohidores como de qualesquier otras que bien visto
le fuese, he resuelto nombrar para dichos lugares
vacantes hasta el día referido a los que se siguen:
Bolsa de donador de plomos.
Para un lugar real de donador de plomos que
vaca por muerte del doctor miser Juan Dalmau:
A mosén Joseph Llopis, de presente diputado real.
Bolsa de escrivano mayor y sos ayudante de la visita.
Para el lugar de escrivano mayor y sos ayudante
de la visita que vaca por muerte de don Juan
Guiu:

In curiae locumtenenti XVII, foleo LXXXII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados del General de Cathaluña y oydores de
cuentas executen lo contenido en la real orden de
su magestad arriba expresada.
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Número 165.
Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
a. decret intercalat entre els folis 279v i 280r del trienni
1698-1701.
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A Onofre Serdá, notario real.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en la conformidad que lo están los demás
insaculados en ellas. Pero que sólo tengan drecho
a estarlo // 3v // mientras no se lo prohibiere, sin
que por quedar aora insaculados puedan allegar
ni pretender drecho de pocesión ni otro alguno
para estar en dichas bolsas no siendo de mi voluntad; reservándome, como me reservo, la facultad
de excluir o desinsacularlos con causa o sin ella,
como me pareciere, por ser conforme a la reserva
que el rey, mi señor y padre, que santa gloria aya,

real intensió de sa magestat no és just reste frustrada, vos diem y manam lo insiculeu en dit
lloch com a mossèn, no obstant sia noble. En
què per esta vegada dispensam en quant menester sie al referit impediment, volent que en lo
demés se observen los requisits, usos y costums
que se han tingut en semblants insiculacions.
Que esta és la real voluntat de sa magestat y
nostra. Dat en Barcelona, als XXV de agost
MDCXCIX. Jorge, landgrave de Hassia.

se hizo de lo tocante a estas insaculaciones en la
concesión que hizo de dichas Constituciones y privilegios de el Principado. Y en esta conformidad
librareys este nombramiento a los diputados y ohidores de cuentas para que insaculen y pongan en
las bolsas de dichos oficios a las personas arriba
nombradas, guardando en ella la forma acostumbrada en semejantes casos. Dattus en Madrid, a VII de julio MDCXCIX. Yo, el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de
Serdanyola. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit
marchio de Tamarit. Vidit don Sigismundus
Monter, regens. Vidit don Joseph de Haro. Vidit
don Joannes Ludovicus Lopez, regens. Vidit don
Simon Soro, regens. Don Franciscus Dalmao et
Casanate, secretarius.

Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XVII, foleo LXXXVI.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados, oydores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores de la casa de la Diputación executen la orden de su excelencia arriba expressada.

Insaculación para los lugares vacantes en las bolsas de los oficios de la casa de la Diputación de
Cathaluña hasta 31 de marzo de este presente
año, que aquí se expresan. Va con consulta».
En execució del qual vos diem y manam doneu
puntual providència a son contengut en la conformitat que sa magestat se serveix manar-(h)o y prosoeix de sa real voluntat. Dat en Barcelona, als XXIII
de agost MDCXCIX. Jorge, landgrave de Hassia.
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Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
In curiae locumtenenti XVII, foleo LXXXV.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña executen lo contenido en la real orden de
su magestad arriba expresada.
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Número 166.
Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que de present vos trobau junts en la
casa de la Diputació. Per quant don Julià Clement de Solanell y de Foix nos ha representat
que ve anomenat per sa magestat en un lloch de
diputat militar de la vegueria de Urgell vacant
per mort de mossèn Pere Joan de Rialp, dient a
mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix, y
que respecte de ésser noble feu reparo en què
quede insiculat com a mossèn. Y per quant la
a. decret intercalat entre els folis 279v i 280r del trienni
1698-1701.
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Número 167.
Loa príncep Darmestad, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que us trobau junts en la casa de la Diputació. Per part de don Juan de Olmera y Raset se’ns ha representat que ve anomenat per sa
magestat en un lloch de oÿdor militar de la vegueria de Cervera vacant per mort de mossèn
Francisco de Guitart y de Palol, y que respecte
de ésser noble feu reparo en què reste insiculat
en dit lloch com a mossèn. Y per quant la real
intenció de sa magestat és estada insicular-lo en
dit lloch, vos diem y manam insiculeu en ell
com a mossèn al dit don Juan de Olmera y Raset, no obstant sie noble. En què per esta vegada dispensam a est impediment, volent que en
lo demés se observen los requisits, usos y costums que se han tingut en semblants insiculacions. Que esta és la real voluntat de sa magestat y nostra. Dat en Barcelona, als XXVIIII de
agost MDCXCIX. Jorge, landgrave de Hassia.
Vidit Taverner y Rubi, cancellarius. Don Juan
Bautista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XVII, foleo LXXXVII.
Para que los ilustres y fidelísimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores que se hallan juntos executen lo contea. decret intercalat entre els folis 279v i 280r del trienni
1698-1701.
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nido en la orden de su excelencia arriba expresada.
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Damià Basca.
Tots tres de la dita vila de Puigcerdà.
Dat en Barcelona, als 26 de setembra 1699.
Don Aleix de Miravall. Clement de Solanell y
de Foix. Don Joan Olmera. Rafel de Nadal. Joseph Boera.

Número 168.
Molta il·lustres y fidelíssims senyors.
Los soldats de cavall se han donat a robar los grans
y delmes en les heres per aquest contorn, en grave
perjudici de esta santa iglésia y en notable dany de
la quietut y bé públich de esta comarca. Per lo que
nos ha aparegut forsós fer esta representació a vostra senyoria y suplicar-li se digne interposar-se ab
lo senyor virrey per al remey de aquest descencert,
y altrament aplicar los medis més cabals que apareixerà a vostra senyoria per al sosiego de aquesta
província, pues se poden témer de estos desordes
alguns escàndols, com ho vaya acreditant la experiència. Esperam que vostra senyoria nos favorirà
en lo suplicat ab lo zel y cristianitat que vostra senyoria acostuma. Del que quedarem ab lo degut
agrahiment y molt attents a tot lo del major obsequi y servey de vostra senyoria. Déu guarde a vostra senyoria molts anys, com desitjam y havem
menester per al bé de esta província. De nostra
aula capitular, Lleyda y setembre, als 2 de 1699.

Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Molt il·lustres y fidelíssims senyors.
Besem las mans de vostra senyoria, sos més rendits capitans y servidors, los degà y capítol de la
santa iglésia de Lleyda.
Lo doctor Pau Ferrer, degà y canonge.
Doctor y canonge Pere Vidal.
Doctor y canonge Macià Pujol.
Il·lustres y fidelíssims senyors diputats de la província de Cathalunya.
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Número 175.
Sacrab, cathòlica y real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya per la provisió del offici de tauler
del General de la vila de Puigcerdà, per ser un
dels compresos ab la real reserva de sa magestat,
lo qual offici vaca per mort de Rafel Ferran, proposan a sa magestat los infrascrits y següents:
Francisco Solanell.
Lo doctor Pera Màrtir Cerdà.
a. carta intercalada entre els folis 281v i 282r del trienni
1698-1701.
b. memorial intercalat entre els folis 301v i 302r del trienni
1698-1701.
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Número 176.
Dieb vigesima secunda mensis septembris anno a
Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, in villa de Almenar, Ilerdensis dioecesis.
Nos Pasqual Guitart et Petrus Boldu, agricolae
villae de Almenar, diocesis Ilerdensis, et Paulus
Garriga, spardenyerius, eiusdem villae habitator, gratis, et cetera. Constituimus et ordinamus
procuratorem nostrum et alterius nostrum insolidum certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos,
dominum Raymundum Mas, notarium causidicum, Barchinonae civem, licet absentem, et cetera. Ad, videlicet, pro nobis et nomine nostro et
cuiuslibet nostrum insolidum fidejubendum et
fidejussorio nomine nos obligandum in manueleuta seu manuleutis quibuscunque per reverendum Jacinthum Cero, presbiterum et rectorem
parochialis ecclaesiae opidi de Alfarras, dioecesis
Ilerdensis, firmanda seu firmandis admodum
illustribus et fidelissimis // 1v // dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae ac procuratori fiscali eiusdem, cum
promissionibus poenni et obligationibus dicto reverendo Jacintho Cero benevisis; et pro inde una
cum dicto reverendo Jacintho Cero et sine ac insolidum personas et omnia et singula bona et jura
nostra ut in debitis fiscalibus et regalibus obligandum cuicunque juri renuntiandum, foro
dictorum admodum illustrium et fidelissimorum
dominorum deputatorum et auditorum computorum nos et bona nostra summitendum omniaque alia et singula quae pro complemento dictae
fidejussionis necessaria fuerint quomodolibet et
opportuna et prout vobis, dicto procuratori nostro, videbitur fatiendum. Et demum, et cetera.
Promitimus habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Petrus Santamaria et Antonius Verge, agricolae
villae de Almenar.
a. Boer interlineat, a continuació ratllat Llopis.
b. procura intercalada entre els folis 304v i 305r del trienni
1698-1701.
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In quorum fidem et testimonium praemissorum
propria manu scriptorum ut in juditio et extra
plena et indubia tribuatur, ego Franciscus Pejoan, auctoritate regia notarius publicus villae de
Almenar, Ilerdensis dioecesis, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig+num.

Testes sunt Petrus Guell, juvene, agricola, et Josepho Macip, juvene, pharmacopola, ambo in dicta villa de Vilanova commorantes, ac dominus
Franciscus Sala, notarius publicus dictae villae,
qui in his vice et loco ac ut substitutus notarii infrascripti vigore litterae missive interfuit.

Número 177.

De praemissis licet calamo alieno scriptis fidem
facio ego Gaspar Sayos, notarius publicus Barchinonae, propria haec subscribens manu.

Diea dominica vigessima quarta mensis may
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo nono, in villa Vilanovae Cubellorum, dioecesis Barchinonae.

307r
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Losa noms de Nostre Senyor Déu, Jesuchrist y
de la gloriosa e immaculada Verge Maria, mare
sua, humilment invocats.

Ego Joannes Torrents, major dierum, pharmacopula villae de Vilanova, diocesis Barchinonae, tabularius Generalis Cathaloniae in dicta villa de
Vilanova, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos, dominum Jonasium Abadal, notarium et
causidicum, civem Barchinonae, licet absentem, et
cetera. Ad, videlicet, pro me et nomine meo agendum, discendum, et cetera. Et pro his, et cetera, coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
presentis Cathaloniae principatus et coram quibusvis dominis offitialibus, judicibus et personis, tam
ecclesiasticis quam secularibus, et alibi ubi comparendum et interessendum, et cetera, nechnon quascunque suplicationes sedulas et alias scripturas cum
rationibus vobis benevissis praesentandum seu praesentari fatiendum, instandum et requirendum,
dubia quacunque super interpretatione seu intelligentia capitulorum Curiarum, ordinationum et
aliarum //1v // quaruncumque dispositionum huc
usque factarum in domo Deputationis presentis
Cathaloniae principatus offerendum, proponendum et instandum de nullitate quareumcumque
sententiarum condemnationum et earum et cuiuslibet earum decretum executionis facere per illustres dominos visitatores triennio currenti et alios
antecessores in dicta domo Deputationis dicendum
et allegandum. Et pro his ac alias ad omnes littes
sive causas, tam civiles quam criminales, principales et apellatorias, et tam motas quam movendas,
large cum amplissimo solito et assueto litium et causarum cursu facultatibusque et potestatibus expressis de calumnia jurandi, et cetera. Cautiones quasvis, tam juratorias quam fidejussorias, praestandi,
et cetera. Clama et retroclama quasvis exponendi,
et cetera. Et executiones quasvis instandi, et cetera.
Et cum posse ad omnia praedicta substituendi, et
cetera. Et demum, et cetera. Promitto juditio sisti,
et cetera. Et habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Nosaltres, fra don Hierònim de Móra y Navarro,
abat del monastir de Sant Pera de Galli-gants,
doctor don Jayme Cortada, ardiaca major y canonge de la santa iglésia de Vich, doctor Pau Carreras, ardiaca y canonge de Urgell, per lo estament ecclesiàstich, don Hiacinto Sagrera y Xifré,
en Barcelona populat, don Pau Dalmases y Ros,
en Barcelona populat, y don Diego de Pallarès,
en la ciutat de Lleyda populat, per lo estament
militar, lo doctor misser Miquel Grimosachs,
ciutedà honrrat de Barcelona, lo doctor misser
Joan Joseph Casanovas, ciutedà honrrat de Lleyda, juntament ab lo doctor misser Francisco
Nuix, absent, per lo estament real, visitadors del
General de Cathalunya en Barcelona residints,
extrets a sort per los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats ab intervenció dels molt il·lustres y fidelíssims senyors ohidors de comptes de
dit General, a dos de agost proppassat, ab lo
modo y forma que disposa lo capítol primer del
nou redrès fet en las últimas Corts Generals del
dit principat de Cathalunya celebrades en Barcelona en lo any mil sinch-cents noranta-nou; vistas las querelas o enquestas devant nosaltres y en
nostre concistori a instància del noble procurador fiscal de dita visita fetas, de números 4, 11,
10, 1, 26, 8, 3, 12, 13, 23, 24, 31, 33, 36, 37,
39, 43, 15, 22, 27, 30 y 32, contra //2v // los deputats y ohidors de comptes del General del
trienni proppassat, assessors, advocat fiscal, procurador fiscal, regent los comptes y altres officials del General de Cathalunya en dites querelas
respective compresos; vistas en primer lloch les
querelas de número 11, 10, 1, 26 y 12 contra dits
deputats y ohidors fulminadas per lo dit noble
procurador fiscal de dita visita; vista la querela de
número 4 fulminada per lo dit procurador fiscal
contra dits deputats y ohidors y Francisco Marí y
Genovès, regent los comptes de dit General; vista la querela de número 8 fulminada per lo dit

a. procura intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1698-1701.

a. sentència intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1698-1701.
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procurador fiscal de dita visita contra dits deputats y ohidors y dels magnífichs doctors lo molt
il·lustre fra don Balthezar Montaner y de Çacosta, abat del imperial monestir de Sant Cugat, Joseph Alòs y Ferrer, vuy del real consell de la Batllia General del present Principat, assessors, y
don Anton de Potau, advocat fiscal de dit General, y del noble don Joseph de Càncer, y magnífichs doctors Joseph Thomàs Rovira y Gerònim
Martí, subrrogats en dits officis de assessors y advocat fiscal de dit General, y magnífich Francisco
Monfar y Sorts, procurador fiscal de dit General;
vista la querela de número 3 per dit procurador
fiscal fulminada contra dits deputats y ohidors y
dit magnífich doctor Joseph Alòs y Ferrer, assessor predit; vista la querela de número 13 per dit
procurador fiscal fulminada contra Lluýs Coy,
tauler del General de la vila de Salardú; vista la
querela de número 23 per dit procurador fiscal
fulminada contra Antoni Vicent, tauler de Alguayre; vista la querela de número 24 per dit
pro- //3r // curador fiscal fulminada contra Joan
Torrent, tauler del General de Vilanova de Cubellas; vista la querela de número 31 per dit procurador fiscal fulminada contra Joan Ferran, tauler de la vila de Tossa; vista la querela de número
33 per dit procurador fiscal fulminada contra lo
doctor misser Francisco Biosca, tauler de la ciutat de Balaguer; vista la querela de número 36
per dit procurador fiscal fulminada contra Joseph Forcadell, tauler de Amposta; vista la querela de número 37 per dit procurador fiscal fulminada contra Joan Virgili, tauler de la Torra
d’en Barra; vista la querela de número 39 per dit
procurador fiscal fulminada contra mossèn Jacinto Seró, tauler de Alfarràs; vista la querela de
número 43 per dit procurador fiscal fulminada
contra Joseph Toda, tauler de Cambrils; vista la
querela de número 15 per dit procurador fiscal
fulminada contra Fèlix Salvador, tauler de Calella; vista la querela de número 22 per dit procurador fiscal fulminada contra Basílio Dalmau, tauler del Pont de Suert; vista la querela de número
27 per dit procurador fiscal fulminada contra
Pau Arjó, tauler de la vila de Viella; vista la querela de número 30 per dit procurador fiscal fulminada contra Joan Francesch Nadal, tauler de Vilaller; y, finalment, vista la querela de número 32
per dit procurador fiscal fulminada contra Pau
Climent, tauler de Rosas; vista la publicació de
ditas querelas feta a 15 de desembre proppassat;
vistas //3v // las deffensas donades per dits querelats respective, y la publicació de aquellas feta a
15 de mars també proppassat; vist finalment tots
los dits processos y tot lo que per dits reos és estat
deduhit y al·legat y tot lo demés que ha convingut vèurer y los mèrits de ditas querelas attesos y
considerats; vista la assignació a relació feta a 15
de mars proppassat ab continuació del restant
temps del capítol primer de la nova reforma; vis1744

ta la assignació a sentència feta a 23 de abril proppassat per a 27 del mateix, ab continuació del
restant temps del capítol primer del nou redrès
del any 1599, a la qual altre vegada a major cauthela assignam per al dia y hora presents; ohida la
relació y vot consultiu que per lo magnífich assessor nostre nos és estada feta en rahó dels processos y mèrits de ditas querelas, los sagrats quatre sants Evangelis de Nostre Senyor Déu devant
nosaltres posats, y aquells ab tota reverència
mirats, tenint sols a Déu y a la veritat y justícia
devant nostres ulls per a què, conforme la sua divina voluntat, lo nostre judici rectament procehesca, pronunciam, sentenciam y declaram en y
ab la forma següent:
Primerament, quant a la querela, etcètera.
Número 24. Ena quant a la querela de número
24 fulminada per lo dit procurador fiscal de la
present visita contra Juan Torrents, tauler de la
vila de Vilanova de Cubellas, per no haver expressat la qualitat de algunas mercaderias que
despatxà ni haver estimat aquellas contra lo capítol 88, Corts 1599; axi- //4r // mateix, per haver
despatxat per exida moltas càrregas de aiguardent, no estimant aquellas segons la terifa, dexant de exhigir per so lo dret degut, que importava, lo que dexà de cobrar, mil tres-centas y deu
lliuras; aximateix, per no haver clos una tersa
contra lo capítol 49, Corts 1481; aximateix, perquè a més de son salari de dos sous per lliura se
reservà setse lliures, deu sous, contra lo capítol
88, corts 1599; y, per consegüent, com a contrafactor dels dits capítols haver de ésser lo dit
Torrents punit y castigat segons los demèrits y
penas en dits capítols expressades. Attès, primerament, del número primer del càlcol en procés
exhibit per part del dit procurador fiscal, fet per
los calculadors de la present visita en virtut de
mandato per nosaltres a ells fet, y jurament per
ells prestat, consta haver lo dit Torrents desptaxat diffarents mercaderies sens estimar aquellas,
contrafent al capítol 88, Corts 1599, que disposa haver de privar-se lo oficial qui despatxarà
sens estimar-se las mercaderies; y, attès que no
ha deduhit cosa en contrari y consta que en la visita passada fou querelat per cosas semblants,
per tant y altrament pronunciam, sentenciam y
declaram y al dit Joan Torrens privam del offici
de tauler de dita vila de Vilanova de Cubellas, salaris, drets y emolumens de aquell.
Exortam, emperò, als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors del General de
Cathalunya del trienni current que del dia que
esta nostra present sentència los serà notificada
en avant anomenen altra // 4v // persona idònea
a. Número 24 al marge esquerra.

per dit offici de tauler de dita vila de Vilanova
de Cubellas, per causa de la privació de dit Torrens del dit offici, ab los salaris y emoluments a
dit offici acostumats donar.

las casas de la Deputació de dit General de Cathalunya, y de manament de dits molt il·lustres y
fidelíssims senyors visitadors lleÿda y publicada
per mi, Francisco Falgueras, notari públich de
Barcelona y scrivà major de dita visita, vuy dijous, als trenta del mes de abril del any de la Nativitat de Nostre Senyor de mil sis-cents norantanou, instant y requirint la publicació de dita
sentència lo noble don Alexandre de Boxadós y
de Crassi, procurador fiscal de dita visita. Presents per testimonis Pau Graells, candaler de seu,
ciutedà de Barcelona, y Francisco Anton Falgue// 5v // ras, escrivent habitant en Barcelona, y altres differents personas en multitut copiosa.

En quant al càrrech de haver despatxat moltas
càrregas de aiguardent, no estimant aquellas segons tarifa, no exhigint perçò lo dret degut al
General, contrafent als dits capítol 88, Corts
1599, y capítol 11, Corts 1547, que disposa haver-se de pagar cent sous per pena de cada volta;
per tant y altrament, pronunciam, sentenciam y
declaram y al dit Torrens condemnam en pagar
al General deu lliuras per las dos ocasions en
què despatxà dits partits de aiguardent no servant la tarifa. Salvat, emperò, dret als arrendataris del General del trienni passat o a qui especte
per a cobrar las sobreditas mil tres-centas y deu
lliures dels drets no exhigits, axí del dit tauler
com de altri qualsevol.

Quaequidem sententia pronuntiatio seu declaratio fuit intinata et notificata personis infrascriptis die prima mensis may presenti anni millesimi
sexcentesimi nonagesimi noni per Ludovicum Ferrer, regium et presentis visitae portarium, sic referentem et relationem fatientem in hunc qui sequitur modum:

En quant al càrrech de no haver dit tauler closa
una tersa; per quant la intenció del dit procurador fiscal no consta del modo que de dret deu
constar, per çò y altrament sentenciam, pronunciam y declaram y usant de benignitat absolem del dit pretès càrrech y en ell al dit procurador fiscal scilenci imposam.
Y en quant al càrrech de haver-se dit tauler reservat per si a més de dos sous per lliura per son
salari del col·lectat la quantitat de setse lliuras,
deu sous, contrafent al capítol 88, Corts 1599,
y també al contengut en lo llibre del // 5r //
summari de càrrechs que disposan haver-se de
restituir lo plus. Per tant y altrament, sentenciam, pronunciam y declaram y al dit Torrents
condemnam en pagar al General las ditas setse
lliuras y deu sous.

Primo, et cetera.
Item, Joanni Torrents, tabulario Villae Novae de
Cubellas, in valuis.
Praemissis extractis a libro Sententiarum currentis visitae trienni millesimi sexcentesimi nonagesimi quinti licet aliena manu scriptis fidem
facit Franciscus Falgueras, notarius publicus
Barchinonae et scriva majoris visitae dicti Generalis Cathaloniae, haec propria scribens manu.
307r
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En quant a la querela, etcètera.
Don Jacinto Sagrera, visitador. Gerònim de
Móra, visitador. Lo doctor Miquel Grimosachs,
visitador. Don Pau Dalmases y Ros, visitador.
Don Jayme Cortada, visitador. Doctor misser
Joan Joseph Casanovas, visitador. Don Diego
de Pallarès, visitador. Don Pau Carreras, visitador.
Vidit Prous, assessor visitae Generalis Cathaloniae. Vidit de Riu y Navarro, advocatus fiscalis
visitae Generalis Cathaloniae.
La present sentència o declaració és estada promulgada y proferida per los dits molt il·lustres senyors visitadors, absent lo dit senyor doctor
Francisco Nuix, assentats tots a modo de jutges
rectament judicants y estant concistorialment
ajuntats y congregats en la sala dita dels reys de
1745

Certificha y fas fe yo, Francisco Falgueras, notari públic de Barcelona y escrivà major de la visita del General del present principat de Cathalunya, avallescrit, com en un codern de Joan
Torrents, tauler de la taula del General de Vilanova de Cubellas, de full en quart de paper de la
forma ordinària, intitulat en lo primer full o cuberta de aquell «Llibre de la taula del General
de Vilanova de Cubellas per lo cullidor, tersa
abril, maig y juny mils sis-cents noranta-sis», lo
qual codern entre altres de la dita taula se troba
vuy en mon poder per causa de dita visita, y en
jornada de vint-y-vuytb de juny mil sis-cents
noranta-sis se troba(n) descrits y continuats lo
partit avall escrit y següent: «Vuy dijous, que
contam als vint-y-vuyt de juny de mil sis-cents
noranta-sis, ha despatxat per entrada del principatc de Cathalunya lo patró Àngelo Cortès, de
nació maltesa. Lo qual (h)a estat así quatre dies
de diffarents robes, que (h)a valgut per lo General quatre lliures y dos sous. Dich ... 4 lliures,
a. certificatòria intercalada entre els folis 306v i 307r del
trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat y vint-y-nou.
c. a l’original regne.
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Y aximateix fas fe com en altre codern de dit
Joan Torrents, tauler de dita taula de Vilanova
de Cubellas, de full en quarta de la tersa de octubre, nohembre y desembre de dit any mil siscents noranta-sis, y en jornada de onse de octubre de dit any mil sis-cents noranta-sis, se troba
descrit y continuat lo partit avallescrit y següent: «Vuy dijous, que contam als onse de octubre de mil sis-cents noranta-sis, ha despatxat
lo patró Antoni Portals, de Arenys, ab la barca
per exida del principatb de Cathalunya setanta
botas, de quatre càrregas ab dos-centas vuytanta càrregas aiguardent, de sinch càrregas de vi
una de aiguardent, a rahó divuyt lliuras càrrega,
pren la suma de sinch mil coranta lliures, que a
rahó un sou per lliura val per lo General doscentas sinquanta lliures. Conforme ho (h)a jurat lo ver cost lo dit patró y firmat, y dita aiguardent és per compte del senyor Pau de Feu,
mercader de Barcelona. Dich ... 252 lliures. Patró Antoni Portals, de Arenys».

2 sous. Conforme ha jurat lo dit patró y firmat
lo ver cost. Lo patró Àngelo Cortès».
Y aximateix fas fe com en dit codern y en jornada de vint-y-nou de dit mes de juny mil siscents noranta-sis se troba descrit y continuat lo
partit avall escrit y següent: «Vuy divendres,
que contam als vint-y-nou de juny de mil siscents noranta-sis, ha despatxat per entrada del
Principata // 6v // de Cathalunya lo patró Joan
Maria Trop, de nació maltesa, así a la mateixa
platja. Lo qual (h)a és estat dos dias venent de
differents cosas, que (h)a resultat per lo dret de
General duas lliuras, tres sous, que axí ho (h)a
jurat lo dit patró y firmat. Dich .... 2 lliures, 3
sous. Lo patró Juan Maria Trop».
Y aximateix fas fe com en altre codern de dit
Joan Torrents, tauler de dita taula de Vilanova
de Cubellas, de full en quart de paper de la forma ordinària, intitulat en lo primer full o cuberta de aquell «Llibre per lo cullidor de la taula
del General de Vilanova de Cubellas, tersa juliol, agost y setembre mil sis-cents noranta-sis»,
lo qual codern entre altres de la dita taula se troba vuy en mon poder per causa de dita visita, y
en jornada de vint-y-dos de juliol de dit any mil
sis-cents noranta-sis se troban descrits y continuats los partits avallescrits y següents:
«Vuy diumenge, que contam als vint-y-dos de
juliol de mil sis-cents noranta-sis, ha despatxat
per exida del principatb de Cathalunya lo senyor Pau de Feu, cavaller de Barcelona, ab la
barca del patró Aleix Soler, de Mataró, coranta
pipas de quatre càrregas aiguardent, de sinch
càrregas de vi una de aiguardent, ab cent y sexanta càrregas aiguardent, a rahó setse lliures
càrrega. Pren la suma de dos mil sinch-centas
sexanta lliuras, que a rahó un sou per lliura val
per lo General cent divuyt lliures. Dich ... 118
lliures.

En fe de las quals cosas fas la present certificatòria // 6v // escrita de mà agena y firmada de la
pròpria. En Barcelona, als XXX de maig de
MDCLXXXVIIII.
Praemissis licet aliena manu scriptis fidem facit
Franciscus Falgueras, notarius publicus Barchinonae et scriva majoris visitae Generalis Cathaloniae
supramemoratus, haec propria scribens manu.
307r
/7r

Certifichc y fas fe yo, Francisco Falgueras, notari públic de Barcelona y escrivà major de la visita del General del present principat de Cathalunya, avallescrit, com en lo procés o quarela de
número 24 fulminada per lo noble procurador
fiscal de dita visita contra don Joan Torrents,
tauler de dit General de Cathalunya de la vila de
Vilanova de Cubellas, se troba un càlcol, que és
del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.

A dit dia ha despatxat per exida del principatc de
Cathalunya lo senyor Pau de Feu, cavaller de
Barcelona, ab la barca del patró Joan Font, de
Blanes, sinquanta pipas de aiguardent de la mateixa calitat y vint mitjas pipas aiguardent ab
dos-centas coranta càrregas aiguardent de la
mateixa calitat, que a rahó de setse lliuras càrrega val tres mil vuyt-centas coranta lliuras, que a
rahó un sou per lliura val per lo General cent
noranta-duas lliuras. Dich ... 192 lliures. Y així
ho (h)a jurat dit senyor lo ver cost y firmat. Lo
senyor Pau de Feu».

Obtemperant los doctors y calculadors infrascrits al manament que de part de vostra senyoria, instant lo noble procurador fiscal de la present visita, se’ns és estat fet per a què miràsem y
regonaguéssem los llibres dels taulers, receptors
y credencers de las taulas y col·lectas de dit General de Cathalunya y los errors, faltas y fraus
contra capítols de Cort comesos; perçò, havent
mirat y exactament regonegut los llibres de la
taula del General de Vilanova de Cubellas
que·ns són estats entregats, fem a vostra senyoria la relació següent:
a. a continuació ratllat de paper.
b. a l’original regne.
c. certificatòria intercalada entre els folis 306v i 307r del
trienni 1698-1701.

a. a l’original regne.
b. a l’original regne.
c. a l’original regne.

1746

Primo, trobam que Joan Torrents, tauler de
dita vila, en la tersa de abril, maig y juny mil siscents noranta-sis, en diadas de vint-y-vuyt y
vint-y-nou de juny despatxà per entrada de Cathalunya diffarents mercaderies sens expressar
ni especificar la qualitat de ditas mercaderias
que en ditas dos diadas despatxà, ni menos estimar aquellas. Com devia fer-ho segons disposició del capítol 88 del nou redrès de las Corts de
1599 y del llibre de Summari de Càrrechs número 44.

servà vers si la quantitat de setse lliuras, deu
sous, a rahó una lliura, deu sous per cada tersa,
contrafent en assò a la disposició del capítol 88
de las Corts 1599 y al expressat ab lo Summari
de Càrrechs número 16.

Ítem, trobam que en la tersa de juliol, agost y
// 7v // setembre de dit any de mil sis-cents noranta-sis, en diada de vint-y-dos de juliol, despatxà per exida ab los diffarents partits quatrecentas càrregas de aiguardent de la més refinada
que·s fa, de sinch càrregas de vi una de aiguardent, estimant quiscuna de aquellas a rahó de
setse lliuras càrrega. Essent axí que segons tarifa
devia estimar aquella a rahó de sinquanta-sinch
lliuras, en res obstant que lo qui despatxava ditas
càrregas de aiguardent juràs ésser aquell lo ver
cost, segons lo expressament disposat ab lo llibre de Sumari dels Càrrechs número 26. Axí que
se veu haver defraudat al General la quantitat de
set-centas noranta lliuras, ademés de tres-centes
y deu lliures que exhigí per lo dret de exida de
ditas quatre-centas càrregas de aiguardent ab
dits dos difarents partits despatxadas, a rahó, és a
saber, de un sou per lliura. Diem ... 790 lliures.

En fe de las quals cosas fas la present certificatòria escrita de mà agena y firmada de la pròpria,
en Barcelona, als XXXI de maig MDCLXXXXVIIII.

Esta és la relació que a vostra senyoria fem en la
present casa de la Deputació y sala de la visita,
vuy, als nou de nohembre de mil sis-cents noranta-vuyt. Doctor Ignasi Pi y de Riu. Doctor Jacinto Sagrera y Massana. Doctor Domingo Nuix».

Praemissis licet aliena manu scriptis fidem facit
Franciscus Falgueras, notarius publicus Barchinonae et scriva majoris visitae Generalis Cathaloniae
supramemoratus, haec propria scribens manu.

307r
/8r

Ítem, trobam que en la tersa de octubre, nohembre y desembre mil sis-cents noranta-sis, en
diada de onse de octubre, despatxà per exida
dos-centas vuitanta càrregas de aiguardent de la
més refinada, que fa de sinch càrregas de vi una
de aiguardent, estimant quiscuna de aquellas a
rahó divuyt lliures càrrega. Essent axí que segons tarifa havia de estimar aquellas a rahó de
sinquanta-sinch lliuras càrrega, en res obstant
que qui lo despatxava ditas càrregas de aiguardent juràs ésser aquell lo ver cost, segons lo expressat y disposat en lo llibre de Sumari dels Càrrechs número 26. Axí que se veu haver
defraudat al General la quantitat // 8r // de
sinch-centas devuyt lliuras, ademés de dos-centas sinquanta-duas que exhigí per lo dret de exida de ditas dos-centas vuytanta càrregas de aiguardent despatxadas, és a saber, a rahó un sou
per lliura, segon tarifa. Diem ... 518 lliures.

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent-se per lo noble procurador fiscal de la
present visita del General fulminada querela de
número 24 contra Joan Torrents, tauler del General de la taula de la vila de Vilanova de Cubellas, aserca de diferents càrrechs que contra ell
se feren a instància de dit noble procurador fiscal, se promulgà y proferí sentència contra dit
Torrents per lo molt il·lustre concistori de visitadors als 30 de abril del corrent any 1699. De
la qual sentència se proferí lo decret de execució
als 16 del corrent mes de maig en y ab la qual
sentència se declarà:
Primo. Que attès del número 1 del càlcol en
procés exhibit per lo dit noble procurador fiscal
constava haver lo dit Torrents despatxat differents mercaderias sens estimar aquellas, contrafent al capítol 88, Corts 1599, la qual disposa
haver de privar-se lo official qui despatxarà sens
estimar las mercaderias; que perçò se pronunciava, sentenciava i declarava y al dit Torrents
privavan del offici de tauler de dita vila de Vilanova, salaris, drets y emoluments de aquell.

Ítem, trobam que en la tersa de juliol, agost y
setembre de mil sis-cents noranta-set no digué
aquella, contrafent en assò al capítol 49, número 21, de las Corts de 1481 y al disposat en lo
Sumari dels Càrrechs, etcètera, número 58.

Secundo. Que attès que dit Torrents havia despatxat moltas càrregas de ayguardent no estimant aquellas segons tarifa, no exhigint perçò
lo dret //8v // degut al General, contrafent al capítol 88, Corts 1599, y capítol 11, Corts 1547,
que disposa haver-se de pagar cent sous per
pena de cada volta; que per tant pronunciavan,
sentenciavan y declaravan y al dit Torrents con-

Ítem, trobam que a més del salari de dos sous
per lliura de tot lo col·lectat en ditas tersas se re-

a. súplica intercalada entre els folis 306v i 307r del trienni
1698-1701.
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[ 1699 ]

[ 1699 ]

demnavan en pagar al General deu lliuras per las
dos ocasions en què despatxà dits partits de ayguardent no servant la tarifa; salvat, emperò,
dret als arrendataris del General del trienni passat, o a qui expectaria, per a cobrar 1.310 lliures
dels drets no exhigits, axí del dit tauler com de
altre qualsevol. Com apar de la dita sentència y
condemnació que presenta a vostra senyoria fidelíssima y se fa a ella relació si et quantum.
E com al dit Torrents se li ocorré difficultat y
dubte si per rahó del expressat ab dita sentència
ha contrafet als capítols de Cort en ella expressats, y assenyaladament al capítol 88, Corts
1599, expressat en lo primer capítol de dita
sentència; perçò que en aquell se digue inseguint lo número primer del càlcol que dit Torrents havia contrafet al dit capítol 88, attès que
en la terça de abril, maig y juny 1696, en diadas
de 28 y 29 de juny havia despatxat per entradas
de Cathalunya differents mercaderias en ditas
dos diadas sens estimar aquellas, com devia fer(h)o segons la disposició de dit capítol 88; essent axí que dit Torrents per rahó dels despaigs
fets en ditas diadas de ditas mercaderias apar
que no // 9r // contraféu al dit capítol 88 per no
compèndrer la disposició de aquell las robas y
mercaderias que despatxà dit Torrents en ditas
diadas. Y per consegüent, que no devia dit Torrents estimar las ditas mercaderies per col·lectar los drets de aquellas, perçò que las robas y
mercaderias que dit Torrents despatxà en ditas
diadas foren de uns patrons maltesos, lo un dels
quals estigué en la plaja de dita vila quatre dies y
lo altre dos dias, y foren venudas ditas mercaderies en dita plaja, de las quals col·lectà lo dret
hagut respecte al preu que dits patrons havian
venut aquellas, com apar de la certificatòria dels
dits dos despaigs que·s presenta a vostra senyoria fidelíssima. Y, per quant segons lo disposat
ab los capítols 27, Corts 1481, y 13, Corts
1547, las robas y mercaderies vingudas per mar
de fora regne poden ser aquellas descarregades
y tretas en terra y venudas, havent tantsolament
de pagar-se lo dret de entrada de aquellas al respecte del preu que venudas seran, se veu ab
evidència que essent de la qualitat refferida ab
dits capítols las mercaderies que en ditas dos
diadas despatxà dit Torrents exhigí lo dret de
aquellas, conformant-se ab la disposició de dits
capítols 27 y 13 de ditas Corts; y que per consegüent apar que la disposició de dit capítol 88,
Corts 1599, y assenyaladament aquellas paraulas del dit capítol, ibi: «Ordena la dita Cort y
mana als dits col·lectors y // 9v // taulers hajan
de fer la dita estima bé y degudament, conforme per capítols de Cort està ordenat, etcètera»,
no comprèn las robas y mercaderias continuades en los dits dos despaigs dalt referits sots jornada de 18 y 29 de juny 1696.
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Aximateix, al dit Torrents se li ocorra dificultat
y dubte si per rahó del expressat en lo segon capítol de dita sentència ha contrafet als capítols
88, Corts 1599, y 11, Corts 1547, expressats en
lo dit segon capítol de la dita sentència; perçò
que en aquell se digue, inseguint lo número 2
del dit càlcol, que dit Torrents havia contrafet
als dits capítols attès que en la terça del juliol,
agost y setembre del any 1696, en diada de 22
de juliol, havia despatxat per axida ab dos diferents partits quatre-centas càrregas de ayguardents de la més reffinada que·s fa, de sinch càrregas (de vi) una de ayguardent, estimant
quiscuna de aquellas a rahó de 16 lliures càrrega, essent axí que segons tarifa devia estimar
aquella a rahó de 55 lliures, en res obstant que
lo qui despatxava ditas càrregas de ayguardent
juràs ésser aquell lo ver cost. De la mateixa manera se suposà en dit segon capítol de la sentència que dit Torrents havia contrafet als dits capítols de Cort inseguint lo dit número 3 del
càlcol; perçò que en la terça de octubre, nohembre y dezembre del dit any 1696, en diada
de 11 de octubre, despatxà per axida dos-centas
vuytanta càrregas de ayguardent de la més refina(da) que·s fa, de sinch càrregas de vi una de
ayguardent, estimant quiscuna de aquellas
// 10r // a rahó de 18 lliures càrrega, essent axí
que segons tarifa havia de estimar aquellas a 55
lliures càrrega, en res obstant que lo qui despatxava ditas càrregas de ayguardent juràs ésser
aquell lo ver cost, com apar del dit segon capítol
de la sentència y del dit càlcol, certificatòria del
qual se presenta a vostra senyoria fidelíssima.
Y, com los partits de ayguardent que dit Torrents despatxà en ditas diadas de 22 de juliol y
11 de octubre 1696, propris que eran de Pau
(de) Feu, cavaller, foren despatxats aquells per
lo ver cost de dit ayguardent, precehint lo jurament del ver cost prestat per los despatxants,
com apar de la certificatòria dels despaigs dels
dits partits de ayguardent fets en ditas diadas de
22 de juliol y 11 de octubre que presentà a vostra senyoria fidelíssima, apar que dit Torrents en
lo dit modo de despatxar lo(s) dits partits de ayguardent no contraféu al disposat en dits capítols 88, Corts 1599, y 11, Corts 1547; perçò,
que si bé és veritat que lo dit capítol 88 disposa
que los taulers hajan de fer la estima bé y degudament, ibi: «Ordena la dita cort y mana als dits
col·lectors y taulers hajan de fer la dita estima bé
y degudament conforme per capítols de Cort
està ordenat, altrament si serà provat lo contrari
lo tal tauler o col·lector sie privat de son offici,
etcètera», emperò, apar que lo dit capítol ab ditas paraulas no disposa aserca de aquellas mercaderias que deuhen despatxar per lo ver cost,
adverat ab lo jurament, ni de // 10v // aquellas
mercaderies que no constant del cost se han de

despatxar segons la última donada en tarifa,
perquè aserca de estas ja se troba disposat lo
que·s deu fer y obrar per los taulers y despatxants en los números 23, 24, 25, 26 y 27 del llibre intitulat «Summari dels Càrrechs y Obligacions dels Cullidors, Taulers, etcètera» y capítol
15, foli 152, de las ordinacions fetas per lo
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del trienni 1692,
confirmadas ab las ordinacions fetas per lo
trienni 1695; si sols apar que lo dit capítol 88 ab
ditas paraulas disposa haver-se de fer la estima
bé y degudament aserca de aquellas mercaderies
de las quals no consta del ver cost ni altrament
no tenen estimació donada en tarifa, a efecte de
què en tal cas fent lo tauler la dita estima bé y
degudament de las tals mercaderies puga assentar-les en llurs llibres segons lo just valor de
aquella, conforme en semblant cas té lo tauler
dita obligació en virtut del número 21 del dit
llibre intitulat «Summari dels Càrrechs, etcètera», lo qual número 21 se reffereix al dit capítol
88 de ditas corts de 1599. Perquè de las altres
mercaderies que despatxan per lo ver cost o per
la estima donada en tarifa deu lo tauler continuar en llurs llibres lo valor de ditas mercaderies
segons lo ver cost de aquellas o estima donada
en tarifa; y com dit Torrents despatxà los dits
partits de ayguardent segons lo ver cost, adverat
ab jurament, perçò no devia despatxar dit ayguardent estimant aquell, ni continuar en sos
llibres lo valor del dit ayguardent //11r// segons
la estima per ell fahedora, si sols lo ver cost de
aquell. Y per consegüent apar que las ditas paraulas del capítol 88 no comprenan los dits partits de ayguardent que despatxà dit Torrents segons lo ver cost.
De la mateixa manera se deu suposar que, si bé
és veritat que lo dit capítol 11, Corts 1547, disposa que los taulers degan despatxar tota cosa
segons la forma de la tarifa, y no altrament, sots
pena de cent sous ultra de haver de refer lo dret
no exhigit en aquellas paraulas, ibi: «Manant als
taulers y cullidors de aquellas se hage y degue
desempatxar tota cosa segons la forma de dita
tarifa, y no altrament. E si lo contrari serà fet per
dits taulers, ultra que hagen de refer lo dret no
exhigit caygan en pena de cent sous tantas voltas quantas serà contrafet al present capítol,
etcètera», emperò, apar que lo dit capítol 11 ab
ditas paraulas, y assenyaladament ab aquellas,
ibi: «Y no altrament, etcètera», sols disposa que
las mercaderies deuhen despatxar-se segons tarifa en lo cas tantsolament que no consta del ver
cost de aquellas. Y quant consta de aquell altrament sí disposava dit capítol ab ditas paraulas lo
contrari, ço és, de què sempre haguessen los
taulers de despatxar las mercaderies segons la
forma donada en tarifa; encara que constàs del
1749

ver cost de aquellas formalment se contradiria
dit capítol 11 ab ditas paraulas ab lo capítol 10
de las mateixas corts 1547, ab lo qual resta disposat que los taulers hajan de despatxar las mercaderias en la // 11v // entrada y axida per lo ver
cost de aquellas y en cas no conste de aquell las
degan despatxar segons tarifa; com apar de
aquellas paraulas de dit capítol, ibi: «Com per
capítols de Cort sie statuÿt que las telas y altres
mercaderies se hajan a despatxar en la entrada y
axida per lo ver cost de aquellas, y per aquells
qui diuhen no tenen lo ver cost si és estada feta
certa tarifa, etcètera», y més avall, ibi: «Per tant,
suplicam a vostra alteza li plaia statuhir e ordenar que de assí en avant qualsevol mercader o
altre qualsevol persona que metrà o mètrer farà
dins lo dit Principat y comptats algunas telas o
altres mercaderies hajan despatxat aquellas per
lo ver cost tostemps que aquell tindrà, etcètera», y més avall, ibi: «Y si per ventura aquell no
tindrà y ab jurament adverarà no tenir-lo, en tal
cas las tals telas o mercaderies sian avaluades y
aquells tals hagen y sien tinguts a despatxar lo
cost de ellas segons la devallescrita tarifa, etcètera».
Que lo dit capítol 10 ab ditas paraulas transcritas en lo antecedent número dispose que los
taulers sols deuhen despatxar las mercaderies
segons tarifa en lo cas tantsolament que no
consta del ver cost de aquellas no·y ha difficultat
alguna. Perquè, a més que lo dit capítol és clar y
literal, resta axí declarat ab lo número 24 del llibre dels Càrrechs de Taulers, attès que ab aquell
se disposa inseguint lo dit capítol 10 que los
taulers deguessen despatxar las mercaderias segons lo ver cost tot temps que tindrian aquell
losa // 12r // despatxants, y en cas diguessen
aquells que no·l tenian precehint lo jurament
deguessen despatxar segons la estima donada en
tarifa a aquellas mercaderias, com apar de aquellas paraulas del dit número 24, ibi: «Axí que no
pugan despatxar segons lo valor que és en tarifa,
sinó faltant lo verdader cost y precehint dit jurament de no tenir aquell», segons lo capítol 10
de las Corts 1547.
Del que resulta que per evitar la contrarietat
que altrament entre si tindrian los dits capítols
10 y 11 de ditas Corts 1547 se deu conclòurer
que las paraulas del dit capítol 11 «Y no altrament» apar que se deuhen entèndrer disposar
per lo cas tantsolament que no constant del ver
cost de las mercaderias no pugan los taulers despatxar aquellas a menor preu donat a ellas en tarifa, y no per lo cas que constant del ver cost se
deuhen despatxar ditas mercaderias segons
aquell, inseguint-se lo disposat ab lo dit capítol
a. a continuació repetit los.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

Oblata die VI mensis octobris
concistorio, et cetera.

10 de ditas Corts 1547, números 23, 24, 25, 26
y 27 del llibre del Summari dels Càrrechs dels
Taulers, y ordinacions 15 del trienni 1692 y 49
del present trienni. Y per consegüent apar que
dit Torrents, havent despatxat los dits partits de
ayguardent per lo ver cost adverat ab jurament,
no contraféu al dit capítol 11, per no entrar ni
tenir lloch sa disposició en lo dit cas del despatg
dels dits partits de ayguardent.
E com la dita sentència de visita y decret de execució fet contra dit Torrents no sols // 12v // resulte en grave dany del dit Torrents, en dit nom
de tauler, qui segons lo que dalt se ha refferit ha
col·lectat los drets de General conformant-se ab
la disposició dels capítols de Cort y disposicions
fetas en lo llibre dels Càrrechs dels Taulers, si
també redundaria en notori dany dels demés
taulers qui no obstant que despatxarian y
col·lectarian los drets del General segons las disposicions dels referits capítols de Cort 27, Corts
1481, 10 y 13, Corts 1547, ordinacions 15 del
trienni 1592 y 49 del present trienni y números
23, 24, 25, 26 y 27 del Llibre del Summari dels
Càrrechs dels Taulers, ab tot ab molta facilitat
en los demés triennis podrian ésser querelats y
punits a vista del referit exemplar y del que se ha
declarat ab dita sentència de visita, ocasionantlos no sols excessius gastos, si també privant-los
de sos officis contra de son honor y estimació
dels tals taulers; y altrament redundaria dita
sentència en gran prejudici de la Generalitat en
la verdadera exacció dels drets, attès que en virtut de dita sentència se perturbaria y confondria
lo modo ab què se deuhen col·lectar los drets
de las generalitats, segons las disposicions dels
capítols de Cort, ordinacions y demés disposicions de la present casa, donant-se different intel·ligència als capítols de Cort de la que en si
deuhen tenir y disposar.

MDCLXXXXVIIII

in

Et domini deputati, regali absenti a concistorio
propter suam infirmitatem, intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt
huiusmodi dubium magnifici acessoribus Generalis Cathaloniae qui una cum suis dominationibus illud videant, decidant et declarent servata
forma capitulorum Curiae.
Don Raimundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba majoris Generalis Cathaloniae.
Rechs y Gallart, acessor.
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Perçò, desitjant-se eviten y escusen los sobredits
danys y prejudicis, y altrament perquè tot se encamine a tot bé y útil del General, suplicam
// 13r // a vostra senyoria fidelíssima dit Torrents, e o son legítim procurador qui presenta a
vostra senyoria fidelíssima son legítim poder, sie
servit juntament ab los magnífichs assessors declarar e o fer declaració de las ditas paraulas dels
capítols 88, Corts 1599, y 11, Corts 1547, de
las transcritas, sens apartar-se de la lletra y observansa en quant se puga del modo jauhen
aquells en dits capítols en virtut del capítol 39,
Corts 1599, lo qual facilite y allane per ara y en
lo esdevenidor semblants difficultats, firmantne devant de vostra senyoria fidelíssima dubte.
Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Ignasi
Abadal, notari, procurador de dit Joan Torrents.
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Vista lo dupte proposat per part de Joan Torrents, tauler del General de la vila de Vilanova
de Cubellas, aserca de la intel·ligència dels capítols 10 y 11 de las Corts de l’any de 1547,
que comensan «Com per capítols de Cort», y
lo altre «Ítem, per quant en las taulas foranas»,
y del capítol 18 de las mateixas Corts, que comensa «Ítem, que lo capítol que disposa, etcètera», junt ab lo capítol 27, Corts 1481, que
comensa «Ítem, és vist que sia donada llibertat,
etcètera», y finalment del capítol 88 del nou
redrès del General de Cathalunya de las Corts
de 1599, en lo número 2 que comensa «Y per
evitar los molts fraus, etcètera», en orde al que
deuhen observar los taulers en los despaigs de
las robas y mercaderias per lo dret de entradas
y axidas del General, és a saber, si sempre y en
tot cas deuhen despatxar ditas robas y mercaderias segons la estimació de la tarifa ultimament
feta, com apar que (h)o disposa dit capítol 11
de ditas Corts de 1547, o si en alguns casos
deuhan despatxar segons lo verdader cost de
las mercaderias, ajustant a aquell las despesas
que haurà fetas lo despatxant, com també si en
alguns casos deu exigir-se lo dret de entrada,
hagut sol respecte al preu per lo qual seran venudas las mercaderias, y, finalment, en quin cas
té lloch la disposició del dit capítol 88 del nou
redrès número 2; vista la sentència de visita sobre la querela de número 24 contra dit Torrents fulminada, a instància del procurador fiscal proferida als 30 de abril proppassat; vistas
las sertificatòrias per dit Torrents exhibidas;
vistos los dits capítols de Cort sobre referits;
vistas las tarifas en alguns triennys passats fetas,
y en particular las del corrent y dos antecedents triennys, senyaladament las advertèncias
particulars al principi de ditas tarifas continuadas; vistos los capítols 10 y 11, Corts 1547;
vist lo capítol 13 de las mateixas Corts; vist lo
capítol 27 // 16v // de las Corts 1481 y lo capía. vot intercalat entre els folis 306v i 307r del trienni 16981701.

tol 88 del nou redrès de 1599; vist lo llibre intitulat «Summari dels Càrrechs y Obligacions
dels Taulers y Cullidors, etcètera»; vist lo demés que·s devia vèurer en orde la subjecta
matèria, attès que lo dupte proposat conté dos
parts en què deu subdividir-se per sa mayor intel·ligència y cabal resolució:
En quant a la primera, que resulta del disposat
en dits capítols 27, Corts 1481, y capítol 13,
Corts 1547, attès que ab dits capítols se troba
disposat que las robas y mercaderias aportadas
al present Principat per mar ab qualsevols embarcacions pugan descarregar-se per a vèndrer
aquellas y tornar <h>a carregar ab las mateixas
embarcacions las que venudes no hauran, pagant lo dret de las que seran estades venudes hagut respecte al preu per lo qual se han venut; y
attès que dits capítols no·s troban derogats per
los capítols 10 y 11 de ditas Corts 1547 ni per
lo capítol 88 del nou redrès 1599 ni altre capítol algú, ans bé, lo disposat en dit capítol 13 de
ditas Corts de 1547 confirmant lo 27 de las de
1481 ve <h>a ésser excepció del disposat en dits
capítols 10 y 11; persò y altrament, uniformament diuhen y declaran que dits capítols 27,
Corts 1481, y capítol 13, Corts 1547, deuhen
observar-se a la lletra en lo cas que aquells disposan, y per consegüent que de las robas y mercaderias de que parlan dits capítols deu exhigirse lo dret de General de entrada hagut respecte
al preu per lo qual se haurà venut la mercaderia,
y no per lo verdader cost ni per tarifa ni per estima.
En quant a la segona part de dit dupte resultant de dits capítols 10 y 11 de ditas Corts
1547 y del capítol 88 en lo número 2 del nou
redrès de dit any 1599, attès que en dit capítol
10 ordena la cort que de aquella hora en avant
qualsevol mercader o altre persona que aportàs
o fes aportar dins lo present Principat y comptats algunas telas o altres mercaderias dega despatxar aquellas per lo ver cost, sempre que
aquell tindrà, ajustant a dit cost las despesas
que haurà fetas, y si per ventura // 17r // aquell
no tindrà y ab jurament adverarà no tenir-lo en
tal cas las tals telas o mercaderias sian avaluades
y sien tinguts <h>a despatxar lo cost d’ellas segons la tarifa nova novament feta dels preus de
ditas telas y mercaderias, imposant pena al que
haurà jurat fals de cent sous ultra de las imposades als fraudants los drets del General; y attès
que si bé en lo capítol 11 immediatament següent, després de haver disposat la Cort fos estampada nova tarifa y repartida per totas las
taulas del Principat, mana als taulers y cullidors
de aquellas se hage de despatxar tota cosa segons la forma de la tarifa, y no altrament, sots
pena de cent sous per cada vegada, y de haver
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de refer lo dret no exhigit; emperò, esta disposició, essent feta per la mateixa Cort unico contextu ab lo capítol precedent sobre referit, no
se ha ni pot entèndrer que corretgesca y encontinent revoque aquell, ans bé, deu consiliar-se singula singulis referendo; y entenent
que la disposició de dit capítol 11 en aquellas
paraules «manant als taulers» sols és per lo cas
disposat en lo capítol antecedent en lo qual
tingués lloch lo despatxar per tarifa, és <h>a saber, quant lo despatxant no té lo ver cost y ab
jurament advera no tenir-lo; y attès, finalment,
que si bé en lo dit capítol 88 de ditas Corts
1599 en lo número 2 estiga disposat y manat
per la Cort als col·lectors y taulers hagen de fer
la estima de las robas y mercaderias bé y degudament conforme per capítols de Cort està ordenat, sots pena de privació de offici, emperò
esta disposició, com no derogue expressament
als capítols de Cort antecedents aserca semblants despaigs disposants, ans bé, se referesca
a aquells, deu entèndrer-se y esplicar-se segons
aquells; y attès que segons dits capítols de Cort
no pot venir lo cas de haver de fer la estima los
taulers quant los despatxants tenen lo ver cost
ni quant la mercaderia se troba tarifada y estimada ab la tarifa, perquè en un y altre d’estos
dos casos deu despatxar-se per lo ver cost y per
la // 17v // tarifa respective, sinó tantsolament
ve lo cas de la estima quant lo despatxant ab
jurament advera no tenir lo ver cost y la tal
mercaderia no·s troba en la tarifa, o també
quant encara que lo despatxant tingués lo ver
cost o fos la mercaderia en la tarifa per algun
cas fortuït se hagués deteriorat la tal mercaderia notablament per haver-se baniat de aigua
de mar o altre semblant infortuni; per tant y altrament, uniformament declaran que, segons
lo disposat en dits tres capítols de Cort y la
verdadera y genuïna intel·ligència de aquells,
los despaitgs del dret de General de las robas y
mercaderias, exceptat lo cas particular disposat
en los dits capítols 27, Corts 1481, y capítol
13, Corts 1547, sempre que lo despatxant
tindrà lo ver cost deu fer-se per lo ver cost,
ajustant a aquell las despesas y gastos; y si lo
despatxant ab jurament afirmarà no tenir-lo y
la tal mercaderia se trobarà en la tarifa, deu ferse segons aquella; si, emperò, no tindrà dit ver
cost ni serà en tarifa, o tenint-lo o essent en tarifa la mercaderia se serà notablament deteriorada per algun cas fortuït, en dit cas deu fer-se
la estima segons lo dit capítol 88 del nou
redrès. Barcelona y octubre 6 de 1699. Don
Aleix de Miravall. Francesc Clement de Solanell y de Foix. Don Joan de Olmera. Fra Rafel
de Nadal. Joseph Boer. Rechs y Gallart, acessor. De Cruylles, assessor subrrogatus. Testes:
March et Morato.

[ 1699 ]

[ 1699 ]
314r
/1r

In quibus propria manu sumptorum fidem ego
Josephus Bealdu, aucthoritatibus apostholica et
regia nottarius publicus et de collegio nottariorum publicorum civitatis Illerdae, hic me subscribo et meum quo in publicis claudendis instrumentis artis nottariae utor appono sig+num.

Número 181.
Diea septima mensis octobris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
nono, Illerdae.
Magnificus Gabriel Fabrigues, medicinae doctor
Illerdae populatus, qui medio juramento ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manu sua dextera corporaliter tacta in manu et
posse notarii infrascripti fecit relationem infrascriptam et sequentem, videlicet: «Que en lo dia
primer que lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Joseph Llopis, ciutadà honrrat de Barcelona, deputat real del present principat de Cathalunya, arribà a la present ciutat de Leyda, que no
sab asertivament què dia ere però sols sab que ere
en lo mes de juny pròxim passat, fou avisat per
part de dit il·lustre senyor doctor Joseph Llopis
per a què lo anés a visitar a sa casa, que la té en dita
ciutat, en la parròquia de Sant Llorens y plassa de
la Palma, per haver-li dit que dit senyor doctor
Joseph Llopis havie arribat a esta ciutat indispost
per causa de algun achaque que patie. Y havent-se
conferit en la casa de dit doctor Joseph Llopis lo
trobà en lo llit y passà a pulsar-lo, y lo trobà que
estave patint de un tenesmo. Y continuà en visitar-lo dos vegades cada dia per lo espay y termini
de tres semanes, poch més o menos, aplicant-li
los remeys més convenients que li aparegueren
per restaurar-lo a sa salut. Y després de pochs dies
que hagueren passades ditas tres semanes fou altra vegada avisat per part del dit senyor doctor Joseph Llopis; y havent // 1v // tornat a visitar-lo
trobà al dit doctor Joseph Llopis ab una diarea
ventral, la qual passat que hagueren alguns dies
fou passada a humoral. La qual diarea durà per espay y termi<mi>ni de un mes, poch mes o menos,
repetint-li per intervallos. Y havent-lo curat de
dita diarea s’i quidà una ulserilla en lo fi del intestino recto, la curació de la qual encomanà al chirurgià per ser de sa facultat. Y per causa de la dita
ulserilla diu ell, dit doctor Gabriel Fàbrigues, mediant dit jurament, que dit il·lustre senyor doctor
Joseph Llopis no ha pogut en tot lo dit temps posar-se en camí, ya per necessitar de curar-se dita
ulserilla dos vegades lo dia y ja perquè en lo exercisci del camí li podrie subvenir mayor flucció, dilatant-se dita ulserilla, y causar-li mayor dany, per
trobar-se aquella en una de les parts més sensibles
y de difícil curació». De quibus, et cetera. Praesentibus pro testibus Anthonio March, agricola oppidi
de Mongay, Urgellensis diocesis, et Joanne Huguet,
agricola oppidi de la Torre de Lameu, Ilerdensis
diocesis, Illerdae repertis.

314r
/2r

a. relació intercalada entre els folis 313v i 314r del trienni
1698-1701.
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Número 182.
Diea quarta mensis octobris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo
nono, Illerdae.
Stephanus Belasco, chirurgus Ilerdaeb, qui medio juramento ad Dominum Deum et eius sancta
quatuor Evangelia manu sua dextera corporaliter tacta in manu et posse nottarii infrascripti fecit relationem infrascriptam et sequentem, videlicet: «Que lo dia vint-y-dos del mes de juny
pròxim passat, antes del mitgdia, fou avisat per
part del il·lustre y fidelíssim senyor doctor Joseph Llopis, cathedràtich de prima de cànons de
la Universitat y General Studi de la present ciutat
de Lleyda, ciutadà honrrat de Barcelona //2v // y
de la present ciutat de Lleyda y diputat real del
present principat de Cathalunya, per a què anés a
sa casa, que la té y posseheix en dita ciutat de
Lleyda y parròquia de Sant Llorens, a la plasa de
la Palma, a efecte de curar-li una llaga que li digueren tenie dit il·lustre senyor doctor Joseph
Llopis. Y encontinent se va conferir a la casa de
dit il·lustre senyor doctor Joseph Llopis, al qual
trobà en lo llit; y després de haver-li notificat sa
enfermedad pasà a curar-lo de una regadia que va
trobar y vèurer tenir al ano, originada de una fluxió de emorrasdes, al qual ha continuat en curarlo des de dit dia fins lo dia present dos vegades lo
dia. La qual regadia en tot lo dit temps ha causat
al dit il·lustre senyor doctor Joseph Llopis grave
dolor per causa de la tributació dels escrements,
per estar dita llaga en una de les parts més sensibles y de més difícil de curació del cos. Y per causa de la dita regadia e o llaga diu ell, dit Esteban
Belasco, mediant dit jurament, que dit il·lustre
senyor doctor Joseph Llopis no ha pogut en tot
lo dit temps posar-se en camí, per necessitar dita
llaga de quietut y de exercici moderat, que segons regles de son art de cirugià y experiència
que té en semblants casos judique que <h>a haver-se posat en camí se li havie de originar major
dany, per ser dita part de difícil curació y molt
sensible». De quibus, et cetera. Praesentibus pro
testibus Josepho Cio, gramaticae professor, et
Francisco Roca, scutellerio Ilerdae.
a. relació intercalada entre els folis 313v i 314r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat Ilerdae.

Don Aleix de Miravall. Clement de Solanell y
de Foix. Doctor Joseph Llopis. Don Joan de
Olmera y Bianya. Rafel de Nadal.

Sig+num Josephi Badia, aucthoritatibus apostolica et regia notarius publicus ac de collegio notariorum publicorum civitatis Ilerdae, qui praemissis una cum praenominatis testibus praesens
interfuit propria manu scribsit instatusque et requissitus clausit in fidem.

324r
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Número 187.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

343r
/1r

Número 194.

Excel·lentíssima senyor.

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya, per lo interim en què sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la provisió
del offici de guarda del General en lo portal del
Àngel de la present ciutat, per ser un dels compresos ab la real reserva de sa magestat, lo qual
offici vaca per mort de Juseph Cases, proposan a
vostra excel·lència los infrascrits y següents:

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, racional de la present casa, posant en exequció lo orde
de paraula per vostra senyoria a ell donat de què
fes averiguació si los subgectas que són entrat(s)
a possehir novament nou censals, part dels que
foren extrets en sort per los predecessors de vostra senyoria en la extracció feta als 25 de setembre 1688, ço és: lo un de preu 1.050 lliures y
penció 1.000 sous pagadors a 23 de mars, que
sortejà lo rector y col·legi de Jesús de Sant Andreu de la Seu de Urgell, al qual censal en quant a
las pencions ha vingut a succehir lo reverent pare
rector del col·legi de Bel·lem de la present ciutat.

Jaume Llopis, clergue.
Hermenter Prats, botiguer.
Batista Pinyol, llibrater.
Dat en Barcelona als 30 de octubre 1699.
Don Aleix de Miravall. Clement de Solanell y
de Foix. Doctor Joseph Llopis. Don Joan de
Olmera. Rafel de Nadal.
Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

342r
/1r

Número 193.
Sacrab, cathòlica y real magestat.
Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya, per la provisió del offici de guarda ordinària del General en lo portal del Àngel
de la present ciutat, per ser un dels compresos
ab la real reserva de sa magestat, lo qual offici
vaca per mort de Juseph Cases, proposan a sa
magestat los infrascrits y següents:
Jaume Llopis, clergue.
Batiste Abella.
Francisco Jové.
Dat en Barcelona als 20 de nohembre 1699.
a. memorial intercalat entre els folis 323v i 324r del trienni
1698-1701.
b. memorial intercalat entre els folis 341v i 342r del trienni
1698-1701.
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Altre de preu 39 lliures, 3 sous, 6 y penció 31
sous, 4 pagador al primer de juny, que sortejà Jaume Falguera, major, ciutedà honrat de Barcelona,
al qual ha succehit Francisco Falguera, donsell.
Altre de preu 120 lliures, 5 sous, penció 120
sous, 2 pagador lo primer de juny, que sortejà
don Anthon de Paguera y Guilla, al qual han
succehit la noble dona Joana de Paguera y Riba,
y vuy en quant a las pencions lo noble // 1v //
don Armengol de Paguera.
Altre de preu 120 lliures y penció 120 sous pagador a 25 de fabrer, que sortejaren los administradors de la causa pia de Damià Andreu, de
la qual vuy és administradora Maria Andreu,
viuda de Francesch Andreu, apotecari.
Altre (de) preu 200 lliures y penció 125 sous pagador a 23 de juliol, que sortejaren los administradors de la causa pia de Vilarbino, de la qual causa
pia és vuy administrador lo doctor Joseph Romanyà, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona.
Altre de preu 65 lliures y penció 50 sous, 5 1/2
pagador a 26 de setembre, que sortejà dona
Marianna Marí y Ginover, al qual censal en
quant a las pensions discorregudas des del compliment de la pensió del any 1659 inclusive fins
lo any 1695 y las que per avant discorreran dua. relació intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni
1698-1701.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

rant la vida de dita dona Marianna ha succeït
don Francisco Marí, son fill.
Altre (de) preu 1.200 lliures y penció 120 sous
pagador a 4 de mars, que sortajaran los administradors de la causa pia de Galceran de Copons, al
qual censal han succehit com a administradors
de la causa pia en diversos temps la noble dona
Gertrudis de Fivaller y Torras, lo noble don Carlos Fivaller y Pol, // 2r // son fill, don Francisco
Copons y Grimau y don Francisco de Miquel.
Altre (de) preu 1.000 lliures y penció 1.000 sous
pagador a 13 de mars, que sortejà dona Gerònyma Dusay, (y) han succehit a dit censal Ramon
Dusay, com a proprietari, y en quant a las pencions dona Maria Dusay y Bru, com a usufructuària de dit Ramon Dusay, quòndam, son marit.
Y lo altre, de preu 1.100 lliures y penció 1.100
sous pagador a 20 de setembre, que sortejà lo
doctor misser Diego Martínez y de Folcràs, a las
quals 1.100 lliures ha succehit Maria Pineda
Roig y Llunes, y ultimament en tot lo preu y las
pencions dit doctor misser Diego Martínez y
Folcràs. Dels quals nou censals y nous possessors <h>o successors de aquells consta ab la certificatòria feta per dit doctor misser Diego Martínez y de Folcràs, ajudant primer de la
escrivania major de la present casa.
A vostra senyoria fa relació com té feta exacta
averiguació ab los llibres de Vàlues y altres de
dit son offici y altres de la present casa, y segons
dits llibras no consta que ninguns dels dits subgectas qui novament han succehit als vuyt de
dits nou censals sien debitors al General; que
encara que en quant al censal (de) preu 65 lliures y penció 50 sous 5 1/2 pagador a 26 de setembre // 2v // que sortejà la sobredita dona
Marianna Marí y Ginover, en lo qual censal en
quant a las pencions en la forma atràs dita ha
succehit don Francisco Marí, son fill, y encara
que segons lo llibre de Vàlues, trienni 1695, en
diffarents fòleos consta que Francisco Amell,
deputat militar que fou en lo trienni 1662, junt
ab sos condeputats y oÿdors restan a deure diffarents quantitats que foren condempnats en la
visita de dit trienni feta en lo de 1665 per diffarents querelas; y aximateix lo doctor Anthoni
Sala, oÿdor ecclesiàstich, y don Francisco Pons,
oÿdor militar, que foren en lo trienni 1665, junt
ab sos condeputats y oÿdors semblantment
consta restar a dèurer diffarents quantitats foren
condempnats en la visita de dit trienni feta en lo
de 1668 per difarents querelas; y semblantment
Lluís Canter y de Oms, oÿdor militar que fou
en lo trienni 1671, lo qual junt ab sos condeputats y oÿdors foren condempnats en la visita de
dit trienni feta en lo de 1674 en totas las quanti1754

tats que per rahó de la contrafacció de la aprehenció dels reals de vuyt hapresos de la patrona
de las galeras de Gènova haurian deliberadas pagar des de 4 de maig 1674 que·s féu la declaració, liquidació reservada; dels //3r // quals Francisco Amell, doctor Anthoni Sala, don
Francisco Pons y Lluís Canter y Oms entre altres fiansas per ells respective donadas se troba
continuat Francisco Marí, però encara que dit
Francisco Marí, fiansa, y dit don Francisco Marí
fossen un mateix subgecte no podria estar obligat dit censal, per quant dit don Francisco Marí
sols ha vingut a possehir en quant a las pencions
de aquell, y perçò los vuyt censals quedan líberos y perçò no·s trau res en fora.
En quant, emperò, al censal de preu 39 lliures,
3 sous, 6 y penció 31 sous, 4 pagador al primer
de juny, que sortejà Jaume Falguera, major, ciutedà honrat de Barcelona, en lo qual vuy ha succehit Francisco Falguera, donsell, son fill, se
troba enbarassat conforma se anirà dient:
Dit Francisco Falguera segons lo llibre de Vàlues, trienni corrent 1698, fòleo 430, se troba
continuat altra de las fiansas donadas per Joan
Ortells, parayre y abaxador, ciutedà de Barcelona, arrendetari dels drets de General de dit
trienni, del qual arrendament segons dit llibre
de Vàlues se resta a dèurer de octubre proppassat del corrent any, per las dos // 3v // mesadas
de setembre y octubre de dit any, la quantitat
de quatra mil sis-centas sexanta-sis lliuras, tretsa
sous y quatra diners. Dich ... 4.666 lliures, 13
sous, 4.
Dit Francisco Falguera segons dit llibre de Vàluas, fòleo 437, se troba continuat altra de las
fiansas donadas per dit Ortells, arrendetari de
las bollas foranas de tota Cathalunya, del qual
arrendament segons dit llibre de Vàluas consta
restar-se a dèurer fins al darrer de setembre
proppassat del corrent any la quantitat de dotse
mil quatra-centas noranta lliuras y deu sous per
la tersa de ditas bollas foranas dels mesos de juliol, agost y setembre del corrent any. Dich ...
12.490 lliures, 10 sous.
Dit Francisco Falguera segons dit llibra de Vàluas, fòleo 444, se troba continuat altra de las
fiansas donadas per dit Ortells, arrendetari de la
bolla de la present ciutat de dit trienni, del qual
arrendament segons dit llibre de Vàluas consta
restar-se a dèurer sis quinsenadas discorregudas
des de la segona quinsenada de agost fins a la
primera de nohembre del corrent any, // 4r //
totas inclusive, que a rahó 1.791 lliures, 13
sous, 4 quiscuna importan la quantitat de deu
mil set-centas sinquanta lliuras. Dich ... 10.750
lliures.

Sedis Gerundensis. Scripturam quandam intimam seu notificationem dictis administratoribus
directe datus Barchinonae et in scribania majori
domus Deputationis illius, instante procuratore
fiscali Generalis Catholoniae, sub die decima nona
novembris proxime fluxi, modo, forma et verbis
huiusmodi: «Intimau y notificau als administradors de la causa pia fundada // 2v // per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona, com en la taula dels comuns depòsits de la
present ciutat, en jornada de set de novembre de
mil sis-cents noranta nou, se troba una partida ab
solta del thenor següent: «Deuen los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats del General de
Catalunya en compte nou ordinari que en virtut
de albarà de número sis en paper escrit, de data de
tres del corrent, de mà de tres concistorials firmat
y en deguda forma despedit, dixem per ells als administradors de la causa pia fundada per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona, cent quaranta-nou lliures, tretse sous y quatre;
dix són per lluhició y quitació de una part de censal de semblant preu y penció cent vint sous, que
tots anysa a vint-y-sinch de febrer cobran sobre dit
General per los títols continuats en la mesada de
febrer de dit General, fòleo vint-y-vuyt y any sobredit. Cent quaranta-nou lliures, tretse sous y
quatre diners ... CXXXXIX lliures, XIII sous, IIII.
Las quals sien soltas quant lo scrivà major del General de Cathalunya ho dirà». La qual intima se fa
a instància del procurador fiscal del General. Dat
en la escrivania major de la casa de la Deputació,
Barcelona y novembre dinou, mil sis-cents noranta-nou». Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba majoris Generalis Cathaloniae. Et pro veriori dictae intimae presentatione
singulas copias eiusdem unam, scilicet, unicuique
supranominatorum administratorum personaliter in dicto castro seu villa de Palafurgell repertorum respective tradidisse et liberasse. De quibus, et
cetera. Acta ut supra, et cetera. Praesentibus me,
dicto et infrascripto notario et scriba, et pro testibus
superius nominatis ad praemissa vocatis, et cetera.

Lo qual censal ve a estar obligat per la quantitat
de las tres partidas tretas en fora, que juntas prenen suma de vint-y-set mil nou-centas set lliuras
y tres sous y quatra diners. Dich ... 27.907 lliures, 3 sous, 4.
Y esta és la relació que fa a vostra senyoria molt
il·lustre, salvat en tot error de compte. Del aposiento del racional, a 21 de nohembre 1699.
Joseph Nuri de Lana y Càncer, racional.
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Número 205.
Actea de relació de una intima o scriptura presentada als administradors de la causa pia instituhida y fundada per lo quòndam Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona.
En poder de Francisco Ronovau, notari y escrivà
del concistori de la Deputació local de Gerona.

2r

Noverint universi quod sub anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono,
die vero quinta dezembris anni eiusdem intitulata, in mea Francisci Ronovau, auctoritate regia
notarii seu scribae curiae regiae Gerundae a domino dictae curiae creato nechnon auctoritate admodum illustrium etb fidelissimorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum Generalis praesentis Catholoniae principatus notarii et
scribae concistorii Generalis deputationis localis
civitatis et collectae Gerundae, infrascripti, et testium, vicelicet, honorabilis Narcisi Delas, mercatoris, et Francisci Faga, cordonerii, Gerundae, ad
haec vocatorum atque rogatorum praesentia et
audientia, Atanasius Bassas, portarius regius custosque extraordinarius Generalis dictae deputationis localis, exhistens personaliter constitutus in
domibus eiusdem deputationis localis coram me,
dicto et infrascripto notario et scriba, medio juramento per eum in ingressu sui offitii prestito retulit
et relationem fecit se die tertia currentium et supradictorum mensis et anni, instante venerabile
fisci procuratore Generalis Catholoniae praessentasse, intimasse et notificasse reverendis Francisco
Delas, sacrae teologiae doctori, et Antonio Bou,
presbitero sacristae et ebdomadario primario respective ecclesiae parrochialis castri de Palafurgell,
Gerundensis diocesis, et Mariae Andreu, viduae
relictae Francisci Andreu, quondam, pharmacopulae eiusdem castri de Palafurgell, administratoribus causae piae institutae et fundatae per Damianum Andreu, quondam, canonicum ecclesiae

Sig+num Franciscus Ronovau, notarius et scriba
praefatus, hec penes me recepta scripsi, signavi et
clausi in fidem rogatus, et cetera, manu propria
ac die V dezembris MDCLXXXXVIIII.
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a. intima intercalada entre els folis 365v i 366r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat domin.
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Número 207.
Alsb 28 del mes de noembrac 1699 se presentaren
al reverent rector de la iglésia parroquial de la
present vila de Sebadell, qui és lo reverent Frana. a continuació ratllat fa.
b. certificatòria d’intima intercalada entre els folis 367v i
368r del trienni 1698-1701.
c. noembra interlineat sobre octubre, ratllat.

[ 1699 ]

[ 1699 ]

cisco Martí, prevere, y al procurador de la reverent comunitat de rector y preveres de dita vila,
qui és Pau Bruguera, pagès de dita vila, las dosa
intimas de una partida de taula de un censal que
lo General feya a dita comunitat. Com axí me’n
ha fet relació Joan Soler, porter real de la present
vila, dit dia. Essent presents per testimonis Joseph Maynou, parayre, y Francesch Guiol, sabater, tots de dita vila. Las quals ha presentat essent
dits senyor rector y procurador en sas casas.

371r
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Ita est Joannes Baptista Arbert, notarius publicus villae Sabadelli, diocesis Barchinonensis,
manu propria.

368r
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Número 208.
Certifichb y fas fe jo, lo notari avallescrit, com, ab
acte rebut en mon poder lo dia present e infrascrit, los nobles senyors dona Maria Dusay y Bru,
viuda del magnífich senyor Ramon Dusay y de
Aragall, donzell, y don Joseph Dusay de Aragall y
Bru, mare y fill, en noms de usufructuària y proprietària de la heretat y béns de dit senyor Ramon
Dusay y de Aragall, marit y pare respective llur, en
dits respective noms han feta procura al reverent
Pere Raurell, prevere y beneficiat de la parrochial
(iglésia) de Santa Maria del Mar d’esta ciutat, per
a comparèixer en lo consistori dels molt il·lustresc
y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya y jurar en la ànima de dits senyors mare y
fill Dusay de què han sercats los títols y actes fahents per la original creació de //1v // aquell censal de preu mil lliures y pensió mil sous que tots
anys cobran sobre dit General als quinse de mars
per los títols continuats en lo capbreu de la mesada de mars, fòleo 621, extret en sort ab la extracció feta a vint-y-sinch setembre de mil sis-cents
vuytanta-vuyt y lluÿt ab partida de taula de tres
del corrent mes de desembre; y que, havent fet
dits nobles senyors mare y fill Dusayd las degudas
y possibles diligèncias per a trobar dits actes, no és
estat possible trobar aquells. Llargament com estas y altras cosas en dita procura són de véurer, a la
qual me referesch y de tot lo sobredit fas la present certificatòria escrita de mà ajena y firmada de
la pròpria, en Barcelona, a 10 de desembre 1699.
Praemissis manu aliena scriptis fidem praebeo
ego Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinonae, hic proprio subscribens calamo.

a. a continuació una paraula ratllada.
b. certificatòria de procura intercalada entre els folis 367v i
368r del trienni 1698-1701.
c. a continuació ratllat senyors.
d. a continuació repetit y.
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Número 209.
Diea decima mensis decembris anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagesimo
nono. Barcinone.
Nos domna Maria Dusay et de Bru, vidua relicta
magnifici Raymundus Dusay et de Aragall, domicelli Barcinone domiciliati, tamquam tenutaria pro meis dote, sponsalitio ac aliis juribus et creditis universae hereditatis et bonorum dicti
quondam viri mei juxta scriptam, antiquam hactenusque laudabilem et observatam consuetudinem Barcinone Constitutionemque Cathaloniae
Generalem, Perpiniani editam, «Hac nostra» incipientem, et domnus Josephus Dusay de Aragall et
Bru, Barcinone populatus, mater et filius dictique
quondam Raymundi Dusay, patris mei, heres universalis, dictis respective nominibus citra revocationem gratis, et cetera. Constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum et alterius nostrum
dictis respective nominibus certum, et cetera. Ita
quod, et cetera, vos reverendum Petrum Rourell,
presbiterum et benefitiatum parrochialis ecclesiae
Sanctae Mariae de Mari huius civitatis, praesentem, ad videlicet, pro nobis, dictis respective nominibus, et nomine nostro, insequendo deliberationem per admodum illustres et fidelissimos dominos
deputatos ac auditores computorum qui nunc sunt
Generalis presentis principatus Cathaloniae facta die decimaquarta currentis mensis decembris,
sine tamen prejuditio, novatione et derogatione
primarum obligationum per illustrem dominum
don Petrum de Magarola, deputatum ecclesiasticum in triennio anni millessimi sexcentessimi viges(s)imi tertii, uti principalem, et magnificum
Guillermum Petrum Dusay, fidejussorem et possessorem qui fuit infrascriptae partis censualis extractae et luytae quae siquidem // 1v // pars est
pretii suae proprietatis mille librarum barcinonentium et pensionis mille solidorum quae annuatim heredes et successores dicti magnificii domini
Raymundi Dusay et de Aragall, domicelli, viri et
patris respective nostri, die decima tertia mensis
martii super dictum Generale recipiebant titulis
continuatis in capibrevio dicti mensis martii dicti
Generalis, foleo 621, et haec pars censualis fuit extracta sorte in extractione facta die vigesima quinta mensis septembris millessimi sexcentessimi octuagesimi octavi per tunc illustres et fidelissimos
deputatos et auditores computorum et cum partita
tabulae cambii sive comunium depositorum huius
civitatis, ad soltam secretarii et scribae majoris
dictae General(itat)is, facta die tertia currentium mensis et anni per dictos illustres et fidelissimos dominos nunc deputatos Generalis Cathaloniae, mille librae haeredibus et successoribus dicti
a. procura intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni
1698-1701.

magnifici Raymundi Dusay, domicelli, depositae
fuerunt pro luytione dictae partis censualis; et sine
prejuditio temporis prioritatis et juris prioritatis et
aliarum praeheminentiarum et prerrogativarum
dicto Generali competentium ratione dictae cautionis laudandum, approbandum, ratificandum
et confirmandum et in quantum opus sit de novo
nomine nostro et alterius nostrum insolidum firmandum pro quantitate tantum dictarum mille
librarum barcinonentium, et non amplius, cautionem; et obligationem per dictos don Petrum de
Magarola, uti principalem, et Guillermum Petrum Dusay, uti fidejussorem, seu alterum eorum
factas et firmatas in dicto anno millessimo sexcentessimo vigesimo tertio in escribania majori dicti
Generalis Cathaloniae pro dicto onere deputati
dicti trienni dicti domni Petri de Magarola dictasque novas cautionem et obligationem juxta tenorem dictae deliberationis et juxta stilum dicti
Generalis in similibus ratificationibus obligationum fatiendum et firmandum dictis admodum
illustribus et fidelissimis deputatis seu dicto Generali; et pro his omnia et //2r // singula bona et jura
nostra, mobilia et immobilia, et cuiuslibet nostrum
insolidum et personas nostras et cuiuslibet nostrum
insolidum, tanquam pro debitis fiscalibus et regalibus, obligandum, privilegio militari monitionique
seu citationi viginti sex dierum foroque nostro proprio et omni alii juri nobis quomodolibet juvanti
renuntiandum; et foro dicti Generalis ac dictorum
dominorum deputatorum et auditorum computorum ipsius Generalis ac concistorio ipsorum nos,
bona et personas nostras et cuiuslibet nostrum insolidum submittendum et subponendum; et pro praemissis omnibus et singulis quaecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet opportuna,
etiam juramento quod in animas nostras praestare
possitis roboratum, cum clausulis et cauthelis utilibus et necessariis et vobis benevissis, et alias juxta stilum escribaniae majoris dicti Generalis, fatiendum et firmandum. Et demum ac generaliter, et
cetera. Promittimus dictis respective nominibus
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera. Testes sunt Thomas Busquets, sartor, civis Barcinonae, et Josephus Camps, de familia dictorum nobilium constituentium.

poder als dinou de desembre del any mil siscents noranta-nou, la reverenda mare priora y
demés religiosas del monestir y convent de
monjas de la Verge Maria, vulgarment dit de la
Ensenyansa, de la present ciutat de Barcelona,
han constituhit y ordenat en llur procurador e o
de dit convent al reverent doctor Jaume Amat,
prevere en la Seu de Barcelona beneficiat, per a
què en nom de dita priora y convent puga comparèixer en lo concistori dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes
del General del principat de Catalunya y jurar
de què han fet las degudas diligèncias per a poder trobar lo acte de venda y creació de (un)
censal de preu dos-centas xixanta-sis lliuras,
tretsa sous y quatre y penció dos-cents xixantasis sous y vuyt, que tots anys als 31 de juliol dita
priora y convent reben sobre dit General de Cathalunya per los títols continuats // 1v // en lo
capbreu de la mesada de juliol, foli 1.588. Lo
qual censal és estat extret en sort en la extracció
feta als 25 de setembre 1688. Ni menos saben
ahont poder trobar aquell. Del que fas fe y la
present certificatòria de mà agena y sotascrita de
la pròpria. En Barcelona, die y any demuntdit.
Ita est Marianus Rondo, notarius publicus Barchinonae, manu propria.

372r
/1r

Praemissis manu aliena scriptis fidem praebeo ego,
Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus
Barcinonae, hic proprio me subscribens calamo.
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Número 211.
Desprésa de rebuda esta, quant antes embiarà
vostra mercè a la Bisbal un nunci de eixa vila per a
presentar al noble don Guillem Ramon de Ivorra
y de Çalbà la intima inclusa. Y, tornat que sia lo
nunci, ne farà relació a vostra mercè de la presentació de aquella; de la qual relació ne farà llevar
acte per lo notari de exa deputació, y aquell nos
remetrà quant antes; que axí convé a la Generalitat. Guarde Déu a vostra mercè molts anys. Barcelona y desembre VII de MDCLXXXXVIIII.
Los deputats del General del present principat
de Cathalunya en Barcelona residints.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

Certificha y fas fe jo, Mariano Rondó, notari
públic de Barcelona, com, ab acte rebut en mon

En virtut de la sobraescrita, y com a notari y escrivà de la cort del reverent deputat local del General d’esta vila de Vilafrancha de Panadès, del
bisbat de Barcelona, y sa col·lecta, (h)e entrevingut en rebre’s lo acta de la relació me (h)a feta
Jauma Casanovas, núncio jurat de las corts dels
magnífichs veguer y balla de dita vila de Vilafrancha, personalment trobat dins ma casa y habita-

a. certificatòria de procura intercalada entre els folis 371v i
372r del trienni 1698-1701.

a. cartes intercalades entre els folis 372v i 373r del trienni
1698-1701.

Número 210.
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[ 1699 ]

sió, que la tinch en dita vila y en lo carrer dit de
Sant Joan, dient que ell, a instància del procurador fiscal del General de ex consistori de deputats y oïdors de comptas del General del present
principat de Cathalunya, lo dia present y devall
escrit, havia intimada una intima y partida de
taula de exa ciutat de Barcelona firmada del
scrivà major de ex il·lustre consistori ab solta que
junt ab la sobraescrita de vostra senyoria sea remesa al nobla don Guillem Ramon de Ivorra y de
Çalbà, baró de Sant Vicens dels Horts, personalment trobat en lo castell del lloch de Santa Maria
de la Bisbal, de la vegueria de Panadès y de dit
bisbat de Barcelona. La qual relació me a feta dit
Jauma Casanovas, núncio, essent presents per
testimonis Joan Romaguera, pagès, y Joseph
Don[...]go, forner, tots de dita vila de Vilafranca. Ab què en fe mia (h)o porà vostra senyoria
fer-(h)o continuar en son degut lloch y fer-la’n
fer quant convinga y manester sia, offerint-me
novament servir a vostra senyoria y executar los
ordes serà servit ex il·lustre consistori manar-me.
Déu a vostra senyoria guarde molts anys. Vilafranca y desembre XII de MDCLXXXXVIIII.

certificatòria de mà aliena y firmada de la pròpria.
En Barcelona, als XXIII de desembre, any de la
Nativitat de Nostre Senyor de MDCXCIX.
De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego, Ludovicus Fontana, notarius publicus Barchinonae praedictus, hec propria scribens manu.
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Magníficha y discret senyor.
Estimaré a vostra mercè que per mi y en mon
nom y com a substitut meu en estas cosas entrevingue en rèbrer lo acte o actes de la requesta
que a instància del tauler del General del castell
de Palafurgell se ha de presentar als doctor(s)
Francisco Delàs y Anthoni Bou, preveres, sagristà y domer primer respective de la iglésia parroquial del dit castell, y a Maria Andreu, viuda
de Francisco Andreu, apothecari de dit castell,
administradors de la causa pia instituïda y fundada per lo quòndam Damià Andreu, canonge
de la Seu de Gerona, las quals ab la present remeto a vostra mercè. Y se servirà vostra mercè al
peu de la present, o altrament, fer-me sabidor
del que passat haurà, certciorant-me del dia,
mes y any, lloch, noms y cognoms dels testimonisb y del tauler a instància de qui se presentarà,
per a què ho puga continuar en son degut lloch
y fer-ne-se quant convinga. Offerint-me en
semblants y majors cosas servir a vostra mercè, a
qui lo Senyor guarde. Barcelona y desembre XIX
de MDCLXXXXVIIII.

Il·lustre y fidelíssim senyor.
De vostra senyoria sempra puntual servidor,
que sas mans besa.
Joseph Mas, burgès y notari públich de Vilafrancha de Panadès y scrivà de la cort del reverent deputat local de dita vila y sa col·lecta.

375r
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Número 214.

Número 212.
Servidor cert de vostra mercè que sas mans besa.
Certificha y fas fe jo, Lluýs Fontana, notari públic
de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut en
mon poder lo dia present y avall escrit, los senyors administradors del Hospital dels Infants
Òrfans de la present ciutat han fet procura al reverent doctor Francisco Lloret, prevere y prior
de dit hospital, per comparèixer en lo concistori
dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y ohidors de comptes del General de Catalunya y
jurar en mà y poder de aquells com, havent-se fet
moltas diligèncias en cercar lo acte de la original
creació d’un censal o part de censal de preu doscentas lliuras y penció deu lliuras que dit General
de Cathalunya feya y prestava a dit hospital, lo
qual censal fou extret en la extracció feta als 25
de setembre 1688, no se hab trobat lo acte //1v //
de dita creació y perçò instar se fassen las deliberacions convenients. En fe del que fas la present
a. certificatòria de procura intercalada entre els folis 374v i
375r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat pogut.
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Don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General de Cathalunya.
1v

Molt senyor meu.
En nom y com a sub(s)titut de vostra mercè en
est particular lo die present y avall scrit he entrevingut en rèbrer los actes de presentació de requesta presentada instant lo doctor Francesch
Vergonyós, notari y tauler del General de Palafrugell, als reverends doctor Francesch Delàs, sacristà, doctor Antoni Bou, domer primer, preveres de la iglésia de dit castell de Palafrugell, y a
Maria Andreu, viuda dexada del quòndam Francesch Andreu, apothecari de dit castell, administradors de la causa pia fundada per lo quòndam
Damià Andreu, canonge de la Seu de Gerona,
a. cartes intercalades entre els folis 376v i 377r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat que.

publicus villae Tirviae, diocesis Urgellensis, huiusmodi procurationis instrumentum recepi aliena
manu scribere feci et ut in juditio et extra juditium
fides adhibeatur plenaria hic me subscribo et meum
quo utor in publicis claudendis appono sig+num.

conforme més llargament veure’s en lo acte de
presentació de las requestas que li remeto llarch,
scrit de mà aliena y sotascrit de ma mà pròpria.
Lo que vostra mercè en fe més ho podrà continuar en son degut lloch y fer-ne fe quant convinga y en lo que sie de son maior servey demane.
Nostre Senyor guarde a vostra mercè molts anys.
Palafrugell, hont me trobo, dos janer de 1700.
De vostra mercè son cert servidor que sas mans
besa.

392r
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Certificha lo bais firmat que he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa de la
Deputació, ahont estan continuats los debitors
del General, y en ell(s) no consta que Francisco
Guiral, apotecari, tauler del General de la vila de
Tírvia, dega quantitat alguna al General. Del
aposento del racional, a XV de janer MDCC.

Pere Rovira, prevere, notari.
Senyor don Ramon de Cudina y Ferreras.
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Número 222.

Número 221.

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional del
General.

Diea secunda mensis decembris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono, in villa Tirviae, vicecomitatus Castriboni,
diocesis Urgellensis.

398r
/1r

Ego Franciscus Guiral, pharmacopula obtinens offitium tabularii Generalis Cathaloniae villae de
Tirvia, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos magnificum Alexum Fornaguera, utriusque juris doctorem, Barchinonae populatum, licet
absentem, ad, videlicet, pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
Cathaloniae et in eorum illustri et fidelissimo concistorio comparendum et interessendum ibique
sponte et libere renuntiandum in manu et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dictum offitium tabularii Generalis dictae
villae Tirviae suisque dominationibus suplicandum quattenus dictam renuntiationem admittere
dignarentur. Et in et super praedictis suplicas
quascunque dandum et instrumentum sueu instrumenta quae necessaria fuerint fatiendum et firmandum. Et demum, et cetera. Promitto predicta
habere ratta, et cetera. Et non revocare, et cetera,
sub bonorum meorum omnium obligatione, et cetera. Cum juramento, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Antonius Pasqual et de Monsonis, professor gramaticae, et Joannes Vilanova, adolixcens,
sutor, ambo villae Tirviae, diocesis Urgellensis.
De praemissis, et cetera.
In quorum fidem et testimonium praemissorum
ego, Petrus Morat, auctoritate apostolica notarius
a. procura intercalada entre els folis 391v i 396r del trienni
1698-1701.
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A.
Dieb vigesima secunda mensis januarii anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo.
Barchinone.
Constituhit personalment lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona y procurador fiscal del General de Cathalunya, en las casas del Real Concell de la Batllia
General scituadas en la plassa de Sant Jaume de
la present ciutat, ab assistència del noble senyor
don Francisco de Balaguer, del consell de sa
magestat, que Déu guarde, en dita Batllia General, junt ab mi, Bernat Forès, notari públich
real col·legiat de Barcelona y ajudant tercer de
la scrivania major de dit General, avall escrit, a
instància del dit senyor procurador fiscal per
Joan Costa, Pere Soler, Jaume de Rossinyol y
Joseph Partagàs, guardas del General y Bolla,
foren regonegudas las ditas casas de dita Batllia
General. Y dins de un calaix de una taula del
aposento ahont se ajunta dit Consell Real se ha
trobat una pessa de boqueals lleonat y negre,
cap y cua, sens plom de General ni sera de bolla
ni vestigis de haver-n’(h)i agut; y en lo segon
estudi de las casas de dita Batllia General, en los
quals habita Carlos Brusí, retorsedor de seda, se
han trobat las cosas avall escritas y següents:
Primo, quaranta-tres parells y mitg de mitjas
blancas de fil de seró, sens plom de General ni
vestigis de haver-n’(h)i hagut.
a. certificatòria intercalada entre els folis 391v i 396r del
trienni 1698-1701.
b. acte intercalat entre els folis 397v i 398r del trienni 16981701.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

alios ubi expediat et opus sit ibidemque jurandum
in animam meam per Dominum Deum et eius
sancta quatuor Evangelia quod factis diversis et
debitis diligentiis per me et seu per vos, dictum procuratorem meum generalem constitutum, in perquirendo instrumenta creationum quorumcumque censualium seu partium censualium quae
dictum Generale Cathaloniae seu quaevis aliae
universitates et singulares personae mihi fatiebant et prestabant nechnon mihi luita sint seu inposterum luentur nunquam dicta instrumenta
invenire potuerunt. Et pro his suplicationes quascumque, tam verbo quam in scriptis, dandum, offerendum et praesentandum et certificatorias
quascumque expediri instandum. Et pro his quascumque cautiones, promissiones et obligationes,
cum clausulis et cauthelis, utilibus et necessariis, et
in similibus fieri et poni solitis ac vobis, dicto procuratori meo generali constituto, benevisis, etiam
juramento roboratis, fatiendum et firmandum.
Item etiam, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et
cetera. Caeterum volo et concedo gratie huic generali mandato fiant et addantur ac vobis, dicto
procuratori meo generali constituto, tradantur
//2r // et liberentur et facultates et potestates quot
per vos petitae fuerint et fiat generali cum ea
etiam quae requiruntur spetiale mandatum et regulariter sub generali mandato non comprehenduntur, et si opus fuerit de ipsis et qualibet earum
fiat instrumentum cum partem. Actum, et cetera. Testes sunt nobilis dominus domnus Philippus
Ferran et Çacirera, Barchinonae populatus, et
Bonaventura Fontcuberta, scriptor Barchinonae.

Ítem, nou parells de mitjas de estam encarnadas
forasteras, sens plom de General ni vestigis de
haver-n’(h)i hagut.
1v

Ítem, quaranta-tres lliuras de seda de València
fina en madeixa.
De totas las quals cosas per ditas guardas a
instància de dit procurador fiscal se ha fet aprehenció per frau de Bolla y General respective,
per no estar despaxadas en la deguda forma, y
aquellas se han entregat a Joseph Dalmau, corredor de orella, receptor de fraus y fogatges de
dit General. De las cosas requireix a dit ajudant
tercer ne lleve acte. Essent presents per testimonis lo magnífich Francisco Texidor, burgès de
Perpinyà, y Pau Borès, escrivent de Barcelona.
De praemissis aliena manu scriptis fidem facio ego
Bernardus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus regius collegiatus Barchinonae et coadjutor tertius scribaniae majoris Generalis Cathaloniae, haec propria scribens manu.

407r
/1r

Número 226.
Diea veneris trigessima mensis may anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo octavob, in parrochia Sancti Martini de
Provincialibus, diocesis et territorii Barchinonae.
Ego don Guillelmus Raymundus de Ivorra et Çalba Ança Ballera Vila et de Cardona, dominus et
baronus baroniarum Sancti Vincentii de Hortis,
de Aramprunyano, Ballera et aliarum baroniarum et in villa de la Bisbal populatus, confidens
cum plenum de fide legalitate animique probitate
et in agendi peritia vestris, infrascripti procuratoris mei, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum generalem etiam cum libera et generali administratione vos reverendum doctorem
Feliceum Soldevila, presbiterum Barchinonae residentem, his praesentem, in et super omnibus et
singulis pecuniae quantitatibus, bonis, rebus, et
cetera, verum quia in mandatis magis existimari
solent expressa quam tacita quia in expressis nulla
solet dubitationis questio exaeriri. Idcirco et aliter
dono, tribuo et confero vobis, dicto procuratori
meo generali constituto, facultates et potestates
plenissimas et indefitientes ad, videlicet, pro me et
nomine meo comparendum coram illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae, et in eorum admodum //1v // illustri et fidelissimo concistorio et

In fidem et testimonium praemissorum licet calamo alieno scriptorum ego, Gaspar Sayos, apostolica
et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinonae, hic me subscribo et meum appono sig+num.

407r
/2r

a. procura intercalada entre els folis 406v i 407r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat Barchinonae.

1760

Número 227.
Certificha y fas fe jo, Pau Torres, prevere, en filosofia y en sacra theologia doctor, y en la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar de la present
ciutat de Barcelona beneficiat, altre dels arxivers
del arxiu públich del venerable vicari perpètuo e
insigne comunitat de preveres de dita parroquial
iglésia, y en dit nom per autoritat apostòlica notari públich de dita comunitat, avall escrit, com
en un llibre de paper de la forma ordinària, cubert ab cubertas de pergamí, en dit arxiu recòndit y custodit, vulgarment dit e intitulat «Llibre
Novè de Concells», en lo qual estan descrits y
continuats los concells tinguts per dita comunia. certificatòria intercalada entre els folis 406v i 407r del
trienni 1698-1701.

tat des de vint-y-dos de octubre mil sis-cents setanta fins a vint-y-vuit de abril mil sis-cents setanta-nou, tots inclusive, entre altres concells en
dit llibre continuats, en fòleo dos-cents trentavuit de dit llibre, y en jornada de trenta-hu de
maig mil sis-cents setanta-set, se troba continuat
un concell particular per dits vicari perpètuo y
comunitat tingut, en lo qual concell fonch elegit
y anomenat en arxiver de dita comunitat lo doctor Joseph Albià, prevere y beneficiat de dita
iglésia, com estas y altres cosas en dit llibre són
més llargament de vèurer. En fe de las quals cosas
fas la present certificatòria de mà pròpria, sagellada ab lo sagell de dita insigne comunitat. En
Barcelona, al primer de fabrer del any de la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist mil set-cents.

tuor Evangelia jurandum fecisse conplurimas diligentias in archivo dictii monasterii adquerendum instrumenta creationis illius censualis pretii
sive proprietatis septingentum triginta librarum
et decem solidorum, et pentionis annuae viginti
duarum librarum, decem solidorum et quinque
denariis, quod anno quolibet in mense septembris
dictum monasterium recipit super dicti Generalis jurium et emolumentorum eiusdem pro titulis
continuatis in capibrevio mensis septembris dicti
Generalis, foleo CXVIII, et alia instrumenta ex
eisdem dependentia, et non invenisse nech cire ubi
stant; et tamen si in futurum aparuerint convenire et promittere dictis dominis deputatis eos et ea
tradere et restituere; sub bonorum dicti nostri monasterii obligationum; et pro his et eorum ocasione
quecunque juramenta ac instrumenta inde necessaria et opportuna fatiendum et praestandum instandumque et requirendum. Et demum, et cetera.
Nos enim, et cetera. Promittimus habere rattum,
et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Andreas Gras, ligni faber, civis, et
Felicius Gil, juvenis, holitor Barchinonae degens.

Ita est doctor Paulus Torres, presbiter et notarius
prefatus, manu propria.

411r
/1r

Número 231.
Diea jovis desima quarta mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo.
Barchinone.
Nos domna Agnes de Esquerrer, Dei et Sanctae Sedis apostolicae gratia abatissa regii monasterii
Sancti Petri Puellarum ordinis sancti Benedicti
presentis civitatis Barchinonae, sanctae romanae
Ecclesiae immediate subjectis, domna Eulalia de
Seyol, priorissa, domna Maria Espanyol, subpriorissa, domna Francisca de Barutell, domna Maria Theresia Sans, domna Agnes de Esquerrer et
Rasset, domna Maria Magdalena Sans, domna
Maria Copons, domna Francisca de Llupia, domna Magdalena de Llupia, domna Theresa de Cartella, domna Serafina de Esquerrer, domna Cecilia Oliver, domna Geltrudis Espanyol, domna
Theresia Abarca, domna Catarina Pinyatelli et
domna Geltrudis Pinyatelli, omnes moniales professae dicti monasterii, convocatae et congregatae,
ut moris est, in rexia locutorii vocatum de la obra
nova, ubi alias, et cetera, tanquam major pars, et
cetera, dicto nomine, gratis, et cetera. Constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum // 1v //
seu verius dicti monasterii certum, et cetera. Ita
quod, et cetera, vos reverendum Jacobum Nat,
presbiterum in ecclesia dicti monasterii benefitiatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet, pro nobis seu pro dicto monasterio comparendum in concistorio admodum illustrium et fidelissimorum
dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae et ibi in animam
nostram per Dominum Deum et eius sancta qua-

De praemissis manu licet calamo alieno scriptis
fidem facit Franciscus Bonaventura Torres, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus
Barchinonae, hec propria subscribens manu.

414r
/2r

a. procura intercalada entre els folis 410v i 411r del trienni
1698-1701.
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Número 233.
Certificha y fas fe jo, Mariano Rondó, notari públic
de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut en
mon poder als vuyt del mes de juny del any mil siscents vuytanta-set, lo reverent vicari perpètuo y comunitat de preveres de la parrochial iglésia de Sant
Just y Sant Pastor de la present ciutat constituhiren
y ordenaren en procurador de dita reverent comunitat al reverent doctor Joseph Lleopart, prevere
en dita parroquial iglésia benefficiat y en dita convocació present, per a què en nom de dita reverent
comunitat pugués comparèixer devant dels molt
il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya per a prestar lo jurament de com en lo arxiu de dita reverent comunitat no·y ha ni se han trobat ningun acte de censal
que dita reverent comunitat rebia sobre lo dit General de Cathalunya. Com més llargament en dit
acte és de vèurer, del que fas fe y la present certificatòria. En Barcelona, vuy als 4 de febrer 1700.
Ita est Marianus Rondo, notarius publicus Barchinonae praedictus, manu propria.

a. certificatòria de procura intercalada entre els folis 413v i
414r del trienni 1698-1701.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

415r
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priora y real convent de monjas de Nostra Senyora
de Montission de la orde de sant Domingo de la
present ciutat de Barcelona, convocades y congregades en lo capítol de dit convent hont, etcètera,
han constituhit y ordenat en procurador llur e o de
dit convent al reverent Bonaventura Boxó, prevere
en Barcelona residint, a dita convocació present,
per a què en son nom puga comparèixer devant
dels molt il·lustres senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya per a prestar lo
jurament de com en lo arxiu de dit real convent no
han trobat tres actes de censals, los quals són estats
lluhits a dit convent per los dits molt il·lustres senyors deputats, ni saben tampoch ahont trobar
dits actes. Los quals censals són, ço és, en lo mes de
febrer, fòleo 52, penció set lliuras, catorsa sous y
deu, lo qual dita priora y convent y la abadessa de
Valldonsella reben quiscun any per indivís, y fonch
extret en sort als 15 de maig 1681; altre en la mesada de abril, fòleo 116, y penció 8 lliuras, lo qual
fonch extret en sort als 25 de setembre // 1v //
1688; y altre en lo dit mes de maig, fòleo 660, y és
de penció 1 lliura, 11 sous, 6, lo qual fonch extret
en sort a 11 de setembre 1687. Com més llargament en dita procura és de vèurer, del que fas fe y
la present certificatòria vuy, als vint-y-nou de janer de mil set-cents.

Número 234.
Certificha y fas fe jo, Lluýs Fontana, notari públic de Barcelona, avall escrit, com, ab acte rebut
en mon poder lo dia present, la il·lustre senyora
abadessa y monestir de Nostra Senyora de Valldonsella de la present ciutat han fet procura a
Francisco Pelegrí, notari real y causídich, per a
que en nom de dita molt il·lustre abadessa y
monestir puga prestar jurament en mà y poder
del molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya que havent-se fet las diligèncias possibles en cercar lo acte de la original
creació deb un censal de preu sinch-centas deu
lliuras y penció sinch-cents y deu sous que tots
anys als XV de nohembre dit General de Cathalunya feya y prestava a ditc monestir per los títols
continuats en lo capbreu de nohembre, fòleo
544, lo qual censal als 7 de nohembre proppassat fou lluït per dit General //1v // per partida de
taula, per ésser estat extret en sort en la extracció de censals de dit General feta als 25 de setembre 1688, no se ha pogut trobar lo dit acte;
ítem, que aximateix puga jurar en mà y poder
de dit molt il·lustre y fidelíssim concistori que,
havent-se fet las diligèncias en cercar lo acte de
la original creació de hont devalla un censal de
preu 138 lliuras, 8 sous, 8 y penció 154 sous, 10
que tots anys als 14 de febrer dita abadessa y
monestir y la reverent priora y convent de monjas de Montission comunament rebian sobre dit
General, lo qual censal ab partida de taula feta a
solta del scrivà major de dit General als 9 (de)
setembre 1681 fou lluït per ésser estat extret en
sort als 15 de maig de 1681, tampoch no se ha
pogut trobar dit acte; y perçò pugad presentar
qualsevols certificatòrias, com estas y altres,
com en dit acte són més llargament de vèurer.
En fe de las quals cosas fas la present certificatòria. En Barcelona, als XI de febrer mil set-cents.

Ita est Marianus Rondo, notarius publicus Barchinonae supradictus, manu propria.

419r
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De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio ego,
dictus Ludovicus Fontana, notarius publicus Barchinonae praedictus, haec propria scribens manu.

414r
/1r

Número 236.
Certifiche y fas fe jo, Mariano Rondó, notari públic
de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut en
mon poder lo dia present y avall scrit, la reverent
a. certificatòria de procura intercalada entre els folis 414v i
415r del trienni 1698-1701.
b. a continuació ratllat hont devalla.
c. a continuació ratllat cin.
d. a continuació ratllat fer.
e. certificatòria de procura intercalada entre els folis 413v i
414r del trienni 1698-1701.
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Número 237.
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam posse contento in quadam publica et authentica procuratione in papiro scripta
thenoris sequentis: «Die decima quinta mensis februarii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo, in civitate Sedis Urgelli. Admodum
reverendus pater Joannes Arbiga, rector collegii
Sancti Andree Societatis Ihesu Civitatis Urgelli,
electus et nominatus a reverendissimo pater Tyrso
Gonzalez, praeposito generali dictae Societatis
Ihesu, pro ut de sua nominatione large liquet in et
cum suis pattentibus litteris manu sua firmatis et
cum sigillo sui sirii roboratis, dattum Romae die
secunda mensis julii anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo nonagessimo quinto, dicto nomine citra revocationem aliarum quarumcumque procurationem per ipsum, et cetera, infrascripto procuratori seu factarum, gratis, et
cetera. Constituit et ordinavit procuratorem
suum dicto nomine seu verius dicti collegii certum, et cetera. Venerabilem Philippum Erre//1v // ro, Societatis Ihesu in collegio Sancti Andree
a. procura intercalada entre els folis 418v i 419r del trienni
1698-1701.

Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quadam publica et authentica procuratione in papiro scripta thenoris sequentis: «Universis fidem facio ego, Raymundus Vila, notarius
publicus Gerundae, regia auctoritate substitutus
ab haeredes domini Joannis Çarriera et de Gurb,
quondam, civitatis, baiuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum notario, quod pe-

nes me fuit receptum quoddam instrumentum in
eius aprissa thenoris sequentis: Christophorus Pages, sacrae theologiae doctor, Franciscus de Puig,
utriusque juris doctor, sacrista secundus, ambo canonici, Josephus Rovira et Petrus Ullastres, presbiteri beneficiati, currenti biennio generales procuratores, gubernatores et administratores, alias
protectores, aniversariorum presbiteralium ecclesiae Sedis Gerundae, legitime constituti et deputati per admodum illustrem capitulum canonicorum dictae ecclesiae publico instrumento poenes
notarii infrascripti, die sexta junii millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo, dicto nomine, gratis, et cetera. Citra revocationem, et cetera. Constituimus procuratorem nostrum dicto nomine seu
verius dictorum aniversariorum certum, et cetera. Ita, et cetera. Vos, reverendum Stephanum
Puig et Bosom, presbiterum benefitiatum dictae
ecclesiae, presentem, ad, videlicet, pro nobis dicto
nomine seu verius pro dictis aniversariis et illorum
nomine de tam, scilicet, praetiis et proprietatibus
quantum in annuis pentionibus et rattis a die extractionis inferius chalendadae ex tunch a cetero
daebendis illorum duorum censualium, unius scilicet praetii sive proprietatis octuaginta et pentioniis annuae quatuor respective librarum, et alterius pentionis annuaea duodecim librarum et
decem solidorum et praetii et proprietatis ducentum sexaginta sex librarum et quinque solidorum, quae dicta aniversaria recipiebant super
Generalem presentis Cathaloniae // 1v // principatus, scilicet, primi designati censualis in mense
junni, continuati in capibrevio dicti Generalis ex
dicto mense, sub foleo 91, et secundi designati censualis in mense januarii, continuati in capibreviob eiusdem mensis januarii, sub foleo tercentesimo secundo, quae fuerunt extracta in extracctione facta per admodum illustres et fidelissimos
dominos deputatos eiusdem Generalis, die undecima septembris millesimo sexcentesimo octuagesimo septimo; quae bina censualia descendint ex
aliis censualibus majoris praetii et pentionis, scilicet, dicta censuale pentionis annuae quatuor et
pretii sive proprietatis octuaginta respective librarum ex quodam censuali pentionis annuae bismille et quingentorum solidorum et pretii et proprietatis totidem librarum, venditi et creati in
favorem Francisci de Santceloni, civis Gerundae,
publico instrumento recepto poenes Joannem
Fontcuberta, notarium publicum Barchinonae,
die vigesima secunda dezembris millesimo quadringentessimo septimo, et alterius pentionis annuae duodecim librarum et decem solidorum et
praetii ducentum sexaginta sex librarum, quinque solidorum ex quodam alio censuali mille tercentum septem solidorum et praetii totidem librarum, venditi et creati in favorem Galcerandi

a. procura intercalada entre els folis 425v i 426r del trienni
1698-1701.

a. a continuació ratllat quatuo.
b. a continuació ratllat in.

Civitatis Urgelli residentem, licet absentem tamquam presentem, ad videlicet, pro dicto reverendo
rectore constituente dicto nomine et nomine dicti
collegii coram dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae et in eorum
admodum illustri et fidelissimo concistorio comparendum et interessendum ibidemque jurandum in
animam dicti domini constituentis dicto nomine
per Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia quod factis diversis et debitis diligentiis in
perquirendo instrumentum originalii creationis
illius censualis pentionis quinquaginta librarum,
quod annuatim die vigesima tertia mensis martii
dictum Generalem Cathaloniae reverendo rectori
dicti collegii fatiebat et praestabat, quod censuale
fuit luitum reverendo rectori dicti collegii, qui fuit
sortem extractum in extractione censualium dicti
Generalis facta die vigesima quinta mensis septembris anni millessimi sexcentessimi octuagesimi octavi, nunquam dictum instrumentum potuit invenire. Et pro his quascumque suplicationes, tam
verbo quam in scriptis, offerendum et praesentandum et certificatorias quascumque expediri instandum. Et demum ac generaliter, et cetera. Promissit dicto nomine habere rattum, et cetera. Et
non revocare, et cetera, sub bonorum dicti collegii
omnium obligationem. Actum, et cetera. Testes
sunt Albertus de Arebol et Joannes Rodriguez, Urgelli habitatorum. In quorum licet aliena manu
fideliter scriptorum ego, Petrus Dalmau, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus Civitatis Urgelli, hic meum appono sig+num».
Sig+num Joannis Francisci Verneda, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Vincentii Gavarro, notarii publici
Barchinonae, testis.
Sig+num Ludovici Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinonae, qui
praedicta exemplavit, alieno calamo scribere fecit
et in fidem rogatus clausit.

426r
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Número 242.
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Bertran poenes Franciscum Carbonell, notarium
Barchinonae, die nona januarii millesimo quingentesimo quarto; quae proprietates dictarum
partium censualium dictis aniversariis pertinentes die nona julii millesimo sexcentesimo octuagesimo octavo fuerunt depositae in tabula cambii
sive comunium depositorum civitatis Barchinonae in computo administratorum aniversariorum comunium dictae ecclesiae, scilicet, octuaginta libras, pro luitione dicti censualis pentionis
quatuor librarum et ducentum sexaginta sex libras et quinque solidos pro luitione dicti censualis
pentionis duodecim librarum et decem solidorum;
quascumque apochas, luitiones, absolutiones, fines, diffinitiones et quovis titulo sive //2r // cau-sa
cessiones fatiendum et firmandum, jura et
actiones nostras dicto nomine seu verius dictorum
aniversariorum absolvendum et difiniendum
et remittione cedendum, transferendum et mandandum praetiaque et proprietates illorum, ut
praedicitur, depositos petendum, exhigendum, recipiendum, recuperandum, levandum et habendum habuisseque et recepisse confitendum, cum
reservatione tamen recuperandi pentiones et rattas eorundem debitas usque ad diem illorum depositorum, secundum thenorem concordiae firmatae inter dicti Generale et illius creditores
censualistas, et inde quantumque instrumenta
desuper necessaria, cum clausulis et cauthelis necessariis et oportunis, etiam juramento vallatto et
reoboratto fatiendum et firmandum; necnon
etiam quia nos factis, debitis, diligentiis non invenimus auctentica instrumenta originalium creationem unde deveniunt dictae binae partes supra
luitae ex dictos suprachalendatis censualibus,
propterea comparendum et acistendum in concistorio admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum dicti Generalis Cathaloniae et ibidem juramenta quacumque in animas
nostras ac Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia praestandum qualiter fecimus debitas diligentias pro inveniendo dicta instrumenta dictarum originalium creationum dictorum
duorum censualium luitorum et dicta instrumenta invenire non potuimus; et pro his suplicationes quascumque, tam verbo quam in scriptis,
dandum, offerendum et praesentandum easque
asignari et provideri petendum, et instrumenta
quaecumque confici instandum, et omnia alia
circa predicta dependentia et emergentia ex eisdem necessaria et oportuna fatiendum et firmandum. Et demum, et cetera. Promittimus habere
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Obligationem, et cetera. Actuma Gerundae, die undecima januarii // 2v // millesimo septingentesimo.
Testes: Reverendus Josephus Batlle, presbiter rector
ecclesiae loci de Galline(r)s, et Petrus Renovau,
agricola parrochiae de Vilasacra, diocesis Gerun-

dae. In quorum fidem ego, idem Raymundus
Vila, notarius, hic me subscribo et meum solitum
appono sig+num».
Sig+num Francisci Torres junioris, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Josephi Guell, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Ludovici Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinonae, qui
praedicta exemplavit, alieno calamo scribere fecit
et in fidem rogatus clausit.

427r
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Número 243.
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam posse contento in quadam
publica et authentica procuratione in papiro
scripta thenoris sequentis: «Die prima mensis martii anno a Nativitate (Domini) millessimo septingentesimo, in villa Sebadelli, diocesis Barchinonae. Nos, Franciscus Marti, presbiter et rector
parrochialis eclesiae Sancti Felicis villae Sebadelli, diocesis Barchinonae, Isidrus Planes, Joannes
Casas, Michael Fabres, Dominicus Bruguera,
doctor Felix Puigjaner et Felix Guasch, omnes
presbiteri et benefitiati dictae ecclesiae, convocati
et congregati, et cetera, comunitatemque dictae
ecclesiae tenentes, fatientes, celebrantes et representantes tamquam major et sanior pars et plusquam duae partes predictorum benefitiatorum
dictae ecclesiae, habita ratione presentium, absentium et legitime impeditorum, et cetera. Dicto
nomine, gratis, et cetera. Constituimus et ordinamust procuratorem nostrum seu verius dictae
//1v // comunitatis certum, et cetera. Ita quod, et
cetera. Vos dictum reverendum doctorem Felicem
Puigjaner, presbiterum et beneffitiatum dictae
ecclesiae, presentem, ad videlicet, pro nobis et nomine nostro seu verius pro dicta comunitate principali instrumenta quaecumque censualia mortua, et cetera. Item etiam agendum, ducendum,
et cetera. Fiat ad omnes littes sive causas activas
et passivas large cum amplissimo solito et assueto,
litium et causarum curta facultatibusque expressis jurandi de calumpnia, et cetera. Cautiones
quascumque, tam juratorias quam fidejussorias,
praestandi, et cetera. Clama et retroclama exponendi, et cetera. Et exequutiones quasvis fatiendi
et instandi necnon etiam juramenta quaecumque nomine dictae comunitatis quibusvis personis
praestandi, et cetera. Et cum posse ad dictas littes
tantum substituendi, et cetera. Et demum ac gea. procura intercalada entre els folis 426v i 427r del trienni
1698-1701.

a. a continuació ratllat et cetera.
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neraliter, et cetera. Nos enim, et cetera. Promittimus dicto nomine habere rattum, et cetera. Et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes
sunt reverendus Joannes Fanio, presbiter organicus dictae villae Sebadelli, et Felix Casablanca,
agricola parrochiae Sanctia Quiricii villae Terratiae, diocesis Barchinonae. In quorum fidem
ego, Joannes Baptista Arbert, auctorite regia notarius publicus villae Sebadelli, diocesis Barchinonae, regens scribaniam et curiam publicas et
de districtu dictae villae pro universitate eiusdem
villae, domina utili et proprietaria earundem,
hic me subscribo et meum appono sig+num».

De praemissis alieno calamo scriptis fidel facio
ego, dictus Ludovicus Fontana, notarius publicus
Barchinonae, haec propria scribens manu.

432r
/1r

Número 246.
Sertificha y fas fe jo, Pere Ferrerich, prevere y
canonge de la insigne iglésia col·legiata y secular
de Santa Anna de la present ciutat de Barcelona,
apportant lo llibre de deliberacions presas per lo
molt il·lustre prior y capítol de canonges de dita
iglésia, avall escrit, com en lo capítol tingut y
celebrat per dits prior y capítol de canonges als
tretse de desembre de mil sis-sens noranta-nou
fonch elegit y nomenat per altre dels arxivers
del arxiu de dita iglésia lo molt reverent doctor
Francischo Vidal, canonge de dita iglésia, al
qual se donà lo poder que als demés arxivers és
acostumat donar. En fe de las quals cosas fas la
present sertificatòria firmada de mà pròpria y sellada ab lo sello de dita iglésia, en Barcelona vuy
als tretse de mars mil set-sens.

Sig+num Francisci Torres, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Josephi Guell, notarii publici Barchinonae, testis.
Sig+num Ludovici Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinonae, qui
praedicta exemplavit, alieno calamo scribere fecit
et in fidem rogatus clausit.

Pere Ferrerich, canonge y arxiver de dita iglésia
de Santa Anna.
430r
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Número 245.
Certifichb y fas fe jo, Lluís Fontana, notari públic
de Barcelona avall escrit, com, ab acte rebut en
mon poder lo dia present, los reverents prior y
convent de Nostra Senyora del Bonsuccés de la
present ciutat de Barcelona, convocats en lo
modo y forma acostumats, sens emperò revocació
alguna, han fet procura al reverent pare Ildefonso
Finch, religiós de dit convent, per comparèixer
devant dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General del present principat de Catalunya y en son molt il·lustre y fidelíssim concistori
y jurar en nom de dits sos principals com, haventse fet moltas y diferents diligèncias en buscar lo
acte de la original creació de hont devalla una part
de censal de penció dotse lliuras, deu sous, que
tots anys als 19 de juliol dit General de Cathalunya feya y prestava a dits reverents prior y convent
per los títols continuats en lo capbreu //1v // de la
mesada de juliol, fòleo 1.321, la qual part de censal fou extreta en sort en la extracció de lluïció de
censals de dit General als 25 setembre 1688, no
és estat possible lo trobar-se dit acte, y perçò
puga presentar las súplicas convenients. Com estas y altres cosas en dit acte són més llargament
de vèurer. En fe de las quals fas la present certificatòria escrita de mà aliena y firmada de mà pròpria. En Barcelona, als 11 de mars 1700.

438r
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a. a continuació ratllat Quintin.
b. certificatòria de procura intercalada entre els folis 429v i
430r del trienni 1698-1701.
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Número 250.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lob síndich de la vila de Mataró representa a vostra
senyoria que a notícia dels jurats y universitat de
Mataró (h)a previngut que ab la poderosa representació de vostra senyoria se ha servit lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat llevar la prohibició de la treta del vi y
aiguardent, y que en la part del Camp de Tarragona
se trau ya líberament vi y aiguardent per fora regne.
Y per quant lo dit excel·lentíssim senyor llochtinent
donà ordre al batlle de dita vila que no permetec se
trague ni carregue vi ni aiguardent per transportarlo fora regne, y no se age llevat lo dit ordre, de tal
manera que lo dit batlle no vol permetre se carregue ni transporte vi ni aiguardent fora lo present
Principat que no se li done ordre en contrari, perçò,
lo síndich de dita vila de Mataró humilment suplica
a vostra senyoria interpose sa authoritat perque la
dita vila de Mataró y sos particulars pugan líberament transportar lo vi y ayguardent. Que ho rebran
a singular mercè de vostra senyoria. Offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Bach.
a. certificatòria intercalada entre els folis 431v i 432r del
trienni 1698-1701.
b. súplica intercalada entre els folis 437v i 438r del trienni
1698-1701.
c. a continuació ratllat de.
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y totas las veus y forsas de la present universitat,
ab llíbera y general administració, ab expressa declaració de fer, com fan dits magnífichs jurats y
concell per tot lo demunt specificat, special,
llarch y particular sindicat al dit honorable Salvador Mataró, síndich, sens prejudici del sindicat
que ab altres deliberacions de concell se li ha fet y
del poder que ab ellas se li ha donat. Tot lo qual
ab lo present lloan, approvan y ratifican dits magnífichs jurats y concell llargament.

Número 251.
Diea secunda mensis desembris anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
nono, in villa Mataronis, diocesis Barcinone.
Convocato et congregato concilio ordinario et formato universitatis villae Mataronis, diocesis Barcinone, de licentia et in presentia magnifici Bonaventurae Picaire, pro sacra, catholica et regia
magestate bajuli eiusdem villae, intus domos ipsius
universitatis sitas in ipsamet villa Mataronis, in
vico nuncupato la Riera, ubi alias pro similibus et
aliis iamdictae universitatis negotiis pertractandis
soliti sunt convocari et congregari, in quaquidem
convocatione et congregatione presentes fuerunt
hiis qui sequntur: Doctor Marchus Rossello, Thomas Espa, Joannes Mates, jurati, Antonius Vehils,
Josephus Carbonell, proceres, Franciscus Gemmir et
Lleonart, Paulus Colomer, Joannes Pou, Jacobus
Baro, Josephus Sala et Riera, Joannes Torner, Petrus Pi, doctor Jacobus Mascort, Antonius Riera,
Martinus Simon, Salvator Mataro, Josephus Ferragut, Michael Pou, Josephus Tarau, Petrus Franques, Felix Tarau, Franciscus Feliu de la Penya,
omnes de concilio ordinario dictae universitatis.
Quibus sich convocatis et congregatis fuerunt factae deliberationes sequentes in modum sequentem:

Ítem, etcètera.
Testes sunt Josephus Julia, sartor, et Antonius
Isart, sutor, ambo dictae villae Mataronis.
In praemissorum proprio calamo scriptorum fidem et testimonium ego Sagismundus Ros, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus
villae Mataronis, diocesis Barcinonensis, secretarius concilii universitatis eiusdem villae, hic me
subscribo et meum quo in publi- // 3r // cis claudendis utor requisitus appono sig+num.

439r
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Número 253.

Primerament, donan y concedeixen ab lo present al honorable Salvador Mataró, pagès d’esta
vila de Mataró, síndich d’esta universitat, ple,
bas- //2v // tant y molt exprés poder per a què en
nom y per part de la present universitat y vila de
Mataró pugue ab lo degut rendiment presentar al
scel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent y capità general del present principat de Cathalunya, qualsevols súplicas o memorials; y axí
mateix recórrer al molt il·lustre Real Concell y
noresmenys al molt il·lustre y fidelíssim concistori de la Deputació, y finalment a qualsevols altres
senyors superiors o personal ahont convinga; y
fer humil representació del gravíssim gravamen
en què·s troba la dita vila de Mataró y sos particulars per rahó de la prohibició de tràurer vi y ayguardent fora lo present principat de Cathalunya
se ha feta; y axí suplicar la dignació de revocar dita
prohibició, tant en concideració del dit gravamen
y detriment com de las demés justas expressions,
que dexan a la representació ne farà dit síndich,
axí ab súplicas y en escrits com de paraula; donant, atribuhint y concedint ab lo present al dit
honorable Salvador Mataró, síndich predit, per
totas las sobreditas cosas y per tot lo concernent a
ellas, plena y líbera facultat e indeficient potestat,

Ina Dei nomine. Noverunt universi quoniam justum est et rationi consonum veritati testimonium
perhibere. Idcirco, nos, Jacobus Duran, domifex,
et Narcisus Gari, ligni faber, Vici cives, medio juramento per nos et quemlibet nostrum insolidum
in animas nostras et alterius nostrum ad Dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia,
manibus nostris corporaliter tacta, prestito extrajuditialiter et sponte in manu et posse reverendi
domini Sigismundi Mas, presbiteri benefitiati Sedis Vicensis, triennio presenti et currenti deputati
localis presentis civitatis Vicensis et eius collectae
pro illustribus et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis Cathaloniae
Barchinonae residentibus, attestamur et relationem facimus qualiter diebus proxime elapsis ambo
contulimus nos atque adivimus domos Generalis
Cathaloniae in presentis civitate Vici, constructas
et sitas in platea Mercatalis dictae presentis civitatis, causa videlicet illas recognoscendi et estimandi opera quae pro sua necessaria reparatione
et conservatione fieri expedit, scilicet, ego, dictus
Jacobus Duran, spectantia ad offitium magistri
domorum, et ego, dictus Narcissus Gari, spectantia ad offitium ligni fabri. Et eis visis et attente
prospectis et recognitis invenisse facemur respective debere fieri in dictis domibus Generalis necessario opera subscripta et quae continentur in memorialibus super dictis operibus per nos respective

a. sindicat intercalat entre els folis 437v i 438r del trienni
1698-1701.

a. relació intercalada entre els folis 438v i 439r del trienni
1698-1701.
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quemque, scilicet, nostrum ratione proprii offitii
confectis. Quae memorialia hic presenti instrumento inseri et accipiari requirimus per notarium infrascriptum, et sunt tenoris et lecturae
sequentis: Primo, scilicet, memoriale operum magistri domorum per me, dictum Jacobum Duran,
recognitorum et aestimatorum. Memorial de las
obras necessàrias se an de fer en la casa del General tocant en feyna de mestre de casas y lo que té
de fer lo qui empendrà ditas obras és lo següent:
Primo, se ha de cobrir lo sinbori y recórrer las tauladas, so és, descobrir la teulada y fer-la
tortugada y posar-hi las tortugas que faltan novas y un ambut gran; ítem, se an manaster mil
teulas per socórrer ditas tauladas; ítem, se ha menester //2v // arasar y tapar totas las cretas de dalt
a baix y se an de donar llatada a totas las parets de
dit sinbori; ítem, se an de fer los anbans de la escala del porxo gran; ítem, se ha de axacar la xamanella de la cuyna major sinch palms; ítem, se
ha de adobar una xamanella petita; ítem, se ha
enrajalar lo porxo y gallinera; ítem, se age de posar guix al devallant sobre una paret al graner
gran; ítem, se agen de mudar algunas rajolas al
porxo patit; ítem, se age de tapar un portal que
dóna sobre la cambra nova; ítem, se age de amblanquir la cambra del celobert en paleta; ítem,
se age de amblanquir lo aposento que trau al cap
de la scala ab guix; ítem, se agen de regonèixer
totas las rajolas de tots los aposentos de baix;
ítem, se agen de posar las llosas de la cuyna gran,
de sinch palms, y ferrar los armaris y adobar la
sendrera; ítem, se age de farrar una post a l’aygüera y adobar un parador per posar-(h)i lo vidra
trencat; ítem, a la antrada gran que se age de emblanquir ab guix y morter; ítem, al passant del
llanyer se age de sospedrar un bosinet que dóna a
la bassa; ítem, se age de cobrir la bassa del corral y
fer los asientos; ítem, al sostre de la cuyna major
se an de arrancar tres o quatre bigas y la porta del
lanyer se age de sopadrar las dos brancaladas;
ítem, que se age de rebàtrer la paret que dóna al
corrador que·s derrera las secretas y que lo agen
de afagir tres renglas de teulas sobre la porta del
corrador; ítem, que se age de espatllar la secreta
que·s dins la entrada; ítem, la aygüera de la cuyna
de la botiga del General que·s tingue de mudar y
tapar tots los forats de ratas; ítem, que se age de
retirar lo portal de dita botiga tres palms; ítem,
que se age de emblanquir dita botiga y ferrar los
parmòdols se tinguin manaster; ítem, que lo cap
de la scala de dita botiga se age de emblanquir ab
guix y morter; ítem, se age de reparar un forat ab
una paret de baix que dóna en casa lo senyor
Mascaró, ab guix y morter, y adobar las dos aygüeras, que l’aygua vage a la clavaguera gran;
ítem, los aposentos de las botigas se agen de reparar ab guix y morter; ítem, que agen de reparar
las parets que donan sobre al selobert; ítem, que
se agen de rentar los quatre balcons y lo pilar y lo
1767

portal ab vinagre, y rabàtrer las parets que donan
sobre las voltas; ítem, que //3r // se age de netejar
las dos clavagueras, so és, la una que dóna a plassa
y la altra que dóna al corral, y netejar lo pou de ayguas mortas y posar-hi la pedra del colador nova
al lloch que·s la trencada; ítem, que se age de anllosar lo selobert ab llosas ajustadas, las que s’i hagen menester; ítem, al simbori, que s’i age de fer
paret fins lo nexament de la mitja taronja y lo demés fins a la teulada embant; ítem, que se age de
buydar la terra del corredor fora la muralla y la terra de las clavagueras y demés ruhina de casa que
las obras causarà; ítem, se age de enguixar lo sobre del graner gran; ítem, que se age de rebàtrer
los embants que donan en casa lo senyor Ponsich. Et
memoriale operum ligni fabri per me, dictum
Narcisum Gari, repertorum et aestimatorum.
Memorial de las obras necessàrias se an de fer en
la casa del General tocant en lo offici de fuster y lo
que té obligació de fer lo qui enpendrà ditas
obras, és lo següent: Primo, se ha de cobrir lo sinbori a igual de la teulada y se an de posar de tres a
quatre bigas de vet des de la jàcera fins a la paret
de casa lo senyor Ponsich, y traura la aygua que·s
en dita teulada y fer-(h)i una claraboya de quatre
palms a tot quadro y posar-(h)i llatas y lo manaster per dit sinbori; ítem, se ha de reclavar lo porxo
gran y ajuntar las pots que sien més necessaris, y
mudar una dotsena de pots de pollancra y posarlo que estiga bé; ítem, se ha de fer la barana de la
scala de dalt del porxo encabironat per fer anbant; ítem, se ha de mudar una biga de avet a la
barbacana de la teulada y mudar-(h)i totas las
pots y posar-(h)i pots de pi que sien bonas, y lo
que s’i agi manaster en dita teulada y barbacana;
ítem, se ha de guarnir un ambant en lo simbori a
la part de casa lo senyor Ponsich, y posar-(h)i la
fusta serà menester nova; ítem, a la part que baixa
del porxo se ha de posar una baga al forrallat;
ítem, a las dos finestras del graner gran se (h)a de
traure una frontissa de cada finestra y posar-la al
mitg de la finestra, y posar una frontissa gran en
cada finestra, y posar unas pessas que donen la aygua en defora, que no entre en dit aposento, y lo
mateix a las altres dos finestras que donan sobre
los balcons; ítem, lo graner de casa lo senyor
Mascaró que dóna en casa //3v // de dit Mascaró
se ha de posar un pany y fer-hi clau y mudar-(h)i
las guardas y una frontisa ab un finestró; ítem, al
porxo petit se (h)a de mudar una post al sobre;
ítem, se (h)a de posar bé la barbacana de sobre la
teulada que dóna a casa lo senyor Ponsich, y posar-hi la fusta se (h)a manaster, y mudar una biga
de vet en la barbacana y un coll per servar dita
biga; ítem, a la teulada baxa sobre la cuyna se
(h)a de posar una biga de vet que tingui un palm
y mitg palm y quart gruix y que·s posia per junta y
a. a continuació ratllat juntas.
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que·n se traguia los dos que·y són y la matexa
taulada se (h)a de allargar la barbacana y posar-hi
la fusta se age menester; ítem, a la teulada sobre
la cambra nova se (h)a de posar una filada de llatas per allargar la barbacana, y a la cambra del rabost se an de manaster dos o tres pots; ítem, a la
cambra fosca y a la del costat se an de posar algunas frontissas y una clau en un armari; ítem, a la
sala gran se an de adobar los vestiments de las jàceras y mudar dos pots del sostre, y posar-hi tots
los llistons (h)y faltin en dit sostre, y posar-lo bé y
tot que sie nou, y si a las fustas hi ha farda las netegen; ítem, se an de adobar las vantallas y las
frontissas se an manaster a las parts dels balcons,
conforme las que hi són; ítem, al rentador se an
de posar dos pots y al rebost sobre al rentador
una frontissa en una finestra; ítem, se an de reparar tots los golfos y frontissas se agen menester
en ditas portas y finestras de dita casa, y si se’n
troba cap de trancada se age de mudar; ítem, al
sostre de la cuyna que dóna baix s’i an de mudar
tres bigas y una filada de pots de vet fins a la passera; ítem, se (h)a de posar la fusta per lo cubert
de la necessària del corral y fer-(h)i lo sitial; ítem,
se (h)a de farrar la porta del corral y sis palms de
post de roura al rodador y barramentas de baix,
que estigue bé; ítem, se (h)a de fer al portal de la
entrada un rexat de llatas de roura o de trèmol
que tinguen un quart de gruix, ab pany y balda;
ítem, se (h)a de fer una porta ab un portala que·s
prop la porta del vexat y dóna en casa d’en Muns,
ab dos portas de cor de pi, ab pany y clau y golfos;
ítem, se an //4r // de fer unas portas ab un portal
que dóna al celobert de la botiga aont està an
Muns, y se an de posar pots de pi y addobar la patita forana; ítem, se (h)a de fer una porta a la botiga del General de pollancre ab uns balustras
dalt, que quant sia tancada doni claror dintra;
ítem, se (h)a de fer un taulell ab uns parmòdols
plantats a la paret, y a cada parmòdol un peu dret
de roura obrats, y lo taulell ha de tenir quatre
palms y mitg de ampla y vint palms de llarch, las
pots an de tenir mitg quart de gruix de pi o de
pollancre; ítem, se (h)a de fer un taulell y escon
ab calaxos y caxas al escon, ab sos panys y claus,
conforme està trassat ab la taba. Necnon etiam
attestamur et facimus relationem, dicto juramento medio, quare attento per nos respective valore et
stimatione dictarum operum juxta et secundum
nostrum censum et cognitionem ac peritiam respective, scilicet, ego, dictus Jacobus Duran, iudico
fore necessarias ad fatienda opera contenta et specificata in memoriale desuper inserto et per me
formato tercentum quinquaginta aut sexaginta
libras barchinonenses, parum plus vel minus, et
ego, dictus Narcisus Gari, censeo fore necessarias
pro operibus tangentibus offitio ligni fabri sicuti
supra in praeinserto per me formato memoriali

praehabetur fatiendis et fabricandis ducentum libras barchinonenses vel inde circa. Et ne quem
piam super his dubitare contingat has certificatorias litteras sive hoc presens publicum instrumentum exinde fieri fecimus et requisivimus per notarium infrascriptum. Quodquidem actum fuit in
civitate Vici die prima mensis februarii, anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo,
presente et ad haec vocato atque rogato me, Dominico Soler Moner, apostolica et regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi auctoritatibus notario publico Vicensis, infrascripto, et presentibus
etiam Joanne Abadal, botiguerio, cive Vici, et
Celdonio Puig, philosophiae studente, Vici degente, pro testibus ad ita vocatis et rogatis.
Sig+num Dominici Soler Moner, apostolica et regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi
auctoritatibus notarii publici Vici, qui praemissis una cum testibus praenominatis interfuit eaque scribere fecit et rogatus et requisitus signavit
et clausit in fidem.
439r
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Número 254.
Certificha y fas fe jo, lo notari avallescrit, com,
ab acte rebut en mon poder als vint-y-vuyt de
juny mil sis-cents noranta-sis, los nobles senyors
don Ramon Copons y Grimau, don Ramon Copons del Llor, don Francisco Copons y Grimau
y don Carlos Fivaller y de Torres, en Barcelona
populats, administradors de la causa pia instituhida y fundada per lo senyor Garceran de Copons, quòndam, donzell, junt ab lo noble don
Gerònim de Miquel, qui és mort antes de la firma, han fet procura al discret Joseph Llaurador,
notari públic de Barcelona, ab differents poders,
y entre altres per a absòldrer y diffinir qualsevols
censals lluÿts y a caetero lluÿdors, tant en lo preu
com en las pencions y porratas de aquells y de
quiscú de ells hagudas, havedoras, cobrar los
preus y ditas pencions y porratas del cobrat, firmar àpocas, cancel·lar los actes de les creacions y
fer lo demés concernent, ab totas //1v // clàusulas, segons mon estil; y també per a comparèxer
devant dels molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya y, després de haver fetes les degudes diligències, prestar jurament de haver-las fetas y
no haver trobat los actes y qualsevols caucions y
obligacions, ab las renunciacions y clàusulas en
semblants actes posar acostumades llargament.
Y semblantment fas fe jo, dit y avallescrit notari,
com ab altre acte rebut en mon poder a vint-ytres de juliol mil sis-cents noranta-vuyt, lo noble
senyor don Francisco Miquel y Descallar, en
a. certificatòria de procura intercalada entre els folis 438v i
439r del trienni 1698-1701.

a. a continuació ratllat de guix.
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Barcelona populat, altre dels administradors de
dita causa pia, en lloch y per mort de dit don
Gerònim de Miquel, son pare, ha feta procura al
dit don Joseph Llaurador, notari públic de Barcelona, ab los mateixos poders dalt mencionats y
altres. Conforme en dit acte és de vèurer, al qual
me referesch y a tot lo sobredit fas las presents
certificatòrias escritas de mà agena y firmades de
la pròpria. En Barcelona, als 20 de mars 1700.

Lo doctor misser Emanuel Mas y Soldevila.
Mossèn Oleguer Argemir.

Praemissis fidem praebeo ego Joannes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinonae, hic proprio me subscribens calamo.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich capitular de
Vich que vaca per mort del doctor y canonge
Miquel Roca, se proposan:

Per lo lloch de deputat real de Tortosa que vaca
per mort de mossèn Joan Gabriel, se proposan:
Mossèn Joseph Torres, mercader.
Mossèn Joseph Andreu Alaix.
Oÿdors ecclesiàstichs.

Lo doctor Miquel Sallès,
Francisco Curriol,

Número 256.
Senyora.

Per lo lloch de oÿdor ecclesiàstich religiós que
vaca per mort de fra don Gaspar Reart, del orde
de Sant Joan de Hierusalem, se proposan:

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al dia present y avall escrit de deputats
y oÿdors de comptes del tres estaments proposan a vostra magestat los subgectes contenguts
en lo infrascrit memorial.

Fra don Mariano Novell y de Nadal, paborde de
Sant Salvador de Breda.
Fra don Joseph de Vilamala, infermer de Sant
Salvador de Breda.

2r

Oÿdors militars.

Deputats militars.

Per lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Gerona y sots-vegueria de Besalú que vaca per
mort de mossèn Gabriel de Cols, se proposan:

Per lo lloch noble de deputat militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de don
Joseph Meca y de Cardona, se proposan:

Mossèn Pau de Thoar.
Mossèn Domingo de Berenguer.

Don Miquel de Remon y de Tord.
Don Jayme de Cordellas.

Per altre lloch de oÿdor militar de la matexa vegueria, que vaca per mort de mossèn Joseph de
Magarola, se proposan:

Per lo lloch de deputat militar de dita vegueria
de Lleyda y sots-vegueria de Pallàs que vacà per
mort de mossèn Joseph de Paguera y Vilana, se
proposan:

1v

} canonges
de Vich.

Mossèn Joan de Ballaró.
Mossèn Anthon de Abril.

Mossèn Francisco de Rocabertí y de Pau.
Mossèn Francisco Moner y de Bassedes.

Per lo lloch de oÿdor militar la vegueria de Cervera que vaca per mort de mossèn Onofre Siscar
y Gravalosa, se proposan:

Deputats reals.

Mossèn Pau Ignasi Dalmases y Ros.
Mossèn Nicolau de Sanyoan y Llobregat.

Per lo lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Joseph Melich, se proposan:

Per altre lloch de oÿdor militar de la matexa vegueria, que vaca per mort de mossèn Onofre
Monserrat y Marlès, se proposan:

Lo doctor misser Ignasi Uguet, insiculat a oÿdor.
Mestre Balthasar Barceló, també insiculat a oÿdor.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de misser Martí Figuerola, se proposan:
a. memorial intercalat entre els folis 442v i 443r del trienni
1698-1701.
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Mossèn Joseph de Viladomar y de Foix, de la
vila de Berga.
Mossèn Joseph Giblé, de la mateixa vila.
2v

Oÿdors reals.
Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca
per mort de misser Francisco Stalella, se proposan:
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Per lo lloch real de assessors y advocat fiscal que
vaca per mort del doctor misser Martí Figuerola, se proposan:

Mossèn Felip de Quintana y Fàbregas.
Mossèn Joachim Vives y de Ximenes.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per munta del doctor misser Ignasi Uguet
de oÿdor a deputat, se proposan:

Lo doctor misser Joseph Llopis, de present deputat real.
Lo doctor misser Emanuel Peyró.
Lo doctor misser Joseph Bullfarines.

Lo doctor misser Francisco Bassols.
Lo doctor misser Joseph Bosch y Talavera.

Bolsa de donador de ploms.

Per lo lloch de oÿdor real mercader de Barcelona que vaca per mort de mossèn Pau Lledóa, se
proposan:

Per lo lloch militar de donador de ploms que
vaca per mort de don Joseph Meca y de Cardona, se proposan:

Mossèn Francisco Font.
Mossèn Francisco Mascaró.

Don Joan de Olmera y Bianya, de present oÿdor militar.
Don Joan de Olmera y Razet.
Mossèn Francisco de Junquer y Collferrer.

Per altre lloch de oÿdor real mercader de Barcelona que vaca per aver mudat de estat de mercader a cavaller mossèn Juan Lapeyra, se proposan:
4v

Mossèn Joseph Aparici.
Mossèn Balthasar Massana.

Mestre Onofre Figueras.
Mestre Joseph Fornés.
Mestre Joseph Jaumar.

Per lo lloch de oÿdor real de Gerona que vaca
per mort del doctor misser Narcís Vilar, se proposanb:

Bolsa de regent los comptes.

Mossèn Francesch Rocha y Sitjar.
3r

Per lo lloch real de regent los comptes que vaca
per mort de mossèn Joseph Melich, se proposan:

Dat en Barcelona, als XXXI de mars MDCC.
Don Aleix de Miravall. Clement de Solanell y
de Foix. Doctor Joseph Llopis. Don Joan de
Olmera. Rafel de Nadal. Joseph Boer. Deputats
y oÿdors de comptes del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residints.

Mossèn Joseph Llopis, de present diputat real.
Lo doctor misser Emanuel Peyró.
Lo doctor misser Joseph Bullfarines.
Per altre lloch real de la mateixa bolsa que vaca
per mort de Joan Gabriel, se proposan:

Locus + sigilli.

Mossèn Joseph Boer, de present oÿdor real.
Mossèn Joseph Aparici.
Mossèn Narcís Delàs.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
5r
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Per lo lloch real de la mateixa bolsa que vaca per
mort de Joan Gabriel, se proposan:

Bolsa de exactor.
Per lo lloch real de exactor que vaca per mort de
mossèn Joseph Melich, se proposan:

Número 257.
Senyorc.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al dia present y avall escrit en las bollas
dels officis de la casa de la Deputació de dit General proposan a vostra magestat los subgectes
contenguts en lo infraescrit memorial.
Bolsa de assessor y advocat fiscal.
a. a continuació ratllat mercader.
b. a continuació ratllat mossèn Francesch Roch y Sitjar.
c. memorial intercalat entre els folis 442v i 443r del trienni
1698-1701.
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Mestre Onofre Figueras.
Lo doctor misser Anthon Salvador.
Mestre Anthon Morell.
Bolsa de receptor de la bolla.
Per lo lloch militar de receptor de la bolla que
vaca per mort de mossèn Joseph Meca y de Cardona, se proposan:
Don Julià Climent de Solanell y de Foix.
Mossèn Climent Senespleda de Solanell.
Don Joseph de Móra y de Solanell.
Per lo lloch real de la mateixa bolsa que vaca per
mort de mossèn Joseph Melich, se proposan:

Mossèn Joseph Boer, de present oÿdor real.
Mossèn Joseph Aparici.
Mossèn Narcís Delàs.

444r
/1r

Diea quarta mensis aprilis anno a Nativitate
Domini millesimo septingentesimo. Barchinone

Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes.

Ego Franciscus Nadal, agricola villae de Vilalle(r),
vallis de Barrabes, diocesis Ilerdae, nunc Barchinone repertus, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et
cetera, vos magnificum Jacobum Carrera, infansonum nunc Barchinone populatum, his presentem,
ad, videlicet, pro me et nomine meo uti tabulario
qui sum pro Generali Cathaloniae dictae villae de
Vilalle(r) comparendum et interessendum coram
illustrissimo et fidelissimo concistorio illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum
domus Deputationis dicti Generalis Cathaloniae
aut alibi ubi expediat ibique in manu et posse dictorum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum renundiandum et resignandumb pure, libere et // 1v // simpliciter dictum
meum offitium tabularii dictae villae de Vilalle(r) dictamque renuntiationem admitti pettendum dignarentur, et pro inde supplicationes
quascumque, tam verbo quam in scriptis, personis
quas expediat dandum, offerendum et praesentandum et eas decerni petendum, et ob inde instrumenta et deliberationes quascumque quae in
praemissis et circa ea fieri sint necessaria fatiendum, instandum et requirendum. Et demum, et
cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non
revocare, et cetera, sub bonorum meorum omnium
obligatione, et cetera. Actum, et cetera.

Per lo lloch militar de escrivent ordinari de regent los comp- // 5v // tes que vaca per mort de
don Joseph Meca y de Cardona, se proposan:
Mossèn Climent Senespleda de Solanell.
Don Melcior de Rovira.
Don Joseph de Móra y de Solanell.
Per lo lloch real de la mateixa bolsa que vaca per
mort de mossèn Joseph Melich, se proposan:
Mestre Ramon Barba.
Lo doctor misser Sagimon Bas.
Lo doctor misser Aleix Fornaguera.
Per altre lloch real de la mateixa bolsa que vaca
per mort de Joan Gabriel, se proposan:
Lo doctor misser Joseph Cormellas.
Lo doctor misser Gerònim Sellarès.
Lo doctor misser Gabriel Escardó.
Bolsa de síndich.
Per lo lloch real de síndich que vaca per mort de
Joan Gabriel, se proposan:
Mossèn Joseph Llopis, de present deputat real.
Lo doctor misser Emanuel Peyró.
Lo doctor misser Joseph Bullfarines.
6r

Testes sunt Didacus Famades et Morell ac Josephus Llobet, scriptores Barchinonae, ac Bonaventura Gali, notarius apostolicus, qui, et cetera.

Bolsa de assessors y advocat fiscal de la visita.

In quorum propria manu scriptorum fidem et testimonium ego Bonaventura Gali, appostolica auctoritate notarius publicus Barchinonae vice et loco
discreti Hieronymi Gali, appostolica atque regia
auctoritatibus notarii publici Barchinonae, patris
mei, infirmantis, apud quem predicta recepta fuere, hic me subscribo et de licentia mihi aliter impensa per illustrem regentem vicariam Barchinonae
meum quo in claudendis utor appono sig+num.

Per lo lloch de assessors y advocat fiscal de la visita que vaca per mort del doctor misser Francisco Stalella, se proposan:
Lo doctor misser Joseph Cormellas.
Lo doctor misser Joan Francisco de Masdéu.
Lo doctor misser Gerònim Sellarès.
Dat en Barcelona, als XXXI de mars MDCC.
Don Aleix de Miravall. Clement de Solanell y
de Foix. Doctor Joseph Llopis. Don Joan de
Olmera. Rafel de Nadal. Joseph Boer. Deputats
y oÿdors de comptes del General del principat
de Cathalunya en Barcelona residints.

Número 258

445r
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Locus + sigilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 259.
Certifichc lo baix firmat que he vistos los llibres
de Vàlues y de Concerts de la present casa de la
Deputació, ahont estan continuats los debitors
a. procura intercalada entre els folis 443v i 444r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat dictum.
c. certificatòria intercalada entre els folis 444v i 445r del
trienni 1698-1701.
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ta la obra dos mil claus, malls, valen quatre sous.
Ítem, per los panys, claus y relladas y golfas de ditas portas y finestras, set lliures. Ítem, per lo que
se ha de fer de dita obra dotse doblas, dich sexanta lliuras. Las quals partidas que en una summa
són de cent vuyt lliures, dotse sous, salvo error de
comptes, barcelonesas corrents, judican necessarias per fer-se ditas obras. De quibus et cetera.

del General, y en ells no consta que Joan Francisco Nadal, tauler de Vilaller, dega quantitat alguna al General. Del aposento del racional, als
XVI de abril MDCC.
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional.

474
/1r

Testes sunt Josephus Bayri et Raymundus Granes,
ambo panifici Podiceritanii.

334
Diea decima octava mensis aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo, Podiceritani.
Nicolau Labró, mestre de cases y fuster de la vila
de Puigcerdà, en forsa del jurament per ell prestat en lo ingrés de son offici, ha fet relació que de
ordre y a requiriment del molt reverent Ramon
Mosses, prevere y doctor en Theologia, official
ecclessiàstich de Cerdanya y deputat local del
General en la estació y col·lecta de Cerdanya, ha
mirat y regonegut y visurat lo estat en que la casa
del General de dita col·lecta, scituada davant la
plassa Major de la present vila, se troba. Y que en
ella se han de fer las obras necessàrias devall scritas, y que per ellas se ha de menester y gastar lo
següent: Primo, per reparar lo llosat de dita casa
se ha menester setse canas de llosa, que a rahó de
vuyt sous y tres per cana, val sis lliures, dotse
sous. Ítem, quatre càrregas de posts a una lliura,
quatre sous càrrega, val quatre lliures, setse sous.
Ítem, cent claus de llosa, a sis diners quiscun, dos
lliures, deu sous. Ítem, sis cabirons a set sous y sis
diners quiscun, dos lliures, sinch sous. Ítem, tres
tampas faltan en las finestras del aposiento més
alt de la part de ponent y una tampa a la porta del
mateix aposiento ab sa ferramenta. Ítem, dos
tampas de finestra en lo aposiento del segon sostre de la part de ponent, ab sa ferramenta. Ítem,
dos tampas grans de finestras en //474/1v // lo
aposiento més alt de part de la plassa ab sa ferramenta. Ítem, per reparar lo sostre del mateix
aposiento per una càrrega, posts, una lliura, quatre sous. Ítem, per una tampa de finestra gran en
lo aposiento del sostre de la part de la plassa y una
tampa ab sa ferramenta. Ítem, per adobar la sala
del consistori tres càrregas de posts, valen tres
lliures, dotse sous. Ítem, dos tampas de portas
dels aposientos a peu pla de la plassa y grahons de
escala; ditas tampas de portas y finestras, y grahons per càrregas, ports, valan quatre lliures, setse sous. Per fer las serreras del llosat y adobar las
parets y altres reparos, divuyt càrregas de calç, a
quatre sous la càrrega, valen quatre lliures, un
sou. Ítem, las carretadas de arena, a tres sous la
carretada, valan una lliura setse sous. Ítem, per to-

In quorum manu propria scriptorum fidem
//s.n.r // Dominicus Marti et Aldran, auctoritatibus appostolica et magnificum consulum presentis villa Podiceritanii regio eis attributo privilegio, nottarius publicus et collegiatus eiusdem
villa, scriba que curia et consistorii deputacionis
localis in stacione et collecta Ceritania hic me
subscribo et meum solitum artis nottarie requisitus appono sig+num.

s.n.r

a. relació intercalada entre els folis 473v i 474r del trienni
1698-1701.

1772

Nosaltresa, fra Climent de Solanell y de Foix,
paborde de Àger, del real monastir de Santa
Maria de Ripoll, del orde de Sant Benet, don
Aleix de Miravall y lo doctor micer Joseph Llopis, ciutadà honrat de Barcelona, deputats del
General del principat de Catalunya, fra Rafel de
Nadal, sagristà major de dit real monestir Ripoll, oÿdor de comptes ecclessiàstich de dit General lo militar y real absents del consistori, deputats y oÿdors de comptas del General del
Principat de Catalunya, en Barcelona residints,
als il·lustríssim y reverendíssim molt il·lustres y
reverendíssims il·lustres y reverents senyors archebisbes, bisbes, Capítols de las iglésias cathedrals y col·legiadas, abats, pabordes y convents
de qual òrdens y religions que sien y altres qualsevols personas en qualsevol dignitats, càrrechs
y ofissis constituhidas y constituhidores en lo
present principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, als quals las presents pervindran, seràn presentades o vindran a sa notícia, salut y pròsperos successos. Lo procurador
fiscal del General, zelant la observança de las
Generals constitucions de aquest principat de
Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya,
drets y privilegis de aquells, y desitjant evitar las
contrafaccions, violacions y prejuducis que˙s cometen en aquelles, y aquells, majorment en las
provisions de las dignitats, canonicats, prebendas, rectorias, pensions, officis, beneficis ecclessiàstichs de dits aquestos Principat y comptats
se acostuman algunas vegadas, així per inadvertència com altrament, ab dol y frau dels cona. requisició intercalada entre els folis 473v i 474r del trienni
1698-1701.

certs, donar, conferir y concedir-se a personas
no naturals ni nades o nadiues dels dits present
Principat y comptats, ans bé, forasteras y estranyas de aquells, restant així las ditas generals
constitucions, drets y privilegis frustrades, lesses
y prejudicades, nos ha representat en nostre
consistori las ditas contrafaccions, violacions y
prejudicis y suplicat ésser-li concedit remey per
evitar ditas contrafaccions, violacions y prejudicis convenients, lo que considerant, avem deliberat fer presentada, intimada y notificada a
vostra senyoria il·lustríssima, senyorias y
mercès, la monició, exortació y requisició per lo
magnífich advocat fiscal de dit General, de orde
y manament nostres feta y posada en deguda
forma, del thenor següent. No obstant que en
diferents constitucions de aquest Principat de
Cathalunya col·locades sots lo títol «Que los estrangers no pugan obtenir officis, ni beneficis
eclessiàstichs en Cathalunya» ha disposat que
ninguna persona que no sia verament natural
del principat de Cathalunya y comptats de Rosselló y Cerdanya y nada en aquells puga obtenir
en dits Principat y comptats officis ni beneficis
ecclessiàstichs, ni altres prebendas, dignitats ni
pensions, han tingut notícia los senyors diputats y oÿdors de comptes del dit Principat que
alguns senyors archebisbes, bisbes, prelats y Capítols de iglésias, cathedrals y col·legiades del
present Principat y comptats haurien provehit
algunas dignitats, canonicatsm rectorias, prebendas, beneficis curats y simples y donat algunas pensions en favor de personas forasteras que
no són nadas ni nadiues de dits Principat y
comptats contrafahent a ditas constitucions en
molt gran dany y prejudici dels mateixos Principat y comptats y dels naturals de aquells, los
quals, per ocupar los beneficis eclesiàstichs personas forasteras dexan ells de ser provehits en
aquells. E com a dits senyors deputats y oÿdors
specte per rahó de sos càrrechs y officis procurar
per tots los camins possibles la observansa de ditas constitucions que són estades fetes per la
magestat y la Cort General en que entrevenen
las personas del estament eclessiàstich y demés
estaments ab gran acord y per a benefici dels
dits Principat y comptats. Per ço, los dits senyors deputats y oÿdors a cauthela que danyar
no pot en execucció de la deliberació en son
consistori feta lo dia present notifica a vostras
senyorias il·lustríssimas, senyorias y mercès, respective las ditas constitucions y la contrafacció y
violació que farian a ellas, en fer qualsevol manera de provisió de ditas dignitats, canonicats,
rectorias, prebendas, beneficis y officis ecclessiàstichs, axí curats com simples y en concedir y
dar pensions ecclessiàastichas en favor y a personas forasteras que no fossen verament naturals y
nadiues dels dits present Principat y comptats. Y
no res menys requereixen a vostras senyorias
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il·lustríssimas, senyorias y mercès respective que
de ninguna manera provehescan en ocasions de
vagants ditas dignitats, canonicats y rectorias,
prebendas, officis ni beneficis eclesiàstichs ni
concedescan ni donen pensions algunas ecclessiàstichas en favor a personas que no sian vera y
no ficsament nadas o nadiues de dits aquest
principat de Cathalunya y comptats de Rosselló
y Cerdanya. Altrament protestan a vostres senyories y mercès del rompiment y violació de
ditas constitucions y de las penas imposadas
contra los qui no las observan. Y no res menys
de que en las habilitacions en avant fahedoras
de las personas que han de concórrer deputats y
oÿdors de comptes del present Principat seràn
vostras senyorias y mercès fets inhàbils, attès
que contrafan a ditas constitucions y així no són
personas hàbils per a que·s puga confiar, las que
han de fer observar, y així bé seran fets inhàbils
de tots y qualsevols officis y beneficis de dit General. Y també protestan de que per tots altres
camins que de dret y justícia seran permesos
procuraran lo reparo de ditas constitucions fent
tots los procehiments que per alcansar aquest fi
seran necessaris fins alcançar lo y finalment del
prejudici que per dita rahó patirà lo general de
Cathalunya, requirens, et cetera. E nosaltres,
attès que los representat y suplicat per dit procurador fiscal ve en observança de ditas generals
constitucions, drets y privilegis de ditas senyorias y mercès repective, la dita y preinsertada
escriptura de monició, exortació y requeriment
de dit procurador fiscal del dit General per rahó
de la observansa de ditas generals constitucions,
drets y privilegis de dits aquestos Principat y
comptats dalt insertades. Y exortam y requerim
a vostras senyorias y mercès respective que observen y observar fassen lo que en ella està contengut. En fee y testimoni de las quals cosas manam fer feta y expedida la present per nostre
escrivà major y secretari del dit General. Dat en
Barcelona, als XVII de abril MDCC. Fra Climent
de Solanell. De mandato. Dictorum admodum
illustrissimum et fidelissimum dominorum deputatorum et auditorum computorum expedivit.
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva maioris Generalis Catalonia.
Die vigessima aprilis, millessimo septingentessimo, Gerunda. Intitulata in mea Francisci Rennau, auctoritate regia notarius et scriba curia
regia Gerunda, a domino dicta curia creato non
auctoritate admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum
computorum presentis Cathalonia principatus,
nottarius et scriba officii generalis deputacionis
localis civitatis et collecte Gerunde, infrascripti,
et testium videlicet reverendi Gasparis Rovira,
presbiteri, et Francisci Fages, de familia inferitis,
nominando reverendissimi domini Gerundensis
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episcopo ad hec vocatum, presencia et audiencia
venerabili Ignacius Payes, procurator fiscalis generalis Deputacionis localis civitatis et collecte
Gerunde, constitutus personaliter coram et ante
presenciam illustrissimi et reverendissimi domini
Don Joannis Michaelis de Taverner Rubi per
Sancta Sedis apostolica gracia episcopi Gerundensis, de concilio sua magestatis et illius cancellariis, in presenti principatus Cattalonia, in
dicto palacio episcopali Gerundensis, personaliter
reperti et exhistentis, qui dicto domine eisdem
illustrissimo et reverendissimo domino episcopo
obtulit et presentavit et seu verum per me, dictum
et infrascriptum nottarius offeri, presentari, intimari et notificari petiit instavit et requisivit retroscriptas presentes requisitorias literas, ad effectus in eisdem expressos illas ipsi legendo de illis
proveriori dictarum litera presentacione ipso
illustrissimo et reverendissimo domino Gerunde
episcopo, ad instanciam et requisicionem dicto
Ignacii Pages, dicto nomine tradendo et liberando copiam. Quam recipiens, verbo respondendo
dixit «que se las té per presentades». De quibus
dicti Ignacius Pages requisivit instrumentum
confici que fuerunt acta Gerunde, anno, mense,
die et loco quibus supra; presentibus me, dicto escriba, et pro testibus superius nominatis, et cetera. De inte autem adveniente, die vigessima sexta
dicte supradictorum mensis aprilis, et annum
milessimi septigentessimi, in mea, dicti Francisci
Rennau, notarius et scriba prefati, et testium videlicet reverendorum Petri Anthonii Rahola et
Bernardi Terme, presbiter beneficiatorium ecclessia sedis Gerunda, ad hec vocatum et rogatorum presencia convocatum et rogatum admodum illustri capitulo canonicorum dicta ecclessia
sedis Gerunde, intus thesaurariam dicti ecclessia,
ubi dictum capitulorum solitum est convocari et
congregari in qua siquidem convocacione et congregacione, erant presentes canonici infrascripti
et sequentes: illustres et admodum reverendi Domingo de Reig, vicarius generalis officialis, illustrissimi et reverendissimi domini don Joannes
Michaelis de Tavarner et Rubi, Dei et Sancta
apostolica gracia episcopi gerundensis, de concilia
sua magestatis, et illius concilliarius in presenti
principatu Cathalonia, et cetera, presidens dicto
capitulo Joannes Christophorum Pages, Agustinus Prats, Hyeronimus Quintana, Baudilio
Prats, Michael Viader, Joannes Lligada, doctori
Gayetano Ferrer, Franciscus Roig, Josephum
Sala Amat, Christophorum Rich, Ignacius de
Nadal, Jacobus de Ciurana, Josephus Ramoneda, Raphael Sastre, Josepho Pi, Narcissus de Font,
Thomas Regas, Petrus Perramon, Sixtus Viray,
don Carlos Vinet, Christophorus Rich, Laurencius Escofet et Josephus Canta, omnes canonicorum dictum capitulum predictum, tanquam
maior et senior pars canonicorum illium facientes et celebrantes venerabili Ignacius Pages, pro-

curator fiscalis generalis deputationis localis Gerunda, sub invocacionis et congregacionis predicte, in quo dictum admodum illustre capitulum
convocatum et congregatum erat, et coram dictos
admodum titulo ut prefertim in dicto loco congregacionis eshisti, obtulit et presentavit, et seu
verino per me, dictum et infrascriptum scribam,
offerri et fecit, petiit, instavit et requisivit, retroscriptas requisitoria literas as effectus in eiusdem
expressos cuiquidem dictarum literarum predictum admodum illustrium capitulum primo sibi
vel pro eo dicto admodum fra Francisco de Puig,
vicario generali et officiali de gremio et presidenti in dicto capitulo tradita copia illarum dictum
admodum illustri capitulum per organum dicti
admodum illustris Francisci de Puig, vicariis generalis prefati, presedentes in dicto capitulo, dixit «que se las té per presentadas». De quibus
dicti Pages, dicti requivisse instrumentum confieri fuerunt acta Gerunda in loco convocacionis
predicta presentibus die dicto et infrascripto nottario et scriba et pro testibus supperius dominatis
ad ista vocatis, et cetera.
In quorum fidem ego idem Franciscus Ronnau,
nottarius et scriba prefatus, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.
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272
Diea lune, vigessima sexta mensis octobris, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo tercio.
Ego, Paulus Bosch, utriusque iuris et philosophia
doctor, presbiter, in eclesia sedis Barchinona beneficiatus, ut obtinens beneficium nuncupatum
custodiis ordinariis Generalis Catalonie porta
maritima uius presentis civitatis, dicto nomine
citra revocacionem, et cetera. Gratis, et cetera.
Constituo et ordino procuratores meos certos, et
cetera. Ita quod, et cetera. Vos, Mariani Puig, viduam relictam in ultimis nubtiis Isidri Puig,
quondam, currituris auris, civis Barchinone, dominam Mariam Campllonga et Bosch, uxorem
Josephi Campllonga, medicina doctoris, sororem
meam, doctorem Josephum Vilardaga, presbiterum et insanctorum catedralis ecclessia presentis
civitatis, honorable Paulum Bosch, aromatarium, civem Barchinone, patrem meum, Jacobum Oliver, negociatorem, et Salvium Mallol,
curritorem auris, cives Barchinone, scilicet dictum honablem Paulum Bosch, presentem, ceteros
vero absentes et quemlibet vestrum //490/1v // insolidum ad ut pro me et nomine meo iamdictum
a. procura intercalada entre els folis 489v i 490r del trienni
1698-1701.

officium custodis ordinarii cum omnibus iuribus
et pertinenciis suis universis, de manibus et posse
admodum illustrium dominorum deputatorum
et auditorum computorum eiusdem Generalis
presentis Catalonia principatus, qui nunch
sunch sunt et pro tempore fuerint in favorem persone vobis dictis procuratoribus meis constitutis,
et alteri vestrum insolidum benevissa, pure, libere
et simpliciter et absque ulla condicione resignandum, renunciandum et cessionem recipi et mitti
provideri petendum, suplicandum et obtinendum iuxta formam generalium constitucionum
presentis Catalonia principatus, capitulorum
et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et
observanciam dicti Generalis. Ita et taliteque hic
in cuius favorem dictum officium resignatum et
cessatum fuerit de eodem officio iuribus et pertinenciis illius valide provideri mandetis cum
omni iuriis plenitudine et effectum, et inde instrumenta quecumque ad predicta necessaria, et
quomodo libet opportuna, vobisque benevissa, faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum, nech non quascumque suplicaciones
opportuerit iam verbo quam in scriptis offerendum, porrigendum et presentandum et demum,
ac generaliter, et cetera. Ego enim, et cetera. Promito habere rattum, et cetera. Minimeque revocare sub bonorum meorum omnium obligacione,
et cetera.
Testes sunt Petrus Casas, sutor, et Anthonius
Monter, barraterius acus, Barchinone cives.
In quorum licet calamo alieno scriptor, fidem
ego, Joannes Ribes, civis honoratus et apostolica
atque regia auctoritatibus nottarius publicus
Barchinone, hic me subscribo et meum quo utor
appono sig+num.
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274
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo, die vero vigessima mensis maii eiusdem anni intitulata, in
presencia reverendi Joannis Codina, presbiter,
beneficiati parrochialis ecclessia presentis villa
Cervera, diocesis Celsone, et Ambrosii Copons,
scriptoriis eiusdem villa, testium ad hec vocatorum et assumptorum Isidrus Minguella, faber
lignarius, et Anthonius Camorera, domorum
magister, eiusdem villa, maiores vigintiquinque
annorum, medio iuramento per ipsos prestito, in
manu et posse magnifici Josephi Montaner et
Aleix Burget, honorati perpiniani et notarii publici in dicta presenti villa populati, deputatis loa. relació intercalada entre els folis 496v i 497r del trienni
1698-1701.
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calis Generalis estacionis et collecte dicta presentis
villa, fecerunt relacionem, dicto Christoforo
Nuix et Compte, notario publico eiusdem villa,
uti substitutus mei, Joannes Montaner, appostolica atque regia aucthoritatibus nottarius publici
in eadem presenti villa populati, scriva generalis
dicta deputacionis localis estacionis et collecte dicta presentis villa infrascripti, personaliter reperto
in studio domorum mearum infrascripti nottario in iamdicta presenti villa, in vico maiori,
illius in hunc qui sequitur modum: «So és, que
ells, per orde de dit magnifich deputat local, tenint-lo en carta dels molt illustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya, la data
de la qual fonch en Barcelona als vuyt del corrent, se són conferits en la casa del General de
dita vila. Y per ells, ven vista, mirada y regoneguda, judiquen en dita casa y ha a fer les obres
necessàries següents, y per elles és menester invertir-s˙i les quantitats avall scrites, // 497/1v //
so és, per les tocants al offici de fuster: Primo, se
ha de fer dos respatllés per la estància de ont se
despachen los negocis del General, y una taula
per a escriurer. Ítem, se han de fer dos portes en
las estancies y a la entrada de dita casa y al celler
y pastador. Ítem, se ha de fer una porta que hix
de la casa al hort que serveyx de tanca per dita
casa. Ítem, altra porta per lo corral de dita. Ítem
altra porta a la eixida del ort a la barbacana.
Ítem, se han de fer tres portes a tres estàncies
que·y ha al quarto de la part de dins. Ítem, altra
porta a la secreta. Ítem, dos finestres al aposiento de lo tarrat. Ítem, se han de fer dos portes y
una finestra a la paret, per tan que de les altres
cases no puguen entrar en dita casa. Ítem, se
han de fer uns bastiments y porta per lo armari
de la sala. Per totes les quals coses, entre fusta,
claus, barrane y mans del mestre, són menester
sexanta-vuyt lliures de moneda barcelonesa,
poch més o menos. Y les tocants al offici de
mestre de cases: Primo, per la teulada, sinchcentes teules, que valen set lliures. Ítem, per
resseguir les taulades y per fer batiment les tortugues, entre los batums y les mans del mestre,
quatre lliures, catorse sous. Ítem, per vint canons per la canonada de la cisterna, per haver˙i
antes pedra y estar ja rompuda, entre compra y
mans del mestre per posar-los, quatre lliures.
Ítem, per les dos-centes rajoles per enrrejolar lo
tarrat, y mans del metre per posar-les, onse lliures, setse sous. Ítem, per tornar un tros de paret
mestra, que sens veurer lo fonament se judique
costarà. Ítem, lo adobar un aposento al costat
de dita paret per mans del mestre, quatre lliures.
Ítem, al mestre per tornar les parets a la //s.n.r //
secreta, quatre lliures. Item, per sospedrar la paret del terrat y tornar un tros de volta, dos jornals a un mestre y un manobre, dos lliures.
Ítem, per vint portadores de cals, sinquanta
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mitgeres de guix, cent trenta càrregues de arena, aygua y pedra entre ports y compra, trentasinch lliures, deu sous. Ítem, per quatre bigues
ab dos dotsenes de llates per la teulada, entre
ports y compra, dotse lliures y setse sous. Ítem,
per a redressar los sales y dos aposentos, junt
posar les portes y finestres, vuyt jornals per un
mestre y manobre, vuit lliures. Ítem, per posar
les bigues en dita teulada, un dia un mestre y un
manobre, una lliura. Les quals quantitats juntes
prenen suma de noranta-quatre lliures, setse
sous. Y dites quantitats judique dit mestre de
cases són menester en dites obres, poch més ho
menos.» De qua relacione illico dicti Minguella
et Camorera petierunt instrumentum publicum
confici, et cetera. Que fuerunt acta, et cetera.

viennent negun auxque’ls on ne cause aucun
trouble au contraire je leur rend toujours tous les
services qui depend de moy pour la seureté, et la
liberté de leur commerce. J’ai chonneur destre
avec beaucoup de respecte. Monseigneur. De vostre altesse serenissime. Je tres humble et tres obeissant serviteur. A Perpignan le 15 may 1700.
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Je prens la liberté denvoyer a vostre altesse serenissime une requeste qui ma esté presenté par un
marchand de cette ville, par la quelle je expose
que les commis de la soraine de Barcelone ont says
y a son associé huit pieces de quatre pistoles, une
pistole, une piastre et demie et quelques reaux
monnoye d’Espagne, provenant de marchandises
qui˙l avoit vendre // 498/2v // au dit Barcelonne
et qui’l vouloit employer et acheter d’autres merchandises dans cette ville pour les faire transporter ici. Je suplie vostre altesse serenissime, monseigneur, davoir la de faire rendre bonne justice
a ce marchand du mesme maniere qu’o en agit
ici pour les autres marchands de Catalogne qui’y
a. billet i carta intercalades entre els folis 497v i 498r del
trienni 1698-1701.

a. procura intercalada entre els folis 498v i 499r del trienni
1698-1701.

275.
Remitoa a vuestra señoría el memorial adjunto
de Raymundo Bousac, que he recivido con la carta que también acompaño del lugarteniente general del rey christianíssimo en la provincia de Rossellón, para que, enterado vuestra señoría de su
contenido, sobre haver quitado en la puerta de la
Mar desta ciudad a Galderic Dauder 33 doblones, piastra y moneda y 13 u 14 de plata, todo en
especie, haga vuestra señoría reconocer el hecho y
en su inteligencia dé aquella providencia que pareciere a vuestra señoría justificada y a mí el aviso de ello. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, y mayo 31 de 1700. Jorge Landgrave de Hassa.
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Diea sabbati, quinta mensis junii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo, Barchinone.
Ego, Franciscus Badia, sacerdos Societatis Jesu,
rector collegii Beata Marie de Bellem dicta Societatis Jesu, presentis civitatis Barchinone, dicto
nomine, citra revocacionem et cetera, gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos, reverendissimus Isidorum Costa, sacerdotem dicta societatis
Jesu, et Joannem Baptistam Subila, coadjutorem
temporalem eiusdemm societatis Jesu, scilicet vos,
dictum Hermanum Jubila, et alterum vestrum
insolidum itaquod proprietatis, et cetera. Ad videlicet, pro me et nomine meo, comparendum in
consistorio illustrium et fidelissimo dominorum
deputatorum et auditorum computorum presentis Catalonia Principatus et ibi faciendum et
prestandum et ibi // 499/1v // in animam meam
in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum me non habere
copiam auctenticam instrumenti originali creacionis ubi descendit quadam pars censualis, precii centum et quadraginta solidorum Barchinonem, quod singulis annis, die decima tercia
mensis novembris, habebam dictor nomine et recipiebant super dicto Generali Cattalonia, et
fuit ipsum extractum extraccione cesualium dicti Generalis Catalonie facta in anno millessimo,
sexcentessimo octuagessimo quarto, seu alio termino, et fecise debitas diligencias in perquirendo
dictam copiam auctenticam et nullatemus eam
invenisse. Et pro inde quascumque supplicaciones, tam verbo dictis in scriptis, computorum, et
aliis quibuscumque quibus expediat, dandum
et presentandum, et eas decretari sive subsignari
faciendum et instandum, quatenus expediatur
certificatoria conveniens pretacionis dicti iuramenti. Et pro his instrumenta quecumque faciendum et prestandum et demum, et cetera.
Promito habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Testes sunt Andreas Guiem et Andreas Bayona, ambo philosophia professores, Barchinone degentes.

In quorum fidem et testimonium premissorum
alieno calamo scriptorum ego idem Joannes Montaner, nottarius et scriba de supermemoratus, hic
me subscribo et meum quo utor appono sig+num.
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278.

Monseigneur.
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pendencia et non invenisse nech scisse ubi sunt,
quod quidem censuale fuit in sortem abstractum
die trigessima prima mensis iulii anno millessimo sexcentessimo octuagessimo sexto, promitere
que dictis domini deputatis et computorum auditoribus quis si in futurum aparverint eis trademus dicta sua dominacionis sub bonorum dicti
monasterii obligacione. Et pro hiis et eorum ocasione quecumque iuramenta ac instrumenta
inde necessaria et oportuna faciendum et prestandum instandumque et requirendum, et demum per nos, enim dicto nomine et cetera, // non
revocare et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt
Pacianus Cantamerla, flaquerius, civis, et Raymundus Pla, ... Barchinone.

Premissis fidem ego Franciscus Serra, apostolica
atque regia auctoritatibus nottarius publicus
Barchinone, hec proprio scribens calamo.
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281.
Diea dominica decima septima mensis januarii,
anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo Barchinone.
Nos domna Eulalia Vilar et Mongay, Dei et Santa Sedis appostolica gracia abbattissa monasterii
Sancti Anthonii et Sancta Clara, ordinis sancti
Benedicti, presentis civitatis Barchinone, domna
Maria Despujol, priorissa, domna Marina Falco,
subpriorissa, domna Maria Aragall, domna Mariangela Foix, Paula Ximenis, domna Guiomar
Planella, domna Geronima Dosay, domna Angela Despujol, domna Maria Montaner, domna
Catarina Areny, domna Hipolita Nadal, domna Theresia Novell, domna Jacinta Codol, domna
Gertrudis Monfar, domna Sussanna Pons y
Sacosta, domna Theresia Santjoan, domna Theresia Padellas, domna Joanna Matta, domna
Theresa Dusay et domna Magdalena Dusay, omnes moniales professa dicti monasterii, convocata
et congregata de mandato dicta domina abbattissam ad sonum campaneut moris est in rexia locumtoris quod // 501/1v // est subtus abbatiam
dicti monasterii, ubi alias pro similibus aliis que
auctoritatis et negociis dicti monasterii solite
summus convocari et congregari, tanquam
maiores sanior pars, et cetera, habita racione absencium, et cetera, dicto nomine, gratis, et cetera.
Constituimus et ordinamus procuratorem nostrum seu verius dicti monasterii certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, reverendum Passianum
Saborit,
presbiterum,
Barchinona
residentem licet absentem, et cetera. Ad videlicet
pro nobis seu pro dicto monasterii comparendum
dicti consistorii admodum illustrium et fidelissimorum domini deputatorum et auditorum computorum Generalis Catalonia et ibi in animam
nostram et eius sancta quatuor Evangelia iurandum, fuisse complissimas diligencias in archivo
dicti monasterii ad querendam instrumentum
creacionis illius censualis, precii sive proprietatis
centum et quatuordecim librarum et duodecim
solidorum et pensionnis annua // nonaginta
unius solidi et sex denariorum, quod anno quolibet die prima mensis aprilis dictam mensis tercium recipit super dicti Generalis, iurium et
emolumentorum eiusdem pro titulis continuatis
in capibrevio dicti mensis aprilis dictis Generalis
Cattalonia, nech alia instrumenta ex eisdem de-

De premissis licet calamo alieno scriptis fidem
fuit Franciscus Bonaventura Torres, appostolica
regiaque auctoritatibus nottarius publicus Barchinone, hec propria auctoritatibus manu.
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282.
Certificoa y fas fe lo doctor Joseph Socarrats,
prevere y beneficiat y archiver de la reverent comunitat de preberes beneficiats de la parroquial
iglésia de nostra senyora del Pi de la present ciutat de Barcelona, y ab autoritat ordinària notari
públic, que en lo llibre de Concells de dita reverent comunitat, en lo archiu de aquella recòndit,
se troba que a vint-y-tres de abril, mil sis-cents
noranta-nou, lo doctor Jaume Rondo, prebere
beneficiat de dita iglésia, fou elegit per archiver
de dita reverent comunitat per espay de dos
anys. Lo qual offici vuy exerceix. Y perquè a las
preditas cosas de mà mia pròpria scritas se done
la deguda fe, en dit nom de archiver, me sota escrich en Barcelona a vint-y-vuit de maig, any de
la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist de mil
set-cents, y imprimech lo sello de dita reverent
comunitat. Doctor Joseph Socarrats, archiver.
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a. procura intercalada entre els folis 500v i 501r del trienni
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283.
Ilustresb y fidelíssims deputats y ohidors de
comtes del General de Catalunya en Barcelona
residents. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde, firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent: «El rey. Ilustre príncipe
Darmestad, primo, gentil hombre de mi Cámaa. certificació intercalada entre els folis 504v i 505r del trienni 1698-1701.
b. decret intercalat entre els folis 504v i 505r del trienni
1698-1701.
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ra, lugarteniente y capitán general. Con carta
vuestra de 10 de abril de este año se resivió la proposición que los diputados y ohidores de qüentas
del General de esse Principado y condados dieron
para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y ohidores de los tres estamentos hasta 31 de
marzo del presente año. Y haviendo discurrido
por los méritos de cada huno de los que se proponen y considerando lo que de ellos se os offrece y lo
demás que proponéis y otros de que tengo satisfacción para concurrir a estos officios, gosando de la
facultad que el rey, mi señor y padre, que haya
gloria, se reservó qüando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones, y en la insaculación general que gozó en la conformidad de
la dicha reserva en 31 de henero de 1654, y de poder nombrar las personas que le pareciere, así de
las propuestas por los diputados y ohidores como de
qüalesquier otras que bien visto le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el
día referido a los que se siguen:

Para otro lugar de la misma bolsa y beguería,
que vaca por muerte de mossén Joseph de Magarola, a mossén Juan de Ballaró.
Para otro lugar de oydor militar de la beguería
de Corbera, que vaca por muerte de mossén Onofre Siscar y Gravalosa, a mossén Pablo Ignacio
Dalmases y Ros.
Para otro lugar de la misma bolsa y beguería,
que vaca por muerte de mossén Onofre Monsarat
y Marlés, a mossén Joseph de Viladomat y de Foix,
de la villa de Berga.
505
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Bolsa de diputados militares.
Para un lugar de diputado militar de la beguería de Barcelona, que vacca por muerte de don
Joseph Meca y de Cardona, al doctor Miquel de
Ramon y de Jord.
Para el lugar de diputado militar de la beguería
de Lleyda y sotsvegueria de Pallás, que vaca por
muerte de mossén Joseph de Paguera y Vilana, a
mossén Francisco de Rocabertí y de Pau.
505
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Bolsa de diputados reales.
Para el lugar que vaca de diputado real de Barcelona, por muerte de micer Joseph Melich, al doctor micer Ignacio Uguet, inseculado a ohidor.
Para otro lugar en dicha bolsa, que vaca por
muerte de mossén Figuerola, al doctor micer Manuel Mas y Soldevila.
Para otro lugar de diputado real de Tortosa, que
vaca por muerte de mossén Juan Gabriel, a mossén Joseph Torres, mercader.
Bolsa de oydores ecclessiásticos.
Para un lugar de oydor ecclessiástico capitular de
Vique, que vaca por muerte del doctor y canónigo Miguel Roca, al doctor Miguel Salles, canónigo
de Vique.
Para otro lugar de oydor eclesiástico religioso que
vaca por muerte de fray don Gaspar de Reart,
del orden de San Juan de Jerusalem, a fray doctor Mariano Nobell y de Nadal, pabordre de San
Salvador de Breda.
Bolsa de oydores militares.
Para el lugar de oydor militar de la beguería de
Gerona y de Besalú, que vaca por muerte de mossén Gabriel de Cols, a mossén Pablo Thoar.
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Bolsa de oydores reales.
Para un lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por muerte de micer Francisco Stalella, a
Felipe de Quintana y Fábregas.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona, que
vaca por haver pasado el doctor Ignacio Uguet,
de oydor a diputado, al doctor micer Francisco
Basols.
Para otro lugar de oydor real mercader de Barcelona, que vaca por haver pasado de estado, de
mercader a cavallero, mossén Juan Lapeyra, a
Joseph Aparizi.
Para otro lugar de oydor real de Gerona, que
vaca por muerte del doctor Geroni Vilar, a Francisco Rocha y Sitjar.
Los quales arriba nombrados de nuevo es mi voluntad que continuen y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de las bolsas en
que van nombrados en la forma y manera que lo
están los demás insaculados y como está dispuesto
y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya
gloria, en la inseculación que hizo de estos oficios
y otros de esta calidad en 27 de agosto de 1655, y
tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas mientras no se lo prohibiere, sin que por quedar ahora insiculados en manera alguna puedan alegar ni pretender derecho de pocesión ni
otro motivo para estarlo, no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de escluirlos y desinsicularlos con causa o sin ella como
me pareciere, por ser esto conforme a la reserva
que su magestad hizo de lo tocante a estos officios
en la concesión // 505/3v // de dichos privilegios y
constituciones de este Principado, con cuya conformidad libraréys este nombramiento e insaculación a los diputados y oydores de quentas y tendréis la mano en lo arriba dispuesto y de lo que el
rey, mi señor y padre, que gloria aya, ordenó para
la insaculación que hizo de estos officios en el año
1655. Dada en Aranjuez, a XXIX de mayo. El
rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit, marchio de Sero et Torro, regens. Vidit, marchio de
Villatercas. Don Franciscus Dalmau et Casanate, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta 31 de marzo de este año en las bolsas de
los oficios del General de Catalunya que aquí se

expresan. Va con consulta.» En cumpliment del
qual vos diem y manam poseu en execució tot son
contengut en la forma sobredita y en la conformitat que sa magestat se serveix manar˙o axí de
sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, als
XVI de juny de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.

Para el lugar militar que vaca en esta bolsa, por
muerte de don Joseph de Meca y de Cardona, a
don Juan de Olmera y Bianya, de presente oÿdor
militar.
505
/4v

Para otro lugar real de la misma bolsa, que vaca
por muerte a mossén Onofre Figueras.

Don Juan Bautista de Aloy.
In curia locumtenencia XVII, foleo CXXIII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y ohidores de quentas del General de
Catalunya pongan en execución la orden de su
magestad arriba expresada.
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Bolsa de regente las quentas.
Para el lugar real que vaca en esta bolsa, por
muerte de Josep Melich, a mossén Joseph Llopis, de
presente diputado real.
Para otro lugar de la misma bolsa, que vaca por
muerte de Juan Gabriel, a mosén Joseph Boer, de
presente ohidor real.
Bolsa de exactor.
Para el lugar real que vaca en esta bolsa, por
muerte de Joseph Melich, a mosén Onofre Figueras.

284.
Ilustresa y fidelíssims deputats y ohidors de
comtes del General de Catalunya en Barcelona
residents. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real mà y despachat en deguda forma de
Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent: «El rey. Ilustre príncipe
Darmestad, primo, gentil hombre de mi Cámara, lugarteniente y capitán general. Con carta
vuestra de 10 de abril de este año se resivió la proposición que los diputados y ohidores de quentas
del General de esse Principado y condados dieron
para los lugares vacantes en las bolsas de los officios de la casa de la Diputación deste Principado
hasta 31 de marzo del presente año. Y haviendo
discurrido por los méritos de cada huno de los que
se proponen y considerando lo que de ellos se os offrece y lo demás que proponéis y otros de que tengo
satisfacción para concurrir a estos officios, usando de la facultad que el rey, mi señor y padre, que
haya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones y en la insaculación general que gozó en la conformidad de
la dicha reserva en 31 de henero de 1654, y de poder nombrar las personas que le pareciere, así de
las propuestas por los diputados y ohidores como de
qualesquier otras que bien visto le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el
día referido a los que se siguen:
Bolsa de asesores y abogado fiscal.
Para el lugar real de asesores y abogado fiscal, que
vaca por muerte del doctor micer Marí Figuerola, al doctor micer Joseph Llopis, de presente deputado real.
Bolsa de donador los plomos.
a. decret intercalat entre els folis 504v i 505r del trienni
1698-1701.
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Bolsa de receptor de la bolla.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa, por
muerte de Joseph Meca y de Cardona, a don Julian Clemente de Solanell y de Foix.
Para el lugar real de la misma bolsa, que vaca
por muerte de Josep Melich a mossén Joseph Boer,
de presente ohidor real.
Bolsa de escriviente ordinario de regente las
qüentas.
Para el lugar militar que vaca en esta bolsa, por
muerte de Joseph Meca y de Cardona, a mossén
Clemente Senespleda de Solanell.
Para el lugar real de la misma bolsa, que vaca
por muerte de Juan Gabriel, al doctor micer Joseph Cormellas.
Bolsa de síndico.
Para el lugar real de síndico, que vaca por muerte de Juan Gabriel, a mossen Joseph Llopis, de presente diputado real.
Bolsa de asesor y abogado fiscal de la visita.
Para un lugar que vaca en esta bolsa por muerte
de //505/5r // micer Francisco Estalella, al doctor
micer Joseph Comellas.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que continuen y sean insiculados respectivamente en los lugares vacantes de las bolsas en
que van nombrados en la forma y manera que lo
están los demás insaculados y como está dispuesto
y declarado por el rey, mi señor y padre, que aya
gloria, en la inseculación que hizo de estos oficios
y otros de esta calidad en 27 de agosto de 1655, y
tengan derecho a estar insiculados en dichas bolsas mientras no se lo prohibiere sin que por quedar ahora insiculados en manera alguna pue-
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dan alegar ni pretender derecho de pocesión ni
otro motivo para estarlo, no siendo mi voluntad,
reservándome, como me reservo, la facultad de escluirlos y desinsicularlos con causa o sin ella, como
me pareciere, por ser esto conforme a la reserva
que su magestad hizo de lo tocante a estos officios
en la concesión // 505/3v // de dichos privilegios y
constituciones de este Principado, con cuya conformidad libraréys este nombramiento e insaculación a los diputados y oydores de quentas y tendréis la mano en lo arriba dispuesto, y de lo que el
rey, mi señor y padre, que gloria aya, ordenó para
la insaculación que hizo de estos officios en el año
1655. Dada en Aranjuez, a XXIX de mayo. El
rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit, marchio de Sero et Torro, regens. Vidit, marchio de
Villatercas. Don Franciscus Dalmau et Casanate, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes hasta 31 de marzo de este año en las bolsas de
los oficios de la Diputación que aquí se expresan.
Va con consulta.» En cumpliment del qual vos
diem y manam poseu en execució tot son contengut en la forma sobredita y en la conformitat
que sa magestat se serveix manar·o axí de sa real
voluntat y nostra. Dada en Barcelona, als XVI de
juny de MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.

gada dispensam lo refferit impediment per ser
esta sa real voluntat y nostra. Dada en Barcelona, als XXI de juny MDCC. Jorge Landgrave de
Hassa.
Don Juan Bautista de Aloy.
In curia locumtenencia XVII, foleo CXXIX.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y ohidores de qüentas del General de
Catalunya y insiculadores que se hallan en la
casa de la Diputación executen la orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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Darmestada, lloctinent.

286.

Ilustres y fidelíssims diputats y ohidors de comtes del General de Catalunya eo los insiculadors
que us trobau junts en la casa de la Diputació.
Havent-nos representat don Ignasi de Dalmases
y Ros que, havent-lo sa magestat, que Déu
guarde, insiculat en lo lloch de ohidor militar de
la vegueria de Cervera, que vacava per mort de
mossèn Onofre Siscar y Gravalosa, com a
mossèn, feu reparo que, essent noble, reste insiculat en dit lloch, y no essent just que la real intenció de sa magestat reste frustrada, vos diem y
manam insiculeu al dit don Pau Dalmases y Ros
en lo lloch en que ve anomenat per sa magestat
com a mossèn, no obstant sie noble, en que per
esta vegada dispensam lo refferit impediment
per ser esta sa real voluntat y nostra. Dada en
Barcelona, als XXI de juny MDCC. Jorge Landgrave de Hassa.

Darmestada, lloctinent.

Don Juan Bautista de Aloy.

Ilustres y fidelíssims diputats y ohidors de comtes del General de Catalunya eo los insiculadors
que us trobau junts en la casa de la Diputació.
Havent-nos representat don Francisco de Rocabertí y de Pau que, havent-lo sa magestat, que
Déu guarde, insiculat en lo lloch de diputat militar de la vegueria de Lleyda y sotsvegueria de
Pallàs, que vacava per mort de mossén Joseph
de Peguera, com a mossèn, feu reparo que, essent noble, reste insiculat en dit lloch, y no
essent just que la real intenció de sa magestat
reste frustrada, vos diem y manam insiculeu al
dit don Francisco de Rocabertí y de Pau en lo
lloch en que ve anomenat per sa magestat com a
mossèn, no obstant sie noble en que per esta ve-

In curia locumtenencia XVII, foleo CXXVIII.

Don Juan Bautista de Aloy.
In curia locumtenencia XVII, foleo CCXXVI.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y ohidores de quentas del General de
Catalunya pongan en execución la orden de su
magestad arriba expresada.
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286.

Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
diputados y ohidores de qüentas del General de
Catalunya y insiculadores que se hallan en la
casa de la Diputación executen la orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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a. decret intercalat entre els folis 505v i 506r del trienni
1698-1701.
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Núm. 288.
Dieb jovis duodecima mensis februarii, anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo noa. decret intercalat entre els folis 505v i 506r del trienni
1698-1701.
b. procura intercalada entre els folis 509v i 510r del trienni
1698-1701.

nagessimo nono. In villa de Bathea, Dertusensis
diocessis.

ser, utriusque iuris doctorem, civem honoratum
Barchinona, nepotem meum, presentem, admodum pro me et nomine meo comparendum in
consistorio illustrium et fidelissimos dominorum
deputatorum et auditorum computorum presentis Cattalonia principatus, et ibi faciendum et
prestandum forma solita quecumque iuramenta
in animam meam in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum me non habere copiam autenticam instrumentis originalis creacionis illius censualis
mortui, sexcentum triginta // octo libras, decem
septem solidorum et trium denariorum Barchinonesem, quod annuatim die vigessima octava
mensis aprilis ego et vos habebamus et recipiebamus super dicto Generali Catalonia, titulis continuatis in capibrevio mensis aprilis folio 39, et
fuit extractum in sortem extraccione censualium
dicti Generalis facta die vigessima quinta mensis
septembris anni millessimi sexcentessimi octuagessimi octavi, seu alio ceriori termino, et fecisse
debitarum diligenciarum in perquirendo dictam copiam, et pro inde quascumque supplicacionis tam verbo quam in scriptis dictis dominis deputatis et auditoribus computorum ac aliis
quibusvis quibus expediat dandum et presentandum et sive subsignari faciendum et instandum
quattenus expediat certificatoria conveniens
prestacionis iuramenti, et pro hiis instrumenta
quecumque faciendum et presentandum, et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Ego, Petrus Bernat de Pol, alias Ferrus, agricola
villa de Bathea, Dertusem diocesis, uti custos ordinarius sive guarda ordinaria tabula et collecta
Generalis eiusdem villa de Bathea, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera, vos, magnificum Jacynthum Blanch, medecine doctorem,
civem honoratum Barchinona, in eadem civitate
populatum, absentem, et cetera. Ad videlicet pro
me et nomine meo coram admodum illustribus et
fidelissimis dominis deputatis et auditoribus
computorum Generalis Cathalonia et in eorum
consistorio ac alias ubi expediat comparendum et
interessendum dictumque meum officium sive
munus custodis ordinarii tabula et collecte dicta
villa de Bathea in manu et posse dictorum dominorum deputatorum aut alterius civusvis persone
ad hec potestatem habentis, renunciandum dictamque renunciacionem admitti petendum et
supplicandum, et pro inde quascumque supplicaciones tam verbo quam in scriptis aut alias quasvis scripturas dandum, offerendum et presentandum, nec non instrumentum, quecumque
necessaria et oportuna // 510/1v // fieri et confici
petendum, instandum, requirendum, habendum et cum posse substituendi, et cetera. Et demum generaliter, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non alii sub bonorum et
iurium omnium obligacione. Actum et cetera.

Testes sunt Franciscus Fau, philosophia doctor,
Barchinone residens, et Franciscus Soberano, gorraterius, civis dicte civitate.

Testes sunt reverendi Josephus Sabater, presbiter
sedis Dertusa, et Petrus Guardia, presbiter et beneficiatus in parrochiali ecclessia villa Bathea,
Dertusensis diocessis.
In quodum alieno licet calamo scriptorum ego,
Joannes Baptista Sesse, civis civitatis Dertusa
apostolica et regia ac eiusdem civitatis authoritatibus nottarius publicus, hic me subscribo et
meum appono sig+num.
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Premissi fidem habeo ego Franciscus Serra, nottarius publicus Barchinone, hec proprio scribens calamo.

533
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Núm. 299.

Ego Theresia Çafont, vidua relicta magnifici
Dima Çafont, quondam, civis honoratum Barchinone. Gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et
cetera, vos magnificum Salvatorem Mora et Bos-

Certificha y fas fe jo, lo notari avall escrit, com
ab acte rebut en mon poder als vint-y-vuyt de
juny mil sis-cents noranta-sis, los nobles senyors
don Ramon de Copons y Grimau, don Ramon
Copons de Llor, don Francisco de Copons y
Grimau y don Carlos Fivaller y Torres, administradors de la causa pia fundada per lo senyor
Galceran de Copons, quòndam, donzell, en
Barcelona domiciliat, dita de Comanadors, han
feta procura al discret Joseph Llaurador, notari
públich de Barcelona, ab differents poders, y
entre altres, per a prestar qualsevols juraments
en mà y poder dels molt il·lustres y fidelíssims

a. procura intercalada entre els folis 512v i 513r del trienni
1698-1701.

a. certificació intercalada entre els folis 532v i 533r del trienni 1698-1701.

290.
Diea martis, decima tercia mensis julii, anno a
Nativitate domini millessimo septingentessimo
Barchinone.

1781
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senyors deputats y ohidors del General de Catalunya de que, fetes las diligèncias, després de
haver-las executadas, no se són trobats los actes
de las creacions dels censals, lo un de penció
dos-cents quoranta sous, pagadors als onse de
mars, lo altre de penció sexanta-dos sous y sis,
pagadors a dotse de abril, los quals sortejaren en
la extracció feta en casa de la Deputació al primer de juliol // 533/1v // sis-cents vuytanta-tres.
Y també per a prestar caució y ratificar qualsevols obligacions fetas al General de Catalunya
per a mestre Bernat Miquel, doctor en medicina, fill y hereu de Joan Miquel, també doctor en
medicina, altre de las fiansas que fou de Jordi
Buffill, cullidor del General sobre col·lecta del
ponent, en la caució de dit Buffill prestada a
quinse de octubre mil sinch-cents vint-y-quatre. Y per ço fer los actes, obligacions ab las renunciacions y clàusulas necessàrias, conforme
estas y altres cosas en dita procura són més llargament contengudas, a la qual me referesch. Y
de tot lo sobredit fas la present certificatòria, escrita de mà agena y firmada de la pròpria en
Barcelona, als nou de setembre de mil set-cents.

eius officium coadjutoris secundi racionalis iam
dicti Generalis in manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
in favorem persone seu personarum eisdem dominis procuracionibus constitutis, seu cuilibet eorum insolidum benevissa seu benevissarum, et per
ipsos dominos procuratores constitutos seu eorum
quemlibet nominanda vel designanda, seu nominandarum et designandarum, semel et pluries,
renunciandum et eam seu eas de dicto officio provideri iuxta formam Generalium constitucionum presentis Catalonia principatus, capitulorum et statutum, ac actum Curiarum, usum,
practicam et stilum et observanciam dicti Generalis, et renunciacionem seu renunciaciones
huiusmodi admiti petendum, //541/1v // instandum et suplicandum et de his quecumque instrumentum et necessaria seu quomodo libre opportuna faciendum et firmandum. Et pro his
quascumque suplicaciones, tam verbo quam in
scriptis, porrigendum et presentandum et demum, et cetera. Premissit ratum, et cetera, et
non revocare, et cetera.
Testes sunt Paulus Oriol, legum procurator, et
Paulus Bosch, scriptor Barchinone.

Premissis manu aliena scriptis fidem prescribeo
ego Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone, hic proprio me subscribens calamo.
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In quorum calamo alieno fideliter tamen scriptorum fidem et testimonium ego, Melchior Cortes, apostolica atque regia auctoritatibus nottarius publicus et regius collegiatus Barchinone, hic
me subscribo et meum appono sig+num.

Núm. 307.
Diea vigessima quarta mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, Barchinone.
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Núm. 309.

Nobilis dominus dompnis Michael de Pallares,
Barchinone domiciliatus, coadjutor secundus racionalis domus deputacionis Generalis Catalonie, gratis, et cetera. Constituit et ordinavit procuratores certos, et cetera. Itaquod et cetera.
Illustres dominos dompnum Antonium de Sayol
et Raphaellem Montagut, presbiteros et canonicos
sancta Ecclessie Barchinone, nobilem dominum
frater Felicianum de Sayol, militem ordinis et
milicia sacra domus Hospitalis Sancti Ioannis
Hierosolimitanensis, ac comendatorem comanda
de Termens, nobilem dominum Franciscum de
Sayol, et nobilem dominum Thomam de Pallares,
Barchinona residentes et populatos, licet absentes,
et cetera, et quemlibet eorum insolidum ad videlicet pro dicto domino constituente et eius nomine
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathalonie, qui nunch sunt et pro tempore
fuerint, semel et pluries comparendum, et dictum

Universisa et singulis huiusmodi seriem inspecturis, visuris, lecturis pariter que audituris fidem
facio ego, Phelippus Subira, vicarius sancti Vincenciis de Hortis, diocessis Barchinone, com a regint las escripturas de dita parròquia per la
ausència del doctor Gerònim Trueta, rector de
dita parròquia, etcètera.

a. procura intercalada entre els folis 540v i 541r del trienni
1698-1701.

a. relació intercalada entre els folis 545v i 546r del trienni
1698-1701.
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Vuy, als 23 de setembre de 1700, en la sufragània de santa Eulària de Pallejà, parròquia de
Sant Vicens dels Horts, en la torre Royga, me
ha requerit lo noble senyor don Joan Hierònim
de Gachapay y Vera, pagador general del exèrcit
de Chatalonya, que en presència de testimonis
rebia acte com lo noble don Miquel de Pallarès
se troba dit dia a les deu de la nit ab vida natural, constants y verdaders sentits, trobant-lo jo
lo dalt requerit, constant axí de vida natural
com ab íntegros y verdaders sentits, per aver-lo
jo huït parlar ab tot hacert, etcètera.

Testes supradicti sunt Franciscus Monnar, artium medecinem doctor, Barchinone populatus,
et Iacintus Perera, agricola dicte parrochie,
// 546/1v // ut in iudicioe et extra plena tribuatur fides ego, prefatus, hic me subscribo et meum
quo utor appono sig+num.
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estimación que dava a su magestad de la fina demonstracion de vuestra excelencia».
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Diea decima sexta mensis octobris, anno millessimo septingentessimo in villa Cervaria, Celsone
diocessis.

Núm. 310.
Diea vigessima mensis augusti, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo, in Urgellia civitate XXXV.
Ego Franciscus Palla, magister domorum civitare Urgelli, gratis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis, Phelici Pelegri, chirurgo et tabulerio tabule Generalis dictis civitatis Urgelli,
quod modo infrascripto et ex pecuniis processis ex
dicta tabula pertinentibus et expectantibus
arrendatariis iurium dicti Generalis dedistis et
solvistis mihi egoque a vobis habui et recepi centum libras Barchinonensias, que sunt ad complementum tercentum quindecim librarum, ex precio facto sive preu fet de les obres per mi fetes en
les cases del General de dita ciutat de Urgell.
Modus vero solucionis illarum fecit nummerando
realiter et de facto omni meam voluntati. Et ideo
renunciando et cetera. In quorum et cetera. Actum et cetera. XXXV.
Testes sunt Joannes Aliart, agricola, et Joannes
Petrus Ubach, sarrallerius, ambo in civitate Urgelli, commorantes in quorum fidem licer aliena
manu fideliter scriptorum. Ego, Antonius Cassany, auctoritatibus appostolica atque regia nottarius publicus civitate Urgelli et scriba diputacionis localis stacionis et collecte Generalis
civitatis Urgelli, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num. XXXV.
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Núm. 314.

Núm. 312.
Abb carta de 9 de octubre 1700, de las deu horas de la nit, se participa per lo enviat de esta
ciutat haver-li dit lo senyor president «que lo rey
estava sin calentura, con el semblante muy alegre, con la voz muy sana. Y que aunque los puyos
le inquietan algo, pero que se hallan muy minorados. Y que no haviendo novedad, se tiene por
cierta la salud. Y que esta noticia era bien la participara a vuestra excelencia por extrahordinario, por sacarle del cuydado y assigurarle con la
a. relació intercalada entre els folis 545v i 546r del trienni
1698-1701.
b. embaixada intercalada entre els folis 556v i 557r del trienni 1698-1701.
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En y sobre les coses avall scrites per y entre lo
magnífich Joseph Montaner y Nuix, burgès
honrrat de Perpinyà y notari públich en la present vila populat, deputat local del General de la
estació y col·lecta de la present vila, de una, y
Isidro Minguella, mestre fuster de la mateixa
present vila, de part altra, se ha pactat com se segueix. E primerament, lo dit magnífich Joseph
Montaner y Nuix, com a deputat local predit y
tenintor de per estas coses dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Catalunya,
com conste ab carta de sa senyoria il·lustríssima
de vint-y-nou de maig proppassat, en dit nom,
done a fer les obres de fuster se han de fer en la
casa del General de la present vila que estan expressades en la incertada tabba a dit Isidro Minguella, present y avall acceptant, ab los pactes
contenguts en dita tabba, que és del thenor següent: «Qui per menos vulle enténdrer en fer
les obres avall scrites en la casa que lo General
del present Principat de Catalunya té en la present vila de Catalunya y al carrer Major de aquella, se donaran a preu fet en los pactes infrascrits
y següents: Primerament, sàpies qui ý vulle enténdrer, que en dita casa se han de fer dos
banchs respallés, so és, un de deu palms y altre
de sis palms de llargària, per la estància hont se
despachen los negocis del General; y una taula
per a escríurer, de sis palms de llarch y quatre
palms de ample. Ítem, sàpie qui enténdrer ý
voldrà que se han de fer portes a dos instàncies,
altra en la entrada, altra al celler y altra al pastador. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que se
ha de fer altra porta a la portalada que hix de la
casa al hort. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà
que se ha de fer altra porta per lo corral de dita
casa. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que se
// 565/1v // ha de fer altra porta a la portalada
que hix del ort a la barbacana. Ítem, sàpie qui
enténdrer ý voldrà que se han de fer tres portes
a tres instàncies que·y ha al quarto de la part del
tarrat. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que se
ha de fer altra porta a la secreta. Ítem, sàpie qui
enténdrer ý voldrà que se han de fer dos finestres al aposiento prop lo tarrat. Ítem, sàpie qui
a. relació intercalada entre els folis 564v i 565r del trienni
1698-1701.
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enténdrer ý voldrà que se han de fer dos portes
y una finestra a la porxada. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que se han de fer uns bastiments, portes y ventana per las finestras donen
al carrer. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que
se ha de fer un bastiment y porta per lo armari
de la sala. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà
que per rahó de dites obres ha de posar·i la fusta
farramenta y mans sens que se li doni cosa més
que lo preu se ly prometrà. Ítem, sàpia qui enténdrer ý voldrà que lo preu se li prometrà se li
pagarà ab dos pagues iguals, so és, la una lo dia
de la firma del acte y la altra finida y visurada la
obra, reservant-se facultat los molt il·lustres y fidelíssims diputats de poder fer visurar las ditas
obras per aquells que millor a sas senyorias apareixerà y tantes quantes vegades voldran, venint
a càrrech del que entendrà en fer dites obres y
de ses fianses lo haver de tornar a fer a sos gastos, tot so y quant se trobara ésser fet contra lo
pactat. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que
del preu se li prometrà ha de donar al notari infrascrit una lliura per lo salari del acte, y al corredor per son salari també una lliura, y que dita
obra té de ser feta des i al primer del mes de janer primer vinent, y que ha de donar dos fermansas bonas e idònees a coneguda del magnífich deputat local de la estació y col·lecta de la
present vila digui, qui dir ý voldrà que aquell
per menos ho farà en aquell se lliurarà. Data en
// s.n.r // en Cervera al primer de juny mil setcents setanta. Deputacionis localis Generalis estacionis et collecta Cervera Joannes Montaner
burguensis et notarius Cervera populatus.» Per
les quals obres y demés en dita tabba contingut
en dit nom, dit magnífich deputat local, dins los
terminis en la mateixa tabba expressats, promet
donar y pagar al dit Isidro Minguella, sexantasis lliures, moneda barcelonesa, per la qual
quantitat dites obres an estades lliurades al públich encant al dit Isidro Minguella, per Francesch Canadell, corredor públich y jurat de la
present vila avall scrit, convenint y en bona fe
prometent en dit nom lo dit preu pagar sots
obligació dels bens, rèddits y emoluments de
dit General de Catalunya, mobles e immobles,
etcètera. No entenent obligar sos béns propris
com tractie negoci alieno, ab les renunciacions
necessàries y ab jurament llargament. E lo dit
Isidro Minguella accepte lo fer dites obres per
lo preu sobredit y ab los pactes continguts en
dita tabba, los quals promet cumplir sens dilació
ni escusa alguna ab salari de procurador dins la
ciutat de Barcelona, ... fora vint sous, restitució
de totes messions y despeses, per lo que ne
done en fermanses y principals pagadors a Joseph Cases, major de dies, mestre de cases, y a
Francisco Minguella, fustés de la mateixa vila,
fill de dit Isidro, presents y acceptants y renunciants a la lley que diu que primer sie convingut

lo principal que la fermansa, per lo que atténdrer y cumplir lo demunt dit tant principal com
fermanses ne obliguen ses persones y béns y de
qualsevol d’ells assoles, mobles y emmobles
etcètera. Èciam com a deutes fiscals y reals, ab
totes clàusules, obligacions y renunciacions necessàries, tant de propri for com altres, scriptura
de ters, obligació de sas personas y béns y de
qualsevol d’ells assoles ab la solita constitució
de procurador per firmar aquella y ab jurament
llargament. E lo dit Francesch Canadell fa relació que de orde del magnífich deputat local
// s.n.v // ha encantat dites obres per los llochs
acostumats de la present vila y que no ha trobat
ningú qui per menos les vulgués fer que és estat
lo dit Isidro Minguella, fuster, qui ha offert ferles per dites sexanta lliuras, al qual ha lliurat el
asta fiscal. Y ayxís ho firme.
Testes sunt Mathias Gavarro, agricola, et Ambrosius Copons, scriptor Cervere, in quorum fidem et
testimonium premissis alieno calamo scriptore ego
Joannes Montaner, burguensis, apostolica atque
regia auctoritatibus nottarius publicus in ville
Cervere, Celsone diocessorum populatus, scribeque
negociorum magnifici deputatorum localis Generalis eiudem Bolle, estacionis et collecta Cervarie, hic me subscribo et meum quo utor appono
sig+num.
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Núm. 315.
Diea decima sexta mensis octobris, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo in villa Cervaria, Celsone diocessis.
En y sobre les coses avall scrites per y entre lo
magnífich Joseph Montaner y Nuix, burgès
honrrat de Perpinyà y notari públich en la present vila populat, deputat local del General de la
estació y col·lecta de la present vila, de una, y Joseph Cases, mestre de cases de la present vila, de
part altra, se ha pactat com se segueix. E primerament lo dit magnífich Joseph Montaner y Nuix,
com a deputat local predit y tenint orde per estas
coses dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
principat de Catalunya, com conste ab carta de sa
senyoria il·lustríssima de vint-y-nou de maig
proppassat, en dit nom, done a fer les obres de
mestre de cases se han de fer en la casa del General de la present vila que estan expressades en la
incertada tabba a dit Joseph Cases, present y
avall acceptant, ab los pactes contenguts en dita
tabba que és del thenor següent: «Qui per mea. relació intercalada entre els folis 564v i 565r del trienni
1698-1701.

nos vulle enténdrer en fer les obres avall scrites
en la casa que lo General del present Principat de
Catalunya té en la present vila de Cervera y al carrer Major de aquella se donaran a preu fet en los
pactes infrascrits y següents: Primerament, sàpies qui ý vulle enténdrer y voldrà que se han de
resseguir les taulades de dita casa, posant-hi les
teules seran menester. Ítem, sàpie qui enténdrer
ý voldrà que se han de embatumar les tortugues
de dita teulada. Ítem, sàpie qui enténdrer ý
voldrà que a la canonada de la cisterna de dita
casa que ere de pedra allí a hont serà menester s·i
havian de posar los canons de terra seran necessaris. Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que se ha
de enrrajolar lo tarrat de dita casa. Ítem, sàpie
qui enténdrer ý voldrà que en la part de la casa
de Thomàs Móra se ha de tornar un tros de
// 565/2v // paret mestra, so és, vint-y-quatre
palms de alsària y catorse de amplària. Ítem, sàpie
qui enténdrer ý voldrà que junt a dita paret mestra se ha de adobar un aposiento ý ha. Ítem, sàpie
qui enténdrer ý voldrà que se han de tornar un
tros de volta y sospedrar la paret del terrat. Ítem,
sàpie qui enténdrer ý voldrà que ha de redressar
les sales y dos aposientos de dita casa. Ítem, sàpie
qui enténdrer ý voldrà que en la teulada ý ha de
posar quatre bigues y les llates seran menester.
Ítem, sàpie qui enténdrer ý voldrà que los gastos
haurà de posar tot lo necessari en dites obres sens
que se li done cosa més que lo preu se li prometrà. Ítem, sàpia qui enténdrer ý voldrà que lo
preu se li prometrà se li pagarà ab dos pagues
iguals, so és, la una lo dia de la firma del acte y la
altra finida y visurada la obra, reservant-se facultat los molt il·lustres y fidelíssims diputats de poder fer visurar las ditas obras per aquells que millor a sas senyorias apareixerà y tantes quantes
vegades voldran, venint a càrrech del que entendrà en fer dites obres y de ses fianses lo haver
de tornar a fer a sos gastos, tot lo que quant se
trobara ésser fet contra lo pactat. Ítem, sàpie qui
enténdrer ý voldrà que del preu se li prometrà ha
de donar al notari infrascrit una lliura per lo salari
del acte, y al corredor per son salari també una
lliura, y que dita obra té de ser feta des i al primer
del mes de janer primer vinent y que ha de donar
dos fermansas bonas e idònees a coneguda del
magnífich deputat local de la estació y col·lecta
de la present vila digui, qui dir ý voldrà que
aquell per menos ho farà en aquell se lliurarà.
Data en en Cervera al primer de juny mil setcents //s.n.r // setanta. Deputacionis localis Generalis estacionis et collecta Cervera Joannes Montaner burguensis et notarius Cervera populatus.»
Per les quals obres y demés en dita tabba contingut en dit nom, dit magnífich deputat local, dins
los terminis en la mateixa tabba expressats, promet donar y pagar al dit Joseph Casas, noranta
lliures, moneda barcelonesa, per la qual quantitat dites obres an estades lliurades al públich en1785

cant al dit Joseph Cases, per Francesch Canadell,
corredor públich y jurat de la present vila avall
scrit, convenint y en bona fe prometent en dit
nom, lo dit preu pagar sots obligació dels bens,
rèddits y emoluments de dit General de Catalunya, mobles e immobles, etcètera. No entenent
obligar sos béns propris com tractie negoci alieno ab les renunciacions necessàries y ab jurament
llargament. E lo dit Joseph Cases accepte lo fer
dites obres per lo preu sobredit y ab los pactes
continguts en dita tabba, los quals promet cumplir sens dilació ni escusa alguna ab salari de procurador dins la ciutat de Barcelona, deu y fora
vint sous restitució de totes messions y despeses,
per lo que ne done en fermanses y principals pagadors a Joseph Cases, menor de dies, fill seu,
pagès, y a Isidro Minguella, fuster de la mateixa
vila, lo dit Isidro, los dos emperò vall acceptants
y renunciants a la lley que diu que primer sie convingut lo principal que la fermansa, per lo que atténdrer y cumplir lo demunt dit tant principal
com fermanses ne obliguen ses persones y béns y
de qualsevol d’ells assoles, mobles y emmobles
etcètera. Èciam com a deutes fiscals y reals, ab totes clàusules, obligacions y renunciacions necessàries, tant de propri for com altres, scriptura
de ters, obligació de sas personas y béns y de
qualsevol d’ells assoles ab la solita constitució de
procurador per firmar aquella y ab jurament llargament. E lo dit Francesch Canadell fa relació
que de orde del magnífich //s.n.v // deputat local
ha encantat dites obres per los llochs acostumats
de la present vila y que no ha trobat ningú qui per
menos les vulgués fer que és estat lo dit Joseph
Cases, mestre de cases, qui ha offert fer-les per dites noranta lliuras, al qual ha lliurat el asta fiscal.
Testes firma omnium predictorum dempta firma dicti Josephum Casas, minoris sunt Mathias
Gavarro, agricola, et Ambrosius Copons, scriptor
Cervere.
Testes firma dicti Joseph Cases, minoris fiediussoris presentis in eadem villa Cervera die decima
octava mensis presenti et anni firmavit et iuravit
sunt reverendus Franciscus Messeguer, presbiter
in parrochiali ecclessia presentis villa beneficiatus
et Franciscus Castello, agricola loci de Granyenella, diocesis Celsona.
In quorum fidem et testimonium premissis alieno
calamo scriptore ego, Joannes Montaner, burguensis, apostolica atque regia auctoritatibus nottarius publicus in ville Cervere, Celsone diocessorum populatus, scribeque negociorum magnifici
deputatorum localis Generalis eiudem Bolle, estacionis et collecta Cervarie, hic me subscribo et
meum quo utor appono sig+num.
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319.

forma los aparega més a propòsit per al real servey y conveniència de la present Ciutat y demés
comuns, als quals si a ditas personas apareixerà
participen lo que en ditas conferèncias se haurà
premeditat, discorregut, resolt o exequutat. Y
que la present deliberació per medi de embaxada, etcètera.

Deliberacióa presa per lo savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 5 de novembre 1700.
Que ohida la real carta del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, de data de 30 de octubre passat, etcètera, y ohida així mateix la embaxada
feta per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, etcètera; y ohit tot lo que per los
excel·lentíssims senyors concellers és estat dit,
etcètera. Que per ço, per part de la present ciutat, se annuesca, com lo present Concell annueix, al demanat per part del excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar ab sa embaxada, continuant-se las conferèncias se troban ja ubertas
entre los tres comuns de la Deputació, bras militar y present casa. Y que per part de la present
ciutat entrevinguen en las conferèncias las mateixas quatre personas se troban ja anomenadas
per ditas conferèncias, y que a més de ella hi entrevinguen altras dos personas del present Consell anomenadores per dit present Consell, per
escrutini ad aurem secretarii y que en cas alguna
o algunas de las quatre personas se troban ja
anomenadas no vulgan o no pugan entrevenir
en ditas conferèncias, que en tal cas sien servits
los excel·lentíssims senyors concellers reportarho al present Consell per a que se pugue aleshores passar a fer nominació de altras personas en
lloch de las que no voldran o no podran entrevenir en ditas conferèncias, fent-se per ço lo die
present per part de la present ciutat embaxada
per medi de un senyor ciutedà y altre militar en
la forma acostumada als molt il·lustre y fidelíssim consistori dels il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors, demanant-los la // 580/1v //
continuació de ditas conferèncias per part de dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori. Y obtingut
lo assentament de dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori de dits senyors deputats y oÿdors, se
premedite y discorre en ella tot lo que aparega
de conveniència segons la positura del temps
podrà ocòrrer, tenint facultat las personas de ditas conferèncias de escríurer a sas magestats,
presidents y altras personas los apareixerà convenir, donant y concedit facultat als excel·lentíssims senyors concellers per deliberar ab escrivà
racional de la present casa del compte nou de
carns fins a la quantitat de sinch-centas lliuras, y
només per lo gasto se pot oferir per las dependèncias de ditas conferèncias y no per altra
cosa. Y que així mateix las personas de ditas
conferèncias premediten y discorren si deu la
present ciutat respòndrer al dit real decret o carta és estat llegit al present Consell. Y en cas s·i
dega respòndrer ó disposen y exequuten en la
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320.
Còpiaa de la deliberació presa per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, tingut a 4 de nohembre 1700.
E lo dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
ohida dita real carta que se és llegida y donada
per proposició, ha deliberat y resolt que se fasse
una embaxada al molt il·lustre consistori dels fidelíssims senyors deputats y altra antes de disgregar-se lo present bras als excel·lentíssims senyors concellers de la ciutat, demanant-los sian
servits manar quant antes convocar lo savi Consell de Cent, y per medi de embaxada participar
a un y altre comú lo desig que té la noblesa de
acertar en casa tant grave y tant del servey de las
dos magestats, divina y humana, y que per
aconseguir-ho, suplica lo present bras tingan a
bé conferir y discòrrer sobre esta importància y
nomenar personas per a tractar ab la celeritat
que demana la urgència. Y que tot lo que aparega discòrrer en nom del present bras, com també la nominació de personas per la conferència y
lo demés se offerirà, sie comès, com lo present
bras ho comet, als molt il·lustres senyors protector, officials y personas del present bras que
serà servit nomenar lo senyor protector, donant-los ple poder per a respòndrer a dita real
carta y per escríurer al rey, nostre senyor, y a altres personas que convinga per a fer embaxada a
qualsevols comuns y per a obrar totas las demés
diligèncias // 580/2v // que pugan facilitar lo
acert de esta incumbència. Y també se offerirà
en las conferèncias o altrament alguna cosa grave que aparega a dita molt il·lustre junta ser digne de report se haja de proposar en altra bras,
per a que en ell se puga resòldrer lo que aparega
ser de major conveniència per lo major servey
de sa magestat, propri de la nació y zel de la noblesa.
Ab la molt il·lustre junta dels senyors protector,
officials y personas nomenadas se ha donat y
conferit a las personas de la excel·lentíssima
conferència lo mateix poder que ab dita deliberació fou comès y atribuït per dit molt il·lustre
a. deliberació intercalada entre els folis 579v i 580r del trienni 1698-1701.
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bras militar, com apar en dita deliberació de la
junta tinguda lo die primer de novembre, 1700.
s.n.r

606
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Diea vigessima prima mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, Barchinone.

Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y
celebrat als 11 de nohembre de 1700.
E lo dit bras militar, ohida la deliberació últimament presa en lo savi Consell de Cent celebrat
lo dia present, attennent que en lo negoci que
de present occorra com se ha ponderat en altres
brassos tota dilació és prejudicial y nociva y que
és de summa importància procurar véurer per
tots camins lo que puga dilatar o impedir la
unió que’s considera ser la primera importància
per lo major acert de las resolucions dels tres
magistrats en que˙s sifra lo major servey de las
dos magestats, divina y humana, y tant se interessa la pública utilitat, delibera per ço que se
annuesca al segon medi proposat per lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats ab la embaxada per sas senyorias últimament reportada al savi Consell de Cent, y còpia
de ella llegida al present bras, continuant-se las
confarèncias se troban ja ubertas per los tres comuns de la Deputació, Ciutat y present bras ab
las mateixas personas que quiscú de dits comuns té anomenadas per dit effecte, premeditant, discorrent y aconsellant lo que aparexerà
dega obrar lo present bras, y participant la resolució o resolucions se prendran en ditas conferèncias a la molt il·lustre junta que té per estas
importàncias destinada, per a que després sien
reportadas en altre bras, per péndrer-se en ell la
més acertada y prompte deliberació, qual requireix lo estat present, revocant qualsevols altres
poders y facultats per lo present bras concedidas
a las ditas personas que ha anomenadas per entrevenir en ditas conferèncias, //606/1v // y quedant lo molt il·lustre junta destinada ab lo paper
que lo bras ab altras deliberacions li ha dit, y
que sia necessari per a ocórrer al que˙s puga offerir que la present resolució per medi de ambaixada participada a la excel·lentíssima Ciutat
ab la expressió de las personas té anomenadas lo
bras per las conferèncias en qualsevol hora y occassió estan promptas per continuar-las, y donant las gràcias a la excel·lentíssima ciutat del
molt afavoreix a la noblesa, y que ab sinceríssim
gust ha passat a péndrer esta deliberació, seguint en tot y per tot los sapientíssims dictàmens del excel·lentíssim Consell de Cent, per
considerar-los sempre seus més propris, per a
assegurar lo acert, quedant sempre ab desigs de
que se offerescan occasions per a mostrar tant
justa estimació.

339

Nobilis dompnus Josephus de Generes, Barchinone
populatus, coadjutor primis racionalis Generalis
Cattalonia, gratis, et cetera. Constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera. Ita
quod, et cetera. Dominum Ludovicum Fontana,
nottarium publicum Barchinone, presentem, ad
videlicet pro dicto dompno constituente et eius nomine inter alia coram admodum illustribus et fidelissimus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cattalonia, qui nunc sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries comparendum, et dictum eius officium coadjutoris primi
racionalis iamdicti Generalis Cattalonia in
manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum in favorem persona seu personas eidem venevissa //s.n.v // nominanda seu designanda, seu nominandarum et
designandarum, semel et pluries, renunciandum
et eam, seu eas, de dicto officio provideri iuxta
formam Generalium constitucionum presentis
principatus Cattalonia capitulorum et actuum
Curiarum, usuum, practicam, stilum et observanciam dicti Generalis, et renunciacionem seu
renunciaciones huiusmodi admiti petendum,
instandum et suplicandum et de hiis quecumque
instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet opportuna faciendum et firmandum. Et pro
hiis quascumque suplicaciones, tam verbo quam
in scriptis offerendum, porrigendum et presentandum, et demum, et cetera. Promisit habere
rattum et cetera. Et non revocare et cetera.
Testes sunt Josephus Pere et Philippus Arnalich de
familia nobilis domini Hieronimi de Generes,
Barchinone populati, patris dicti constituentis.
In quorum propria manu scriptorum fidem ego
Josephus Gali, apostolica atque regia auctoritatibus nottarius publicus Barchinone hic me subscribo et meum quo uttor appono sig+num.

612
/1r

a. deliberació intercalada entre els folis 605v i 606r del trienni 1698-1701.
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342
Deliberaciób presa en lo bras militar tingut y celebrat als 15 de novembre, 1700.
a. procura intercalada entre els folis 606v i 607r del trienni
1698-1701.
b. deliberació intercalada entre els folis 611v i 612r del trienni 1698-1701.
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E lo dit bras militar, ohit los tres vots que són
llegits y donats per proposició, attenent a la diversitat y discrepància de ells y a la embaxada reportada de part del excel·lentíssim y savi Consell
de Cent, delibera per so que ab sa major prestesa, per medi de extrahordinari, se done lo pèsame a la reyna, nostra senyora, Déu la guarde, de
la mort del rey, nostre senyor, que està en glòria, y que se llohe y aprobe, com lo present bras
lloha y approba, la real disposició testamentària
en orde a la nominació de son real successor en
la Corona y jurisdicció voluntària del govern
d’est Principat y Ciutat, posant en sa real consideració, que los reparos y difficultats que se offereixen en respecte de la jurisdicció contenciosa han suspès lo present bras a péndrer sobre ells
resolució fins a saber si sa magestat se dignarà
manar atténdrer a dits reparos y duptes, y que
axí mateix se escrigue a las personas y senyors
que sa magestat elegí y dexà per la junta del govern cometent la formació de las cartas al molt
il·lustre senyor protector o presidint y officials
del present bras y a las personas que anomenarà
lo senyor protector o presidint, y que esta resolució per embaxada sie participada al excel·lentíssim y savi Consell de Cent y al molt il·lustre y
fidelíssim consistori dels senyors deputats.
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344.
Deliberacióa presa en lo bras militar celebrat als
16 de nohembre 1700.
E lo dit bras militar, attennent que˙s de sa primera e innata obligació procurar ab tota vivesa la
observansa dels privilegis que los sereníssims senyors reys, de felís recordació, en remuneració
de serveys y sanch derramada se han dignat atorgar y concedir a la noblesa, y que la magestat del
rey, nostre senyor, Carlos Segon, que està en
glòria, ab son real testament, y la reyna, nostre
senyora, que Déu guarde, y los senyors governadors que ha anomenats sa magestat, ab sa real
carta de data de 3 del corrent, recomanan la unió
y bona conformitat entre los comuns, tot lo que
motiva al dit present bras a solicitar la excel·lentíssima conferència ab los de la Deputació y present Ciutat, per a assegurar que la resolució fos
uniforme a la conservació y observansa de sos
privilegis, que la magestat difunta ab son real testament y la reyna, nostre senyora, ab sa real carta,
expressan ser de sa real voluntat que se conservan
y mantinguen il·lesos, attenent que lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, com ho participa ab embaxada, al present
a. deliberació intercalada entre els folis 615v i 616r del trienni 1698-1701.
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bras reportada lo dia de aÿr, y lo excel·lentíssim y
savi Consell de Cent, segons se té intelligència,
han resolt conformar-se en tot y per tot y per tot
al vot consulin fet per la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la Deputació, Ciutat
y present bras, en atenció al // 616/1v // sobrereferit y a la pública utilitat y quietut y per a seguir
la unió tant recomanada per sas magestats y rahons políticas que discorran, delibera lo present
bras militar que se assentesca, com assenteix, a la
real testamentària y disposició del rey, nostre senyor, y que lo excel·lentíssim senyor príncep
Darmestat continue sa llochtinència general sens
fer jurament tot lo temps que li falta per acabar
son temps en la conformitat que aconsella dita
excel·lentíssima conferència ab son parer consultiu, que˙s llegí en lo bras tingut y celebrat lo die
de aÿr; y que se escriga lo pèsame a la reyna, nostra senyora, per la mort del rey, nostre senyor, y
lo sentiment e imponderable desconsuelo en
que queda lo bras militar per tant lamentable y
sensible pèrdua, expressant a sa magestat ab la
mateixa carta o memorial a part los dubtes o reparos que se han offert a la noblesa acerca la jurisdicció contenciosa, y que no obstant aquells, per
fer est nou sacrifici a sa magestat, condecenen als
reals ordes, y també assenteix a la continuació del
càrrech de llochtinent general per fer particular
obsequi a la magestat difunta y a sa gloriosa
memòria, ab la seguretat que no haurà volgut fer
contrafacció algú als privilegis, constitucions y
drets d’est Principat, y que per embaxada se urge
a compliment al excel·lentíssim senyor príncep
Darmestat, expressant ab ella a sa excel·lència tot
lo sobredit. Y que lo mateix se escriga als senyors
que sa magestat ha anomenat per la junta del govern y als demés que apareguen, // s.n.r // cometent la execució de la present deliberació y a la
formació de las cartas y memorial al molt il·lustre
senyor protector o presidint officials y junta destinada per las presents occurrèncias, per a que ho
disposen en la conformitat que aparega ser més
propri de las obligacions del present bras, conservació de sos privilegis y major servey de las dos
magestats, divina y humana. Y que ditas cartas se
envien per lo extraordinari ha resolt despatxar la
excel·lentíssima ciutat. Y en cas que ab memorials y proposició dels dubtes referits no·s pogués
despatxar al temps que·s partirà lo extraordinari,
se envien sols per ell las cartas, y lo memorial o representació se remeta per la primera ocasió que
se offerirà. Y que la present resolució, per medi
de embaxada, se participe al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona; y en cas que
per la execució de ella se necessite derogar la última que˙s prengué en lo bras militar lo dia de aÿr
en eix cas y no altrament sie aquella revocada.
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345.

neralis Catalonia, iuribus et pertinenciis eisdem
pro titulis continuatis in capibrevio mensa de
aprilis dicti Generalis foleo quatuorcentessimo
septuagessimo octavo. Quod quidem censuale fuit
extractum ad dictem die vigessima quinta mensis septembris 1688, et die septima mensis novembris 1699 et alia quecumque, que circa predicta
necessaria et oportuna ac vobis benevisa fuerint
faciendum, firmandum et demum, et cetera.
Nos, enim et cetera promittimus habere rattum,
et cetera, et non revocare, sub bonorum et iurium
confraria omnium obligacione.

Diea dominica, vigessima quarta mensis octobris,
anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo, Barchinona.
Nos, doctor Josephus Ramon, canonicus ecclessia
Sedis Barchinone, don Josephus de Rubi et Boxadors, marchio de Rubi, Barchinone populatus,
doctor Joannes Valles, presbiter in dicta Sede
Barchinone beneficiati, Franciscus Sembasart,
Christophorus Llado et Carreres, cives honorati
Barchinone populati, et Andreas Trulles, mercator civis Barchinone, majorales seu administratores confrarie Purissime et Immaculata Concepcionis Sacratissima Virginis Maria, in capella
eiusdem et invocacionis constructa in claustris
dicta ecclessia Sedis Barchinone, institutus et
fundatus per concilium generale dicta confratria
electi et nominati, scilicet nos, dicti doctor et canonicus Josephus Ramon et Franciscus Sembasant, cum concilio generali celebrato die vigessima quinta mensis iulii, millessimo sexcentessimo
nonagessimo nono, ego, dictus doctor Joannes Valles, cum alio concilio generali celebrato die trigessima prima et ultima mensis maii nuper deducti presentisque et currentis anni millessimi
septingentessimi et nos, dicti don Josephus de
Rubi, Christophorus Llado et Andreas Trulles,
cum alio concilio generali celebrato die vigessima
quinta mensis iulii etiam nuper deductis de quibusquidem tribus conciliis generalibus Mathias
Marçal, notarius publicus Barchinone et scriba
negociorum dicte confrarie, infrascriptis, cum
presenti fidem //616/2v // facit, dicto nomine, citra revocacionem, et cetera. Gratis, et cetera.
Constituimus et ordinamus sindicum et procuratorem seu verius dicte confrarie gestorem certum, et cetera, itaquod, reverendum Joannem
Miro, presbiterum in dicta sede Barchinone benefitiatum, absentem, et cetera. Ad videlicet, pro
nobis, dictis constituentibus seu verius pro dicta
confraria comparendum coram illustri et fidelissimo consistorio dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis presentis Catalonia principatus, ibidemque in manibus et posse
eorundem dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Catalonie prestare quecumque juramenta quod factis de diligenciis invenire non potuimus nec potuista dicta
originalia creacionis illius censualis precii et proprietatis centum librarum Barchinonium et pencionum sexaginta duorum solidorum et sex denariorum, que dicta confraria seu nos, dicto
nomine aut majoralis confraria uti administratores causa pia Benedicte Vinyals debebant et recipiebant singulis annis die sexta super dicto Ge-

Testes firma dicti domini doctoris et canonicis
// s.n.r // Ramon sunt Silvester Satorras, negociator, civis, et Salvadoris Iglesias, iuvenis chirurgus, Barchinone habitis.
Testes firma dicti doctoris Joannis Valles, qui firmavit Barchinone, dicto die, sunt illustris et admodum reverendus dominis don Anthonius de Sayol et Quarteroni, canonicus dicte ecclessia Sedis
Barchinone, et reverendus doctor Joannes Lledo,
presbiter, in dicta Sede Barchinone beneficiatus.
Testes firma dicti magnifici Francisci Sembasart,
qui firmavit Barchinone, dicto die, sunt reverendi doctor Hiacintus Calsina et Valls et Joanne
Montserrat, presbiteri, in dicta Sede Barchinone
beneficiatis.
Testes firma dicti magnifici Christophori Llado
et Carreres qui firmavit Barchinone, dicto die,
sunt proxime dicti doctor Calsina et Vallseca.
Testes firma dicti Andrea Trulles, qui eciam dicto
die firmavit sunt reverendus Thomas Marsal,
utriusque iuris doctor, presbiter in dicta Sede Barchinone beneficiatus, et Franciscus Marçal, notarius publicus Barchinone.
Testes vero firma dicti illustris domini marchionis de Rubi, qui firmavit Barchinone, die, et cetera.
De premisis aliena manu scriptis absque tamen
firma discreti illustris domini marchionis de
Rubi fidem facio ego Mathias Marçal, auctoritate regia notarius publicus Barchinone et scriba
negociorum dicte confactus, hec propria scribens
manu.
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a. procura intercalada entre els folis 615v i 616r del trienni
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350.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
a. súplica intercalada entre els folis 619v i 620r del trienni
1698-1701.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

Los officials de la present casa y casas del General y Bolla de la present ciutat, diuhan y representan que à vingut a sa notícia que vostra senyoria hauria deliberat fer demostració de dols
per la mort del sereníssim senyor rey don Carlos
Segon, que gloria haja, rellevant a dits officials
la tercera part de aquella porció de dols que se
havia inconcussament observat donar a dits officials en totas las ocasions que se han offert demostració de dols antes y després del capítol 2
de las corts del any 1599. La qual deliberació
cum debita reverencia loquendo és molt prejudicial a dits officials, puis la pocessió plusquam
centenaria e immemorial y que ha precehit y
succehit a dit capítol de Cort haura explicat
qualsevol dubietat que en si pogués contenir,
forsan lo dit capítol de Cort. Per las quals rahons y per las que estan deduhidas y se esperan
deduhir en la causa que dits officials aportan en
lo consistori de vostra senyoria per los dols de la
mort de la sereníssima senyora reyna mare és
constant que a dit officials especta entera la porció de dols que sempre se havia acostumat. Per
ço, suplican a vostra senyoria mane donar a dits
officials la dita porció entera acostumada; y en
cas no aparegués a vostra senyoria annuar a esta
petició, protestan dits officials que per obeir y
obtemperar a dita deliberació no entenen prejudicar-se ab bon dret // 620/1v // los assisteix, axí
en la dita causa per conseguir los dols que’ls espectan per la mort de dita senyora reyna y mare
com per la restant porció, per lo cumpliment
que˙ls especta per la demostració present, ans
bé, que se serve son bon dret sa y salvo. Suplicant a vostra senyoria mane cusir la present en
lo dietari corrent en que rebran singular mercè.
Officio et cetera. Altissimus et cetera. Alexius
Fornaguera.

jar-se en ell dos cossos més de cavalleria, han resolt, en cumpliment de son real obligació y fidelitat, lo posar a las reals plantas de vostra magestat una representació o manifestació de la total
impossibilitat ab que lo Principat se encontra de
poder suportar sobre sas forsas tantas milícias, y
demanar-se de parts dels deputats del bras militar que acompanyen la rendida representació
passa lo bras a suplicar a vostra magestat ab la
més reverent veneració, en atenció de la veritat
notòria dels motius que˙ls deputats representan,
com en consideració que la real clemència del
rey, nostre senyor, que gloria gosa, antes de
passar a sa millor vida, se havia dignat resòldrer
isqués de Catalunya una porció de las tropas
que vuy se halla en ella, sie del real servey de
vostra magestat o manar execuutar la real atenció de sa magestat concedint a est Principat
//646/1v // lo alivio que necessita y espera lograr
assegurat en la sobrerana justificació y protecció
que ha sempre experimentat del real servey de
vostra magestat. La divina guarde la real persona de vostra magestat com ha la Christiandat
tota y estos los fidelíssims vassalls li supliquen.
Barcelona, y desembre 14 de 1700.

647
/1r

Los deputats y ohidors de est principat de Catalunya, havent tinguda notícia que venian a allot-

Lo consistori dels senyors deputats y ohidors de
comptes de la Generalitat d’aquest principat de
Cathalunya nos ha participat que, en consideració del estat en que se troba aquest Principat,
tant à treballat per ocasió de la passada guerra,
meresqué de la real pietat del rey, nostre senyor,
don Carlos, que gose de glòria, la resolució de
manar eixir de aquest Principat un número considerable de la cavalleria que en ell se allotja, ab
tant crescut e insuportable gasto dels comuns y
particulars. Y que al temps que esperaven tenir
aquest consuelo y la exequució de la real voluntat, han presentit se tractaria de enviar molta
més cavalleria en esta província, per lo que se
posa aquell consistori als reals peus de vostra
magestat, suplicant, ab la major humilitat y rendiment, sia del real servey de vostra magestat
manar exequutar dita real resolució y no permètrer vingan novas tropas per los inconvenients
podrian resultar de una sobrecàrrega tant pesada y que havia de impossibilitar al Principat a
sustenir-la, demanant nos acompanyen ab carta
per vostra magestat esta representació, y considerant que esta naix del gran zel de aquell consistori al real servey de vostra magestat y conservació de aquest Principat, y que és molt de
nostra obligació lo procurar-ho ab totas veras,

a. carta intercalada entre els folis 645v i 646r del trienni
1698-1701.

a. carta intercalada entre els folis 646v i 647r del trienni
1698-1701.

Oblata die XXII mensis novembris
sistorio et cetera.

MDCC

in con-

Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum et decreverunt quod inseratur in dietario.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maioris.
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per so, nos posam als reals peus de vostra magestat, suplicant-li ab lo degut rendiment sia de
son real servey ohir benignament la representació de aquell consistori y annuir a tant justa petició, assegurant a vostra magestat que lo estat
en que es troba aquest Principat és summament
lamentable, fins al punt de faltar-li los medis per
sa conservació, en contingència de haver molts
poblats de desamparar sas casas seria un dels
majors inconvenients que podria haver en detriment del real servey y del benefici de aquest
Principat. Per lo que esperan de la real clemència de vostra magestat se servirà manar consolar
aquest Prinicipat y prevenir ab tant eficàs remey
los danys se podan devenir, lo que rebrà esta
ciutat a singular real grandesa de vostra magestat. La divina guarde en la real persona de vostra
magestat com ha menester sia tota y estos sos fidelíssims vassalls. Barcelona y desembre, 10 de
1700.
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menos al degut obsequi al senyor rey successor,
ha resolt dit il·lustre y fidelíssim consistori y deliberat executar-se // 647/2v // en la conformitat
és estat aconsellat que havent fet nominació de
nou personas, tres de cada bras, per a entrevenir
en las conferèncias, atribuint-los lo poder discòrrer, premeditar y aconsellar lo obrar dit consistori en dita dependència acerca ditas demonstracions. Que per ço, se annuesca, com lo
present annueix, a tenir-se ditas conferèncias,
concurrent en ellas, y lo il·lustríssim bras militar
per medi de individuos de aquell y que per dit
effecte, quant antes sie possible, per medi de
embaxada en la forma acostumada. Sie la present deliberació participada a dit excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar, dient-li que, attesa la
gravedat del fet, sie servit annuir en ditas conferèncias. Y que per part de la present Ciutat
vinguen en ditas conferèncias las mateixas sis
personas nomenadas per lo present consell, per
entrevenir en ellas notícias antecedents, a las
quals sia donada y concedida facultat de placticar, discòrrer y premeditar y aconsellar com se
poden y deven obrar los tres comuns en la present dependència, però també per premeditar y
discòrrer la estabilitat y conservació dels reals
privilegis, constitucions y costums del present
Principat y ciutat, y que ab la embaxada fahedora a dit il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats los sie suplicat sien servits concedir y atribuhir a las personas que per part de dit
consistori entrevindran conferèncias semblant
poder y facultat en atenció lo propri y peculiar
de aquell consistori, lo procurar la conservació y
estabilitat com aixís ho espera del gran // s.n.r //
zel resideix en un tant il·lustre y fidelíssim consistori, y que semblant petició sie feta al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ab la ambaixada se li farà, reportant lo que en ditas conferèncias se acordarà y aconsellarà deu fer y
obrar la present ciutat al present consell per a
resòldrer y deliberar lo fahedor. Y que per medi
de embaxada de un senyor ciutedà y altre militar, en la forma estil·lada, sie reportada en escrits còpia de la present deliberació als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats. Y en lo
que té respecte, etcètera.

Ena lo savi Consell de Cent tingut y celebrat a
13 de desembre, 1700, entre altres coses, se ha
pres la deliberació següent:
Que ohit lo paper format y disposat per los excel·lentíssims senyors concellers y junta de vint,
etcètera. Ohida la carta escrita als excel·lentíssims senyors concellers per lo il·lustre don Francisco de Miquel, etcètera. Ohida la proposició
feta per los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, etcètera. Y ohida així mateix la deliberació feta per dits il·lustres y fidelíssims senyors diputats, etcètera. Y attès que los casos de
que se pot péndrer algun exemplar per fer demostracions públicas són los que han esdevingut quant los successors en la real corona se són
trobats fora dels regnes de aquella, los quals no
són igualment uniformes ni aplicables al present
estat. Y attès que lo il·lustre y fidelíssim consistori de dits senyors deputats y oÿdors té semblant real insinuació, y no havent trobat exemplars adaptables per la Novena de personas dels
tres brassos, és estat aconsellat que podia y devia
dit il·lustre y fidelíssim consistori placticar,
discòrrer y premeditar dit fet per medi de conferència ab lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar y present Ciutat fent los dos un cos com
se ha estil·lat per a que se exequute ab la deguda
uniformitat y correspondència lo fahedor apareixerà més convenir en un cas en los qual ningun exemplar se creu se puga adeqüar-se, a més
de recàurer en matèria molt digna, de tenir-se la
mira a la justa memòria de la magestat difunta
del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, y no
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a. deliberació intercalada entre els folis 646v i 647r del trienni 1698-1701.
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357
Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y celebrat als 14 de desembre, 1700.
E lo dit bras militar, ohida la embaxada reportada de part de la excel·lentíssima ciutat, la resolua. deliberació intercalada entre els folis 649v i 650r del trienni 1698-1701.

[ 1700 ]

[ 1700 ]

mentària disposició de la magestat del senyor
rey don Carlos Segon, que gosa de glòria; ohit
així mateix lo resolt aconsellar a quiscú dels tres
comuns de la deputació, bras militar y present
Ciutat per las personas que per quiscun de dits
comuns entrevenen en ditas conferèncias respecte de ditas demonstracions públicas per la
demunt dita rahó; y ohit, així mateix, lo paper
format y disposat per los excel·lentíssims senyors concellers y junta de embaxada en execució de la commissió donada per lo present Consell tingut y celebrat a 13 del corrent, tot llegit
al present Consell, insertat en la proposició. Y
attès que per las personas de ditas conferèncias
és aconsellat que en attenció de no trobar-se
exemplar que en las successions de nous reys se
sie feta alguna formalitat pública fins y a tant
que lo nou rey arriba en lo present Principat,
no˙s fasse sino que en son lloch y temps se farà
lo acostumat en semblans casos, que per ço, en
tot y per tot se seguesca, com lo present Consell
se adereix, a lo aconsellat per dita conferència,
no fent-se demonstracions públicas per dita
nova successió, responent a la carta de la reyna,
nostra senyora, y senyors de la junta del govern,
en la conformitat aparexerà als excel·lentíssims
senyors concellers tenir facultat de associar-hi
las personas los sien ben vistas. Y que de la present resolució, per medi de embaxada de un senyor ciutedà y altre militar en la forma acostumada, sie participada a dit excel·lentíssim
senyor príncep Darmestad, molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Y que
per manifestar, etcètera.

ció presa en lo savi Consell de Cent celebrat lo
dia 13 del corrent, la que prengué lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats
lo die deu, en conformitat del que fou a sas senyorias aconsellat ab la Novena tinguda lo mateix dia, attenent quant importa al servey de las
dos magestats, divina y humana, y benefici públich, la unió y bona conformitat entre los tres
comuns y lo discòrrer y premeditar allò que
puga més assegurar la unió y acert, delibera per
ço que se annuesca y condecendesca a tot lo
que solicita y demana la excel·lentíssima ciutat
ab la embaxada y deliberació y conformant-se
en tenir conferèncias ab las personas que han
anomenat los altres comuns, elegint per entrevenir en ellas, per part del present bras, las mateixas personas que ultimadament foren nomenadas, donant-los semblant poder y facultat,
qual ha conferit y attribuït la excel·lentíssima
ciutat a las suas, y reportant lo que en ditas conferèncias se acordarà y aconsellarà lo present
// 650/1v // bras per a resòldrer y deliberar en ell
lo fahedor. Y que la present resolució en escrits,
per medi de embaxada sia participada a la excel·lentíssima ciutat.
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357
Il·lustríssimsa y fidelíssims senyors.
Resol la conferència que en consideració de que
en esta província no’s troba exemplar que en las
successions de nous reys se sia feta may alguna
formalitat pública, fins y a tant que lo rey nou
arribe en lo present Principat, que per so, se
aconsella als comuns no’s fassa novedad, y que
en son lloch y temps se farà lo que se acostuma
en semblants casos.
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Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y celebrat als 29 de desembre 1701.
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360
Enb lo savi Consell de Cent jurats tingut y celebrat a 20 de desembre 1700 fonch feta la deliberació infrascrita y següent:
Que ohit lo bitllet del excel·lentíssim senyor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general
en lo present Principat, de data de 17 del corrent mes de desembre, dirigit als excel·lentíssims senyors concellers, en orde al recort de las
demostracions públicas per la nova successió a
la corona de Espanya, en virtut de la real testaa. resolució intercalada entre els folis 650v i 651r del trienni
1698-1701.
b. deliberació intercalada entre els folis 650v i 651r del trienni 1698-1701.
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E lo dit bras militar, ohida la embaxada a ell reportada per part del molt il·lustre y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y ohidors del
General de Catalunya, contenint dos punts: lo
primer, que aquell fidelíssim consistori havia
alegit al il·lustre don Joseph Agulló y Pinós, per
a que en son nom cumplimente a la magestat de
Phelip Quart, que Déu guarde, elegit successor
en la monarquia de Espanya per la magestat de
Carlos Segon, que gloria gose, demanant al dit
bras militar acompanye dit cumpliment, en lo
qual no olvidava lo fidelíssim consistori la primera incumbència de son offici, que és agenciar
la estabilitat dels privilegis, constitucions, usos y
a. deliberació intercalada entre els folis 656v i 657r del trienni 1698-1701.

costums de la província, que és lo segon punt
reportat ab dita embaxada. Delibera, per ço,
que en quant al primer punt, sie comès, com lo
present bras ho comet, al molt il·lustre senyor
protector, officials y junta destinada per las occurrèncias presents, suplicant per medi de embaxada en la forma acostumada y en escrits al dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori, a fi de que
en tot se guarde bona uniformitat y correspondència sie servit comunicar y donar còpia
tant de la carta escrita per lo extraordinari per sa
senyoria fidelíssima despatxat lo die de ahir com
y també de la respresentació y cartas que se entregaran al dit il·lustre senyor don Joseph de
Agulló y Pinós, embaxador. Y en quant al segon
punt en que participan, escríurer a la magestat
de Phelip Quart per // 657/1v // la estabilitat y
conservació de las constitucions y privilegis,
usos y costums del present Principat per tot assò
està per a venir. Y las grans y primeras ocupacions de son dilatat govern podrà ser no faran a
sa magestat lloch per a que puga donar son real
providència y tant prompte remey com se necessita. Y en lo present esta dependència se troba pendent en la excel·lentíssima conferència,
cercant remey y reparo, axí en lo passat com en
lo present. Per que dites constitucions, privilegis, usos y costums no tenen tota aquella estabilitat que deurian, se suplique ab dita embaxada
al dit fidelíssim consistori que luego, y sens pérdrer temps, sie servit continuen estas conferèncias, y que fins a tenir lo parer y resolució de
elles suspenga la representació, o escríurer cartas sobre aquest assumpto, y que per medi de
embaxada sie participada esta deliberació en escrits al excel·lentíssim savi Consell de Cent esta
tarda que, segons intelligència, se ha de convocar.
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364
Excel·lentíssima senyor.
No obstant que la molt il·lustre conferència als
18 del present y corrent mes de desembre
aconsellà a vostra excel·lència, molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, y al molt il·lustre y fidelíssim consistori de la Deputació, acerca del que
per la reyna, nostra senyora, y governadors, ab
carta de 23 de novembre pròxim passat, era estat insinuat se passàs sens intermissió algunas a
las demonstracions acostumadas per ocasió de
haver succehit, segons la testamentària disposició del rey, nostre senyor, don Carlos Segon,
que glória aja, en la universal monarquia, lo sea. reparo intercalat entre els folis 657v i 658r del trienni
1698-1701.
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reníssim senyor don Felip, Quart per Aragó y
Quint per Castella, de que no˙s fes novedat, y
que en son lloch y temps se faria lo que se acostuma en semblants casos. En consideració de
que en esta província no˙s troba exemplar que
en las successions de nous reys se sia feta may
alguna formalitat pública fins a tant que lo rey
nou arribe en lo present Principat, y que vostra
excel·lència se ha aderit al aconsellat per dita
conferència y deliberació de 20 del mateix mes,
en la qual ab embaxada, en la forma acostumada, fou servit entregar al consistori als 22, després de venerar lo consell donat per la conferència en esta dependència y alabar la
resolució presa per vostra excel·lència, se troba
precisat lo consistori a posar en la gran consideració a vostra excel·lència que fins ara no ha pogut passar a deliberar cosa sobre d’est fet fins a
tenir comunicat a vostra excel·lència certos motius, que encara que aparexeran ésser escrupulosos, emperò, lo consistori, creyent se’n dignàs
de alguns circunspecció y premeditació los participàs, per a que en tot temps conste de haverlos manifestat. Naixen estos del attento que ha
fet dita conferència per a a aconsellar lo refferit,
que si bé en esta província se creu no mourà
exemplar que en las successions de rey se sia
feta may alguna formalitat pública, fins a tant
que lo nou rey arribe en est Principat, la entén
lo consistori de alsar pendons, fer aclamacions y
altres consemblants, però no de demonstracions pias o altrament, màxime // 658/2r // en lo
cas de successió de nou rey qui no ha succehit
de pare a fill, o bé de estos per trobar-se ausents
del continent de Espanya, quant han succehit.
Y assò és en tanta veritat que vostra excel·lència, en lo mateix temps ho ha aclarat, resolent,
segons se participà lo die 26 ab embaxada, de
que lo il·lustre senyor don Francisco de Miquel
y de Escatllar, ab lo caràcter de embaxador,
cumplimentàs y obsequiàs a la ralla en nom de
vostra excel·lència a sa magestat, no podent
dubtar-se que esta demonstració se fa per ocasió de dita successió y no es nou ab vostra excel·lència, puix als 2 de juliol, 1412, cumplimentà la present ciutat al senyor rey don
Fernando, de immortal memòria, essent nou
rey, y no per causa de successió de pare a fill,
escrivint-li per correu, trobant-se encara en castellà exemplar que verdaderament no˙s differencia en cosa del estat present. Y als 9 de setembre de dit any, per medi de embaxadors,
essent així que encara dit senyor rey no havia
vingut en lo present Principat, lo que˙s creu se
trobarà en los dietaris de vostra excel·lència, no
menos és de ponderació al referit, lo que consta
en lo // 658/2v // arxiu de la casa de la Deputació, y és que als 3 de juliol, 1412, partiren de
Tortosa embaixadors qui anaren per part del
Principat a dit senyor rey, y que als 9 de dit mes
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de juliol feren gran festa per lo senyor rey lo die
següent. Tot lo que també fou antes de arribar
a esta província dit senyor rey, com és de véurer
de la certificatòria que junt ab esta se presenta a
vostra excel·lència, de a hont apar se infereix
que lo present cas no deu ni pot ésser estat de
la mente de la conferència vingués comprès ab
lo attento ab que ha passat aconsellar als tres
comuns, ans bé, trobant-se estos exemplars que
no poden ser més conformes a la subjecta
matèria inseguint-se lo consell no fora novedat,
posant en execució lo que se observarà en lo cas
dalt preponderat, a imitació d’ell, demonstracions festivas, tenint-se la deguda mira a la justa
memòria que˙s déu atténdrer al senyor rey tant
poch temps diffunt y al major obsequi del senyor rey successor.
Y encara que totas estas graves circunstàncias
podian haver inclinat al molt il·lustre // y fidelíssim consistori del deputats y oÿdors de comptes
del General del principat de Catalunya a resòldrer se fessen luego demonstracions pias, inseguint-se lo que˙s deu presumir haver aconsellat
la conferència, en vista dels exemplars referits,
puix seria no fer-se novedat, ab tot, mantenintse indiferent ho ha escusat y suspès, a més de
constar-li que en Flandes y altres parts se ha passat a demonstracions festivas, com a tant amantíssim de la recíproca correspondència que professa a vostra excel·lència y en manifestació de la
gran y apreciable estimació que fa de ella, retardant lo péndrer resolució en matèria en que
concorren tan graves rahons políticas fins a haver lograt la dicha de deposar-ho en la gran
comprehensió de vostra excel·lència, sperant
que vostra excel·lència se dignarà premeditarho, no perquè judique // lo consistori que lo
ponderat se ha de fer de nou en lo conspecte de
vostra excel·lència, si no que reste ab la vanaglòria de que ha de fer lo consistori a la atenció de
vostra excel·lència lo affavorit, recapacitant fet
que si bé aguda gran consideració de vostra excel·lència confessa vostra excel·lència a ser de
poch momento emperò no despreciable, molt
digna de una molt madura reflexió.
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casa de la Deputació de dit General, en lo any
mil quatre-cents y dotse, en foli vint-y-sinch, se
troba descrit y continuat lo següent:
«Diumenge, a tres de juliol, en Barcelona.
Aquest die partiren de Tortosa, segons relació
de’n Francesch Manrresa, deputat local de Tortosa, los sis missatgers qui foren anyadits als altres sis qui anaren per part del principat de Catalunya per fer reverència al senyor rey. E lo dit
dia fonch comensat a fer compte a tots los dotse
missatgers, car del temps passat que los sis estigueren en Casp per ohir la publicació los fonch
fet compta tro per tot lo segons dia del dit
mes.»
Axí mateix certifich y fas fe com en foli vint-y-sis
de dit llibre se troba descrit y continuat lo següent:
«Dissapta, a nou de juliol, en Barcelona. Aquest
jorn vench misser Bonanat de Gualbes. Lo dit
dia feren gran festa per lo senyor rey e lo dia següent».
Ítem, certifich y fas fe com en dit llibre, en foli
vint-y-vuyt, se troba descrit y continuat lo següent:
«Dimars, a dos de agost, en Barcelona. Aquest
jorn entrà lo senyor rey en Ferrando en Saragossa.»
Ítem, certifich y fas fe com en lo mateix llibre y
en foli trenta-vuyt se troba descrit y continuat
lo següent:
«Dissapta, a vint-y-sis de nohembre, en Barcelona. Aquest jorn vench lo senyor rey en Ferrando e sa muller e lur primogènit. Vingueren
de Tortosa e pujaren a Valldonsella.
Dilluns, a vint-y-vuyt de nohembre, en Barcelona. Aquest dia entrà en Barcelona lo senyor rey
Ferrando e fonch-li feta gran festa.»

365

En fe de las quals cosas fas la present, firmada y
escrita de mà pròpria y sello comú del General
de la escrivania de la casa de la Deputació. Barcelona, y desembre, XXVIIII, MDCC.

Certificha y fas fe jo, don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General del
present principat de Catalunya, com en un llibre ab cubertas de pergamí ab sa baga y botó,
intitulat Dietari, primer trienni, mil quatrecents y onse, recòndit en lo arxiu públich de la

De predictis fidem facio admodum illustrium
dominorum deputatorum et ohidorum computorum dicti Generalis, Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriva maioris Generalis
Catalonia, qui hec et alia propria subscrita
manu.

a. certificació intercalada entre els folis 657v i 658r del trienni 1698-1701.
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estabilitat y conservació dels privilegis, constitucions, usos, costums y consuetuts del present
Principat y comtats, attès que esta dependència
se troba pendent en la dita conferència, cercant
lo remey y reparo, així en lo passat com en lo
present, per aparèixer no tenir ditas constitucions, privilegis, usos y costums tota aquella estabilitat que˙s tenia, que per ço, la embaxada se
ha de fer al molt il·lustre y fidelíssim consistori
dels senyors deputats y ohidors se fassa en cas
estigan junts, antes de disgregar-se lo present
Consell, suplicant-los sien servits péndrer resolució sobre dit punt, y junt lo present Consell
fins a obtinguda la resposta. Y en cas que no estiguen los dits senyors diputats junts, se fasse lo
die de demà, suplicant-los sien servits péndrer
dita resolució per tot lo die de demà, y condecendint-t’hi que, y sens pérdrer temps, se continue ditas conferèncias fins a tenir lo parer y resolució de ells, se suspenga la representació o
escríurer cartas sobre dit assumpto. Y encara
condecendint-hi, sien servits los excel·lentíssims
senyors concellers convocar quant antes lo present Consell per deliberar lo fahedor // en orde
al contengut en la embaxada en escrits per part
de dit molt il·lustre y fidelíssim consistori reportada, tocant a demonstracions festivas y públicas per la nova successió. Attès que per lo present Consell tingut y celebrat lo die vint del
corrent, inseguint lo consell donat per las personas de las conferèncias dels tres comuns d’esta Deputació, bras militar y present Ciutat,
fonch deliberat no fer-se formalitat pública alguna per la nova successió fins y a tant que lo
nou rey sie en lo present Principat, en lo qual
cas se farà lo acostumat, la qual deliberació per
part de esta ciutat, ab carta y certificatòria de
dita deliberació és estada posada en la real notícia de la reyna, nostra senyora, y senyors de la
junta de Govern universal de la monarchia,
qaue per ço, en tot y per tot, en eix particular, se
estiga a la resolució presa per lo present Consell
tingut dit die vint del corrent. Y que la present
deliberació en escrits per medi de embaxada en
la forma acostumada sie participada als dits molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.

Ena lo savi Consell de Cent, tingut y celebrat als
29 de desembre 1701, se féu la deliberació següent.
Que ohidas las embaxadas al present consell de
paraula explicadas y en escrits reportadas, ço és,
una per part del molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya per los senyors don Ramon de Codina y
Ferreras, y doctor en medicina Jacintho Blanch,
ciutedà honrat, y la altra per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per los senyors
don Joan Bonaventura de Gualbes y don Pedro
Ribes, ditas embaxadas y certificatòria en la de
dits senyors diputats contenguda, llegidas al
present Consell insertadas en la proposició. Y
attès que ab la embaxada de dits molt il·lustres y
fidelíssims senyors deputats de paraula és estat
participat haver aquell consistori anomenat al
il·lustre don Joseph de Agulló y Pinós no sols
per reverenciar y cumplimentar a la magestat
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, però
també per la estabilitat de las Generals constitucions, usos, costums y privilegis del present
Principat y ciutat, y sie molt conforme a la mútua correspondència y uniformitat se ha observat entre los dos comuns de la Deputació y present casa, y per dit efecte necessitar-se de tenir
específica notícia, així de la representació y cartas se’n aportarà dit il·lustre don Joseph de
Agulló y Pinós, com y també de las cartas escritas per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori lo
die de ahir per lo extrahordinari despatxà, que
per ço, en lo que té respecte al acompanyar la
present ciutat ab carta a dit il·lustre don Joseph
de Agulló y Pinós per reverenciar y complimentar a sa magestat, que per medi de embaxada de
un senyor ciutedà y altre militar en la forma
acostumada sie suplicat // 658/4v // a dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, per poder-se més seguir tota uniformitat, sie servit comunicar y donar còpia, tant de
las cartas escritas per estrahordinari despatxat lo
die de ahir com també de la representació y cartas se entregaran al dit il·lustre don Joseph de
Agulló y Pinós. Y condecendint dits senyors deputats a dita petició y obtinguda ditas còpias sie
comès, com lo present Consell comet, als excel·lentíssims senyors concellers de embaxador
per a què en cas los aparega convenir acompanye la present Ciutat ab carta a dit il·lustre don
Joseph de Agulló, cometent semblantment a
dits excel·lentíssims senyors consellers y junta la
formació de dita carta. Y respecte del tenir a la
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Dimecres pròxim passat, a la tarda, fou servit
vostra senyoria, per medi de embaxada que
aportaren los senyors don Buenaventura de
Gualbes y don Pedro Ribas, entregar al molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors dea. embaixada intercalada entre els folis 659v i 660r del trienni 1698-1701.
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putats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya còpia de una deliberació per vostra senyoria presa als 29 de desembre passat acerca del refferit ab una embaxada
per part de dit consistori, a vostra senyoria aportada lo mateix dia al matí, conté dita deliberació
que se entregue carta de recomendació per vostra senyoria a favor del noble don Joseph Agulló
y Pinós, embaixador anomenat per a cumplimentar a sa magestat, que Déu guarde, presehint, emperò, primerament, lo donar lo consistori a dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar
còpia de la carta ho cartes escrites per lo consistori per medi de extrahordinari últimament despatxat. Y axí mateix de les representacions y cartes entén entregar a dit il·lustre doctor Joseph
Agulló. Y que se continuen les conferèncias sobre la estabilitat de generals constitucions, privilegis, y que se fassa tenir lo parer y resolució
de aquestas, se suspenga la representació, ho escríurer cartes sobre dit assumpto. A vista de la
qual, deliberant lo optar inescusable al consistori, devian de representar a vostra senyoria lo estil y observansa a favor del embaxador que lo
consistori destine per aquesta funció ho funccions a que lo precise sa obligació, y molt menos de altres independents de la embaxada, entregar còpia de les representacions y cartes que
lo consistori dona al embaxador, de que practicant-se lo mateix estil en la ciutat de Barcelona,
havent observat, com se observa, en lo últim
cas, que //660/1v // lo dia 8 de juny present passat de 1700, demanar al consistori que acompanyàs ab carta per a sas magestats la representació que per medi de don Francesc Miquel són
embiats, aleshores fan conseguir de est consistori recomendació per son embaxador, sens que
se li entregàs còpia de carta ho recomendació
que˙s dona a dit embaixador, ni que per no contravenir al sobredit escrit, com y també per la
seguretat en que estave lo consistori y en la que
deven estar los comuns, de que en dita ciutat en
dita ocasió ni qualsevulgue altre representar a
sas magestats més que altre ab que lo precise sa
obligació. Y sent tanta la igualtat que mutuament deven tenir sos correus y uniformes no
apar hi hage rahó que es est consistori per conseguir una carta de recomendació. Lo que no
demane consistori per atorgar-la y que sols en
est cas no se observe lo que fins ara en tantes
ocasions com se han de escriure a la excel·lentíssima ciutat y est consistori practicat.
Ni menos és escusable lo referir a vostra senyoria quant precís és anticipar los instants per a
que lo embaxador del consistori partesca per a
cumplimentar al rey, nostre senyor, compelir-lo
al desempeño de dita obligació la notícia se té
de que los demés regnes y províncias fan lo mateix y lo haver˙o també així executat la dita ex-

cel·lentíssima ciutat habent ordenat ab son pacte encontinent a obsequiar a sa majestat, majorment trobant-se deliberar que lo consistori de
13 del mes de desembre pròxim passat de que
se enviàs embaixador un sols per a cumplimentar a sa magestat, sino també per dependències
de la stabilitat de generals constitucions no podent-se faltar al que˙s troba deliberar y màxime
antes que˙s donàs poder a la conferència per a
discòrrer sobre dita stabilitat y és constant redundaria en gran onra del consistori si retardava
lo cumplir ab eix obsequi només que impel·leix
// s.n.r // per no diferir la partida de dit embaxador per lo temps que de tot demane en la excel·lentíssima conferència los punts que se han
de executar per la manutenció de generals constitucions y privilegis, no sent de pura conveniència per est fi lo tenir en la cort dits embaixadors per tot allò que ditas conferència discorrirà
convenient per dita manutenció y estabilitat.
A la vista del sobre ponderat se espera que vostra senyoria afavorirà al consistori luego ab dita
carta de recomendació per a son embaixador
que li serà de singular estimació gosant en inteligència de vostra senyoria que quant lo conseguir dita carta dependesca de alguna dilació que
embarase la prompta partida de dit embaixador
li serà precís fraudar-se de esta honrra y pasar a
fer-lo partir luego y que sens embargo de dita
partida ab la carta de recomendació de vostra
senyoria ho sens ella respon vuy lo consistori a
les preguntas li ha fet la conferèncias per a que
en ella se trauen y discorreguen tots los punts
concernents a la manutenció de ditas generals
constitucions, privilegis etcètera restant sempre
molt prompte lo consistori per est efecte a tot lo
que demane sa obligació a la qual n·i ha faltat ni
falte ni faltarà may am ni tampoch a la mútua
correspondència que desitje conservar ab vostra
senyoria assegurant-li que de ab lur sentiment
de lo poch que ha merescut a vostra senyoria
asercade la deliberació presa sobre dit fet y lo
que de paraula referent en consistori los sobredits don Bonaventura de Gualbes y don Pedro
de Ribes, no sabent discòrrer age donat lo consistori motivo per a que vostra senyoria devia en
esta ocasió afavorir al consistori quant ab tanta
galanteria li ha executat en les demés quant són
únic desitg és sols servir a vostra senyoria.
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369.
Excel·lentíssima senyor.

a. embaixada intercalada entre els folis 659v i 660r del trienni 1698-1701.

Lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Catalunya, desitjant la continuació
de la conferència que està pendent entre vostra
senyoria y la excel.lentísisma ciutat, fent un cos,
y dit consistori, y tota bona unió y correspondència ab vostra senyoria y la excel.lentíssima ciutat, ha juntat vuy las personas que per
part del consistori assisteixen en dita conferència, a las quals ha entregat la resposta a las preguntas que féu dita conferència al consistori en
la última junta que˙s tingué en la present casa de
la Deputació, a fi de que ditas respostas se reporten a dita conferència, per a que en ellas se
puga premeditar y discòrrer lo que més convinga per la stabilitat de las generals constitucions.
Lo que ha aparegut al consistori participar-ho a
vostra excel·lència, per a que en eixa conformitat puga vostra excel·lència disposar que la
conferència se continue al que està prompte
lo consistori.
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370.
Excel·lentíssima senyor.
Lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Catalunya, desitjant la continuació
de la conferència que està pendent entre vostra
excel·lència y lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, fent un cos, y dit consistori, y tota bona
unió y correspondència ab vostra excel·lència y
bras militar, ha juntat vuy las personas que per
part del consistori assisteixen en dita conferència, a las quals ha entregat la resposta a las preguntas que féu dita conferència al consistori en
la última junta que·s tingué en la present casa de
la Deputació, a fi de que ditas respostas se reporten a dita conferència per a que en ellas se
puga premeditar y discòrrer lo que més convinga per la stabilitat de las generals constitucions.
Lo que ha aparegut al consistori participar-ho a
vostra excel·lència, per a que en eixa conformitat puga vostra excel·lència disposar que la
conferència se continue al que està prompte
lo consistori.
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371.
Deliberaciób presa en lo savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 2 de janer 1701.
a. embaixada intercalada entre els folis 659v i 660r del trienni 1698-1701.
b. deliberació intercalada entre els folis 660v i 661r del trienni 1698-1701.
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Que ohida la embaxada per part del molt il·lustre y fidelíssim consistori dels molt il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Catalunya en
scrits reportada al excel·lentíssim consistori lo
dia de ahir, en resposta de la embaxada a aquell
molt il·lustre y fidelíssim consistori per part de
la present Ciutat feta, en execució del deliberat
per lo present Consell tingut y celebrat als 29
del mes de desembre proppassat; ohida axí mateix la deliberació presa en lo excel·lentíssim
bras militar lo dia 31 del passat, en vista de la
embaxada a ell per part de la present ciutat feta
lo dia 30 del mateix; ohida semblantment la
embaxada en escrits al present Consell reportada de part de dit il·lustre y fidelíssim consistori
de dits senyors deputats per los senyors don
Gerònim Generes, doctor en medicina, y Jacintho Blanch, ciutadedà; y ohida també la deliberació de paraula explicada y en escrits entregada per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar per los senyors don Joan Bonaventura de
Gualbes y Balthasar de Riba, junt ab la còpia de
la embaxada a ell feta per lo dit molt il·lustre y
fidelíssim consistori dels senyors deputats; tot
llegit al present Consell, insertat en la primera
embaxada de dit molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, se veu denegar-se
el comunicar y entregar còpias, axí de las cartas
escritas per lo extraordinari despatxat als 28 del
passat com de la representació y cartas se han de
entregar per // 661/1v // aquell consistori al
il·lustre don Josep de Pinós, embaxador anomenat per cumplimentar a la magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en nom del
present Principat, haven demanat per part de
dit fidelíssim consistori, lo acompanyàs ab carta
esta ciutat a dit embaxador. Y no obstant la ciutat desitja, en observansa de la dita correspondència, condecendir al dit, emperò, posar
en execució sens saber lo motiu y disposició del
escrit y representat per lo il·lustre y fidelíssim
consistori, se’n podria seguir alguna discrepància ab lo que esta ciutat té escrit y ordenat al
molt il·lustre senyor don Francisco de Miquel y
Descatllar, son embaxador com de sa magestat,
y per consegüent perjudici de las generals constitucions, costums y consuetuts del Principat. Y
attès que ab la segona embaxada del molt il·lustre y fidelíssim consistori representa lo present
Consell se participa haver dit consistori entregat
vuy, dia present, las personas que per sa part
acistexen en la conferència dels tres comuns, los
quals, a las preguntas féu dita conferència al
molt il·lustre y fidelíssim consistori, en la última
que tingué en la casa de la Deputació, a fi de
que ditas respostes se reporten a dita ciutat, per
a que en ella se puga premeditar lo que més
convinga per la estabilitat de ditas generals
constitucions. Y attès que las deliberacions pre-
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sas per lo excel·lentíssim bras militar a 31 de desembre //s.n.r // y dia present, dit excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar se offereix molt prompta per a conformar-se al que sia del major servey
de las dos magestats, divina y humana, y seguretat de la estabilitat y firmesa de ditas Generals
constitucions y privilegis, usos y costums de la
pàtria, en las quals consisteix y se cifra la pública
utilitat y quietut del Principat: que per ço, per
medi de embaxada de un senyor ciutadà y altre
militar en la forma acostumada, sia participat als
molt il·lustre y fidelíssims senyors deputats y
ohidors de comptes lo quant desitja esta Ciutat,
continuar ab aquell molt il·lustre y fidelíssim
consistori la uniformitat y mútua correspondència, y que axí resta molt prompta per a
condecendir a acompanyar ab carta al dit molt
il·lustre doctor Joseph de Agulló y Pinós, embaxador, entregant-se primerament las còpias són
estades demanades ab la embaxada reportada a
dit molt il·lustre y fidelíssim consistori per part
de la present ciutat lo dia 30 de desembre proppassat, en execució del deliberat y resolt per lo
present Consell tingut y celebrat lo dia 29 del
mateix, per so, adeptar-se al cas present los
exemplars mencionats en dita primera embaxada. Y que se continuàs ditas conferèncias convocant-se aquellas per tot lo dia de demà, y que en
ellas en primer lloch se habilite lo poder que
quiscú dels tres comuns de la Deputació, bras
militar y present Ciutat se atribuhit y concedit a
las personas que per dits respectives comuns entrevenen en ditas conferèncias. Y regonexent
que lo poder atribuÿt a las personas entrevenen
en ditas conferèncias per part del molt il·lustre y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidor és limitat y no semblant ni igual // s.n.v // al
que tenen concedit lo dit bras militar y Ciutat,
que en tal cas, encontinent se disgregue en eix
cas y en lo de no convocar-se per lo dia de demà
per qualsevol causa o accident cogitat o incogitat se tinguen y reputen ditas conferèncias per
extinctas y acabadas entre los dits tres comuns,
suplicant-se a dit excel·lentíssim bras militar que
en dit cas de desigualtat de poder o de no convocar-se ditas conferèncias, per tot lo dia de
demà, per qualsevol cas sia cogitat o incogitat,
tinga a bé se continuen las conferèncias entre
dit bras militar y present ciutat, y que per quant
en est cas se constituhiria lo número de personas per entregar en ditas conferèncias, que per
ço, per lo present Consell, y antes de disgregarse per entrevenir las conferèncias, en lo cas de
no continuar-se ab lo comú de la Deputació,
sian anomenadas las personas axí del present
Consell com fóra de ell, votar-se aquellas per escrutini ad aurem secretarii, las quals, en tal cas,
entrevinga en ditas conferèncias junt ab las 6 se
han anomenadas per lo present Consell, suplicant lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar

sia servit fer semblant nominació de 3 personas
de los individuos, per a concorrer ab las que té
ja anomenadas per sa part en ditas conferèncias.
Y que dita deliberació per medi de embaxada en
la forma acostumada sia en escrits participada a
dit bras militar sens disgregar-se lo present
Consell, revocat fins a obtenir la resposta. La
qual respostasia la present deliberació participada per embaxada en la forma acostumada als
il·lustres y fidelíssims senyors deputats.
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372
Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y celebrat als 2 de janer de 1701.
E lo dit bras militar, ohida la deliberació per lo
excel·lentíssim y sabi Consell de Cent presa lo
die present, que per embaxada és reportada, ha
resolt confirmar-se en tot resolt ab dita deliberació del excel·lentíssim y savi Consell de Cent,
servint-se lo senyor protector fer nominació de
persones per los casos las ha elegidas la
excel·lentíssima Ciutat per a que, verificant-se
aquells, se tingan y reputen las conferèncias dels
tres comuns per extinctas y finidas. Y se continuen entre la excel.lentíssima Ciutat y present
bras per las personas que un y altre comú tenia
destinada y novament ha ajustadas. Ja en embaxada en escrits se noticie a la excel·lentíssima
ciutat la present deliberació y las personas que
lo senyor protector haurà nomenadas, y que ab
altre embaxada se responga a las dos que lo
molt il·lustres y fidelíssims consistori dels senyors deputats lo dia present ha reportadas al
present bras, lo matex que la excel·lentíssima
Ciutat ha resolt respondre-li per conformar-se
en tot la dita deliberació.
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377.
Deliberaciób presa en lo savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 5 del mes de janer, 1701.
Que ohit lo contengut y expressat en lo paper és
estat disposat y format per las personas que per
part de la present ciutat entrevenen en la confarència pendent entre los tres comuns de Deputació, bras militar y present Ciutat, y ohida
així mateix la embaxada en escrits reportada al
present Consell de part del molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
a. deliberació intercalada entre els folis 660v i 661r del trienni 1698-1701.
b. deliberació intercalada entre els folis 663v i 664r del trienni 1698-1701.

de comptes del General del present principat de
Catalunya, tot llegit al present Consell, insertat
en la proposició. Attès que tant del dit paper firmat y disposat per las personas que per part de
la present ciutat entrevenen en la conferència
pendent entre los tres comuns, com de la embaxada en escrits reportada de part del dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori, resulta la desigualtat de poders, així que ha vingut lo cas de
posar-se en execució lo deliberar per lo present
Consell tingut y celebrat als 2 del corrent, que
per ço la conferència entre los dits tres comuns
de la Diputació, bras militar y present ciutat, se
tingue y refuse per extinta y finida. Y que aquell
se continue en dit bras militar y present ciutat,
assistint y entrevenint en ella, no sols las personas se trobaran ja nomenadas, però també las
anomenadas últimament, ajuntant-se lo dia de
demà. Y en ella premediten y discorren ditas
personas los prejudicis apar patexen las generals
constiticions, privilegis, usos, costums, consuetuts y drets de la pàtria, disposant y // 664/1v //
fomant del que trobaran un paper, aconsellant
ab ell lo que ha y deu obrar la present ciutat per
lo reparo de dits prejudicis, y per evitar-los per
anant forsan pugan occórrer, servint-se los excel·lentíssims senyors concellers reportar dit paper al savi Consell per lo dia de divendres primer vinent que contàrem a 7 del corrent.
Perquè, en vista de axò, se puga passar a deliberar lo fahedor. Y que per quant la principal causa per la se prevé lo sobrereferit és lo atténdrer y
vigilar per lo que importe y conduesca per conservació de ditas generals constitucions, usos,
costums, observansas y altres drets del present
Principat y ciutat. Y que havent-se advertit que
lo exercici de la jurisdicció content en la forma
en que de present le execute per la Real Audiència apar encontra, no sols a differents de ditas
generals constitucions, usos y drets de la pàtria,
y a differents reals privilegis a la present ciutat
concedits, la observàcia dels quals deu la present
ciutat zelar a altre de sas obligacions, però també encontra a la testamentària disposició de la
magestat del rey, nostre senyor, don Carlos Segon, que haja glòria. Que per so, antes de disgregar-se lo present Consell, per medi de embaxada de dos excel·lentíssims senyors concellers
en escrits, se suplique al excel·lentíssim senyor
príncep Darmestat tinga a bé suspéndrer lo dit
de dita jurisdicció contenciosa per los referits
motius, y per no encontrar esta suplicació
// s.n.r // y petició al deliberat per lo present
Consell tingut y celebrat a 15 de novembre
proppassat, contenint continuar dit excel·lentíssim senyor príncep Darmestat son càrrech de
llochtinent fins a acabar son trienni. Y que la
present deliberació, per medi de embaxada de
un senyor ciutedà y altre militar, en la forma
acostumada, sia participada també esta nit al ex-

cel·lentíssim y fidelíssim bras militar, suplicantli sia servit annuir y condecendir a la present deliberació, passant esta nit mateixa a fer semblant
embaxada y súplica a dit excel·lentíssim senyor
príncep Darmestat; y que així mateix sia participada la present deliberació al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, participant-los que la present ciutat posarà en la
notícia de aquell consistori tot lo que obrarà en
execució del que li serà aconsellat per dita conferència. Y en cas que ditas respective embaxadas no˙s pugan effectuar esta nit, que per lo dia
de demà se pose en execució tot lo contengut
en la present deliberació.
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378.
Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y selebrat a 5 de janer de 1701.
E lo dit bras militar, ohida la deliberació presa
esta nit per lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent, ha resolt conformar-se en tot ab la referida deliberació, y que per ço, antes de disgregarse lo present bras, se fassen semblants embaxadas al excel·lentíssim senyor príncep Darmestat
y als molts il·lustres senyors deputats com las
que ha resolt fer la excel·lentíssima Ciutat, a qui
sie participada en escrits esta deliberació per
embaxada, expressant-li com las personas té nomenadas lo present bras per la conferència estan
promptes per a tractar y discòrrer ab las que té
elegidas sa escel·lentíssima Ciutat, sempre se li
aparega sobre los punts que expressa dita sa deliberació, suplicant-li tinga a bé de donar còpia
de las embaxadas farà a sa excel·lència y als senyors deputats, per a que al mateix tenor se pugan executar las del bras, y també participant-li
la resposta que sa excel·lència farà a dita embaxada, cometent al senyor protector la nominació de las personas per fer fer ditas embaxadas y
la formació de aquellas al senyor protector y
personas aparexerà al senyor protector.
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379.
Enb lo savi Consell de Cent tingut y celebrat a
7 de janer 1701 se ha près la deliberació següent.
Que ab embaxada en escrits, per medi de dos
excel·lentíssims senyors concellers, associats de
a. deliberació intercalada entre els folis 663v i 664r del trienni 1698-1701.
b. deliberació intercalada entre els folis 664v i 665r del trienni 1698-1701.
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dos senyors proms, y antes de disgregar-se, sia
reportat y entregat en mà del excel·lentíssim senyor príncep Darmestat lo paper format y disposat per las personas de la excel·lentíssima conferència, que˙s troba insertat en la proposició
signat de número 5, expressant en dita embaxada que ab dit paper estan suscintament expressats los motius y rahons ab los quals pretén la
present Ciutat haver-se contrafet a la testamentària disposició del rey, nostre senyor, que
gosa de glòria, y a las generals constitucions,
privilegis, usos, costums, consuetuts, observansas y drets de la pàtria, suplicant-hi que, en vista
de son contengut, mane suspèndrer lo exercici
de la jurisdicció contenciosa. Y que, per quant
ab la pluralitat de actes se menoscaban més ditas
generals constitucions, privilegis y drets de la
pàtria, y per a evitar dit menoscabo y tot prejudici, passarà la present ciutat a valer-se dels medis aparexeran més proporcionats y afavorits del
dret per a conservar permanent e intacta la estabilitat de ditas Generals Constitucions, privilegis y drets de la pàtria, los quals vuy quedan leziats per rahó dels motius y actes mensionats en
dit paper, y poden menoscabar-se per los fortan
fahedors. Y attès que dit paper està sucintament
formant, guanyarà la present ciutat los instants
per posar aquell difusament y ab tota expressió
y individuació y passar-lo a mans de sa excel·lència, obtemperant al que per sa excel·lència és estat manat ab sa carta de 6 del corrent. Y que sia
comès, // 665/1v // com lo present Consell comet, a la dita excel·lent conferència, lo fer formar y disposar dit paper per sa excel·lència, y
així mateix una representació o memorial, y en
cas aparega un manifest, ab major justificació
del dret acisteix a la present ciutat aserca la subjecta matèria, tenint facultat dita excel·lent conferència de valer-se per dit effecte de las personas que los sian ben vistas. Lo qual paper
representa lo memorial o manifest que per dita
excel·lent conferència serà estat disposat y format, sian servits los excel·lentíssims senyors
concellers manar llegir o proposar-lo al present
Consell se tindrà lo dia de sant Anthoni de 17
del corrent, per a que, en vista de son contengut, se passe a deliberar lo fahedor, donant facultat als excel·lentíssims senyors concellers no
sols per manar posar en execució tant los medis
aconsellats ab lo demunt dit paper, com altres
qualsevols seran aconsellats per la dita excel·lent
conferència en lo cas de no conseguir de sa excel·lència lo consuelo se solicita. Y per gastar per
dit effecte dependents y emergent de la subjecta
matèria y deliberar de compte los sia ben vist, lo
que menester sia, y que, usant del real privilegi a
la present ciutat concedit, sia fet y firmat exprés
sindicat al síndich y subsíndich de la present
ciutat, simul et insolidum, donant-los y atribuint-los tant llarch y bastant poder qual de

dret sia menester y necessari per dit effecte. Y
que la present deliberació per medi de embaxada en la forma acostumada sia participada en escrits al dit excel·lentíssim y fidelíssim bras
// s.n.r // militar, suplicant-li sia servit annuir a la
present deliberació, fent semblant embaxada y
súplica al dit excel·lentíssim senyor príncep
Darmestat. Y que així mateix, en attenció de haver offert al molt il·lustre y fidelíssim consistori
dels senyors deputats posar en la notícia de
aquell consistori tot lo que obrarà esta ciutat sobre ditas dependèncias, sia per ço també la present deliberació participada en escrits per medi
de embaxada en la forma acostumada a dits
molt il·lustres senyors deputats esta nit mateixa,
si està junt lo consistori, y en cas no u estiga se
execute lo dia de demà.
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380.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Vostra senyoria fidelíssima és estat servit manar
presentar los dias 6 y set del corrent, a las 12 horas del migdia y set de la nit respective, al advocat fiscal del General de Catalunya infrascrit,
duas deliberacions per vostra senyoria fidelíssima presas los dias 5 y 7 de dit mes y any, ordenant que los magnífichs assessors de dit General, junt ab lo predit advocat fiscal, aconsellen a
vostra senyoria fidelíssima acerca la notícia à tingut vostra senyoria fidelíssima que lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, lo senyor
príncep Darmestat, ab la Real Audiència, despatxaran en nom del rey, nostre senyor, don Felip Quart de Aragó y Quint de Castella, que
Déu guarde, y que se dupta si est despatx prejudicaria a las generals constitucions d’est Principat, y si las declaracions axís fetas patirian nul·litat, en orde al que desitjan, vostra senyoria
fidelíssima, saber lo que poden y deven obrar
per cumplir a la obligació de llurs càrrechs. Y
havent comprès que dits magnífichs assessors
aurian respost a vostra senyoria fidelíssima escusant-se de donar son parer, dient faltaria alguna
formalitat, que diuen seria lo precehir suplicació
acerca del referit assunto presentadora per lo
procurador fiscal del General, se veu dit advocat
fiscal té precisat à respòndrer y representar a
vostra senyoria fidelíssima que, en quant a ell
toca, està prompte per a concórrer en mirar la
matèria proposada y aquella premeditada junt
ab dits assessors y doctors consulents, que vostra senyoria fidelíssima à de servir-se aplicar per
la gravedat del negoci y consentir y aconsellar lo
a. súplica intercalada entre els folis 664v i 665r del trienni
1698-1701.

fahedor; ni sap compèndrer que en matèria previnguda per vostra senyoria fidelíssima y consultada ab deliberació y entrega de tots los papers
que conduexen per la // 665/2v // justificació del
fet se necessite de més forma per ara per a que
los magnífichs assessors del General sien per son
offici obligats a aconsellar a vostra senyoria fidelíssima lo fahedor, segons disposició del capítol
8 de las Corts de 1413 y continuat en lo llibre
dels 4 Senyals y altres que expressan la direcció
de la visita en la rúbrica del offici de assessors y
dels mateixos que vuy se troban exercir lo offici
no feren semblant reparo en lo fet se consultà
per vostra senyoria fidelíssima ab deliberació de
12 de nohembre proppassat, acerca si la real disposició de sa magestat del rey, nostre senyor,
Carlos Segon, que està en glòria, tenia opposició a las generals constitucions. Y en altras ocasions se à procehit en lo cas present, per lo que,
y altrament, satisfant intimas de ditas deliberacions, dit advocat fiscal a vostra senyoria fidelíssima suplica sie servit ordenar ab tota precisió a
dits magnífichs assessors y observansa de dit capítol y demés disposició y obligacions de càrrech de assessor de vostra senyoria fidelíssima e
del General concòrrien aconsellar a vostra senyoria fidelíssima sobre lo fet proposat en ditas
deliberacions. Y per la arduitat de aquell y lo
acert suplica també a vostra senyoria fidelíssima
se servesca anomenar alguns doctors consulents
com en semblants casos se puga dignant-se vostra senyoria fidelíssima que la present se continue deliberació acerca de ella fahedora, y en cas
no se fassa deliberació ordenar se cuse en lo dietari corresponent jornada, que ó rebrà a particular mercè. Offici etcètera. Altissimus et cetera.
Don Joseph de Cancer.
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per ço embaxada lo die de demà al escel·lentíssim senyor príncep Darmestat sens enviar-li lo
paper disposat per la excel·lentíssima conferència, attès que la excel·lentíssima Ciutat, ab sa
embaxada, ha posat còpia de ell en mà de sa excel·lència. Y que se done poder al síndich del
present bras per a fer tots aquells actes y diligèncias que per sa part convindrà executar-se per lo
assumpto de que˙s tracta, ab facultat de substituir ya las personas que lo present bras té elegidas per la excel·lentíssima conferència. Està
pendent ab la excel·lentíssima se conferesca y sia
donat lo poder que·s requiresca a fi de que pugan premeditar, dicòrrer y aconsellar lo que
aparega ser de conveniència // 665/3v // ab report al present bras, cometent la forma de la
embaxada per sa excel·lència al senyor protector, officials y personas serà servit nomenar lo
senyor protector. Y que esta deliberació, per
embaxada en escrits en la forma acostumada, sia
participada al excel·lentíssim savi Consell de
Cent y al molt il·lustre consistori de senyors deputats, suplicant a la excel·lentíssima ciutat sia
servida participar la resposta que a sa excel·lència lo senyor príncep Darmestat haurà fer-se a la
embaxada que ha resolt reportar, dexant al senyor protector la nominació de personas per a
fer ditas embaxadas.
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382.
Excel·lentíssima senyor.

E lo dit bras militar, ohida la embaxada que li ha
reportada la excel·lentíssima Ciutat, la deliberació presa esta nit per lo excel·lentíssim y savi
Consell de Cent, y la embaxada en execució de
aquella disposada per a reportar-se al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat, antes de disgregar-se lo savi Consell de Cent, ha resolt que,
en desempenyo de la confiansa fa la excel·lentíssima ciutat del present bras, se conforme en
quant puga ab la referida deliberació del
excel·lentíssim y savi Consell de Cent, fent-se

Vostra excel·lència és estat servit afavorir al consistori participant-li la resolució presa lo dia 7
del present mes de janer, en continuació de las
diligèncias que vostra excel·lència aplica per obviar a la contravenció que suposa fer-se a la testamentària disposició del rey, nostre senyor, que
gosa de glòria, y a las generals constitucions, privilegis, usos, costums, consuetuts, observanças y
drets de la pàtria. Y seria estat tant més apreciable est favor, del qual done a vostra excel·lència
lo consistori moltas gràcias, si hagués merescut
lo de comunicar-li juntament vostra excel·lència
lo paper a hont se reffereix vostra excel·lència expressar-se los motius que se sustància esta pretenció, per lo molt que per conduhir sa doctrina
y las notícias convindria aquell a facilitar lo acert
y prompta resolució en matèria tant grave, la
qual, ia ab deliberació de cinc del corrent, ha
consultat lo consistori ab assessors y advocat fiscal del general destinats per la cort per aconcellar en esta y semblants, aplicant-se sens intermissió en premeditar-la, devent dir a vostra

a. deliberació intercalada entre els folis 664v i 665r del trienni 1698-1701.

a. embaixada intercalada entre els folis 666v i 667r del trienni 1698-1701.

381.
Deliberacióa presa en lo bras militar tingut y celebrat als 7 de janer, 1701.
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excel·lència que ha de restar vostra excel·lència
ab la certesa de que seran de singular estimació
del consistori totas las insinuacions ab que vostra excel·lència tindria gust honrar lo tocants a
est assumpto, axís per medi de semblants participacions com y també si aparexerà convenir a majors expressions per los síndichs que vostra excel·lència ha constituhit especialment per est
negoci. En lo qual, regonexent lo consistori ésser tant propri de sa obligació, no se ha negat ni
ha de negar-se a cumplir-la per tots los medis
aparexeran convenients y proporcionats al
//667/1v // logro de aquell y a la pública utilitat y
tranquilitat de la província.
Consemblant embaxada en escrits se ha fet al
il·lustre y fidelíssim bras militar sols ab esta differència: que lo tractament és de molt il·lustre y
fidelíssim senyor ab vostra senyoria fidelíssima.
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399a
Acte de requesta de la ciutat al senyor deputat
eclesiàstich ab sa resposta.
Die XVIIII mensis januarii anno a Nativitate
Domini MDCCI.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
primo, die vero decima nona mensis januarii
ejusdem anni intitulata, circa horam septimam
post meridiem, presente ad haec vocato requisito
atque rapto me, Don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae, et presentibus etiam Raymundo Çapera, sabaterio, et Onuffrio Diern, sartore, civibus
Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, discretus Josephus Guell, nottarius publicus Barchinonae, uti sindicus excellentissima civitatis Barchinonae, una cum discreto
Carolo Grau, etiam nottario publico Barchinonae, ac insolidum pro ut constat de suo sindicatu
in posse discreti Hieronymi Brotons, nottarii publici Barchinonae, scribae majoris ac secretarii
subrrogati domus et Concilii dictae civitatis, die
septima currentium mensis et anni constitutus
personaliter coram et ante presentiam illustris et
fidelissimi domini fratris Clementis //3v // de Solanell et de Foix, prepositi de Ager, regalis monesterii Beate Mariae Rivipulli, ordinis divi Benedicti, deputati ecclesiastici Generalis, presentis
principatus Cathaloniae personaliter reperti et
exhistentis in quodam cubiculo Palatii regii, ubi
solitam fovet habitationem et in lecto ob infirmia. requesta intercalada entre el foli 676v-677r del trienni
1698-1701.
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tatem detenti, qui dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et super me, dictum secretarium et
scribam majorem, obtulere et presentare petiit et
requisivit quandam in scriptis papiri supplicationis et suo casua requisitionis sedulam cujus thenor
subsequentibus continetur verbis inseratur:
4r

«Molt il·lustre y fidelíssim señor.
Notori és a vostra senyoria fidelíssima la forma y
noms ab què se exerceix la jurisdicció contenciosa de present y des del dia 11 de desembre
proppassat per lo excel·lentíssim senyor príncep
Darmestat y Real Audiència despedint-se differents lletras per cancellaria y proferint-se differents sentèncias ab lo nom de «Philippus
Dei gratia» en lo principi de aquellas y poch
aprés «Georgius Landgrave, ejus locumtenens» y
fent-se altres actes de jurisdicció en dits noms,
lo què directa y formalment se opposa a las generals constitucions, capítols y actes // 4v // de
Cort, privilegis reals, usos, pràticas, costums,
observanças y altres drets de la pàtria de comuns
y particulars y assenyaladament de la present
ciutat: és a saber, a la constitució segona titulada «De jurament axís voluntari com necessari y
de fidelitat, carta o privilegi de la venda del bovatge», feta per lo sereníssim senyor rey Don
Jaume Segon a dita present ciutat y altres ciutats
y vilas del present Principat lo dia antes de las
nonas de janer del any 1299; al privilegi real que
en confirmació de dita venda concedí lo sereníssim senyor rey don Pere Ters als 4 dels idus de
juliol 1335; a altre real privilegi otorgat per lo
mateix senyor rey don Pere a la present ciutat
als 14 de las chalendas de novembre 1339; a altre real privilegi del mateix senyor rei don Pere
de data de 4 de las chalendas de abril 1344 per
la unió dels regnes de Mallorca ab lo comptat
de Barcelona; a las constitucions 11, 14 y altres
col·locadas baix lo títol «De observar constitucions» als actes de Corts celebrades per la sesàrea magestat del invictíssim emperador Carlos
Quint en lo any 1542 y per la magestat del senyor rey don Felip primer en las de 1585. En
força de las quals constitucions, capítols y actes
de Cort, privilegis, usos, pràcticas y costums se
troba estatuhït e inviolablement observat que
los senyors reys, comptes de Barcelona per sa
real clemènsia y benignitat se han servit y dignat
afavorir al present Principat y ciutat de Barcelona abstenir-se de exercir la jurisdicció contenciosa, per si ni per interposada persona, y particularment per sos llochtinents generals en lo
present Principat fins haver primerament jurat,
llohat, ratificat y confirmat dins la present ciutat
de Barcelona y no en altre part, no sols la dita
carta e franquesa del bovatge, sinó també tots
a. supplicationis ... casu, interlineat al marge esquerre.

los demés altres estatuts, ordinacions, constitucions, privilegis, franquesas e immunitats, usos,
pràtigas y costums de comuns y particulars del
present Principat. Y així mateix se troba establert que los excel·lentíssims llochtinents de sa
magestat antes de exercir jurisdicció alguna, degan obtenir de la magestat del rey en nom del
qual han de exercir la jurisdicció, privilegi de sa
delegació o comissió de sa llochtinència ab tots
los poders de Alter nos, entregant-lo a vostra
senyoria fidelíssima com a la present ciutat,
prestant també jurament y ohïnt sentència de
excomunicació de observar las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis,
usos, pràtigas, costums, llibertats, immunitats y
demés drets de la pàtria, tot lo què ha y deu
cumplir-se y observar ab major rahó, attesa la
real disposició testamentària de la magestat del
rey nostres senyor Carlos Segon, de immortal
memòria, que glòria gose, que així ho disposà
haver-se de fer ab repetidas clàusulas ahont parlant de la pocessió, subgecció y obediència que
sos vassalls en tots sos regnes, dominis y señorias deuhen donar y prestar a son real successor,
ordenà y manà se fasse segons las lleys, fors,
constitucions, costums y estyls de cada regne y
principalment en la clàusula 13, ab aquellas paraulas: «Precediendo el juramento que debe hazer
de observar las leyes, fueros y cos- // 5r // tumbres
de dichos mis reynos y señoríos». E com fins vui
ho hagen precehït los dits juraments ni se hage
vist privilegi de Alter nos concedit per la magestat del senyor rey don Felip, que Déu guarde, a
favor del excel·lentíssim senyor príncep Darmestat y vostra senyoria fidelíssima dega principalment attèndrer e invigilar segons generals
constitucions y capítols de Cort per la inviolable
observança dels sobredits drets de la pàtria, axí
com incumbeixi també esta ordinació a la present ciutat en virtut de reals privilegis assenyaladament per lo del senyor rey don Alfons de data
de 5 de las chalendas de abril del any 1286, com
així se troba observat en multiplicats casos de
contrafaccions que·s troban notats y continuats
en los llibres y registres de la casa de la present
ciutat. Y sobre haver-se participat a vostra senyoria fidelíssima per medi de embaxada y recado en escrits del concistori dels excel·lentíssims
concellers en los dias 11 y 13 del corrent mes en
execució del deliberat per lo savi Concell de
Cent lo dia 7 del mateix mes trobar-se lessats y
contrafets los sobredits drets de la pàtria. Y que
així bé los dits actes de jurisdicció contenciosa
en la dita forma y noms despatxats per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestat y Real
Audiència com a llochtinent de dit senyor rey
don Felip sens tenir privilegi de dit senyor rey
sien nullos e irritos ipso jure y que com a tals
vostra senyoria fidelíssima contradís y dissentís a
aquells, a fi y effecte que se puga conseguir ab
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tot effecte la revocació, cassació y anul·lació de
dits actes jurisdiccionals de fet exercits y executats ab la íntegra y total refecció de interessos,
danys intrínsechs y extrínsechs usque ad obolum
y gastos en lo judici de agravis en las primeras
corts. Hage vostra senyoria fidelíssima fins ara
retardat a executar los sobredits dissentiments,
oposicions y contradiccions y lo dir de nul·litat
de dits actes, no havent-hi de present altre medi
que per obviar, preservar y reparar la inobservança y lesió de dits drets de la // 5v // pàtria,
puga praticar-se conforme se ha manifestat a
vostra senyoria fidelíssima ab la dita embaxada y
recado se li entregaren en escrits a què se refereix. Per ço y altrament, Joseph Güell, notari
públich de Barcelona, y son síndich ab especial
poder per estas cosas a distribuhit per lo savi
Concell de Cent com apar de dit poder, còpia
authèntica del qual se entregà a vostra senyoria
fidelíssima, constituhit personalment devant
vostra senyoria fidelíssima señor fra Don Climent de Solanell, paborde de Àger, deputat ecclesiàstich,a suplica y en quant menaster sia requireix e interpel·la a vostra senyoria fidelíssima
tant en comú com en particular y a quiscú a soles que encontinent y sens mora ni tardança alguna contradigan y dissentescan a tots los sobredits actes de jurisdicció, fets y fehadors en la
dita forma y noms y digan de nul·litat de aquells
ab expressas protestas, declaracions y requiriments presentadors a las personas que han fet y
firmat dits actes positius de jurisdicció y que
han contrafet y leziat dits drets de la pàtria, llevant actes de dits requiriments y presentacions
de aquella, a fi y effecte que en las ditas primeras
corts generals se hage la deguda rahó de la lezió
de ditas constitucions, actes de cort, privilegis,
usos, costums y altres drets de la pàtria, tant generals com particulars, ab reffecció de tots
danys intrínsechs y extrínsechs usque ad obolum,
interessos y gastos suplicant també al dit excel·lentíssim senyor príncep Darmestat mane
suspèndrer lo exercici de dita jurisdicció en la
dita nova forma y noms sobredits que vuy y des
del dit dia 11 de desembre proppassat se exerceix, perquè ab la pluralitat y multiplicació de
actes no se lezien y menoscaben més dits drets
de la pàtria. Y que no suspenent-se lo exercici
de dita jurisdicció mane al doctor Sagimon Bas,
credencer // s.n.r // dels salaris dels nobles y
magnífichs doctors de la Reial Audiència, y a
Joseph Soler y Mollet, receptor dels dits salaris,
que no admètian depòsit algú ni despedescan
pòlissas per salaris que se hagen de deposar ni
fassen despatgs alguns per tràurer y gastar los
deposats per las sentèncias y provisions se hauran fet després de dit dia 11 de desembre proppassat. Altrament, protesta a vostra senyoria fia. a continuació tres línies ratllades.
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delíssima lo dit síndich en nom de dita ciutat
tant en comú com en particular y a quiscú a soles que se reserva, salva y vol valer-se de tots los
drets y accions, axís civils com criminals, que li
competeixen, poden y podran competir en
qualsevols judicis y devant qualsevols jutges y
tribunals que lo dret li permete y de fer instància y part formada per a demanar a fer resercir y
pagar tots los gastos, interessos y danys tant intrínsechs com extrínsechs usque ad obolum que
de la renitència de vostra senyoria fidelíssima se
seguiran y occasionaran a la present ciutat y a
tots los comuns y particulars de Cataluña; com
y també de instar la execució de qualsevols penas, així pecuniàrias com temporals, y altres
contra las personas y béns de qui sia de vostra
senyoria fidelíssima, que constarà haver incidit e
incorregut en aquellas segons constitucions de
Catalunya, capítols y actes de Cort, usos, pràtigas, costums y observanças del present Principat. Y axí bé requireix e interpel·la a vostra senyoria fidelíssima en comú y en particular de tot
lo demés lícit y permès protestar de la millor
manera que de dret pot y deu fer-ho y que la
present sia manada cusir en dietari y de aquella
entregada còpia aucthèntica al dit síndich per lo
escrivà major y secretari de vostra senyoria fidelíssima, o per altre a qui especte, offerint-se dit
síndich satisfer al dit secretari o a altre a qui especte son degut salari, manant de tot llevar acte
en la forma acostumada».
s.n.v

dictae suplicationis et suo casu requisitionis apponerem et continuarem suam responsionem quae
quidem responsio consistit en què se reffereix y
respon lo mateix que asserca la dita súplica y en
son cas requesta ha respost lo die present lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori poch ha, ordenant a mi, dit secretari y escrivà major, que
no done còpia alguna de dita suplicació y en son
cas requesta sens inserta de la present resposta,
de quibus ita per actis, dictis, gestis atque sequutis
dictus illustris et fidelissimus dominus deputatus
ecclesiasticus petiit, instavit et requisivit // s.n.v //
instrumentum confici que fuerunt acta Barchinonae sub anno, die, mense, hora et loco predictis,
presente me, dicto secretario et scriba majore, et
presentibus etiam Laurentio March et Jacintho
Morato, virgariis, suarum dominationum pro
testibus ad ista vocatis, rogatis spetialiterque et
assumptis pro ut superius continetur.
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Copiam cujus eidem illustri et fidelissimo domino deputato ecclesiastico tradidit et liberavit
quam accipit et penes se retinuit quaquidem papiri suplicationis et suo casu requisitionis scedula,
sic ut pedicitur oblata et presentata dictus illustris et fidelissimus dominus deputatus verbo respondendo dixit quod retinebat sibi tempus constitutionis ad respondendum de quibus ita per actis,
dictis, gestis atque sequutis dictus Josephus Guell,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum vel plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem, quae fuerunt
acta Barchinonae sub die, loco, mense, hora et
anno predictis, presente me, dicto //s.n.r // secretario et scriba majore, et presentibus etiam testibus
predictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur. Postea autem
die vigessima prima mensis januarii ejusdem
anni intitulata hora quinta post meridiem, immediate pulsata, presente et in his vocato requisito atque rogat me, dicto Don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majore
predicto, et presentibus etiam testibus infrascriptis dictus illustris et fidelissimus dominus deputatus ecclesiasticus constitutus personaliter in dicto
cubiculo Palatii regii et in lecto ob infirmitatem
detentis requisivit mihi quattenus in calsa pre1804

401a
Protesta al virrey de Catalunya per la Deputació.
Noverint universi quod anno a Nattivitate Domini millessimo septingentessimo primo, die vero
vigessima secunda mensis januarii ejusdem anni
intitulata inter septimam et octavam horas post
meridiem, presente ad haec vocato ad instatiam
magnifici Jacobi Oliba, utriusque juris doctoris,
deservientis officium sindici Generalis Catthaloniae pro illustre fratre Dima de Malla, abbate de
Banyolas, ordinis divi Benedicti claustralium, de
licentia illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum dicti Generalis me Don Raymundo
de Codina et Ferreras, secretario et scriba majore
Generalis Cathaloniae, et mandato insfrascripti
excellentissimi domini locumtenentis generalis,
interessante domino Joanne Baptista de Aloy, secretario provinciae ac regio mandati scriba, Barchinonae populato, simul stipulantibus et in solidum claudentibus, et presentibus Francisco
Torrent, signifere infanteriae Ispaniensis reformato, et Paulo Bores, scriptore, civibus Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis dictus doctor Jacobus Oliva dicto nomine
constitutus personaliter ante presentiam excellentissimi domini principis // 1v // Darmestat,b locumtenentis et capitanei generalis in presenti
principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, exhistentis personaliter in suo
Palatio, scito in presenti civitate Barchinonae, venia prius obtenta a sua excellentia illis quibus dea. protesta intercalada entre els folis 680v-681r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, pro sacra catholica et regia magestate.

cet respectu et reverentia obtulit et presentavit et
seu per me, dictum et infrascriptum secretarium
et scribam majorem praefatum, legi publice petiit,
instavit et requisivit quandam in scriptis supplicationis sedulam thenoris sequentis: «Excel·lentíssim señor. Los deputats y oÿdors». Inseratur:a
s.n.v
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Qua si quidem papiri suplicationis sedula sich ut
praedicitur oblata et presentata et a dicto excellentissimo domino locumtenente generali habita
ut dixit tanquam sibi lecgta et publicata copia
que de eadem illius originali comprobata eidem
excellentissimo domino locumtenenti generali liberata et de ejus mandato tradita dicto scribe
mandato ipse excellentissimus dominus locumtenens, verbo respondendo dixit que admet las protestacions si y en quant se agen de admètrer y
no fassen ni sian vistas fer en manera alguna
contra las preheminèncias, superioritats, precipicitats, regalias, per- // s.n.r // rogativas y altres
drets, potestats y auctoritats pertanyents a sa
magestat y exercissi de tot gènero de jurisdicció
durant son trienni, axí com fins vuy la exerceix y
ha exercit, de quibus omnibus et singulis sich ut
praedicitur actis, gestis et sequutis dictus doctor
Jacobus Oliva, dicto nomine, petiit, instavit et requisivit sibi ac dictis illustribus et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me, dictum et
infrascriptum secretarium et scribam majorem
dicti Generalis, et dictus excelentissimus dominus
locumtenens generalis mandavit dicto Don Joanni Baptista de Aloy,b regio scriba, mandati de
praedictis confici et sibi tradi instrumentum
quae fuerunt acta Barchinonae sub anno, die,
mense, loco et hora praedictis, presente et interessante mandato dicti excelentissimi domini locumtenentis dicto don Joanne Baptista de Aloy
presenteque et ad haec vocato atque requisito me,
dicto don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majore supramemorato, pro
parte et ad instantiam dicti sindici Generalis simul stipulantibus //s.n.v // et in solidum claudentibus ut praedicitur, et praesentibus testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et
assumptis, ut superius continetur.

a. a continuació ratllat, als 22 de janer 1701 en Barcelona
entre 7 y 8 horas de la nit a instància del doctor misser Jaume
Oliva subrrogat en lo offici de síndich del General del principat de Cathalunya lo qual offici obté fra Dimas de Malla, aba
t de Banyolas. I també ratllat, sa excel·lència admet las protestacions si y en quant se agen de admètrer y no fassen ni
sien viestes fer en manera alguna contra las preheminèncias,
superioritats, precipicitats, regalias, prerrogativas y altres
drets, potestats y autoritats pertanyents a sa magestat y exercici de tot gènero de jurisdicció, durant son trienni axí com
fins vuy la exerceix y ha exercit. Testes Francisco Torrents,
alferes reformat de infanteria espanyola y Pau Borés, escrivent, ciutedans de Barcelona.
b. a continuació ratllat, arxivario et.
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402a
Die prima mensis aprilis anno a Nattivitate Domini Millesimo Septingesimo nonagesimo sexto.
Ego Patianus Vazia, guarnimenterius, civis Barchinone, uti obtinens officium receptoris tabulae
Generalis Cattaloniae in presenti civitate Barchinone, dicto nomine, gratis etcetera contituo et
ordino procuratores meos certos etcetera, ita quod
vos Esperantiam Vazia et Sastre, uxorem meam,
Armengaudium Casals, pharmacopolam, civem
Barchinone, generum meum, et Petrum Vilasseca, notarium causidicum, etiam civem Barchinone, et quemlibet vestrum insolidum licet absentes,
etcetera, itaque, etcetera, ad videlicet pro me dicto
nomine coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus, qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et
pluries comparendum et dictum meum officium
receptoris cum omnibus juribus et pertinentiis suis
in manibus et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum dominorum // 1v // deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae renuntiandum et cedendum
ipsumque officium etiam cum omnibus juribus et
pertinentiis suis in favorem persona seu personarum per vos, dictos procuratores meos constitutos,
et quemlibet vestrum in solidum nominandae seu
nominandam provideri suplicandum, petendum
et instandum supra formam generalium constitutionum, capitulorum et actuum curiarum,
usum, practicam, stilum et observantiam dicti
Generalis et pro inde renuntiationes quascumque
cum clausulis et cauthelis utilibus et necessariis ac
in similibus fieri et poni solitis et assuetis ac vobis
bene visis faciendum et firmandum et ea admitti
petendum, instandum et supicandum et pro his
suplicationes quascumque tam verbo quam in
scritis dictis admodum illustrissimis et fidelissimis
dominis deputatis et aliis quibus expediat et opus
sit presentandum seu presentari faciendum et ea
et contenta in eisdem debita exequtioni, demandari faciendum et instandum et instrumenta
quaecumque necessaria et opportuna ac vobis bene
visa faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requiriendum. Et demum
promitto habere ratta, etcetera, et non revocare,
etcetera. Actum Barchinone, etcetera.
Testes sunt Josephus Cavaller, apostolica curiarum de Sarriano, territorii Barchinone, et Josephus Mas, scriptor Barchinone, degens.
Premissis calamo alieno scriptis praebeo fidem ego
Anthonius Navarro, regia auctoritate notarius
a. procura intercalada entre els folis 681v-682r del trienni
1698-1701.
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publicus Barchinone, haec propria scribens
manu.
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403a
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millesimo septingentessimo
primo, die vero septima mensis januarii intitulata, convocatis et congregatis excellentissimis dominis conciliariis prasentis civitatis Barcinonae
et Concilio Centum procerum juratorum ejusdem civitatis more et forma ac loco solitis et assuetis, citra revocationem quorumcumque aliorum
syndicatuum factorum et firmatorum infrascriptis Josepho Guell et Carolo Garau et alteri eorum huc usque utendo facultate atributta per serenissimum dominum regem Alphonsum, foelicis
recordationis, suo cum regio privilegio, cujus
data est Barcinone quinto kalendas aprilis anno
Domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, de certis eorum scientiis agentibus hec de et
cum authoritate et decreto magnifici regentis vicariam Barcinonae inferius authorisantis et decretantis, constituerunt, crearunt et fecerunt ac
solemniter ordinarunt syndicos, procuratores et
actores eorum, imo verius dictae excellentissimae
civitatis certos et speciales et ad infrascripta
etiam generales. Ita tamen quod specialitas ipsi
generalitati minime deroget nec e contra dictos
discretos Josephum Guell et Carolum Garau, notarios publicos Barcinonae, et alterum eorum insolidum. Ita quod, id quod per unum eorum inceptum fuerit per alium nihilominus prosequi,
finiri et terminari possit, et valeat dictum scilicet
Josephum Guell, praesentem, et dictum Carolum
Garau, absentem tamquam praesentem ad, videlicet, pro eis seu verius praedicta presenti civitate
Barcinonae et illius nomine juxta mentem, seriem et tenorem dicti regii privilegii et observantiam subsequutam manutenendum, defendendum, instandum et procurandum reparationem,
conservationem et stabilitatem, nedum Generalium Cathaloniae constitutionum et ordinationum dicte civitatis. Verum etiam omnium et
quorumcumque regiorum privilegiorum, libertatum, usuum, usaticorum et praerogativarum
concessarum et concedendarum civitati jam dictae et singularibus ejusdem et aliis quibuscumque
quibus Universitas ipsa et conciliarii, jurati, probi homines et singulares, et tam simul quam divisum, tam universaliter quam particulariter et
alii quicumque usi sunt hucusque, ac uti possunt
et consueverunt, quocumque nomine censeantur.
Nec non etiam manutenendum, defendendum,
guvernandum et administrandum ac prosequena. sindicat intercalat entre els folis 683v-684r del trienni
1698-1701.
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dum omnes et quoscumque actus, facta et negotia
dictae a civitatis et ejus universitatis et singularium de eadem cujusvis speciei ac qualitatis fuerint et quocumque nomine nuncupentur, et pro
inde ac alias agnedum, ducendum, tractandum,
procurandum prosequendum, finiendum et terminandum nomine dictae civi- // s.n.v // tatis et
ejus singularium omnes et quascumque causas,
lites, quaestiones et controversias, tam principales
quam appellatorias, civiles et criminales, et alias
quascumque motas et movendas inter dictam
Universitatem et ejus singulares agentes vel defendentes, ex una, et fiscum regium et alias quasvis personas cujusvis status, gradus, praehminentiae, legis, conditionis, religionis, ordinis et
qualitatis fuerint, et tam conjunctim quam divisim agentes vel defendentes partibus, ex altera,
quibuscumque rationibus, occasionibus, juribus,
titulis sive causas, quocumque nomine censeantur. Et de ad pro praedictis omnibus et singulis et
ratione seu ocasione eorumdem et etiam alias coram regia majestate et in ejus Regiis Conciliis ac
alias in quibusvis domiinis officialibus, judicibus
et personis delegatis et subdelegandis, et tam ecclesiasticis quam secularibus et aliter ubi opus sit,
et dictis syndicis et alteri eorum videbitur comparendum et interessendum, querelas, quaerimonias, tam pacis et treuge quam alias quascumque
contentiones, et dubia ponendum, producendum
et offerendum, de jure dictorum constituentium
seu verius dictae Universitatis et illius singularium firmandum, ipasque bona pro firma, seu
firmis juris obligandum, supplicationes quscumque dandum, offerendum et praesentandum;
necnon sequestrationes, requisitiones et alias
quasvis oppositiones faciendum et prasentandum,
seu fieri et praesentari faciendum et instandum,
dictasque emparas et sequestrationes cancellari et
anullari faciendum, seu fieri faciendum et consentiendum, judicem seu judices interpretandum, et impetratos ex adverso recusandum, causas suspitionum ponendum et probandum,
arbitrosque pro ipsis suspitionum causis dirimendis eligendum et nominandum, de judice seu judicibus, notario seu notariis ac loco seu locis conveniendum et concordandum, agendum quoque
defendendum, respondendum, excipiendum, proponendum et replicandum, libellum et libellos ac
quascumque petitiones et demandas, tam verbo
quam scriptis, dandum, offerendum et praesentandum, et oblatis ex adverso respondendum, litem seu lites contestandum et de facto ponendum
et articulandum, de calumnia et aliter in animas dictorum constituentium jurandum et ad
adverso jurari petendum et videndum, testes, litteras et alias quaevis pro //s.n.r // bationum genera producendum et ex adverso productis objiciendum et contradicendum, crimina, defectus,
suspiciones, nullitates et alia opponendum, disputandum quoque et allegandum, conveniendum

et concludendum in causis, et omnia alia et singula, quae in litem et circa lites fieri requirantur, et merita causarum postulant et requirunt
faciendum; sententias cujusvis generis fuerint
audiendum et ab ipsis et eorum quolibet gravamine et processu illato et inferendo ac commninando necnon etiam a quibusvis actibus, procedimentis et nullitatibus, si dictis syndicis
constitutis, et alteri eorum videbitur, appellandum, reclamandum et supplicandum ubi oportuerit et necesse fuerit, et eis et alteri eorum insolidum videbitur et proinde apostolos petendum,
recipiendum et praesentandum, et appellationum, supplicationum et reclamationum causas
prosequendum et finiendum, cautiones, sastisdationes et securitates quascumque, tam juratiorias
quam fidejussorias, ac alias faciendum et praestandum, fidejussores ipsos et eorum bona super
bonis Universitatis dictae prasentis civitatis et
ejus singularium, indemnes et indemnia servare
promittendum, litteras et provisiones quascumque gratiam vel justitiam continentes impetrandum, obtinendum, recipiendum et praesentandum easque debitae exequutioni deduci
instandum, requirendum quoque, et protestandum, et requisitis et protestatis ex adverso respondendum, replicandum et triplicandum et ultra.
Et inde publicum et publica instrumentum et
instrumenta fieri faciendum, petendum et habendum ac fieri et confici petendum, instandum
et requirendum. Et demum ac generaliter omnia
alia et singula faciendum et libere exercendum
in praedictis et circa ea quaecumque et super dependentbus et emergentibus ex eisdem, quae utilia et necessaria fuerint, et quomodolibet opportuna et quae dicti constituentes facere possent
personaliter, si adessent. Dicti enim consituentes
in praedictis et circa ea et super // s.n.v // dependentibus et emergentibus ex eisdem dederunt et
contulerunt dictis syndicis, procuratoribus et actoribus eorum constitutis, et alteri eorum insolidum, plenarie vices suas seu verius dictae Universitatis praesentis civitatis et singularium ejusdem
cum plenissima facultate et indeficienti potestate. Et volentes dictos syndicos, procuratores et actores constitutos, et alterum eorum, relevare in et
super praedictis ab omni onere satisdandi fidejubendo inhis pro dictis syndicis, procuratoribus et
actoribus constitutis, et pro altero eorum, promiserun judicio sisti et judicatum solvi cum suis
clausulis universis, habereque rattum, gratum,
validum atque firmum, quidquid per dictos syndicos, procuratores et actores constitutos, et alterum eorum insolidum, in praedictis et circa ea et
super dependentibus et emergentibus eorumdem
procuratum et actum fuerit quomodolibet sive
gestum, et nullo tempore revocare sub bonorum
omnium et singulurom dictae Universitatis, praesentis civitatis, et ejus singularium obligatione
et sum omni juris et facti renuntiatione ad haec

necessaria pariter et cautela. Quae fuerunt acta
Barcinonae, sub anno, die, mense et loco praedictis, praesente et in his interessente Hieronymo
Brotons, notario publico Barcinonae, vice et loco
ac vel subrogato propter indispositionem Francisci Cortes, etiam notarii publici Barcinonae, scribae majoris et secretarii domus et Concilii dictae
prasentis civitatis, et praesentibus etiam Johanne
Padriges, sartore, et Jacobo Minguella, tornerio,
civibus Barcinonae, subrogatis virgariorum dictorum excellentissimorum dominorum conciliariorum, pro testibus ad praemissa vocatis specialiter et assumptis.
Die decima mensis januarii, anno millesimo septingentesimo primo. Magnificus Petrus Trellas et
Alba, civis honoratus, ac regens vicariam Barcinonae, Aqualatae et Vallensis, Modiliani et Modilianensi, decrevit prascriptum syndicatum instrumentum
suamque
eidem
interposuit
authoritatem pariter et decretum, praesentibus
pro testibus Petro Puig et Francisco Busqueti, notariis regiis, civibus Barcinonae, ad ista vocatis,
et aput nos Antonium Riera, authoritatibus
apostolica et regia notarium publicum et unum
ex scribis juratis dictae curiae Vicariae Barcinonae intervenientem in his, vice et loco magnifici
Balthasaris Prous, authoritate regia notarii publici et scribae majoris dictae curiae, pro nobili
don Iosepho Terre, haerede seu successore magnifici Petri Terre, quondam, domino utili et proprietario scribaniae ipsius curiae, allis negotiis occupati, haec aliena manu scribentem propriaque
manu subscribentem et fidem facientem. Ita est
Antonius Riera, notarius et scriba supra memoratus, haec propria scribens manu.
De praemissis receptis paenes scribam mayorem et
secretarium domus et conilii excellentissimae civitatis Barcinonae, fidem facio ego Hieronymus
Brotons, apostolica atque regia auctoritatibus
notarius publicus Barcinone, scriba mayor et secretarius praefatus subrogatus, haec manu propria scribens.
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Còpia 403a
Mol il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia de Joseph Güell síndich y notari públich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
ha pervingut que de orde de vostra senyoria fidelíssima los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General de Cathalunya ab dotse
noble y magnífichs consulents aplicats se està
a. súplica intercalada entre els folis 683v-684r del trienni
1698-1701.
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tractant y discorrent y discutint per resòldrer y
determinar si se ha contrafet y contrafà o no als
usatges, constitucions, capítols y actes de cort,
usos, pràcticas, costums, privilegis y demés drets
de la pàtria de comuns y particulars del present
Principat y assenyaladament de la present ciutat
de Barcelona en la forma y noms ab què des del
dia onse de desembre proppassat fins al estat
present se ha despatxat, despatxa y corra lo exercici de la jurisdicció contentiosa per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad y Real Audiència dient en la dictata de las lletras y despaitg
de cancilleria «Filippus, Dei gratia,» etcètera,
y poch aprés «Georgius Landgrave,» etcètera,
«eius locumtenens», etcètera, sens aver precehit
los juraments y altres circunstàncias que deuhen
y deurian precehir per a poder exercir dita jurisdicció en la forma refferida segons expressas disposicions dels drets de la pàtria y privilegis de la
present ciutat. E com entre altres dels sobredits
nobles y magnífichs acessors y consulents sien
impedits de entrevenir en la decisió y resolució
de la dita contrafacció o contrafaccions és a saber lo noble don Anton de Cruïlles, per ésser
cunyat del noble don Joan de Colomer, altre
dels nobls doctors de la Real Audiència, lo magnífich Francisco Gallart y de Pastor, ciutedà
honrrat de Barcelona, per ésser nebot del noble
don Joseph de Pastor y Móra, doctor de la Real
Audiència, lo noble don Pera de Cardona, per
ésser so- //3v // gra del magnífich Francisco Riera, ciutedà honrrat de Barcelona, escrivà de registre, los magnífichs doctors Rafel Llampillas y
Jaume Oliva, aquell oncla y aquest cunyat del
magnífich doctor Rafel Llampillas y Prou altre
dels escribans de manaments, los quals don Joan
de Colomer, don Joseph de Pastor y Móra,
Francisco Riera y doctor Llampillas y Prous, són
altres dels lesiants y contrafahents las ditas generals constitucions, privilegis, de la ciutat y demés
drets de la pàtria, y com a tals són ya requirits per
a què se abstingan dels exercicis respective de
sos càrrechs per rahó de dita forma y noms en
què se despatxa y corra lo exercici de la jurisdicció contentiosa, y axí bé los respective cunyats,
nebot, sogra y oncle sien en via de dret suspectes
per entrevenir en la discusió y determinació de
ditas contrafaccions. Per tant y altrament lo sobredit Joseph Güell, en lo refferit nom, entregant còpia a vostra senyoria fidelíssima de son
poder dóna per suspectes als sobredits don Anton de Cruïlles, doctor Francisco Gallart y de
Pastro, don Pera de Cardona, doctor Rafel
Llampillas y doctor Jaume Oliva, citra tamen eorum infamiae notam per la discusió, determinació y resolució del sobredit negoci, offerint en
quant menester sia per mayor justificació de ditas suspitas donar informació del sobredit y
prestar en mà y poder de vostra senyoria fidelíssima lo sòlit y acostumat jurament y axí supplica

a vostra senyoria fidelíssima se servesca donar la
deguda providència per assegurar la mayor stabilitat, concervació y manutenció de ditas generals constitucions, privilegis de la present
excel·lentíssima ciutat y demés drets de la pàtria
que los dits don Anton de Cruïlles, doctor Francisco Gallart y de Pastor, don Pera de Cardona,
doctor Rafel Llampillas y doctor Jaume Oliva, se
abstingan y no entrevingan més en lo dit fet y
negoci y que la present supplicació yunt ab lo
sindicat se cusen en dietari entregant-ne còpia
autèntica per lo secretari de vostra senyoria fidelíssima a la present ciutat satisfet de son con//s.n.r // decent salari com ó espera la excel·lentíssima ciutat de vostra senyoria fidelíssima en
cumpliment de sa obligació. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Pi et Pages, advocatus civitatis. Coromines, advocatus civitatis subrrogatus.
Oblata die XXVII mensis januarii MDCCI in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
eclesiastico et regali absentibus, commiserunt
praedicta magnificis Josepho Ros et Roig et Emanueli Flix, utriusque iuris doctori, judicibus et
acessoribus pro huyusmodi suspicionum causa per
suas dominationes nominatis qui super supplicatis debite provideant et justitiam ministrent.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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405a
Certifich y fas fee jo Ioan Francesch Verneda,
notari públich de Barcelona y secretari del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar del present principat de Cathalunya, avall escrit, com ab lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, tingut y celebrat lo dia present y avall escrit, los molt il·lustres senyor protector y demés personas que assistiren y concorregueren a dit bras, en número
suficient y bastat per a representar aquell, han
fet syndicat al magnífich Balthasar de Riba, cavaller, lo corrent trienni sýdich de dit bras per a
tos plets y causas activas y passivas llargament,
ab totas las clàusulas y facultats y assenyaladament ab la de presentar eo instar la presentació
de qualsevols escripturas, requestes y papers a
qualsevols personas y requirir se lleven los actes
necessaris ab poder de substituhir conforme estas y altres cosas en dit acte de syndicat, al qual
me referesech, són més llargament de véurer. Y
de tot lo sobredit fas la present certificatòria, escrita de mà agena y firmada de la pròpria. En
Barcelona, als 7 de janer 1701.
a. sindicat, actes de requesta i resposta intercalats entre els folis 685v-686r del trienni 1698-1701.

Praemissis fidem praebeo ego Joannes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti
brahcis secretarius supramemoratus, hic proprio
me subscribens calamo.
Acte de requesta del bras militar a la Deputació
ab sa resposta.
Extractum.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini Millesimo septingentessimo
primo, die vero vigessima octava mensis januarri
eiusdem anni intitulata, valde circa quatuor horas post meridiem etiam pulsatis tribus quartis
pro dicta hora quarta, presente et ad haec vocato,
requisito atque rogato me, Don Raymundo de
Codina et Ferreras, secretario et scriba majore
Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam
Laurentio March et Jacintho Morato, virgariis,
ad modum illustris et fidelissimi concistorii ad
modum illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum Generalis Cathaloniae pro testibus
ad ista vocatis spetialiter et assumptis magnificus
Balthasar de Riba, miles, sindicus ad modum
illustris et fidelissimi brachii militaris, praesentis
principatus Cathaloniae, prout cosntat de suo
sindicatu inposse discreto Joannis Francisci Verneda, nottarii publici Barchinonae, secretarii
dicti brachii, die septima currentium mensis et
anni, constitutus personaliter coram et ante prasentiam ad modum illustrium et fidelissimorum
dominorum doctoris Clementis de Solanell et de
Foix, praepositi de Ager, regalis monasterii Beatae Mariae Rivipulli, Dompni Alexii de Miravall et doctoris Josephi Llopis, civis honorati
Barchinonae, deputatorum dicti Generalis,a
dompni Joannis de Olmera et Bianya et Josephi
Boer, mercatoris civitatis Gerundae, auditorum
computorum dicti Generalis, una cum fra Rafaelle de Nadal, sacrista mayoris dicti regalis monasterii, ad hoc actu absenti, personaliter repertorum in domo nominata lo Palau Reial, cita
prope Sedem praesentis civitatis, in qua fovet dictus dominus deputatus ecclesiasticus, et ibi tenentes concistorium ob infirmitatem dictorum dominorum deputati et auditoris ecclesiasticorum, qui
dicto nomine eisdem obtulit et praesentavit cum
debita reverentia et seu per me dictum secrettarium et scriba majorem offerre et praesentare petiit et requisivit, quandam in scriptis papiri supplicationis, et quatenus opus sit requisitionis
sedulam, cujus thenor subsequentibus continetur
verbis:b
s.n.r

«Molt il·lustre y fidelíssim señor.

a. a continuació una línia ratllada.
b. a continuació un full ratllat.

1809

Notori és a vostra senyoria fidelíssima la forma y
noms ab què se exerceix la jurisdicció contenciosa de present y des del dia 11 de dezembre
proppassat per lo excel·lentíssim señor príncep
Darmestat y Real Audiència, despedint-se differents lletres per cancelleria y proferint-se differents sentèncias ab lo nom de «Philipus Dei gracia» en lo principi de aquellas y poch aprés
«Georgius Landgrave, eius locumtenens» y fentse altres actes de jurisdicció en dits noms, lo que
directa y formalment se opposa a las generals
constitucions, capítols y actes de cort, privilegis
reals, usos, pràtigas, costums, observansas y altres drets de la pàtria de comuns y particulars y
asseñaladament de la present ciutat, és a saber, a
la constitució 2, titulada «De jurament», axí voluntari com necessari, y de fidelitat, carta o privilegi de la venda del bovatge feta per lo sereníssim señor rey Don Jaume Segon a dita present
ciutat y altres ciutats y vilas del present Principat
lo dia antes de las nonas de janer del any 1299,
al privilegi real que en confirmació de dita venda concedí lo serínissim señor rey Don Pere
Tercer a 4 dels idus de juliol 1336, a altre real
privilegi atorgat per lo mateix señor rey Don
Pere a la present ciutat als 14 de las kalendas de
nohembre 1339, a altre real privilegi del mateix
señor rey Don Pere de data de 4 de las kalendas
de abril 1344 per la //s.n.v // unió dels regnes de
Mallorca ab lo comtat de Barcelona, a las constitucions 11, 14 y altres de corts celebradas per
la cesàrea magestat del invictíssim emperador
Carlos Quint en lo any 1542 y per la magestat
del señor rey Don Feliph Primer en las de 1585,
en forsa de las quals constitucions, capítols, actes de Cort, privilegis, usos, pràcticas y costums
se troba estatuhït e inviolablement observat que
los señors reyns comtes de Barcelona per sa real
clemència y benignitat se han servit y dignat afavorir al present Principat y ciutat de Barcelona
abstenint-se de exercir la jurisdicció contenciosa
per si ni per interposada persona, y particularment per sos lloctinents generals en lo present
Principat fins haver primerament jurat, lloat, ratificat y confirmat dins la present ciutat de Barcelona y no en altre part no sols la dita carta e
franquesa de bovatge, sinó també tots los demés altres estatuts, ordinacions, constitucions,
privilegis, franquesas e immunitats, usos, pràcticas y costums de comuns y particulars del present Principat. Y axí mateix se troba establert
que los excel·lentíssims señors loctinents de sa
magestat antes de exercir jurisdicció alguna degan obenir de sa magestat del rey, en nom del
qual han de exercir la jurisdicció, privilegi de sa
delegació o commissió de sa lloctinència ab tos
los poders de Alter nos, entregant-lo tant a vostra senyoria fidelíssima com a la present ciutat,
pactant també jurament y ohïnt sentència de
excomunicació de observar las generals consti-
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tucions y capítols y actes de Cort, privilegis, usos,
pràctigas, costums y llibertats, inmunitats y demés drets de la pàtria. Tot lo què ha y deu complir-se y observar ab major rahó attesa la real
disposició testamentària de la magestat del rey
nostre señor Carlos Segon, de immortal memòria, que així ho disposà haver-se de fer ab repetidas clàusulas ahont parlant de la passessió, subjectió y obediència que sos vassals en tots sos
regnes, dominis y señorias deuhen donar y prestar a son real successor, ordenà y manà se fasse
segons las lleys, fors, constitucions, costums y
estils de cada regne y principalment en la clàusula 13 ab aquellas paraulas: «Precediendo el juramento que deve hazer de observar las leyes, fueros y cos- // 5r // tumbres de dichos mis reynos y
senyoríos». Y ab esta conformitat la magestat de
dit señor rey Don Carlos en son real despaig de
data del primer de nohembre proppassat que no
pogué firmar de sa real mà per occasió del últim
accident li sobrevingué, del qual morí, com ne
fa fe lo comte del Palàcio, secretari del Supremo
de Aragó, manà que en lo ínterim que durava lo
apretar de sa enfermedat, o que faltàs, y fins y
atant se obrís y publicàs son testament continuàs la planta del govern que aleshores corria,
tant en lo tocant a la jurisdicció contenciosa
com en la voluntària, recomanant no sobrevingués la menor novedat, y se mantingués en tot
la planta regular del govern que a les horas corria, dient y expressant sa magestat que la providència donave en dit real despaig era lo que
més convenia a la més //s.n.v // segura deffensa y
conservació de las pragmàticas, constitucions,
usos y costums de est Principat. Y axí desitjant
la reyna nostre señora lo cumpliment de dit real
despaig ordenà ab sa real carta de data de 3 del
mateix mes firmada de sa real mà y per lo eminentíssim y excel·lentíssim governadors de la
monarquia despatxada en forma de cancelleria
que continuàs dit señor príncep Darmestat
sens intermissió en lo exercici dels càrrechs de
lloctinent y capità general per lo temps que li
faltave de son trienni, de manera que continuàs
la referida planta de govern en lo modo y forma
que en dit dia corria tant en la jurisdicció contenciosa com en la voluntària. Y en assò y no en
altre cosa, rebus tunc si stantibus, assentiren y
pogueren assentir la present ciutat de Barcelona
en la deliberació presa als 15 y lo bras militar lo
dia següent del dit mes de nohembre, inseguint
lo concell de la conferència de los tres comuns,
havent-se donat per proposició lo dit real despaig de la magesat difunta y real carta de la reyna nostra señora. No, emperò, consentiren ni
pogueren pensar en condecendir a la inopinada,
inadvertida y no prevista nova forma del exercici de dita jurisdicció contenciosa, majorment
trobant-se aleshores pendent la prorogació que
tenia suspesa o quasi la continuació y exercici de
1810

la jurisdicció contenciosa fins al 7 del corrent
mes de janer. E com fins vuy no hajen precehït
los dits juraments ni se haja vist privilegi de Alter nos concedit per la magestat del señor rey
Don Feliph, que Déu guarde, a favor del excel·lentíssim señor prín- // s.n.r // cep Darmestat
y vostra senyoria fidelíssima dega per obligació
de son càrrech jurament de prestar y sentència
de excommunicació ohïda atèndrer e invigilar
segons generals constitucions y capítols de Cort
per la inviolable observansa de tots los sobredits
drets de la pàtria, de comuns y particulars axí
com pot fer-ho lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar directament sens interferènsia de vostra
senyoria fidelíssima, majorment quant se experimenta que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori és negligent o que no·s val del medi més
proporcionat y convenient per a reparar la inobservansa dels drets de la pàtria, valent-se y podent-se valer en tals casos lo bras militar de
aquells medis que li aparegan més proporcionats a fi de preservar, mantenir y conservar la
major estabilitat y firmeza de las generals constitucions y privilegis del bras militar, no sols per
ésser acció que directa y principalment competeix uti popularis a qualsevol del Principat que·s
troba leziat, sinó també per costum y observansa antiquíssima que té forsa de privilegi, conforme consta ab diferents exemplars recòndits en
lo arxiu de dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar conforme en altres casos se practicà y especialment en la contrafacció que instaren los nobles Donya Mariàngela y Don Joseph de
Alemany contra lo espectable Don Emanuel de
Llupià, portant veu aleshores de general governador, per rahó de la qual lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors //s.n.v // deputats
y ohïdors de comptes elegí lo medi de recòrrer
extrajudicialment a sa real magestat del senyor
rey Don Carlos Segon, que goza de glòria, y lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar suplicà y
en quant fos menester requerí al dit molt il·lustre y fidelíssim concistori que se servís valer del
medi judicial per la conexensa del reparo de la
contrafacció, de la qual se opposava contra lo
dit espectable Don Emanuel, axí que lo dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori ja havia elegit y
comensat lo medi judicial com també perquè
no podia valer-se de altre, recayent dita acusada
contrafacció sobre interès de part a part deduhïble en judici, y que axí bé segons generals constitucions se’n havia de conèxer per directum
dins lo present Principat, de la qual instància
meresqué lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar la real aprobació ab reals decrets de 31 de
octubre 1686 y 21 de mars 1687. Y de altra part
lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar en forsa
de real privilegi a ell concedit per lo sereníssim
rey Joan Primer de Aragó, datat en la vila de
Monsó al primer de nohembre 1389, col·locat

baix lo títol «De privilegis militars», del segon
volumen de nostres constitucions puga exir al
reparo, conservació y augment de las regalias de
sa magestat, com en effecte és regalia de la real
magestat affixa a sa real persona de la nominació
de lloctinents y lo no poder-se exercir la jurisdicció en lo present Principat com a Alter nos
del senyor rey sens especial privilegi, alegació y
commissió sua. Y així bé // s.n.r // en lo cas present lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar haja
ab madura reflecció considerat que per a conseguir ab tot effecte la revocació, cassació y annul·lació de dits procehiments y actes jurisdiccionals de fet exercits y executats ab la íntegra y
total refacció de interessos, gastos y danys intrínsechs y extínsechs usque ad obolum, com y
també per evitar que la taciturnitat no pogués
attribuir algun color o apariència de consentiment y validitat a dits actes, no·y ha ni pot practicar-se altre medi sinó lo de protestar, dissentir,
contradir y dir de nul·litat de dits procehiments
y actes jurisdiccionals de fet exercits, executats y
forsan executadors e o fahedors ab reserva y salvetat de tots los drets y accions que li competexen y podan competir per a demanar y conseguir la declaració favorable en lo modo, forma y
circunstàncias propreferidas y expressadas en lo
judici de greuges e o agravis y devant dels jutges
de agravis que seran elegits contra los contrafahents y leziants los dits drets de la pàtria, conforme així ho té manifestat més extensament la
excel·lentíssima ciutat a vostra senyoria fidelíssima per medi de son síndich y embaxadors ab recado y embaxadas li feren de part dels excel·lentíssims senyors consellers en los dias 11 y 13 del
corrent en execució del deliberat per lo savi
Consell de Cent lo dia 7 del mateix mes en consideració de no haver-hi ni poder-se practicar altre medi per obviar //s.n.v // , preservar y reparar
la inobservansa y lezió de dits drets de la pàtria
per deffecte de jurisdicció en las personas y altrament podrian conèxer de las contrafaccions
de las generals constitucions, privilegis del bras
y demés drets de la pàtria. Y no sia cometent ni
suficient, sàltim de la millor manera que deu y
pot fer-se, la protestació que vostra senyoria fidelíssima té feta a dit excel·lentíssim señor príncep Darmestat a fi de que dits actes no pugan
causar preiudici en temps algú al present Principat y generals constitucions, no sols per haver-la
feta dita protestació ab la clàusula pro nunc, y
fins y atant que los magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats hajan presa la final
resolució en lo que se denota que dita protestació està feta y concebuda ab contingència de alsar-la y apartar-se de aquella vostra senyoria fidelíssima, sinó també perquè en la dita protesta
no se ha dit de nul·litat de dits actes y procehiments jurisdiccionals en dits mans y forma despatxats, y altrament haver-se fet com fer podian
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y devia vostra senyoria fidelíssima de expressa
declaració, annul·lació y revocació de aquells ab
la íntegra y total refecció, restitució y esmena de
tots interessos, gastos y danys, intrínsechs y extrínsechs, usque ad obolum en lo dit judici de
greuges o agravis, y devant dels jutges de agravis que seran elegits y deputats en las primeras
corts celebradoras, //s.n.r // essent així que notament se veu que lo reparo de la violació de dits
drets de la pàtria per deffecte de jurisdicció no·s
pot conseguir en lo modo y forma sobre explicats ab los medis judicials ni extrajudicials de
contrafaccions majorment attès que los matexos
leziants havian de ésser jutges y conexedors de
nul·litat de dits actes y procehiments jurisidiccionals y de las sobreditas contrafaccions, essent
en via de dret del tot reprobat fer un mateix
subjecte part de reo y judicar en causa pròpria.
Per tant y altrament Balthesar de Riba, cavaller,
síndich del fidelíssim bras militar, ab especial
poder per estas cosas a ell attribuÿt, còpia del
qual se entrega a vostra senyoria fidelíssima,
constituÿt personalment devant vostra senyoria
fidelíssima fra Climent de Solanell, paborde de
Àger, deputat militar,a doctor Joseph Llopis,
deputat real, Don Juan de Olmera, ohidor militar, y Joseph Boher, ohidor real, suplica y en
quant menester sia requereix e interpel·la a vostra senyoria fidelíssima tant en comú com en
particular y a quiscú assoles que encontinent y
sens mora ni tardança alguna contradigan y disentescan a tots los sobredits actes de jurisdicció
fets y fahedors en la dita forma y noms y digan
de nul·litat de aquells ab expressas protestas, declaracions y re- //s.n.v // quiriments presentadors
y fahedoras a las personas que han fet y firmat
dits actes positius de jurisdicció y que han contrafet y leziat dits drets de la pàtria, llevant actes
de dits requiriments y presentacions de aquells a
fi y effecte que en las ditas primeras corts generals se haja la deguda rahó de ditas constitucions, actes de cort, privilegis, usos, costums y
altres drets de la pàtria, tant generals com particulars, y especialment del molt il·lustre y fidelíssim bras militar ab refecció de tots interessos,
gastos y danys intrínsechs y extrínsechs usque ad
obolum, suplicant també a dit excel·lentíssim señor príncep Darmestat mane abstenir-se a tots
los contrafahents y leziants del exercici de dita
jurisdicció en la dita nova forma y noms sobredits que vuy y des del dia 11 de desembre
proppassat se exerceix perquè ab la pluralitat y
multiplicació de actes no se lèzian y menoscaben més dits drets de la pàtria, privilegis de dit
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y dels que
sos indivíduos en particular tenen. Y que axí no
suspenent ni manant suspèndrer dit señor príncep lo exercici de dita jurisdicció, mane vostra
a. sic, a l’original.
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senyoria fidelíssima al doctor Sagimon Bas, credenser dels salaris dels nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència y a Joseph Soler y Mollet, receptor dels dits salaris, que no admètian
depòsit algun ni despedescan pòlisas // s.n.r //
per sos salaris que se hajan de deposar ni fassan
despaigs alguns per tràurer y gastar los deputats
per las sentèncias y provisions se hauran fet després de dit dia 11 de desembre proppassat. Altrament, protesta lo dit Balthezar de Riba en lo
referit nom a vostra senyoria fidelíssima tant en
comú com en particular y quiscú assoles que dit
molt il·lustre y fidelíssim bras militar se reserva
salva y vol valer-se de tots sos drets y accions així
civils com criminals que li competexen podan y
podran competir en qualsevols judicis y devant
qualsevols jutges y tribunals que lo dret li permete y de demanar y fer resarsir y pagar tots los
gastos, interessos y danys tant intrínsechs com
extrínsechs usque ad obolum, que de la renitència o tol·lerància de vostra senyoria fidelíssima
se hauran seguit y occasionat al molt il·lustre y
fidelíssim bras militar y a sos indivíduos, com y
també de fer instància y part formada per la execució y declaració de qualsevols penas així pecuniàrias com temporals y altras contra las personas y béns de quiscú de vostra senyoria
fidelíssima que constarà haver insidit e incorregut en aquellas, segons usatges, constitucions
de Catalunya, capítols y actes de Cort, usos,
pràcticas, costums y observansas del present
Principat. Y així bé, requireix e interpel·la a vostra senyoria fidelíssima en comú y particular de
tot lo demés lícit y permès protestar y de la millor manera que // s.n.v // de dret pot y deu ferho, y que la present sia manada cusir en dietari y
de aquella entregada còpia auctèntica al dit
Balthezar de Riba en lo dit nom per lo escrivà
major y secretari de vostra senyoria fidelíssima o
per altre a qui especte offerint satisfer-lo de son
condecent salari, manant de tot llevar acte en la
forma estilada. Officio. Altissimus, etcètera».
Copiam cujus eisdem dominis deputatis et auditoribus computorum praedictis tradidit et liberavit quam acciperunt et poenes se retinuerunt
quamquidem papiri supllicationis et suo casu requisitionis scedula, sic ut praedicitur, oblata et
prasentata, dicti admodum illustres et fidelissimi domini deputati et auditores verbo respondendo dixerunt quod retinebant sibi terminum juris
ad respondendum, de quibus ita per actis, dictis,
gestis et sequutis, dictus Balthasar de Riba dicto
nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel
plura publicum seu publica consimilia instrumenta, per me dictum et infrascriptum secrettarium et scriba majorem, quae fuerunt acta Barchinonae, sub die, loco, mense, anno et hora
preaedictis, presente me dicto // s.n.r // secrettario
et scriba majore et praesentibus etiam testibus
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praedictis ad praemissa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continentur. Postea autem die trigessima mensis januarii ejusdem anni
intitulata, circa tres horas post meridiem, praesente et in his vocato, requisito atque rogato me
dicto Don Raymundo de Codina et Ferreras, secrettario et scriba majore Generalis Cathaloniae,
et praesentibus etiam testibus infrascriptis illustres et fidelissimi domini Don Alexius de Miravall et Josephus Llopis, utriusque juris doctor,
civisque honoratus Barchinonae, deputati militaris et regalis dicti Generalis, et Josephus Boer,
mercator, civitatis Gerundae, et auditor regalis computorum etiam dicti Generalis, consti//s.n.r // tuti personaliter in aula in qua obtinetur
concistorium in praesenti domo Deputationis, assumpto verbo ab illustri et fidelissimo domino fra
Clemente de Solanell et de Foix, praeposito de
Ager, regalis monasterii Beatae Mariae Rivipulli, ordinis divi Benedicti, per me infrascriptum
secrettarium in domo suae propriae habitationis
ob infirmitatem, ordinaverunt mihi quatenus
apponerem subscriptam decretationem in calci
praedictae supplicationisa ob die XXVIII mensis
januarii MDCCI in concistorio, valde circa quatuor horas post meridiem, et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico et militari absentibus, dixerunt
et decreverunt // s.n.r // queb acerca lo mateix fet
que conté la present súplica y casi ab la mateixa
formalitat de paraulas se troben instats per part
del sýndich de la present ciutat ab suplicació
presentada lo dia 19 del corrent, a la qual respongueren que és del tenor següent: «Que segons resposició la qual en quant és aplicable donan també per resposta a la present suplicació
ajustant novament que a la ocasió que lo concistori ab sas incessants y repetidas instàncias tingué la seguretat que per tot lo dia de ahir de
dissapte 29 del corrent tots los magnífichs assessors, advocat fiscal del General y dotse doctors
consulents aplicats aurian presa la final resolució
y donat son vot y parer acerca del present negoci per a què axís lo concistòrio pogués passar a
exequutar lo més convenient en desempenyo de
sa obligació, se à embarassat per part del dit
sýndich per haver aquest ab suplicació del dia
27 recusats y al·legats per suspectes en dit negoci als dits nobles y magnífichs assessors ordinaris
del General y present casa y tres dels dotse doctors consulents, y se està duptant ara si pendent
la causa de suspitas, pot passar-se a nominació
de altres en lloch dels recusats, de ahont se dexa
com- // s.n.v // pèndrer evidentment no ésser en
cosa alguna culpables en la dilació, ans declaran
expressament que luego que tingan lo consell y
parer del que aparega degan obrar, exequutaran
a. in calci ... supplicationis, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació una pàgina i mitja ratllada.

comètrer a la cognitió judicial la declaració de
las suspitas que lo sy´ndich d’esta excel·lentíssima ciutat proposà lo dia dijous que comptàvem
a 27 del corrent mes de janer contra lo noble
don Anton de Cruÿllas y lo doctor Francisco
Gallar y de Pastor, assessors del General de Catalunya, y los doctors don Pere de Cardona, Rafel Llampillas y Jaume Oliva, citra eorum infamiae notam, consulents per vostra senyoria
fidelíssima aplicats, respecte de la nova forma ab
què se exerceix de present la jurisdicció contenciosa per lo excel·lentíssim senyor príncep Darmestad y Real Audiència, és precís que antes de
la declaració judicial de ditas suspitas, havent de
precehir a aquella las dilacions indispensables,
lo differir-se la resolució sobre lo punt consultat
a voler vostra senyoria fidelíssima esperar la declaració de las suspitas, perquè entrevinguessen
en la resolució principal los sinch doctors donats per suspectes, no procehint contra ells las
al·legadas suspitas, y com la resolució sobre lo
punt principal comprèn vostra senyoria fidelíssima que urgeix per los pochs dias queden per
acabar-se la llochtinència del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad. Per so, la excel·lentíssima ciutat per medi del present recado suplica a
vostra senyoria fidelíssima sia servit attèndrer a
la més prompta providència per ocòrrer al reparo y major observansa de las generals constitucions, privilegis de la ciutat y demés drets de la
pàtria, com ho espera serà vostra senyoria fidelíssima servit deliberar·o en cumpliment de sa
obligació, manant que lo present recado sia
continuat y cusit en dietari que ho rebrà a singular favor.

lo que serà de sa obligació a la qual àn atès y
atendran sempre, com y també a la representació del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, reprotesant a son sýndich de tot lo què los és lícit
y permès, y del millor modo que se pot de
dret», ordenant a mi, secretari y escrivà major,
continue las presents respostas al peu de la present suplicació e interpel·lació y que no done
còpia alguna de aquella sens inserta de la present decretació. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secrettarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
De quibus quae fuerunt acta Barchinone sub
anno, mense, die, loco et hora praedictis, praesentibus pro testibus Laurentio March et Jacintho
Morato, subrrogatus in officium virgariorum
suarum fidelissima dominationum, ad praemissa vocatis, rogatis septialiterque et assumptis.
Et tandem die trigessima mensis januarii ejusdem anni intitulata, hora tertia post meridiem
jam pulsata et antea unum quartum pro hora
quarta, praesente et in hiis vocato, requisito atque rogato me, dicto Don Raymundo de Codina
et Ferreras, dicto nomine, et praesentibus etiam
testibus infrascriptis, illustris et fidelissimus dominus dompnus Joannes de Olmera et Bianya,
auditor militaris computorum dicti Generalis,
constitutus personaliter in aula concistorii praedictae domus Deputationis, requisivit mihi quatenus in calce praedictae decretationis apponerem etiam suam responsionem quae concistit que
responent ell dit don Joan de Olmera, oÿdor
militar, a la súplica y en son cas y lloch interpel·lacióa presentada per lo magnífich síndich
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar als 28
del corrent el concistori se adhereix en tot y per
tot y vol tenir per respost tot lo // s.n.r // que té
decretat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
en la dita decretació, ordenant a mi, secretari y
escrivà major, que no done còpia alguna de dita
suplicació e interpel·lació sens inserta de la present resposta. De quibus quae fuerunt acta Barchinone sub anno, mense, die, loco et hora praedictis, praesentibus pro testibus praedictis March
et Morato ad praemissa vocatis, rogatis setialiterque et assumptis.
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406b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent-se vostra senyoria fidelíssima servit
a. y en son cas ... interpel·lació, interlineat al marge esquerre.
b. recado intercalat entre els folis 686v-687r del trienni
1698-1701.
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407a
Molt il·lustre y fidelíssim señor.
Havent tingut lo noble don Anton de Cruïlles,
altre dels acessors de vostra senyoria, notícia de
què per part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per medi de supplicació presentada per
son síndich a vostra senyoria, se aurien recusat o
donat per suspectes per poder entrevenir y donar-se’n vot en lo article y punt consultat per
vostra senyoria a sos nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal y doctors aplicats, sobre lo
modo ab què ha despatxat y despatxa la Real
Audiència, és a saber, si encontra ab las generals
constitucions, no sols al suplicant sinó també al
altre acessor y a tres doctors dels aplicats juntament que a més de haver vostra senyoria elegit
jutges o àrbitres per declarar si ditas suspitas
a. súplica intercalada entre els folis 686v-687r del trienni
1698-1701.
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procehexen o no, voldria vostra senyoria passar
a nominació de altres subgectes en acessors a effecte de què los dits junt ab los restants doctors
aplicats aconcellassen a vostra senyoria sobre dit
punt y artigle consultat. Diu y representa a vostra senyoria que las ditas suspitas y las causas y
rahons en què se fundan són notòriament frívolas ya perquè dits acessor y consulents en lo dit
fet no han de decidir sinó aconcellar, en lo qual
cas no proceheix recusació, ya perquè lo ser los
dits recusats affines o parents y axí conyuncts de
alguns de qui se pretèn aver contrafet no és de
subsistència alguna perquè los tals ministres no
són conyunts dels dits recusats com a ministres,
que és quid diversum, ya també perquè en la
present casa segons observansa inconcussa los
acessors de ella procehexen iudicant en las causas se offerexan, no obstant que sobre lo que se
contraverteix en ellas dits acessors antecedentment, consulendo, ayen dit y respost // 2v // a
vostra senyoria. Y respecte del altre punt, diu y
representa que no apar que essent los acessors
de la present casa tals en virtud de capítols de
Cort, no pot vostra senyoria passar a anomenar
altres en lloch de aquells etiam en lo cas de averse opposat contra de ells suspitas sàltem fins se
aya declarat procehir aquellas y sas causas y rahons, lo que és notori puix altrament seria molt
fàcil impedir qualsevol de las parts la jurisdicció
de dits acessors si ab només que recusava ya alcansava se anomenassen altres acessors a effecte
de declarar y dividir la causa, sens aguardar la
declaració de si proceheixen o no las suspitas. Y
esta rahó casi igualment proceheix respecte dels
doctors aplicats ultra de què a més de què la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ab tot lo que
ha corregut en la matèria subyecta y ha instat és
vista aver approbat a dits acessors y consulents y
no poder-se dir que las causas y rahons ab què
los recusa han sobrevingut de nou pendent lo
dupte o controvèrsia. És de ponderar lo gasto
que supèrfluament se ocasionaria a la present
casa ab nova nominació de altres acessors y consulents, puix té vostra senyoria experimentat
que antes que los primers anomenats no són estat satisfets de son estudi per poder dir son sentit, han passat molts dias y tingut moltas yuntas,
podent-se crèurer que los que novament se
anomenarian voldrian igual temps per lo mateix
effecte. Finalment, diu y representa que encara
que las instàncias de la ciutat sien grans a effecte
que vostra senyoria prenga sa resolució sobre lo
punt consultat, no podrà quexar-se de la dilació
ni quant differesca dita resolució, puix és ocasionada per la mateixa ciutat ab lo medi de ditas
recusacions. //3r // Per lo què y altrament, lo dit
don Anton de Cruïlles suplica a vostra senyoria
sia de son servey attèndrer a las rahons ponderadas y segons ellas resòldrer lo que a vostra senyoria millor li aparexerà, entès emperò que

vostra senyoria ab lo què resoldrà no periudique
los drets del suplicant, los quals entén y desitya
sien conservats y no periudicats dissentint en tot
cas a tot lo que puga ser-li de periudici, suplicant no menos a vostra senyoria sie servit manar
continuar la present en dietari, perquè en tot
temps conste la diligència del supplicant assò.
Altissimus. Don Antonius de Cruilles, acessor
subrrogatus Generalis Cathaloniae.
Oblata die XXVIIII mensis januarii MDCCI in
concistorio, etcetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
sumpto verbo per me infrascriptum sercretarium
dominis deputato et auditori ecclesiasticis ob infirmitatem, remiserunt praedicta magnificis
acessoribus et judicibus nominatis pro suspicionum causa praedicti nobilis Don Antonii de
Cruilles et aliorum, qui super supplicatis debite
provideant et justitiam ministrent. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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408a
Molt il·lustre y fidelíssim señor.
Lo noble Don Anton de Cruÿlles representà
vostra senyoria lo dia de ahir ab suplicatió algunas rahons per las quals no procehian las suspitas contra de ell y altres proposades a instància
del síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, y juntament perquè en lo interim se tarda a declarar si ditas suspitas prosehexan o no
deu suspèndrer-se totalment en lo negoci principal per rahó del qual se han donat ditas suspitas. Ajustant al contengut a dita suplicatió posa
en la concideració de vostra senyoria lo següent:
primo, que las ditas suspitas són calumniosament oposadas y procuradas com ho demostra
lo que essent difarents los scrivans de manament y no menos los scrivans de registre, solament se han requirit de scrivans de manament al
doctor Rafel Llampillas y Prous, y de scrivans de
registre a Francischo Riera y Martí, ciutedà
honrrat, a fi de tenir pretext per a ditas suspitas
contra de tres dels conultats per vostra senyoria;
secundo, que dels que restan en la junta ho conferència per lo menos dos de ells, ço és, lo doctor Joseph Arcidet y lo doctor Jaume Belart serian en tot cas més suspectes que qualsevol dels
altres sinch recusats, per la causa y rahó de haver
declarat y propalat son ànimo y vot absolutament y sens reserva en orde al punt principal, és
a ssaber // 4v // , dits doctor Balart y lo doctor
a. súplica intercalada entre els folis 6876v-687r del trienni
1698-1701.

Joseph Arcidet duptan-se si se’ls donaria una
certificatòria que ell junt ab altres condonats
demanavan en justificació del sentir que es
forçavan digue nosaltres per nostra part volem
dita certificatòria, fent axí lo dit junt ab los demés y declarant parcials de aquella opinió y sentir que volian persuadir conforme de esta veritat
pot vostra senyoria informar-se axí per medi de
son noble atvocat fiscal com y també de son
procurador fiscal que·s trobavan presents en
dits actes. En attenció de tot lo dit se creu que
vostra senyoria en qualsevol resolució sobre incidents de la mateixa farà aquell aprècio de sentir y vot de uns y altres que aparexerà a vostra
senyoria en qualseevol resolució sobre incidents
de la matèria farà aquell aprècio del sentir y vot
de uns y altres que aparexerà a vostra senyoria
ser degut, essent lo fi del suplicant només que
lo mayor acert de vostra senyoria. Y perquè
conste d’esta diligència suplica sia de son servey
manar continuar la present en dietari. Altissimus. Don Anton de Cruÿlles, assessor subrrogat del General de Catalunya.
Oblata die XXX mensis januarii MDCCI, in concistorio, etcetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
sumpto verbo per me infrascriptum secrettarium
domino deputato eclesiastico ob eius infirmitatem, dixerunt et decreverunt quod inserat in dietario. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secrettarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Joan Pau Colomer, prevere, subrrogat en lo offici de procurador fiscal del General de Catalunya per Francisco de Monfar y Sors, procurador
fiscal de dit General, volent y desitjant cumplir
al jurament per son principal y ell prestat en lo
ingrès de son offici de esforçar y executar tot ço
e quant sia profit e ben avenir del General e de
la cosa pública del principat de Catalunya honestament e deguda e los béns e utilitat de
aquella per tot temps defendre contra qualsevol
que impugnar e tòlrer les vulla e per la defensió
de tots e sengles capítols de Cort, usos, privilegis y costums treballar axí com si eran béns propis tot odi, favor o amor apart posadas y ab tota
equitat pensada, lo qual jurament semblantment tenen quiscú de vostres senyories fidelíssimes prestat en lo ingrès de sos respective càra. súplica i resposta intercalades entre els folis 697v-698r del
trienni 1698-1701.
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rechs. Axí que haje previngut a notícia del sobredit procurador fiscal del General que per
vostra senyoria fidelíssima seria deliberat de que
los nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal
y consulents aplicats aconsellasen a vostra senyoria fidelíssima sobre si lo modo ab què despacha la Real Audiència en contra ab generals
constitucions, privilegis, usos, costums del present Principat y lo que deu lo molt il·lustre y fidelíssim concistori fer com y també ab altres deliberacions haver manat entregar diffarents
papers que per part de la excel·lentíssima ciutat
se havian fets acerca la subjecta matèria y las respostas fetas per Sacra Consulta y Reial Audiència, juntas las tres salas, juntament ab las requestas que per part de dita excel·lentíssima ciutat se
han fet a vostra senyoria fidelíssima a dit Colomer en nom de procurador fiscal y altres requirint-los per medi de son síndich se digués de
nul·litat, y dicentís vostra senyoria fidelíssima a
tots los actes fets y fahedors en lo sobredit
modo y forma ab protestas llargament continuadas en ditas requestas, y després de tan llarga discució dits assessors, advocat fiscal y consulents aplicats sobre dit fet estaven promptes en
donar resolució de son sentir a vostra senyoria
fidelíssima haje sobrevingut // 1v // per part de
dita excel·lentíssima ciutat per medi de son síndich en donar per suspectes en dit negoci los
doctors, assessors y tres consulents cometent
vostra senyoria fidelíssima ditas suspitas a la conexensa de dos magnífichs doctors en dret per
via de justícia. A vista del què, és estat vostra senyoria fidelíssima servit deliberar que lo noble
advocat fiscal y consulents aplicats no suspectes
aconsellassen a vostra senyoria fidelíssima si se
havia de passar a la nominació de altres personas
en consulents y assessors assumpts, o bé si havian de aguardar la declaració de dita causa de
suspitas per las rahons en dita deliberació contengudas, y semblantment discorregut entre ells
lo consultat per vostra senyoria fidelíssima sian
estats en vots dividits, los uns de que podia vostra senyoria fidelíssima passar a la nominació de
altres persones attesa la urgència del negoci, y
altres que vostra senyoria fidelíssima devia esperar y aguardar la declaració de dita causa de suspitas. Y com molt il·lustre y fidelíssim senyor un
y altre sentir de dits advocat fiscal y consulents
aparega al suplicant redundaria en notable dany
y perjudici de la cosa pública, observança y estabilitat de las constitucions, privilegis, capítols y
actes de Cort, usos, estils y obsevanças de la present casa y Principat, y contra los béns y utilitat
de la present casa de la Deputació y General de
Catalunya lo prollongar de una y altre manera la
resolució prompte sobre dit fet, per quant essent lo termini tant precís y peremptors com és
de sis dias, dins los quals finex lo privilegi de
llochtinent y capità general, que per la magestat
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del rey Carlos Segon, nostre senyor, que goze
de glòria, del present principat de Catalunya
fonch concedit al excel·lentíssim senyor príncep
de Armstad, dins los quals si vostra senyoria fidelíssima passava a la nominació de personas per
no trobar-se instruhir passaria molt més temps
per a què poguessen donar son sentir, com hi
també si aguardava la declaració de ditas suspitas per haver de manester molt més temps per
instructió del libel·lo o procés a vista del qual à
de recàurer la dita declaració, y de altre part haver-se de gastar considerables summas y quantitats per las juntas que aurian de tenir tant los
instruhïts com los que de nou se anomenarian,
lo que li apar //s.n.r // deuria evitar-se per vostra
senyoria fidelíssima y tot se lograria si se dignàs
des de luego ordenar al dit noble advocat fiscal
y consulents aplicats no suspectes passen a dar
son consell, attès queda lo noble advocat fiscal
qui no se ha donat per suspecte junt ab lo qual
poden y deuhen dits consulents aconsellar a
vostra senyoria fidelíssima lo fahedor, attesa la
arduhïtat del negoci y lo poch temps que queda, y en tot cas que se aguessen de anomenar
acessors per la formalitat del vot apar poria vostra senyoria fidelíssima anomenar dos dels consulents ya instruhïts no suspectes. Per ço, lo
procurador fiscal del General a vostra senyoria
fidelíssima suplica sia de son servey no passar a
la nominació de novas personas en consulents y
assessors en lloch dels suspectes, ans bé ordenar
passar a la última resolució de las cosas consultadas per vostra senyoria fidelíssima al noble advocat fiscal y consulents aplicats sobre lo negoci
principal en lo modo dalt referit al que·s troba
precissat lo suplicant, no sols per lo jurament
que té prestat, si y també per evitar los danys
que per part de dita excel·lentíssima ciutat si
sian comminat ab la requesta a ell presentada. Y
perquè en tot temps conste de la dita diligència
y representació fa a vostra senyoria fidelíssima
en cumpliment de la obligació de son ofici y
que sia de son servey ordenar al escrivà major y
secretari de la present casa continue la present
en dietari com ho deu esperar de la rectitut y zel
de vostra senyoria fidelíssima. Altissimus. Joan
Pau Colomer, prevere, procurador fiscal del
General de Catalunya subrrogat.

crehent ab esta complir a la obligació los paredant en lo tocant a la conservació del General,
com també a la utilitat de la Generalitat, y que
la present súplica sie continuada en dietari,
emprò ab inserta de la present decretació. Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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Oblata die XXXI mensis januarii MDCCI in concistorio, etcetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que avent consultat la
matèria ab lo noble advocat fiscal y vuyt consulents, la mayor part de aquells ha aconsellat a sas
senyorias que podien y devien pasar a fer una
nominació de acessors y consulents, pendent la
causa de suspitas oposades //s.n.v // dita, los acessors ordinaris y consulents intrevenint, lo qual
vot anpatats sas señorias a fer dita immediació
1816

412a
Molt il·lustre y fidelíssim señor.
A notícia de esta part del doctor Rafel Llampillas y Prous, per la sacra cathòlica y real magestat del rey nostre señor Don Felip, que Déu
guarde, escrivà de manament en los regnes de la
corona de Aragó, y ab exercici en la llochtinència general del present principat de Catalunya,
ha pervingut que entre altres dels advocats que
ha anomenat vostra senyoria fidelíssima per que
vessen y aclarassen si lo exercir-se la jurisdicció
contenciosa de present y des del dia 11 de dezembre proppassat per lo excel·lentíssim señor
príncep Darmestad, llochtinent y capità general y per la Reial Audiència, despedint-se diferents lletres per cancelleria y proferint-se differents sentèncias, dient-se en lo principi
«Philipus, Dei gratia» y poc després «Georgius
Landgrave, ejus locumtenes», si se oposa a a las
generals constitucions, capítols de Cort, privilegis etcètera, usos y costums del present Principat són los doctors Joseph Arcidet, Joseph Cormellas, Jaume Balart y Jacintho Dou, los quals
se han demostrat y demostran molt percials y affectes al que pretèn lo síndich de la present ciutat part altre de calitat que en lo die que tots los
congregats per vostra senyoria fidelíssima per
dit effecte resolgueren assenyalar diada certa per
a dirimir dita dependència, demanant una certificatòria a tots los excel·lentíssims llochtinents
que per lo espay de una centúria eran estats elegits per dit càrrech y que no se li havia pres lo
jurament sens tenir privilegi ab la deguda forma
despatxat no duptaren dir los quatre referits:
«los de esta part no passaran a votar sens la dita
certificatòria», y altres paraulas expressivas de sa
effectació y l’altre part lo dit doctor Joseph Cormellas a més de fer part ab lo síndich de dita ciutat per ser altre en lo corrent anys els que componen son savi Concell de Cent y com a tal
prestà lo sòlit y acostumat jurament lo die de
Santa Llúcia pròxim passat és official de dita
ciutat, tenint la estampa de aquella imprimintse en sa cas y estampa tots los papers que se imprimexen // 1v // per compte y orde de dita ciua. súplica intercalada entre els folis 698v-699r del trienni
1698-1701.

tat, y especialment las còpias del sindicats que se
han entregat impressas als que se han passat a
requirir com tot se justificarà, y finalment ha
previngut també a notícia de esta part de dit
doctor Rafel Llampillas y Prous que per vostra
señoria fidelíssima se ha anomenat per jutge
junt ab altre per a declarar algunas suspitas proposadas per lo síndich de dita ciutat contra de
alguns dels elegits per vostra senyoria fidelíssima per a fer la declaració dalt dita al doctor
Emanuel Flix, lo qual és gendre del doctor
Francesch Florit, altre dels que componen lo
corrent any lo sabi Concell de Cent, y que ha
concorregut en la deliberació de haver de fer la
instància y part formal que fan dita ciutat y
Concell de Cent com axí mateix se justificarà. Y
com molt il·lustre y fidelíssim senyor las causas
expressadas y referidas respectivament són bastant per a repel·lir y remòurer als sobredits, és a
saber, als doctors Balart, Cormellas, Arcidet y
Bou per no entrevenir a la declaració y consulta
de dita pretesa contrafacció com ha fent-ne part
en la effectació y instància y al dit doctor Flix
per no poder judicar la referida causa de suspitas
per ser-la en via de dret que no per lo gèndrer
ser jutge en la causa en què son sogre fa part
formal. Y com en tot lo sobredit tingués interès
particular y propri dit doctor Llampillas com a
altre que és, com se ha dit dels escrivans de manament cohoperant ab son offici en la jurisdicció contenciosa que se exerceix y com a tal dels
primers que per lo síndich de la present ciutat
fonch requirit. Per tant, dit doctor Llampillas,
oposant de ditas causas de suspitas, firmiter ac
omni meliori modo, suplica sie declarat tenir
lloch ditas suspitas offerint en quant sie menester lo jurament de no oposar de aquellas animo
calumpniandi y que dits doctors recusats interim y fins y atans sien declaradas las present suspitas se obtingan de entrevenir, és a saber, dits
doctors Balart, Arcidet, Cormellas y Bou a la
declaració de dita pretesa contrafacció y dit doctor Flix a la // s.n.r // dicisió de las dalt referidas
suspitas proposadas per lo síndich de dita ciutat
per ser axí conforme a la disposició del dret y
que la present suplicació sie servit vostra senyoria fidelíssima manar continuar en dietari per a
què constte del dicentiment y recusacions per
esta part oposadas, lo què diu y suplica ne dum
praemisso verum et quovis alio meliori modo. Altissimus. Llampillas y Prous.

Graell, utriusque juris doctori, iudicibus et assessoribus nominatis per has dominationes quod recusationem consulentium expressorum, quo vero
ad recusationem magnifici Emanuellis Flix,
quod comitatur magnifico Josepho Rofet Roig,
alteri assessori, qui respective super duplicatis debite provideant et justitiam ministrent. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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Oblata die 1 mensis februarii MDCCI in concistorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico absenti ob infirmitatem, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, concilio nobilium et
magnificorum assessorum assumptorum et advocati fiscali dicti Generalis presentium in concsitorio quando haec decretacio fiebat, commisserunt
praedicta magnificis Paulo Roma et Salvatori
1817

413a
Die vigesima octava mensis novembris anno a
Nativitate Domini Millesimo Septingentesimo.
Barchinone.
Ego Josephus Franciscus Fontana, scriptor, Barchinone depens, obtinens officium coadjutoris primi rationalis Domus Deputacionis Generalis
Cathaloniae, gratis etcetera constituo et ordino
procuratores meos certos, etcetera, ita que domnum Hieronymum de Generes, Barchinone populatum, et domnam Mariam Theresiam de Generes et Metich, conjuges, ac magnificum Alexium
Fornaguera, utriusque juris doctorem, Barchinone populatum, licet absentes et alterum verum in
solidum. Ita quod primitus, etcetera, ad videlicet
pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidellissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae,
qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et pluries comparendum et dictum meum officium coadjutoris primi rationalis jamdicti Generalis in
manu et posse dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum in favorem personae seu personarum vobis dictis procuratoribus
meis constitutis et cuilibet vestrum in solidum
bene visae seu bene visarum et per vos ipsos procuratores et quemlibet vestrum nominandae seu designandae aut nominandarum seu designandarum semel et pluries renuntiandum et eam seu
eas in dicto offitio provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus
Cathaloniae, capitulorum et actum curiarum ac
usum, practicam, stilum et observantiam dicti
Generalis et renuntiationem seu renuntiationes
ipsas admiti pe- // 2v // tendum, instandum et
suplicandum et de his quacumque instrumenta
utilia et necessaria et quomodo libero oportuna
faciendum et firmandum, et pro his suplicaiones
quascumque tam verbo quam in scriptis oferendam, porrigendum et presentandum et demum
ac generaliter, etcetera, et non revocare, etcetera,
et quia sum minoris viginti quinque annorum,
major vero viginti duorum annorum, renuna. procura intercalada entre els folis 698v-699r del trienni
1698-1701.
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cians propterea beneficia mea minorii aetatis facilitatis, etcetera, et medio juramento promitto
contra predicta non facere nec venire ratione dicta meae minoris aetatis nec alia quavis causa seu
ratione. Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus Josephus Costa, juris
utriuque doctor, civis honoratus Barchinone, et
Joannes Sitjar, agricola, parrochiae Sancti Andree de Palomar, diocesis Barchinonae.
In praemissorum alieno calamo scriptorum fidem ego Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica ac regia notarius publicus Barchinonae,
hic me suscribo de meu solitum appono sig+num.

699
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414a
Illustríssimo señor.
Al mismo tiempo que vuestra señoría illustrísima
por muerte del rey nuestro señor Carlos segundo,
que está en gloria, nos da el péssame de la maior
pérdida que podíamos experimentar y del dolor incomparable que nos ocupa y aflige, dispensa vuestra señoría illustrísima los consuelos sirbiéndosse
de participar la conformidad con que en esse Principado se ha obedecido la última disposición de su
magestad. Y en respuesta repitiendo a vuestra señoría illustrísima el péssame debemos dar cuenta
de que también en este Reyno luego que tubo la fatal noticia del fallecimiento del rey, nuestro señor,
por obedecer con mayor firmeza su real voluntad,
interpusso consulta con el consejo de la corte del
justicia mayor y obtubo en ella el decreto y declaración que por el traslado adjunto vería vuestra señoría illustrísima. Y siendo los acuerdos del amor
y celo de esse Principado y de este Reyno tan iguales
en la ocasión actual nos debemos prometer que continuándolos en las que sobrevinieren se logrará el
beneficio público y particular que tanto fue attendido por el rey, nuestro señor, en su testamento.
// 3v // Suplicamos a vuestra señoría illustrísima
execute en su serbir nuestra obediencia con seguredad de que deseamos executar lo que más sea del
agrado vuestra señoría illustrísima. Dios guarde
a vuestra señoría illustrísima en su mayor lustre.
Zaragoza, nobiembre 26 de 1700. Don Miguel Silvestre, prior de Roda. Don Enrique de Palafox.
Don Gonzalo de Aviñón. Don Adrián Cavero.
[...] deán de Barbastro. Don Miguel Ignacio Serrano. Don Antonio de Angós. Don Antonio
Moró, dipputados del reyno de Aragón. Francisco
Ibáñez de Aoyz, secretario.

a. paper intercalat entre els folis 698v-699r del trienni 16981701.
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Die sexta mensis nobembris anno Domini MDCC.
Cesaruguste, coram deputatis Josepho Rodrigo,
regente officitum iustitie Aragonum, etcetera,
curiamtenente, etcetera, comparverum Petrus Josephus Cartussan et Joannes Samitier, causidici
Cesarauguste, ut procuratores legitimi admodum illustrium dipputatorum pressentis regni
Aragonum et quatuor brachiorum illius, qui dicto nomine illis melioribus, etcetera, dixeron y alegaron que el rey nuestro señor Don Carlos segundo, que santa gloria aya, por su real privilegio
expedido en la debida forma, nombró por su lugarteniente genereal y virrey de este reyno de Aragón al excelentíssimo señor marqués de Camarassa pr un trienio que comenzó el día seis de
nobiembre del año 1699, en que juró su excelencia
conforme a los fueros en dicho su oficio de virrey y
lugarteniente general. Y estando dicho excelentíssimo señor marqués de Camarassa en el exercicio
de dicho oficio, ha sucedido la muerte del rey nuestro señor Carlos Segundo, sin quedar hijo alguno
legítimo ni otra descendencia legítima de su magestad, según que todo lo referido es notorio. Y por
tal se suplica sea abido según estilo y práctica del
pressente Reyno seu alias. Otrosí dixeron que su
magestad el dicho señror rey don Carlos Segundo
por su testamento, vajo cuya disposición succedió
su muerte, reconociendo que la razón en que se
funda la terminó de las señoras doña Anna y
doña María Theresa, reynas de Francia, tía y hermana de su magestad, a la sucessión de estos reynos
//4v // fue ebitar el perjuicio de unirse a la corona
de forma y reconociendo que uniendo a lessar este
motibo fundamental, subsiste el drecho de la successión en el pariente más inmediato conforme a
las leyes de estos reynos, y que oy se verifica este casso
en el hijo segundo del rey de Francia. Por tanto,
arreglándosse el rey nuestro señor a dichas leyes,
declaró ser su successor, en caso que Diós llebarse a
su magestad sin dexar hijos el sereníssimo señor
duque de Anjou, hijo segundo del señor delfín, y
como tal, lo llamó a la successión de sus reynos y dominios sin excepción de ninguno de ellos, mandando a todos sus súbditos y vassallos de todos sus
reynos y señoríos lo tengan y reconozcan por su rey y
señor natural en el casso referido y se lee de luego y
sin la menor dilación la posessión actual precediendo el juramento que debe hazer de obserbar
las leyes, fueros y costumbres de dichos reinos y señoríos, y por la combeniencia de la paz de la Christiandad y de la Europa toda, y tranquilidad de
sus reynos, dando su magestad probidencia para
que se mantenga siempre destinada esta monarquía de la corona de Francia estableció y dispusso
los demás llamamientos de la successión que resultan de la cláusula del testamento. Y por otra dispusso que si al tiempo de su fallecimiento no se hallasse dentro de estos reynos su sucessor combiniendo
la mayor y más authorizada probidencia // 5r //
al gobierno universal de todos ellos, y lo más con-

forme a sus leyes, fueros, constituciones y costumbres, según lo consideró el señor rey Don Phelipe
Quarto el Grande, mientras dicho succesor pueda
por sí dar probidencia al gobierno mandó su magestad que luego que faltare, se forme una junta
en que concurran el presidente o gobernador del
Consejo de Castilla, el vicecanceller o presidente
de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquissidor
general, un Grande y un consejero de estado, lo
que su magestad dejará nombrados en su testamento, codicilo o papel firmado de su real mano, y
el tiempo que la reyna nuestra señora se conserbare en estos reynos y en a corte rogó y encargó a su
magestad assista y authorize dicha junta, la qual
se tenga en su real pressencia en la pieza o parte
que su magestad señalare, tomando el trabajo de
interbenir en los negocios y en ellos tenga voto de
calidad, de modo que siendo iguales los votos, prefiera la parte donde el voto de su magestad se animare, y en todo lo demás se esté a la maior parte. Y
que este gobierno dure mientras el successor ss estubiere en la mayor edad pueda probeher de gobierno sabido el fallecimiento del rey nuestro señor. Y
dió también forma para despachar, firmar y rubricar los despachos y consultas, estableciendo que
por los que tocan al Consejo de Aragón lleben
siempre la rúbrica del vicecanceller o regente más
antiguo del Consejo //5v // , y con toda la potestad
real que para el bién de sus súbditos debía y podía
ussar su magestad mandó sean obedecidos los despachos de la dicha junt, como cartas y cédulas del
rey y señor natural de estos reynos, y que los que no
los obedecieren, sean castigados por ello con las penas que corresponden a quien no obedece las cartas, cédulas y despacho de su rey y señor natural. Y
también mandó su magestad que los tribunales
que dexaba en sus reynos se conserben indefinidamente en la misma forma que tenían sus manejos,
para lo qual les comunicó de nuebo toda aquella
autoridad que exercían, ussando para ello de toda
su regalía, y que los ministros y todos los virreyes y
gobernadors y otros qualesquiere que exercen jurisdicción se mantengan hasta que por su successor
o la junta, según los motibos que tubieren, hagan
nobedad según la potestad que los dejaba su magestad. Y para que exerzan dichos fueros, les dió
toda la que podía darles y mandó a sus reynos y
súbditos les obedezcan en la misma conformidad
que lo hacían hasta dicho casso. Y por papel firmado de su real mano, nombró al excelentíssimo señor conde de Fugiliana para que como ministro
del Consejo de estado concurra en la dicha junta
del gobierno y a bién de concurrir en la misma un
grande por repressentación de la nobleza nombró
su magestad al excelentíssimo // 6r // señor conde
de Benabente, como todo resulta por los testimonios auténticos que se prssentan a los quales se remitieron dichos procuradores, sic et in quantum
et non alius. Otrosí dixeron que siendo assí lo sobredicho a los dichos señores dipputados se les ofreze
1819

en cumplimiento de la obligación de sus oficios el
reparo y duda que resultan de los establecimientos
forales de este Reyno y entre ellos del fuero del añor
1365, intitulado «Quod dominus rex non possit
facere locumtenentem ipsius in Aragonia nisi in
certis cassibus», porqué siendo disputable en el casso concreto y según los hechos y circunstancias que
se han referido si toca al excelentíssimo senyor lugarteniente general y virrey de este Reyno marqués de Camarasa continuar en su oficio con el
exercicio de la real jurisdicción, o si espiró y feneció
el dicho oficio de lugarteniente general con la
muerte del rey nuestro señor Don Carlos 2o sin hijos. Y que por lo consiguiente, perteneze el exercicio de dicha real jurisdicción al ilustríssimo señor
regente el oficio de la General Gobernación de este
Reyno, interessando tan principalmente la causa
pública en que se assegure y no cesse la administración de la justicia ni el preciso exercicio de la jurisdicción, ocurre y se tiene pressente: lo primero, si es
jurisdicción ordinaria la del excelentíssimo señor
lugarteniente general y virrey de este reyno, lo segundo, si aún siendo ordinaria la dicha jurisdicción, debe cessar porque // 6v // ha sobrevenido la
muerte del rey nuestro señor, que la comunicó por
su real pribilegio a su excelencia el marqués de
Camarasa en el pribilegio y nombramiento de su
lugarteniente general y virrey de este reyno, y lo
tercero, que pareze está más reconozida en las disposiciones forales especialmente para este casso que
la jurisdicción del illustríssimo señor regente el
oficio la General Gobernación. Emperó, es verdad
que en fabor de la jurisdicción de su excelencia el
señor virrey y para que durante el trienio de su
nombramiento pueda continuar su excelencia el
exercicio de su oficio de virrey y lugarteniente general de este reyno, se halla y consta que por la
muerte de el sereníssimo señor rey Don Phelipe tercero, la qual succedió en el año 1621, siendo virrey
y lugarteniente general de este reyno el señor Don
Fernando de Borja, comendador mayor de Montessa, continuó su excelencia en el exercicio de su
oficio sin haber trahído otro privilegio ni aber
prestado nuebo juramento. Y que por la muerte
del señor rey Phelippe Quarto, que succedió el año
1665, hallándose virrey y lugarteniente general
de este reyno el excelentíssimo señor duque de Ciudad Real, continuó su excelencia el exercicio de su
oficio sin traher otro pribilegio y sin aber prestado
nuebo juramento durante el tiempo que le faltaba
de su trienio, en los dos casos referidos de los años
1621 y 1665 // 7r // , obtubo el regio fisco firmas
cassuales de esta illustríssima corte en calificación
de que podían y debían continuar los dichos excelentíssimos señores virreyes y lugartenientes generales en el exercicio de sus oficios, como resulta de los
processos de las referidas firmas a los quales se remitieron dichos procuradores, sic et in quantum
et non alias. Otrosí, dixeron y alegaron que si bién
para la probissión de las dos firmas referidas cons-
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tó que los sereníssimos señores reyes Phelipe tercero y
quarto, cada uno de sus magestades dexó por successor de sus reynos y monarquía su hijo legítimo, y
que assí era cierto e indubitado el drecho de la successión, y que es diferente el casso actual en que no
ha quedado hijo successor del rey nuestro señor, esso
no obstante pareze que milita la misma razón, ya
porque continuaron los dichos señores virreyes sin
que precediera el aber jurado los sereníssimos señores reyes successores de los que les dieron los pribilegios de lugartenientes generales, y ya también porque demás de ser cierto el successor del rey nuestro
señor Carlos segundo, según la determinada voluntad de su magestad, todavía pareze que se haze
recomendable lo que respeta a la continuación del
señor virrey marqués de Camarassa en su oficio,
considerando que su magestad, que santa gloria
aya, ussando de su potestad y regalía, mandó por
su último testamento que // 7v // continuen los señores virreyes, gobernadores y demás ministros de
sus reynos y dominios en el exercicio de sus oficios
has que el successor de su magestad viera y jurase
los fueros y leyes de estos reynos. Por lo qual y por
otras muchas causas que en drecho, fuerza, justicia y razón consisten y del pressente processo sus méritos y documentos et alias resultan y resultarán,
los procuradores en dicho nombre consultaron con
el señor regente el oficio de justicia de Aragón y
con la pressente corte, si en el casso que ocurre del
fallecimiento del rey nuestro señor Don Carlos segundo puede y debe continuar en el exercicio de su
oficio de lugarteniente general y virrey de este
Reyno el dicho señor marqués de Camarassa sin
traher otro pirbilegio ni prestar nuebo juramento,
o si según los fueros del presente Reyno puede y debe
entrar el illustríssimo señor regente el oficio la General Gobernación del pressente Reyno pressidir y
exercer en la jurisdicción. Y que en razón de lo sobredicho se responda y declare lo que mejor proceda a lugar de drecho y fuero o en otra manera. Y
assí lo suplicaron pronunciar y declarar dichos
procuradores como assí proceda y justicia, etcetera, e o meliori modo.
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Sentencia o declaración de la corte de 8 de noviembre: Atts Contts, de consilio pronuntiamus et
respondendo consultationi dipputatorum prasentis regni dicimus in casu occurrenti mortis serenissimi nostri regis Caroli Secundi, juxta rerum
statum, ultimam regentis dispositionem et repetita decreta juris firmarum praesentis illustrissimum dominum Domnum Balthasarem de los
Cobos et Luna, marchionem de Camarasa, absque novo privilegio et juramento posse, et debere
prosequi in exercicio locumtenentis generalis regiae majestatis in presenti Aragonum regno vigore sui regalis privilegii secundum illius tenorem et juxta formam.

415a
En la fatal, lastimosa y afligida pèrdua de la cathòlica y real magestat de el rey, pare y señor
nostre, Carlos Segon, que està en glòria, és tan
universal lo sensible dolor en tots y en cada hú
tan particular que en recíproques y dolorides
làgrimes devem mútuament fer les demostracions de nostro dolor, acompañant-nos en ell
tan germans en lo sentiment com conformes en
nostra unida correspondència, puès havem experimentat en la sua real clemència tan amoròs
cuydado en la universal quietut de sos vasalls y
conservació de sos regnes que ni la molèstia penosa de la enfermetat lo olvidà de este cariñòs
zel, ni encara la mort lo apartà de este cuydado,
puès estant malalt donà providència a son govern y en la mort deixà tan cabals disposicions
de la succesió que la més premeditada elecció
de nostres voluntats no la podria arbitrar més
favorable per a nostra pròpria conveniència,
com se manifestà per la carta y clàusules que
vostra senyoria remet, en la què rebem de 18
de nohembre passat, corresponents a tan amantíssim zel de la cathòlica magestat havem vist la
del·liberació de vostra senyoria que juntament
ens embia impressa, molt digna de son noble,
leal y verdader amor, al qual desitjan nosaltros
també correspondre, enseguida de una real carta de 30 de octubre, en què sa magestat per a el
temps de la sua enfermetat nomena en governador de la monarquia al excel·lentíssim senyor
cardenal Portocarrero, y en vista de esta carta
de 3 de els corrents, que aprés de la sua mort
rebèrem de la reyna nostra señora y la junta de
el govern, ab la carta que sa magestat // 8v // ya
no pogué firmar y les clàusules de la disposició
conforme voluntat y unit consentiment de tots
los braços y estaments de aquest regne, férem
les decicions que remetem adjuntes a vostra senyoria, estimant just lo avís de la sua tan acertada resolució y desitjant molts empleos de son
servey, en què poder manifestar unida, conforme y cariñosa correspondència. Déu guarde a
vostra señoria en son matjor lustre. València, y
dehembre a 7, 1700. Los elets de els tres estaments del regne de València. Don Jusep Ortí,
secretari.

9r

Havent rebut los tres estaments de el regne de
València una real lletra de el rey nostre senyor
Carlos segon, que està en glòria, de data de 30
de octubre 1700, en què ordena que en lo ínterim de la sua enfermetat governe en son real
nom tots los seus regnes lo excel·lentíssim senyor cardenal Portocarrero, arquebisbe de Toledo, feren tots los tres estaments concordes la
a. paper intercalat entre els folis 698v-699r del trienni 16981701.
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resolució que per no multiplicar les sentències
totes conformes es refereix la següent:
III novembris
MDCC. Per general

anno a Nativitate Domini
convocació, etcètera, en la
Diputació de deu a onse, tots los desús dits ut
supra ajustats, unànimes y concordes et nemine
discrepante lo estrenu braç militar representants, attès y considerat que en lo present estament se ha llegit la real carta de sa magestat de
30 del pasat mes de octubre, en què és servit sa
magestat nomenar governador de la monarquia
al excel·lentíssim senyor cardenal Portocarrero,
arquebisbe de Toledo, com en dita carta registrada en lo present dia es conté. Per tant, ut supra proveheixen, del·liberen y determinen que
es obeheixca y eixecute lo que sa magestat
mana y ordena en la dita sua real carta y que es
responga participant la dita e present del·liberació, y que així mateix sia ampliat en quant menester sia novament donat y conferit poder als
elets nomenats per a lo tocant a la enfermetat
de sa magestat en lo dia 4 de octubre proppassat per a què juntament ab lo dit síndich y ab
los altres elets e o elegidors per los altres estaments eclesiàstich y real, ab // 9v // ell y no sens
ells, tinguen ple y bastant poder per respondre
a les sobredites cartes y per a què per a la conducció de les respostes y demés que els pareixerà convenient puguen despachar hú o més
correus segons los pareixerà, donant-los y conferint-los per a dit efecte tot quant poder y facultat sia menester ab los incidents y dependents annexos y connexos y ab poder de
subdelegar com és acostumat. Testes Jusep Pajaron, notari, y Jusep Fillol, convocador, habitador de València».

«Die

En seguida de les quals del·liberacions, junts y
congregats los elets dels tres estaments de dit
regne de València, escrigueren la carta del tenor
següent:
«Al rey nostre señor. Señor, en lo desconsuelo
que sia ocassionat a aquest regne la enfermetat
de vostra magestat ni les veus saben explicar les
demostracions ni les demostracions basten a alcançar lo interior, sols podrà lo real y piadòs
crèdit de vostra magestat assegurar y conèixer
los effectes de nostro leal y filial amor, y este ab
repetides y humils deprecacions a sa divina magestat animar les esperanzes a la sombra de sa
infinita clemència, entre este dolor havem rebut
la real letra de vostra magestat de 30 de octubre
passat, en què servix manar vostra magestat que
lo cardenal Portocarrero, arquebisbe de Toledo, governe la monarquia y que es eixecuten sos
decrets com en dita real lletra // 10r // es conté,
vista la qual ab cega y puntual obediència, ab la
primera proposta de la real carta ha del·liberat
1821

aquest regne se eixecute y obeheixca lo que en
ella mana y ordena vostra magestat, procurant
en nostres rendides eixecucions correspondre a
la summa y gran pietat en què ab paternal providència es digna vostra magestat mirar al major
benefici y consuelo de sos afligits vasalls, sens
tenir més caudal per a expressar nostra estimació y humil agrahiment que el de nostra obedient veneració. Per adelantar la qual embiam
un exprés ab què més puntuals arriben les eixecucions de esta obediència y esperant que torne ab les notícies tan favorables, com nosaltros
desitjam, esta monarquia necessita. Y piament
confiam de la altíssima y soberana providència
la cathòlica y real persona de vostra magestat
Déu guarde molts anys, com la chritiandat ha
menester. València y nohembre a 4 de 1700.
Los elets dels tres estaments del regne de València».
En aprés, rebérem la carta de la reyna, nostra señora, y señors gobernadors de 3 de nohembre y
incluses una real carta del rey, nostre señor, que
havent-se-li agravat la enfermetat ya no pogué
fermar, y juntament les clàusules de la sua real
disposició, en vista de les quals també los tres
estaments del·liberaren concordes la resolució
que per escusar, com se ha dit, la prolixitat es
refereix la següent:
«Die VII nohembris MDCC. Per general convocació, etcètera, en la Diputació de deu a onze.
Tots los desúsdits, ut supra ajustats, unànimes y
concordes et nemine discrepante lo estreny braç
// 10v // militar representants. Attès y considerat
que en lo present estament se han llegit les cartes que queden registrades en lo dia de hui de
la reyna, nostra señora, y junta del govern de 3
dels corrents, ab les adjuntes carta del rey, nostre señor, que ya per agravar-se la enfermetat
no pogué fermar, y clàusules de la sua real disposició. Per los quals papers y cartes lo present
estament ha tengut la dolorosa y afligida notícia de la mort de sa magestat lo señor con Carles segon, rey y señor nostre, que està en glòria,
y així mateix ha tengut notícia de la real disposició de sa magestat en orde a la successió y en
lo tocant a la disposició del govern. E attenent
que ab la gran providència de son real amor a
sos vasalls ha prevengut tot quant mira a son
major benefici, conservació de la pau de sos vasalls, quietut de sos regnes, y observança de els
furs y privilegis com encarrega per lo que es
deu adherir a la dita disposició. Per tant, tots ut
supra proveheixen, del·liberen y determinen
que es obeheixca, eixecute y observe la real disposició y voluntat de sa magestat y per què esta
resolució es participe ab la major brevetat així
mateix proveheixen, del·liberen y determinen
ut supra que als elets nomenats en 4 de octubre
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propassat per a lo tocant a la enfermetat de sa
magestat els sia ampliat y en quant menester sia
novament donat y conferit poder, per a què
juntament ab lo dit síndich y ab los altres elets e
o elegidors per los altres estaments ecclesiàstich
y real, ab ells y no sens ells, tinguen ple y bastant poder per respondre a dites cartes, en la
desús dita resolució, per // s.n.r // escriure les
demés que pareixerà convenients per a respecte
de dit negoci, los quals tinguen també poder
per a despachar hú o més correus, donant-los
per a dit effecte tot quant poder sia menester y
in similibus acostumat, ab los incidents y dependents annexos y connexos y ab poder de
subdelegar, com és acostumat. Testes Jusep Pajaron y Miquel Pajaron, notaris, habitadors de
València».
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Y en eixecució de esta del·liberació y les de els
altres estaments conformes a esta los elets dels
tres estaments junts y congregats escrigueren la
carta en forma següent:
«A la reyna, nostra señora, y governadors generals de estos regnes. Señora y governadors. Les
doloroses notícies que ha rebut aquest regne
en la de 3 de els corrents ab lo avís de la mort de
sa magestat, que està en glòria, podrà més explicar la mateixa consideració de la pèrdua, que la
més viva y eficaz demostració, sols nostro sentiment podrà expresar algun designi o mostra de
insinuació en la prompta, puntual y cega obediència ab què aquest regne en lo numerós
concurs de sos tres braços y estaments, llegides
les clàusules de la // s.n.v // sua real voluntat y
disposició que venien adjuntes, han resolt y
del·liberat nemine discrepante que es obehixca,
eixecute y observe lo que en elles sa magestat
mana y ordena, aumentat, si cap major aflicció a
la de la nostra llealtat, la cariñosa ternura de haver vist lo paternal amor ab què en la sua disposició se ha servit ab piadosa providència mirar
per la pau, quietut y unió de sos afligits vasalls,
observància de sos privilegis, furs, usos y bons
costums y universal conservació de esta cathòlica monarquia. Y pues més enllà de la vida havem experimentat la sua real piadosa y paternal
clemència, ab corresponent obligació aquest
reg-ne ha del·liberat continuar ses reals, humils
y filials obediències a après de la sua mort, la
qual resolució participam a vostra magestat y
junta, suplicant es digne admetre este rendit
obsequi de nostra fidelitat. Déu guarde a vostra
magestat y junta molts anys. València y nohembre a 8 de 1700. Los elets dels tres estaments
del regne de València. Don Jusep Ortí, secretari».

416a
Excel·lentíssim señor.
En tots temps se ha merescut est regne tenir
lloch en la estimació de sos reys y entenem, si la
pròpria passió no nos deslumbra, que no serà lo
ínfimo, perquè d’est que en grandesa fos el menor de tots los qui componen tant dilatada monarquia, ningun emperò lo excedex en fidelitat
y amor ni en resignació a los sobernos preceptes. Y axí continuant en lo exercici de obligacions tant innatas, luego que per medi de las reals cartas de la reyna, nostra señora, y demés
señors del govern tinguèrem lo matex avís que
se participà a vostra excel·lència de la mort del
rey nostre señor don Carlos Segon, que Déu
tenga en glòria, y la notícia de la sua última real
disposició, remetent-nos còpias de las matexas
clàusulas del testament tocants a la successió de
tots sos regnes y señorius y a la formació de la
junta del govern, convocàrem al gran y General
Consell per a el die 13 de noembre, en el qual,
llegidas las reals car- // 11v // tas y vistas la real
disposició y atteses, ab la més obsequiosa veneració, fonch deliberat lo matex die dever-nos
conformar ab la càndida resignació a la última
disposició del rey nostre señor, difunct, y a les
ordes de la reyna, nostra señora, y señors del
govern despatxar als 3 de dits mes, com se podrà vèure en adjuncta còpia, con que no obstant
que la mayor distància y el mar qui se troba en
mitx nos retardaren algo la notícia, lo amor y resignació nos impel·liren en adelantar-nos en la
reddició dels diguts obsequis, restant sempre
fent contínuas rogatives Nostre Señor per lo
etern repòs del rey, nostre señor, difunct, qui
tot lo temps de se vida y en la hora de la mort ha
continuat en beneficiar sos vasalls y fer en vé de
tots officis de pare, dant-nos un successor en
qui tenim assegurada tota la nostra dicha, que
és lo únicament podia mitigar algo el dolor de
sa gran pèrdua, la qual altrement seria inconsolable. Però quedant nosaltres ab aquell, que sols
és explicable comparant-lo al de vostra excel·lència // s.n.r // , retornam a vostra excel·lència el pèsame ab semblans expressions del gran
sentiment ab què lo havem rebut de vostra excel·lència a qui pregam quant encaridament podem nos emplee en moltas cosas de son servey,
a què desitjam contribuir ab la attenció y finesa
que deven, guarde Déu a vostra excel·lència en
son mayor lustre. Mallorca, als 16 janer 1701.
Excelentíssimos señores. Besen la mà de vostra excel·lencia sos affcionats servidors. Michel Juan,
notari, Hieroni Alemany, Salvador Truyol, Ana. paper intercalat entre els folis 698v-699r del trienni 16981701.
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dreu Parcer, notari, Pere Andreu Campos, Jaime Sierra, jurats de la universitat, ciutat y regne
de Mallorca.
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419a
Molt il·lustre señor.
Ab deliberació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori als V de janer del corrent any
MDCCI en atenció de las veus que generalment
corrian de què lo modo y forma ab què la Reial
Audiència del present Principat havia despatxat
y despatxava després de la mort del rey nostre
señor don Carlos Ssegon, que està en glòria, encontraria ab alguna de las generals constitucions, privilegis y demés drets de la pàtria, procurant lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
donar la providència més prompta que concluhís axí al real servey com a la concervació y
stabilitat de dits drets de la pàtria, deliberà que
per medi de dos concistorials fos suplicat al excel·lentíssim senyor príncep Darmestad, llochtinent general en lo present Principat, fos servit
ab aquell millor modo que li aparegués disposar
se suspengués lo curi del negoci en lo ínterim
que lo concistori conclouria las diligèncias per
la total averiguació de dit fet.

1v

En execució de la qual deliberació referiren los
dos concistorials annomenats ab dit excel·lentíssim senyor llochtinent general dita enbaxada
de paraula ab còpia de dita deliberació. Y havent
sa excel·lència a dita embaxada y deliberació ab
un billet entregat al molt il·lustre concistori lo V
de dit mes de janer, dient que no trobava motiu
per a poder suspèndrer lo curs de negocis, assegurant que son ànimo no era ni podia ser lo prejudicar a los drets de la pàtria antes de atténdrer
observansa per los motius y causas en dit billet
expressades, passà lo molt il·lustre concistori a
deliberar lo die 7 del corrent mes que fos ordenat als nobles y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa que sobre tot lo
referent ab una certificatòria autèntica de unas
lletras de la Real Audiència despachadas en nom
del rey nostre señor don Phelip, que Déu guarde, que encontinent fessen relació en escrits
aconsellant lo que deurian y podria obrar lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori sobre dit fet
y dependència, en compliment de llur obligació. A tal // 2r // effecte fou dita deliberació notificada a dits nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal lo dit die 7, los quals respongueren
lo dia 8 del mateix mes, ó és, lo noble y magnía. paper intercalat entre els folis 704v-705 del trienni 16981701.
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fich assessors que estavan promtes en complir a
la obligació de llurs càrrechs, observant-se emperò la formalitat se ha sempre practicat en los
casos consemblants. Y havent-se per part del
molt il·lustre y fidelíssim consistori preguntat a
dits assessors presents en consistori qual era la
formalitat que sempre se havia practicat en semblants casos, respongueren dits assessors que
era haver de precehir súplica presentadora per lo
procurador fiscal del General. Y lo noble don
Joseph de Cancer, advocat fiscal, respongué
que fos lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
servit ordenar ab tota precissió als dits assessors
en observansa del capítol 8 de las Constitucions
del any 1413 y attès que aconsellassen al molt
il·lustre y fidelíssim concistori sobre lo fet proposat en dita deliberació de 7 de dit mes de janer pera la arduïtat de dit negoci fossin annomenats alguns doctors consulents com en
semblants casos se estila. En attenció del què,
dit molt il·lustre y fidelíssim concistori lo mateix
dia 8 de dit mes de janer deliberà fossen annomenats en consulents tres doctors per a què
ohits tant // 2v // dits assessors com dit advocat
fiscal fossin servits aconsellar-lo, fent relació en
escrits sobre si podrian ordenar a dits assessors
que aconsellassen junt ab lo advocat fiscal sobre
tot lo fet proposat en dita deliberació del dia 7 o
bé si deu procehir lo que los assessors havian
al·legat en sas respostas. Y després, lo mateix dia
8 a la tarde y lo dia 9 següent, en attenció que
un dels dits tres consulents anomenats se havia
partit de la present ciutat, la matèria requeria
major número de consulents se añadiren quatre
per al effecte sobre referit, los quals sis consulents, premeditada y vista la matèria y rahons
per dits assessors y advocat fiscal al·legades, feren son vot en escrits lo die 10 de dit mes de janer, en y ab lo qual feren relació que lo molt
il·lustre y fidelíssim consitori podia ordenar a
dits nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal lo contengut en dita deliberació de dit die 7
y que aquells àn y devian concòrrer en respondre y aconsellar a dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori sobre lo consultat y proposat ab la sobre referida deliberació del dia 7 sens poder-se
eximir los dits assessors del sobradit, encara que
no hagués precehït la formalitat de la súplica del
fiscal per no necessitar-se lo haver de precehir
aquella. // 3r // Inseguint lo propreferit vot, deliberà lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo
die 10 immediat següent que de nou fos ordenat a dits assessors y advocat fiscal que fessen relació en escrits, aconsellant lo que deuria y podria obrar lo consistori sobre lo fet contingut ab
dita deliberació del dia 7 papers y lletras en ella
contenguts ab sos dependents y amargens del
negoci. Y havent dits assessors y fiscal respost de
a. per la arduïtat... se estila, interlineat al marge esquerre.
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paraula que estaven promtes en donar son sentir
y que attès lo negoci era tant grave, necessitavan
de consulents per lo total acert, y per ço suplicavan al molt il·lustre y fidelíssim consistori fos
servit concedir-los dits consulents, passà lo consistori als 11 del mateix mes a deliberar que per
la més acrisolada resolusió en fet tant grave fossen anomenats consulents, en effecta annomenaren dotse consulents per a que aquestos junt
ab dits assessors y advocat fiscal fessen relació en
escrits aconsellant al concistori lo que deuria y
podria obrar sobre lo fet contengut en dita deliberació de dit dia 7 ab tots los dependents y
amergens de dit negoci. En cumpliment de dita
deliberació del dit dia 11, se ajuntaren lo dia 12
los dits dotse consulents y assessors y advocat
fiscal y, havent aquestos regonegut alguna anbigüitat // 3v // sobre la consulta propossada en
dita deliberació del dia 7, se féu deliberació per
lo consistori lo dit dia 12 del mateix mes, en la
qual se declarà que la intenció de lo consitori en
la consulta de dita deliberació de dit dia 7 era si
lo modo y forma ab que despachava y despacha
la Real Audiència resultant dels papers narrats y
entregats dita deliberació de dit dia 7 contravenia a alguna de las generals constitucions, privilegis o drets de la pàtria y que, per ço, aconsellassen ab consistori y de las diligèncias y demés
que deuria y podria obrar. Continuaren-se las
juntas de dits consulents, assessors y advocat fiscal matí y tarde de orde del consistori per a que
ab la major possible brevedat poguessen dits
consulents, assessors y fiscal pèndrer la resolussió sobre lo negoci consultat, y lo die 13, en forsa de deliberació lo mateix dia feta, se’ls participa un vot o paper ab las consideracions y
fonaments per los quals pretén la excel·lentíssima present ciutat que restan leziadas algunas de
las generals constitucions, privilegis y drets de la
pàtria ab la continuació del modo de despachar
de la Real Audiència y exercici de la jurisdicsió
contensiosa del excel·lentíssim senyor llochtinent general entregat al consistori per medi del
síndich de dita ciutat per a que per la resolussió
de dit negoci ne haguessen rahó dits assessors,
fiscal //4r // y consulents. Y lo die 16 del mateix
mes, en virtut de deliberació també aqueix dia
feta, se entregà a dits assessors, fiscal y consulents aplicats un paper enviat al consistori ab un
billet del excel·lentíssim senyor llochtinent general format per la Reial Audiència en resposta
del sobradit donat y entregat per lo síndich de la
excel·lentíssima present ciutat, per a que attenguessen a las rahons y fonaments en aquell continguts. Los dits assessors, fiscal y consulents
aplicants sens intermissió de dia algú, matí y tarde, cada dia se àn ajuntat disputant, discorrent y
premeditant sobre lo punt y per lo millor acert y
abreviació del negoci suplicaren al consistori se
entregàs a cada hú còpia dels sobradits papers
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entregats axí per part del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, com de dita excel·lentíssima ciutat com en effecte los foren entregats ab
tota puntualitat de volent procehir ab la possible attenció y justificassió resolgueren lo die 19
del dit mes al matí que·s fes una enbaxada en escrits a la excel·lentíssima ciutat junt son savia
Consell de Cent en y ab la qual se participàs de
part del consitori a dita excel·lentíssima ciutat si
aserca del paper firmat per la Real Audiència y
sobre tot lo present negoci tenia la excel·lentíssima ciutat altre cosa premeditada que advertir
axí en veu com en escrits per quant se estava per
a voler pèndrer resolussió, y per a que aquesta
pogués ser més acertada los //4v // aparexia precehís esta diligència, com en effecte se executà
axí, fent-se dita enbaxada en escrits al dit savi
Consell de Cent, lo qual ab altre enbaxada en
escrits reportada al consistori lo mateix dia 19 a
la tarde, respongué quedar assegurada la excel·lentíssima present ciutat de la incessant aplicassió ab que lo concistori procura la resolussió
de dits assessors, advocat fiscal y consulents y
que no tenia resposta alguna al dit paper format
per la Reial Audiència, sinó és altre en resposta
de un billet escrit per dit excel·lentíssim llochtinent general a la present ciutat lo die 6 de dit
mes de janer, lo qual paper possava en mà del
consistori per a que en vista de ell obràs lo que
consideraria ser més propri de sa primera obligació. Poch aprés de reportada dita enbaxada y
entregat dit paper per part de dita excel·lentíssima ciutat, arribà lo síndich de aquesta a las sis
hores de la mateixa tarde ab una súplica requisitòria, ab la qual suplicava y en quant menester
fos requirí e interpel·là al molt il·lustre y fidelíssim consistori y a cada hú de sos consistorials en
particular que contradiguessen, dissentissen y
diguessen de nul·litat dels despaixs, actes y provisions fetas per la Real Audiència des del dia 11
de desembre proppassat, tant requisiments y
declaracions a las personas que àn fet y firmats
aquells ab tot lo // 5r // demés necessri per a la
conservació y estabilitat dels drets de la pàtria. A
la propdita requesta se respongué per part del
molt il·lustre y fidelíssim consistori que per no
haver los dits assessors, advocat fiscal y consulents presa la final resolució, no obstant las contínuas instàncias que lo consistori havia fet als
sobredits, no podia lo consistori haver passat a
fer diligència alguna, però que tinguda dita resolussió deliberaria lo més proporsionat al compliment de sas obligacions, y que per quant los
dits assessors, advocat fiscal y consulents ab son
vot fet y firmal als 21 de dit mes uniformament
havian tots aconsellat al molt il·lsutre y fidelíssim concistori que en lo entretant que se prenia
la final resolussió podia y devia ordenar al síndich del General presentàs a lo acte una protesta
al dit excel·lentíssim señor llochtinent general,

ab la qual se salvassen qualsevols drets y accions
per a poder en son cas, lloch y temps obrar lo
què aparegués més convenient per la conservassió dels drets de la pàtria fins que se pendria dita
final resolussió per dits assessors, fiscal y consulents, per ço, passaria deliberar·o y posar en execució quant antes. Posant en execució lo propdit lo mateix die 21 de dit mes, deliberà lo
consistori que se ordenàs al síndich com se ordenà que la major celeritat passàs a presentar
// 5v // al excel·lentíssim senyor llochtinent general la dita protestació, fer-ne llevar acte ab la
forma estilada, com en effecte se presentà dita
protestació a dit excel·lentíssim senyor llochtinent lo die 22 del corrent mes de janer entre las
set y vuit horas de la nit ab acte de rebut en poder del secretari y escrivà major de la present
casa y de un escrivà de manament simul stipulans y insolidum cloents. Feta esta protestació,
no cessà lo consistori de fer contínuas y repetidas instàncias als dits assessors, advocat fiscal y
dotse consulents per a que ab la major y més
posible brevedat passassen a pèndrer la resolussió final sobre lo dit negoci, havent anat un consistorial per tres vegades en diferents dies al
aposiento dels dits assessors repetint a aquestos
y als dits dotse consulents junts lo cuidado, desigs y anelo del consistori per a que se terminàs
aquest negoci y se prengués la dita resolussió final que per cumplir a sa obligació solicitavan
tant. Al què molts y los més dels dits consulents
respongueren no podian señalar die cert per a
pèndrer dita resolussió final per no estar encara
plenament satisfets de son estudi y de tot lo que
volian instruir-se y assegurar-se per a donar llur
sentir. Instats altre vegada per lo consistori los
dits assessors, fiscal y dotse consulents per a que
aplasassen y asseñalassen die cert per a pèndrer
dita resolusicó final se designà y assenyalaren lo
dissapte die 29 // 6r // de janer proppassat, prenent-se dits assessors, advocat fiscal y consulents dos dies per a poder mirar y estudiar la
matèria y satisfer-se de son estudi en sas causes
per a poder votar y pèndrer la última y final resolussió. En este intermedi, lo die 27 del mateix
mes de janer se presentà al consistori un suplicació per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat en
y ab la qual per las causas y rahons allí contingudas se recussaren y donaren per suspecte lo noble Don Anton de Cruïlles, lo magnífich Francisco Gallart y de Pastor, assessors, lo noble
Don Pere de Cardona, lo doctor Rafel Llampillas y lo doctor Jaume Oliva, consulents, supicant ésser donada la deguda providència per a
que los sinch propnomenats se abstinguessen y
no entrevinguessen més en lo dit fet y negoci
consultat. Y lo consistori, inseguint lo exemplar
de 2 setembre 1622, decretà la dita suplicació lo
mateix die 27, sometent-la als magnífichs doctors Josep Ros y Roig y Emanuel Flix, assessors
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per dita causa de suspitas nomenats, y havent
vist que n lo dit any 1622 havent-se donat per
suspectes per semblant negoci com lo present
los tunc dos assessors ordinaris y de la present
casa ab supplicació per part del síndich del molt
il·lustre bras militar presentada dit die 2 de setembre 1622 passà lo tunc molt il·lustre consitori a lo die 13 inmediate següent a fer nominació de altres assessors en lloch dels recussats per
al negoci, deliberà lo die 28 de dit mes de janer
que lo noble //6v // y magnífichs advocat fiscal y
restants nou consulents dels dits dotse fessen relació en escrits ab la major possible brevedat,
aconsellant al consistori si podia durant dita
causa de suspitas anomenar altres dos doctors
en drets com a assessors y altres tres doctors per
consulents per entrevenir a la declarasió del sobredit negoci consultat, o bé si deuria esperar
que ante omnia fos declarada finida dita causa
de suspitas. Pendent la resolussió de dit advocat
fiscal, restant nou consulents sobre lo dupte
consultat ab la dita deliberació de 28 de janer,
se presentà per lo síndich de la present ciutat lo
die 29 del mateix mes un recado en escrits, contenint que com la resolució sobre lo punt principal urgia per los pochs dies quedaven per a
acabar-se la llochtinència general del excel·lentíssim senyor príncep Darmestad; y havent de
precehir la declaració sobre lo punt de las suspitas, no·s podria conseguir la declaració sobre lo
dit punt principal durant dita llochtinència, suplicava per ço la dita excel·lentíssima ciutat que
lo consistori fos servit attèndrer a la més prompta providència per a ocòrrer al reparo y major
obsrevànsia dels drets de la pàtria; y havent-se
participat al molt il·lustre y fidelíssim consistori
lo mateix dia 29 la resolussió havian pres dit fiscal y nou consulents era haver-se dividit en los
sentirs y havent estat sinch de un y quatre de altre // 7r // , deliberà lo consistori en lo mateix
dia 29 que tant los sinch com los quatre fessen
vot en escrits, posant-los en mà del concistori.
En execució de dita deliberació se feren dos
vots, lo un per lo noble advocat fiscal y tres consulents, en lo qual per las causas y rahons que en
ell se contenen, lo qual se legirà a vostra senyoria, foren de vot y parer que no podia ni devia lo
dit consistori pendent la dita causa de recusassió
y suspitas passar a fer nova nominació de assessors y consulents en lloch dels recussats, ans bé
que podia y devia aguardar a que ante omnia sia
declarada la dita causa de recusassió y suspitas;
lo altre vot fou fet per los restants sinch consulents, y en ell per las causas allí expressades, que
vostra senyoria podrà millor comprèndrer de la
lectura que de aquell se farà, foren de parer y
sentir que lo concistori podia y devia durant la
dita causa de recusassió y suspitas anomenar
nous assessors y consulents en lloch dels recussats. Y estos vots se presentaren y entregaren al
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molt il·lustre y fidelíssim concistori y se troban
continuats al dietari corrent, en diada de 30 de
dit mes de janer proppassat. A vista de la discrepància o contrarietat de dits vots, de las
instàncias de la excel·lentíssima ciutat // 7v // y
circunstàncias ocorrents, deliberà lo consistori
lo die 31 del mateix mes de janer proppassat seguir lo vot dels sinch consulents y, per ço, passà
a annomenar per assessors per la intervenció
sola y només del sobradit negoci dos doctors
dels nou consulents sobradits y sis altres doctors
per consulents en lloch dels recusats, y lo altre
en lloch del doctor Joseph Copons qui morí en
aquest intermedi estant lo consistori fent las diligèncias per compel·lir a quatre dels sis consulents novament annomenats, qui recussavan
asistir, comparegué lo llegítim procurador del
doctor Rafel Llampillas y Prous, escrivà de manament, lo dia 1 del mes de febrer y presentà al
consistori suplicació, en la qual per las causas y
rahons en ella expressades, que·s llegiran a vostra senyoria, recussà y donà per suspectes los
doctors Joseph Arcidet, Joseph Cordellas Jaume Balart y Hiacinto Dous ya al doctor Emanuel //8r // Flix, jutge, de las suspitas opposades
contra los dits assessors ordinaris y dits tres consulents per part del síndich de la excel·lentíssima
ciutat, la qual suplicació fou decretada de consell dels noble y magnífichs assessors asumpts y
advocat fiscal, cometent-la als magnífichs doctors Pau Domà y Salvador Graell, assessors
asumpts per a la declaració de dita causa de suspitas, dits quatre consulents y per la declaració
sobre las sospitas de dit doctor Emanuel Flix
fou comesa al doctor Joseph Ros, altre jutge,
segons lo estil de la present casa en semblants
casos. En attenció del propreferit, se troba lo
consistori ab tota perplecsitat sobre si pendent
esta causa nova de suspitas opposadas per part
de dit doctor Llampillas, escrivà de manament,
podrà passar a fer nova nominació de altres consulents en lloch dels quatre recussats, en consideració que lo vot sobradit fet per los dits sinch
consulents sobre las ditas suspitas opposadas
per part del síndich de dita excel·lentíssima ciutat se funda en la urgència que·s regonegué
existir per acabar-se en breu la llochtinència de
dit excel·lentíssim señor príncep Darmestad y
aparèxer que aquesta vuy cessaria, y de altre part
considerar que al haver-se de passar a fer novas
nominacions al mateix instant que se recussan
alguns dels assessors o consulents, se seguiria un
progrés en infinit sens poder-se mai arribar a la
declarasió del punt principal ab considerabilíssims gastos de la casa que hauria de suportar,
havent-se de instruir de nou los que novament
se anirian nomenant y inposibilitan-se de poder

trobar subjectes // 8v // per consulents com vuy
en dia se experimenta que casi no·s troban personas de aquella pràctica, lletras y experièncias
en semblants negocis necessitan. Per lo què, desitjant lo consitori lo major acert en lo real servey, benefici y utilitat pública del present Principat, conservació de sos privilegis y drets y
compliment de sa primera obligació, ha aparegut al consitori congregar a vostra senyoria axís
per a que reste enterat de tot lo que ha obrat lo
consistori des del dia 5 de janer pròxim passat
fins lo die present com y també per a que sia servit ab son acostumat zel, maduresa y rectitut
aconsellar-li lo que deurà y podrà fer en vista del
contengut en lo present paper, quedant ben assigurat lo consistori del cabal desempeño de las
obligacions ab la sempre acertada censura de
vostra señoria.
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423a
Excel·lentíssim señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, per cumplir lo número dels subyectes que faltan en la
bolsa de deputat eclesiàstich, de la qual se ha de
fer extracció per mort de fra Clement de Solanell y de Foix, paborde de Àger, deputat eclesiàstich, proposan a vostra excel·lència los subyectes contenguts en lo infrascrit memorial:
Deputats eclesiàstics; per lo lloch de deputat
eclesiàstich religiós que vaca per mort de fra Climent de Solanell se proposan: lo doctor fra Joan
Batiste Descallar y Tort, dispenser del monestir
de Sant Cugat del Vallès, fra Joseph Descallar y
de Tort, cabiscol del monestir de Serrateix.
Dat en Barcelona, als XI de mars MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Doctor Joseph Llopis. Don
Joan de Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph
Boer. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

719
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a. y al doctor Emanuel... excel·lentíssima ciutat, intercalat
al marge esquerre.
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424b
Lo compte de Palma, marquès de Montesclaros, llochtinent y capità general en lo present
principat de Cathaluña y comptats de Rosselló y
Cerdaña.
a. proposició intercalada entre els folis 714v-715r del trienni
1698-1701.
b. decret intercalat entre els folis 718v-719r del trienni 16981701.

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathaluña, en Barcelona residints, e los insaculadors que vos trovau
junts per la insiculació y extracció de pròxim faedora de diputat ecclesiàstich per mort de fra
Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àyer.
Havem vist la proposició de subjectes que per
vostra part se’ns ha presentada per cumplir lo
lloch vacant en dita bolsa, y tenint presents los
mèrits dels proposats, havem resolt, usant de la
facultat real que tenim concedida, que en lo
lloch de diputat ecclesiàstich que vaca per mort
de dit fray Climent de Solanell y de Foix insaculeu al doctor fra Joan Batista Descallar y Tort,
dispenser del monastir de Sant Cugat del Vallès.
Lo qual és la real voluntat y nostra que sia insiculat y que conorri ab los demés que ya ho estan
en dita bolsa y que solament tinga dret de estar
en esta y de concòrrer en las extraccions durant
la real voluntat de sa magestat y nostra, en conformitat de la reforma que·s féu lo sereníssim
senyor rey Felip quart y ters en Aragó, que goze
de glòria, sobre estas y altras insiculacions. Y axí
executaren tot lo demun dit ab puntualitat per a
luego se puga fer la extracció de diputat ecclesiàstich y concòrrer en ella lo sobredit doctor fra
Joan Batista Descallar y Tort. Data en lo real
monestir de Nostra Señora de Montserrat, als
XII de febrer de MDCCI.

mayor serbey de sa magestat y benefici públich
a fi y efecte de que per esta vegada tantsolament, en nom de nostre senyor, com a representant nostra persona puga fer, ordenar y disposar tot lo concernent a ditas insiculacions y
extracció de pròxim faedora. Y en esta conformitat vos diem y manam observeu la formalitat
vos serà donada y ordenada per lo dit reverent
en Crist Pare bisbe, canciller com si per no fos
manat y ordenat, que així importa al real servey
de sa magestat. Data en lo real monestir de
Nostra Señora de Montserrat, als XII de febrer
de MDCCI.
El conde de Palma y marquès de Montesclaros.
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El conde de Palma y marquès de Montesclaros.
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425a
Lo compte de Palma, marquès de Montesclaros, llochtinent y capità general en lo present
principat de Cathaluña y comptats de Rosselló y
Cerdaña.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathaluña, en Barcelona residints, tenint atenció de que per trobarnos ausents de aquexa ciutat no podem donar
cumpliment a la formalitat de la insiculació o insiculacions que se han de fer per la extracció de
diputat ecclesiàstich de pròxim faedora, per
mort de fra Climent de Solanell y de Foix, paborde de Àyer, qui obtenia dit puesto, havem
resolt per aquest efecte, usant de la real facultat
que tenim, fer elecció de la persona del reverent
en Crist Pare don Miquel Joan de Taverner y
Rubí, bisbe de Girona, del Consell de sa magestat y son canciller en lo present Principat, per la
entera satisfació y experiència tenim del zel y activitat ab què en totas ocasions sia solicitat lo
a. decret intercalat entre els folis 718v-719r del trienni 16981701.
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426a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Participa y fa relació a vostra senyoria fidelíssima don Joseph de Cançer y de Prat Senjulià,
advocat fiscal del General de Catalunya y present casa, com lo die 25 del mes dejaner proppassat, entre les set y vuyt horas de matinada, se
conferiren en la casa de sa pròpria habitació,
que la té en la present ciutat y en lo carrer de la
Riera de Sant Joan, Joseph Güellb y Gerònym
Brotons, notaris públics de dita ciutat, y aventlo fet avisar dient que lo sýndich de aquella tenia que parlar-li, y essent exit a una pessa de
son quarto, trobà a dits Güell y Brotons dient-li
aquell que com a síndic que era teniaque presentar-li una escriptura de requisició per rahó
del dit offici de advocat fiscal que obté. Y avent
replicat y preguntat ahont era lo noble secretari
y escrivà major del General, puix ell y no altri
algú podia presentar tal escriptura, li replicaren
que no era moment y que ell dit Brotons podia
presentar-la. Al què, los digué que en manera
alguna si convindrie y que fos servit dit sýndich
trobar-se a las 10 horas de aquell mateix matí
en la present casa donant-los paraula de trobarse també sens falta, y que allí dit noble secretari
y escrivà major, li presentaria instant dit
sýndich totas las escripturas que volgués. Emperò, no foren bastants estas rahons per a apartar a dits Güell y Brotons de son propòsit, ans
en exequció de ell passaven lo un com a jurista
y lo altra, ço és, dit Brotons, com a notari, a
presentar-li una escriptura ab lo qual // 1v // se
li requereix e interpel·la que inste y aconselle a
vostra senyoria fidelíssima diferents cosas, que
expressa dita escriptura, tocants al negoci que
a. relació intercalada entre els folis 719v-720r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, notari públich de dita ciutat.
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vostra senyoria fidelíssima consultata als magnífichs assessors del General, advocat fiscal y
dotse doctors consulents aplicats acerca lo
modo y forma que lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general y la Reial Audiència despatxarian y exercirien jurisdicció des del dia 11 del
mes de desembre proppassat, protestant-li en
cas no aconsellar de aquella manera, contra
persona y béns. Feta la qual presentació, respongué de paraula que no deya de nul·litat y
protestava a lo dit Brotons que no podia presentar tal escriptura y que fossen salvos los drets
de vostra señoria fidelíssima y al procurador fiscal del General per a instar y contradir dita presentació y las mateixas protestas y salvetats repetí en la resposta que féu en escrits lo dia
següent. Tot lo què, posà en notícia de vostra
senyoria fidelíssima per a que atenent vostra senyoria fidelíssima lo referit y al què se observà
lo dia 21 del mes de octubre 1669 en ocasió de
que un notari de Barcelona anomenat Francisco Llauder, instant Hipòlito Gallo, genovès,
pretengué presentar un scriptura consemblant
als tunc advocat y procurador fiscal del General
que manà lo molt il·lustre concistori fer aprehensió manu forti de la aprísia del acte de presentació, com apar en lo dietari del trienni
1668, sots la sobrecalendada jornada y entre
folis 95 y 96, ahont se troba la aprísia cusida,
signada de lletra C, apoyant-se aquells procehÿments de la disposició de la constitució 1, titulada «De notaris y escrivans» y a que són tenguts en lo primer volum de nostras Constitucions,
pàgina 300, columna 1b y constitució 11, titulada «De offici de protonotari», en dit volum,
pàgina 85 y 86, y altres aplicables. Sie servit
vostra senyoria fidelíssima obviar als danys de
restar dissimulats los referits procehÿments de
dits sýndich y Brotons porian seguir en lo esdevenidor a la Generalitat, y a la autoritat jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima y preheminèncias del offici de secretari y escrivà major del
General y present casa.
s.n.r
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Oblata die XV mensis februarii MDCCI, in concistorio, etc etera. Et domini deputati, ecclesiastico
deffuncto, intervenientibus dominis auditoribus
computorum commiserunt praedicta nobilis et
magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui
super in ea contentis relationem in scriptis faciant cum interventione nobili advocati fiscalis
dicti Generalis. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.

a. als ... aplicats, interlineat al marge esquerre.
b. y ... aplicables, interlineat al marge esquerre.

427a
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millesimo septingentessimo
primo, die vero septima mensis januarii intitulata, convocatis et congregatis excellentissimis dominis conciliariis prasentis civitatis Barcinonae
et Concilio Centum procerum juratorum ejusdem civitatis more et forma ac loco solitis et assuetis, citra revocationem quorumcumque aliorum
syndicatuum factorum et firmatorum infrascriptis Josepho Guell et Carolo Garau et alteri eorum huc usque utendo facultate atributta per serenissimum dominum regem Alphonsum, foelicis
recordationis, suo cum regio privilegio, cujus
data est Barcinone quinto kalendas aprilis anno
Domini millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, de certis eorum scientiis agentibus hec de et
cum authoritate et decreto magnifici regentis vicariam Barcinonae inferius authorisantis et decretantis, constituerunt, crearunt et fecerunt ac
solemniter ordinarunt syndicos, procuratores et
actores eorum, imo verius dictae excellentissimae
civitatis certos et speciales et ad infrascripta
etiam generales. Ita tamen quod specialitas ipsi
generalitati minime deroget nec e contra dictos
discretos Josephum Guell et Carolum Garau, notarios publicos Barcinonae, et alterum eorum insolidum. Ita quod, id quod per unum eorum inceptum fuerit per alium nihilominus prosequi,
finiri et terminari possit, et valeat dictum scilicet
Josephum Guell, praesentem, et dictum Carolum
Garau, absentem tamquam praesentem ad, videlicet, pro eis seu verius praedicta presenti civitate
Barcinonae et illius nomine juxta mentem, seriem et tenorem dicti regii privilegii et observantiam subsequutam manutenendum, defendendum, instandum et procurandum reparationem,
conservationem et stabilitatem, nedum Generalium Cathaloniae Constitutionum et Ordinationum dicte civitatis. Verum etiam omnium et
quorumcumque regiorum privilegiorum, libertatum, usuum, usaticorum et praerogativarum
concessarum et concedendarum civitati jam dictae et singularibus ejusdem et aliis quibuscumque
quibus Universitas ipsa et conciliarii, jurati, probi homines et singulares, et tam simul quam divisum, tam universaliter quam particulariter et
alii quicumque usi sunt hucusque, ac uti possunt
et consueverunt, quocumque nomine censeantur.
Nec non etiam manutenendum, defendendum,
guvernandum et administrandum ac prosequendum omnes et quoscumque actus, facta et negotia
dictae a civitatis et ejus universitatis et singularium de eadem cujusvis speciei ac qualitatis fuerint et quocumque nomine nuncupentur, et pro
inde ac alias agnedum, ducendum, tractandum,
a. requisició i resposta intercalades entre els folis 719v-720r
del trienni 1698-1701.
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procurandum prosequendum, finiendum et terminandum nomine dictae civi- // s.n.v // tatis et
ejus singularium omnes et quascumque causas,
lites, quaestiones et controversias, tam principales
quam appellatorias, civiles et criminales, et alias
quascumque motas et movendas inter dictam
universitatem et ejus singulares agentes vel defendentes, ex una, et fiscum regium et alias quasvis personas cujusvis status, gradus, praehminentiae, legis, conditionis, religionis, ordinis et
qualitatis fuerint, et tam conjunctim quam divisim agentes vel defendentes partibus, ex altera,
quibuscumque rationibus, occasionibus, juribus,
titulis sive causas, quocumque nomine censeantur. Et de ad pro praedictis omnibus et singulis et
ratione seu ocasione eorumdem et etiam alias coram regia majestate et in ejus Regiis Conciliis ac
alias in quibusvis domiinis officialibus, judicibus
et personis delegatis et subdelegandis, et tam ecclesiasticis quam secularibus et aliter ubi opus sit,
et dictis syndicis et alteri eorum videbitur comparendum et interessendum, querelas, quaerimonias, tam pacis et treuge quam alias quascumque
contentiones, et dubia ponendum, producendum
et offerendum, de jure dictorum constituentium
seu verius dictae Universitatis et illius singularium firmandum, ipasque bona pro firma, seu
firmis juris obligandum, supplicationes quscumque dandum, offerendum et praesentandum;
necnon sequestrationes, requisitiones et alias
quasvis oppositiones faciendum et prasentandum,
seu fieri et praesentari faciendum et instandum,
dictasque emparas et sequestrationes cancellari et
anullari faciendum, seu fieri faciendum et consentiendum, judicem seu judices interpretandum, et impetratos ex adverso recusandum, causas suspitionum ponendum et probandum,
arbitrosque pro ipsis suspitionum causis dirimendis eligendum et nominandum, de judice seu judicibus, notario seu notariis ac loco seu locis conveniendum et concordandum, agendum quoque
defendendum, respondendum, excipiendum, proponendum et replicandum, libellum et libellos ac
quascumque petitiones et demandas, tam verbo
quam scriptis, dandum, offerendum et praesentandum, et oblatis ex adverso respondendum, litem seu lites contestandum et de facto ponendum
et articulandum, de calumnia et aliter in animas dictorum constituentium jurandum et ad
adverso jurari petendum et videndum, testes, litteras et alias quaevis pro //s.n.r // bationum genera producendum et ex adverso productis objiciendum et contradicendum, crimina, defectus,
suspiciones, nullitates et alia opponendum, disputandum quoque et allegandum, conveniendum
et concludendum in causis, et omnia alia et singula, quae in litem et circa lites fieri requirantur, et merita causarum postulant et requirunt
faciendum; sententias cujusvis generis fuerint
audiendum et ab ipsis et eorum quolibet grava1829

mine et processu illato et inferendo ac commninando necnon etiam a quibusvis actibus, procedimentis et nullitatibus, si dictis syndicis constitutis, et alteri eorum videbitur, appellandum,
reclamandum et supplicandum ubi oportuerit et
necesse fuerit, et eis et alteri eorum insolidum videbitur et proinde apostolos petendum, recipiendum et praesentandum, et appellationum, supplicationum
et
reclamationum
causas
prosequendum et finiendum, cautiones, sastisdationes et securitates quascumque, tam juratiorias
quam fidejussorias, ac alias faciendum et praestandum, fidejussores ipsos et eorum bona super
bonis Universitatis dictae prasentis civitatis et
ejus singularium, indemnes et indemnia servare
promittendum, litteras et provisiones quascumque gratiam vel justitiam continentes impetrandum, obtinendum, recipiendum et praesentandum easque debitae exequutioni deduci
instandum, requirendum quoque, et protestandum, et requisitis et protestatis ex adverso respondendum, replicandum et triplicandum et ultra.
Et inde publicum et publica instrumentum et
instrumenta fieri faciendum, petendum et habendum ac fieri et confici petendum, instandum
et requirendum. Et demum ac generaliter omnia
alia et singula faciendum et libere exercendum
in praedictis et circa ea quaecumque et super dependentbus et emergentibus ex eisdem, quae utilia et necessaria fuerint, et quomodolibet opportuna et quae dicti constituentes facere possent
personaliter, si adessent. Dicti enim consituentes
in praedictis et circa ea et super // s.n.v // dependentibus et emergentibus ex eisdem dederunt et
contulerunt dictis syndicis, procuratoribus et actoribus eorum constitutis, et alteri eorum insolidum, plenarie vices suas seu verius dictae Universitatis praesentis civitatis et singularium ejusdem
cum plenissima facultate et indeficienti potestate. Et volentes dictos syndicos, procuratores et actores constitutos, et alterum eorum, relevare in et
super praedictis ab omni onere satisdandi fidejubendo inhis pro dictis syndicis, procuratoribus et
actoribus constitutis, et pro altero eorum, promiserun judicio sisti et judicatum solvi cum suis
clausulis universis, habereque rattum, gratum,
validum atque firmum, quidquid per dictos syndicos, procuratores et actores constitutos, et alterum eorum insolidum, in praedictis et circa ea et
super dependentibus et emergentibus eorumdem
procuratum et actum fuerit quomodolibet sive
gestum, et nullo tempore revocare sub bonorum
omnium et singulurom dictae Universitatis, praesentis civitatis, et ejus singularium obligatione
et sum omni juris et facti renuntiatione ad haec
necessaria pariter et cautela. Quae fuerunt acta
Barcinonae, sub anno, die, mense et loco praedictis, praesente et in his interessente Hieronymo
Brotons, notario publico Barcinonae, vice et loco
ac vel subrogato propter indispositionem Francis-
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constat de suo sindicatu in posse discreti Geronimi Brotons, notarii publici Barchinonae, scribae
majoris ac secrettarii subrrogati domus et Concilii dictae civitatis, die septima mensis januarii
proxime transacti, constitutus personaliter coram
et ante prasentiam admodum illustrium et fidelissimorum dominorum dompni Alexii de Miravall et Josephi Llopis, utriusque juris doctorum, et
civis honorati Barchinonae, deputatorum dicti
Generalis, frater Rafaellis de Nadal, sacristae
mayoris regalis monasterii Beatae Mariae Rivipulli, ordinis divi Benedecti, dompni Joannis de
Olmera et Bianya et Josephi Boer, mercatoris civitatis Gerundae, auditorum computorum dicti
Generalis, personaliter repertorum in domo deputationis et in aula vocata del Concistori, ubi
tenebant concistorium, qui dicto nomine eisdem
obtulit et praesentavit cum debita reverentia et
seu per me, dictum secrettarium et scriba major,
offerre et prasentare petiit et requisivit, quandam in scrip- // s.n.v // tis papiri supplicationis et
quatenus opus sit requisitionis scedulam, cujus
thenor subsequentibus continetur verbis:

ci Cortes, etiam notarii publici Barcinonae, scribae majoris et secretarii domus et Concilii dictae
prasentis civitatis, et praesentibus etiam Johanne
Padriges, sartore, et Jacobo Minguella, tornerio,
civibus Barcinonae, subrogatis virgariorum dictorum excellentissimorum dominorum conciliariorum, pro testibus ad praemissa vocatis specialiter et assumptis.
Die decima mensis januarii, anno millesimo septingentesimo primo. Magnificus Petrus Trellas et
Alba, civis honoratus, ac regens vicariam Barcinonae, Aqualatae et Vallensis, Modiliani et
Modilianensi, decrevit praescriptum syndicatum
instrumentum suamque eidem interposuit authoritatem pariter et decretum, praesentibus pro
testibus Petro Puig et Francisco Busqueti, notariis
regiis, civibus Barcinonae, ad ista vocatis, et aput
nos Antonium Riera, authoritatibus apostolica
et regia notarium publicum et unum ex scribis
juratis dictae curiae vicariae Barcinonae intervenientem in his, vice et loco magnifici Balthasaris Prous, authoritate regia notarii publici et
scribae majoris dictae curiae, pro nobili don Iosepho Terre, haerede seu successore magnifici Petri Terre, quondam, domino utili et proprietario
scribaniae ipsius curiae, allis negotiis occupati,
haec aliena manu scribentem propriaque manu
subscribentem et fidem facientem. Ita est Antonius Riera, notarius et scriba supra memoratus,
haec propria scribens manu.

s.n.r

De praemissis receptis paenes scribam mayorem et
secretarium domus et concilii excellentissimae civitatis Barcinonae, fidem facio ego Hieronymus
Brotons, apostolica atque regia auctoritatibus
notarius publicus Barcinone, scriba mayor et secretarius praefatus subrogatus, haec manu propria scribens.
Acte de requesta de la ciutat a la Deputació ab
sa resposta.
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millesimo septingentessimo
primo, die vero decima quinta mensis februarii
ejusdem anni intitulata, inter decem et undecim
horas ante meridiem, praesente et ad haec vocato,
requisito atque rogato me, don Raymundo de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam Laurentio March et Jacintho Morato, virgariis ad
modum illustris et fidelissimi concistorii admodum illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum Generalis Cathaloniae pro testibus
ad istta vocatis spetialiter et assumptis, discretus
Josephus Guell, notarius publicus Barchinonae,
uti sindicus excellentissimae civitatis Barchinonae, una cum discreto Carolo Garau, etiam notario publico Barchinonae, ac in solidum, pro ut
1830

«Molt il·lustre y fidelíssim señor. La present
ciutat de Barcelona diu y representa a vostra senyoria fidelíssima que ha tingut notícia que en
lo dia de vuy, que comptam als 15 del corrent
mes de fabrer, vostra senyoria fidelíssima passarà a fer extracció de ensiculadors en la forma
acostumada per ensicular en lo lloch vacant per
mort de fra Climent de Solanell, quóndam deputat ecclesiàstich, en lo corrent trienni a alguna persona ecclesiàstica per vostra senyoria fidelíssima proposada per dit lloch vacant de
deputat ecclesiàstich al excel·lentíssim senyor
compte de Palma, llochtinent, que·s diu seria
anomenat per sa magestat, que Déu guarde, y
per ell elegida y anomenada. Y prevenint la present ciutat que la ensiculació de dit subjecte y
nomenació presedent no pogués en lo esdevenidor inferir algun prejudici a las generals constitucions, usos, costums y observanças del present Principat y privilegis de la ciutat, puix la
nominació feta per dit excel·lentíssim senyor
compte de Palma per lo dit lloch vacant seria
acte jurisdiccional per ell exercit com a llochtinent del rey, nostre señor, al qual ha recorregut
la present ciutat, inplicant-hi que per observança de las generals constitucions del present
Principat y de sos privilegis se servís ordenar al
dit excel·lentíssim senyor compte de Palma suspengués lo exercici de sa llochtinència. Per tant
y altrament, constituhit personalment devant
de vostra senyoria fidelíssima Joseph Güell, notari públich de Barcelona, y son síndich, lo qual
de son poder // s.n.v // entrega a vostra senyoria
fidelíssima còpia, supplica y en quant menester
sia requireix e interpel·la a vostra senyoria fidelíssima suspenga la execució de ensiculadors y

demés actes que a ella podrian seguir-se y als
quals voldria vostra senyoria fidelíssima passar,
dissentint la present ciutat a ells y a quiscú de
dits actes a effecte de què en lo esdevenidor no
pugan inferir-li ni causar-li prejudici algú, protestant a vostra senyoria fidelíssima y a sos béns
de tot lo que de dret comú y municipal li és lícit
y permès protestar. Requirens vos notarium,
omni modo meliori. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Lo doctor Isidro Pi y Pagès, advocat
causídic. Minguella, advocatus causidicus.»
Copiam cujus eisdem dominis deputatis et auditoribus computorum praedictis tradidit et liberavit,
quam acceperunt et se retinuerunt quamquidem
papiri supplicationis et suo casu requisitionis scedula, sic ut praedicitur oblata et praesentata dicti
admodum illustres et fidelissimi domini deputati
et auditorum verbo respondendo dixerunt quod
retinebant sibi terminum juris ad respondendum,
de quibus ita per actis, dictis, gestis et sequutis, dictus Josephus Guell, dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et
infrascriptum secrettarium et scribam mayorem,
quae fuerunt acta Barchinonae, sub die, loco,
mense, anno et hora praedictis presente me, dicto
secrettario et scriba majore et praesentibus etiam
//s.n.r // praedictis ad praemissa vocatis, spetialiter
et assumptis prout superius continetur. Postea autem, die decima septima mensis februarii ejusdem
anni intitulata, hora decima ante meridiem, immediate pulsata, praesente et in his vocato, requisito atque rogato me, dicto don Raymundo de
Codina et Ferreras, secrettario et scriba majore Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam testibus
infrascriptis, illustres et fidelissimi domini dompnus Alexius de Miravall et Josephus Llopis, utriusque juris doctores, civisque honoratus Barchinonae, deputati militaris et regalis dicti Generalis
Cathaloniae, frater Rafael de Nadal, sacrista
mayor regalis monasterii Beatae Mariae Rivipulli, ordinis divi Benedicti, dompnus Joannes de Olmera et Bianya et Josephus Boer, mercator civitatis
Gerundae, auditores computorum etiam dicti Generalis, constituti personaliter in aula in qua obtinetur concistorium in praesenti domo Deputationis, domino deputato ecclesiastico deffuncto,
ordinaverunt mihi continuarem in calce praedictae supplicationis subscriptam decretationem.
Oblata die XV mensis februarii MDCCI, in concistorio, etcetera, inter decem en undecim horas
ante meridiem. Et domini deputati, ecclesiastico deffuncto, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que
//s.n.r // la instància fa lo sýndich ab la present suplicació e interpel·lació, a més de ésser intempestiva per haver vingut en ocasió que se estava per
comensar ya lo acte de extracció de insaculadors,
1831

y presents ya los testimonis y demés acostumat,
apar a sas senyorias insubstancial y sens fonament, perquè trobant-se sas senyorias precisats
per capítols de Cort a fer extracció de diputat
eclesiàstich per lo resíduo del corrent trienni per
mort del il·lustre y fidelíssim fra Climent de Solanell y de Foix, dins deu dias comptadors del dia
de sa mort, que fonc prout Domino placuit als 9
del corrent, y a haver de insacular lo lloc que lo
difunt ocupava, àn acudit a legítima persona per
a la nominació del subiecte que avia de insacular-se en dit lloch, presentant la proposició al excel·lentíssim senyor compte de Palma, marquès
de Montesclaros, lloctinent general en aquest
Principat de la sacra, catòlica y real magestat del
rey nostre senyor don Felip quart, de Aragó, y
quint, de Castella, que Déu guarde, tenint y reputant sas senyorias a dit excel·lentíssim senyor
per llochtinent general de sa magestat en aquest
Principat des del dia 7 del corrent en què prestà
sa excel·lència lo acostumat jurament de dit càrrech en la ciutat de Lleyda, asistint a aquell de
exprés orde de sas senyorias lo sýndich del General y present casa, a efecte de fer las degudas y
convenients protestacions y salvetats de drets en
lo acte de dit jurament, havent precehyt la astenció del original privilegi a favor de dit excel·lentíssim senyor, per sa magestat despedit, data en
Irun als 23 de janer proppassat, y entrega de còpia autèntica de aquell, com també una real carta
de sa magestat de la mateixa data. En vista de la
qual y atenció a las demés circumstàncias ocorrents, deliberaren sas // s.n.v // senyorias lo dia
primer del corrent inseguint lo vot y parer dels
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
dit General se assitís a dit jurament, ab las protestas per ells ordenadas ab las quals no·s dupta restar salvos los drets del Principat y de sos comuns,
y particulars. Las quals deliberació, vot y protestas són del tenor següent: «Inserantur deliberatio, votum, protestationes quae deliberatio invenitur die prima februarii 1701, votum in dicta
deliberatione et protestationes in dietario, die prima februarii 1701 et postea dices». Y donant las
presents per resposta, reprotestant al dit sýndich
lo que los sia lícit y permès y del millor modo que
a dret tinga lloc, ordenant a mi, secretari y escrivà
major del General, còpia de dita suplicació sens
inserta de la present declaració. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secrettarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
De quibus, et cetera, que fuerunt acta Barchinonae sub anno, mense, die et loco praedictis, prasentibus pro testibus Laurentio March et Jacinto
Morato, subrrogatis in officia virgariorum suarum dominationum, ad praemissa vocatis, rogatis spetialiterque assumptis.
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bilitadors que us trobau junts en dita casa per la
extracció de deputat eclesiàstich pròxima fahedora. Havem vist lo paper que per via per sýndich presentat de les persones que haveu inhabilitatdes, lo qual és estat comunicat ab la Real
Audiència, juntes les tres sales, y inseguint lo
parer de aquelles, vos diem que·n conformam
ab les causes y raons havén tingut per a inhabilitar-les, y axí podreu clòurer lo acte de la habilitació y passar luego a fer la extracció de diputat
eclesiàstich en la forma acostumada.

Molt il·lustre señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la Deputació, refferint a vostra senyoria com a tenint
expressa delagació del excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat de Catalunya las causas han tingut de inhabilitar las personas infraescritas antes de clóurer lo acte de la
habilitació estant fent, representan a vostra senyoria lo següent:
«Memorial de las personas exclosas per las causas en cada huna de ellas expressadas, conforme
se puplicarà en lo acta de la extracció: deputats
eclesiàstichs, bisbe de Lleyda, bisbe de Gerona,
bisbe de Tortosa,b bisbe de Ellna, suppressus est
locus; //1v // deputats eclesiàstichs religiosos, fra
don Anthon de Planella, inhabilis quia non vaccuit per tempus; deputats eclesiàstichs capitulars
fixos per Lleyda, lo doctor Gerònim de Valls,
inhabilis quia non vaccuit per tempus; per Elna,
mossèn Anthoni Compter, suppressus est locus;
capitulars eclesiàstichs volans, lo doctor Rafel
de Piñana y Galbany, inhabilis quia non vaccuit
per tempus».

Dat en Barcelona, als XVI de febrer de MDCCI.
Per expressa delegació de sa excel·lència molt
il·lustre bisbe de Gerona, canceller. Idem episcopus cancellarius. In curia locumtenentis XVII,
folio CXXXXI.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas del General
de Catalunya y habilitadores que se hallan juntos, pongan la orden de vuestra excelencia expresada.
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Satisfaciendo la carta de data de 4 del corriente,
puedo decirle es muy proprio de la buena ley y
amor de vuestra señoría al real servicio la promptitud con que ha obedecido las órdenes de su magestad, que Dios guarde, y muy de mi estimación
la enhorabuena que me da vuestra señoría de haver su magestad favorecido al conde de Palma,
mi sobrino, con esse virreynato y siempre tendré
presente la fineza de vuestra señoría para corresponder a ella en todo lo que fuere de la satisfación
y servicio de vuestra señoría al que guarde Dios
muchos años, como desseo. Madrid y febrero 26 de
1701. El cardenal.

Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats, oÿdors de comptes y Novena per las causas expressades segons disposició de capítols de Cort y que de dret
prosseheixen per la extracció de deputat eclesiàstich fahedora dins dels dias comptadors del
dia nou del corrent, en que morí lo il·lustre y fidelíssim fra Clement de Solanell, deputat eclesiàstich, per lo resíduo del corrent trienni suplicant a vostra senyoria, attesa la brevedat del
temps, sia servit se puga fer dita extracció dins
dits deu dias com ó disposan //s.n.r // los capítols
de Cort que ho rebran a particular mercè. Data
en Barcelona, als XVI de febrer de MDCCI.

A los diputados del General del principado de
Cataluña.
s.n.r
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Lo comte de Palma, llochtinent y capità general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes de la casa de la Diputació del General
de Catalunya, en Barcelona residints, e o los haa. memorial intercalat entre els folis 721v-722r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, bisbe de Urgell.
c. decret intercalat entre els folis 722v-723r del trienni 16981701.
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Muy ilustre señor.
En fecha de 11 de febrero me expressa vuestra señoría los motivos que han concurrido para haver
nombrado al sergento general de batalla don Joseph de Agulló para obsequiar al rey, nuestro senyor, Dios lo guarde, en su arribo a esta corte,
cual demostración de amor y afecto de tan leales
vassallos, nunca pudo dejar de ser de su mayor estimación como lo es, y devo decir a vuestra señoría
que la general orden que hubo fue que respecto de
venir su magestad viajando, del embarazo que
a. dues cartes intercalades entre els folis 732v-733r del trienni
1698-1701.

tendría en su ingreso en Madrid tan rezién llegado, se previno a todos y a mí, por la parte que me
tocó, suspendiesen por entonces su viage hasta que
su magestad hubiesse llegado. Yo le previne a don
Joseph de Agulló de esto mismo para que su viage
no le azelerase por esta zircunstancia, pero haviéndole significado // s.n.v // al rey el obsequio a
que venía, mandó luego se azercasse a esta corte
para rezibirle en todo aquel agrado y venignidad, correspondiendo a la firmeza de vuestra señoría, y que sería gratamente ohído en todas las
incumbencias que trajese a su cargo, de que podrá
inferir vuestra señoría quan atendible es y será de
su magestad y del presidente de Aragón y el duque
de Montalto nunca dejarán de asistir y contribuir con todo lo que sea de mayor satisfación a
vuestra señoría que guarde Dios en su mayor lustre. Madrid, 25 de febrero de 1701.
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Die undecima mensis januarii, anno a Nativitate Domini Millessimo setingentesimo primo,
Barchinonae.
Admodum illustris et fidelissimus dominus frater
Clemens de Solanell et de Foix, prepositus de
Ager, regalis monesterii Beatae Mariae Rivipulli, ordinis divi Benedicti, currentique trienno
deputatus ecclesiasticus Generalis presentis Cathaloniae principatus, corporali aegritudine in
letto detentus intus domus vulgariter nuncupatus lo Palau del rey, intestium infrascriptorum
praesentia dixit et posuit Paulo bores, scriptori
jurato, sub me, notario infrascripto, verba infrascripta et sequentia, materno sermone prolata
nimirum, que per quant a ell dit molt il·lustre y
fidelíssim señor fra Clement de Solanell de
Foix, sa emfermedat li impidia lo poder firmar
de sa mà algunas deliberacions, que per ço lo requiria llevàs acte com donava y volia tenir per
firmadas totas aquellas deliberacions per lo molt
il·lustre y fidelíssim consitori dels señors deputats y oÿdors de comptes de dit General fins lo
dia present inclusive fetas, en las quals per lo noble don Ramon de Codina y Ferreras // s.n.v // ,
secretari y scrivà major de dit General, se trobarà ésser continuat dit molt il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich haver entrevingut, de quibus et quae fuerunt acta Barchinonae.

Beso la mano de vuestra señoría. Don Fernando
de Aragón.
Muy illustres diputados del principado de Cathaluña.
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Muy illustres señores.
Las muchas ocupaciones que han ocurrido no me
han dado tiempo para dar respuesta a la carta de
vuestra señoría de 4 d·este. Hágolo aora con muy
particular estimación, no puediendo dejar de expresarla como es justo a la fineça con que vuestra
señoría se dió al dar el juramento al conde de
Palma, materia que ha sido del rey, Dios le guarde, de todo aprecio porque ha conocido con esta experiencia más que a todos no consta, y a mi singularmente, el grande amor i fidelidad con que
vuestra señoría ha procedido en la puntual obediencia de sus órdenes, en circunstancia que tiene
muy presente para ramunerarla en todo aquello
que más pueda ser de la satisfacción de vuestra señoría. Y puede asegurarse que yo, como presidente, y en lo que me aprecio de buen catalán coadjubaró a ella con todas las veras de mi affecto y en
servir a vuestra señoría como es de mi obligación.
Guarde Dios a vuestra señoría en su mayor lustre
como desseo. Madrid, 25 de febrero 1701.
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Testes sunt illustris dominus dompnus Franciscus
de Solanell, scriba juratus, doctor praepositus ecclesiae collegiatae et parochialis Sanctae Mariae
de Lillet, Franciscus Puig, subdiachonus, Barchinonae degens, ac dictus Paulus Bores, scriptor
Barchinonae, qui in his, et cetera.
De praemissis aliena manu scriptis fidem ego
Bernardus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus regius collegiatius Barchinonae, haec propria manu meumque solitum artis notariae appongo sig+num.
s.n.r

Beso la mano de vuestra señoría. Don Fernando
de Aragón. Muy illustres diputados del principado de Cathaluña.

a. carta intercalada entre els folis 732v-733r del trienni
1698-1701.
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A.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini Millessimo septingentesimo primo, die vero
decima mensis februarii, ejusdem anni intitulata et in his vocato requisito et rogato me, Bernardo Fores, apostolica regiaque auctoritatibus
notario publico regio collegiato Barchinonae, infrascripto, et presentibus etiam testibus infrascriptis, magnificus Augustinus Fetjo, meditinae
doctor, Barchinonae populatus, constitutus personaliter intus quoddam gimnasium domorum
a. actes intercalats entre els folis 735v-736r del trienni 16981701.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

suae propriae habitationis, scitae in presenti civitate Barchinonae in vico vulgo dicto de la Portaferrissa, me, dictum et infrasciptum notarium,
instavit et requisivit // s.n.v // quatenus instrumentum conficerem de quadam relatione, quam
ipse medio juramento extrajudicialiter in manu
et posse mei praestadno ad petitionem et instantiam nobilis domini don Raymundi de Codina et
Ferreras, secretarii et scribae majoris Generalis
Cathaloniae, facere volebat quasiquidem juramento predictum doctorem Augusthinum Fetjo
in manu et posse mei dicti et infrascripti notarii
extrajuditialiter praestio predictam relationem
ordinavit in modum sequentem, videlicet, que ell
dit doctor Agustí Fetjó en lo dia nou del mes de
febrer proppassat, poch més o menos, comensà
a visitar lo molt il·lustre y fidelíssim señor fra
Clement de Solanell y de Foix, deputat ecclesiàstich del General de Catalunya, de una febra
catarral originada de constipació, la qual passats
alguns dies passà a una tertiana doble, de la qual
// s.n.v // convalesqué applicats los remeys
convenients. Després, passats alguns dies, residiva en semblant febre, la qual també cessà y
convalesqué applicats alguns remeys, de tal
modo que praposan los humors ab axarops,
fonch purgat, y se’n despedí donant-li llicència
per a que se llevàs, com en effecte se llevà tres o
quatre dies contínuos y tardas, prenent en estos
dies uns caldos medicals per axarops. Y que lo
dia vuyt del propcorrent mes de febrer, a las
vuyt horas de la tarda fonch el dit doctor Agustí
Fetjó cridat per visitar a dit senyor deputat eclesiàstich, y comparegut allí, se li havia fet relació
per los de sa família de que aquell se era llevat a
la tarda havent dinat prou bé, havent pres a las
sinch algun melindro ab aygua, a las set horas
de la mateixa nit li entrà en vehament rigor de
fet, que li durà per espay de tres horas ab vòmits, a lo qual seguí una vehament febra la que
lo dia nou a las vuyt horas trobà ell dit doctor
Agustí Fetjó no estar declinada y manifestantlos que a continuar dita febra se posava la malaltia de molt cuydado y que axí antes de las dotse
tornaria ha véurer en que estat trobaria dit señor deputat. Y que havent ell dit doctor Agustí
Fetjó tornat als tres quarts de las dotse del mateix matí, regonegué y trobà estar dita febra més
declinada y dit senyor deputat advertit de tot lo
que li preguntà sens haver precehït rodament de
cap o altre accident //4r // capital menos un dolor submís. Y que no obstant tot lo sobredit, a
las dotse horas, fen ell dit doctor Agustí Fetjó
relació del estat de dita malaltia als que se tobavan acistir a dit señor deputat, ferí aquell ab una
forta aplopexia, de la qual dins un quart mortí.
Y que axí mateix ell dit doctor Agustí Fetjó feya
relació que dita malaltia des de son principi tingué algun perill per ésser dit señor deputat mal
complexionat y de la edat de més de setanta añs,
1834

però no sens moltas esperansas de curar a fins
que lo dit dia vuyt del present y corrent mes de
febrer li entrà dita vehament febra, la qual lo
posà ab perill de la vida, però no tant pròxim
que no se hagués de conjecturar y judicar haverhi temps per a rétrer los sagraments y viúrer alguns dies, a nos ser que inopinadament y repentinament sen precehir senyal algú de aplopexia y
feridura se ferí y se féu aploplèxich com té dit. Y
que no sobrevenint-li dita ploplexia era imposible moralment morir-se tant prest. De quibus, et
cetera. Quae fuerunt acta Barchinonae, praesente me, dicto et infrascripto notario, et presentibus
etiam doctore Francisco Bertrant, clerico, Barchinonae residente, et discreto Francisco Topi, notario publico regio collegiato Barchinonae, pro
testibus ad praemissa vocatis specialiter que et assumptis.
Ita approbo infrascriptus notarius manu propria. Sig+num Bernardi Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarii publici regii collegiati
Barchinonae, qui praedicta aliena manu scripta
in fidem clausit.
5r

B.
Patteat universis quod anno a Nativitate Domini Millessimo septingentesimo primo, die vero decima mensis februarii ejusdem anni intitulata,
infrascriptus nobilis don Raymundus de Codina
et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae, coram admodum illustri et fidelissimo consistorio dominorum deputatorum Generalis presentis Cathaloniae principatus obtulit et
praesentavit supplicationem quandam thenoris
sequentis:
«Molt il·lustre y fidelíssim señor. Per certs fins y
effectes útils y convenients a don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General de Catalunya, li importa ésser rebuda informació ad futuram rei memoriam, y examinats
los testimonis sobre los fets y cosas contengudas
en los interrogatoris avall escrits y següents: Primo, que lo molt il·lustre y fidelíssim señor fra
Clement de Solanell y de Foix des del dia onse
del mes de janer proppassat y antes y fins lo dia
vuyt del corrent mes de febrer se trobava desganat en lo llit, de una malaltia no de cuydado, en
tant que dit dia vuyt del corrent mes de febrer se
llevà, vestí y després lo endemà, que fou lo dia
nou del corrent, serca las dotse horas del mitgdia, li sobrevingué un accident del qual casi de
repente mortí de mort natural y corporal sens
poder ser-hi a temps //5v // los sancts sagraments
de la eucharistia y extrema unció, demanant que
sia manat al doctor en medicina Agustí Fetjó per
a que fasse relació mitjansant jurament de la dita
indisposició y del contengut en lo present inte-

rrogatori, la qual relació se exhibeix, ut inseratur. 2, que lo dia nou de febrer, mil set-cents y hú
en lo llibre de Deliberacions del corrent trienni,
lo qual se trobava regulat fins lo dia vint-y-hú de
janer, mil set-cent-y-hú de manera que dit llibre
sols se trobavan continuadas las deliberacions fetas per vostra senyoria fidelíssima fins dit dia
vint-y-hú de janer de mil set-cents-y-hú, y no
més. 3, que des de dit dia onse de janer mil setcents-y-hú fins dit dia nou de febrer corrent han
sobrevingut y molts y differens graves negocis en
la present casa de la Deputació, axí per occasió
del embaxador y jurament de nou virrey com per
la contenció corrent sobre si era contrafació o no
lo modo ab què despatxava la Reial Audiència
dle present Principat sens lo negoci ordinari y
corrent de la casa, de tal manera que per ocasió
de dits negocis lo dit scrivà major y altres escrivens de la scrivania major han estat dit temps
ocupadíssims no sol en los de negoci y en horas
ordinàrias, però encara en dias de festa y feriats,
de dies y de nits, en tant que per acusar a ditas
ocupacions lo escrivent extraordinari havia de
dexar-se de regular per asistir // 6r // affers y negocis graves y presisos. 4, que en lo dit dia nou
del corrent mes de febrer al matí, entre las deu y
onse horas, lo dit don Ramon de Codina y Ferreras digué a Francisco Torrent, escrivent ordinari
de la scrivania major, que anàs en casa Bernat Forés, ajudant tercer de la scrivania major, a effecte
que dit Forés o bé son escrivent en son nom y
com a son substitut anassen a trobar a dit il·lustre
y fidelíssim señor fra Clement de Solanell y de
Foix, deputat ecclesiàstich, per llevar acte de
com dit señor deputat ecclesiàstich firmava y donava per firmadas las deliberacions en què havia
entrevingut. Y que havent anat per lo effecte sobre dit, lo dit Francisco Torrent en casa de dit
Bernat Forés no trobà en casa ni a dit Forés ni a
son escrivent. Per ço, supplica ésser rebuda dita
informació y manat al ajudant tercer de la scrivania major que pagat y satisfet de son just y condecent salari ne lliure còpia auctèntica a dit don Ramon de Codina y, per ço, la present ésser comesa
als magnífichs assessors de vostra senyoria que de
provissions opportunas degudament provehescan y justícia ministrent omni meliori modo. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Codina y
Ferreras»; cuiquidem supplicationi fuit facta decretaio sequens: oblata die decima mensis februarii millessimo septingentesimo primo in consistorio, et cetera. Et presenti deputati, ecclesiastico
defuncto, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, commisserunt predicta nobili et
magnifico assessoribus Generalis Cathaloniae
//6v // qui super suplicatis debite provideant.
Didacus Martines et de Folcras, utriusque juris
doctor civisque honoratus Barchinonae, scriptor
primus scribaniae majoris Generalis Cathalo1835

niae. Recepta dictis die et anno inserantur recipiat informatio et tradatur copia parti. De
Cruylles, assessor subrogatus. De Gallart y Pastor,
assessor, vigore cujus quidem provisionis per dictos
nobiles et assessores superius proxime factae fuerunt recepti et examinati testes infrascripti et sequentes.
Die decima quinta mensis februarii, anno a
Nativitate Domini Millessimo septingentesimo
primo, Barchinonae. Magnificus Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor, Barchinonae populatus, aetatis suae prout ipse dixit triginta duorum annorum, parum plus vel minus, testes
citatus juravit se dicere et deponere veritatemtem.
Et interrogatus ipse testis super secundo interrogatorio ex interrogatoriis una cum supplicatione
oblatis pro parte nobilis don Raymundi de Codina
et Ferreras, secretarii et scribae majoris Generalis
Cathaloniae, die decima labentium mensis et
anno eidem testis lecto et dixit que·s veritat lo
contengut en lo present interrogatori lo que diu
saber ell testimoni per haver vist lo dia nou del
corrent mes de febrer en lo llibre de Deliberacions que narra lo dit interrogatori y veu que dit
llibre sols estava regulat fins //7r // los dia vint-yhú de janer pròxim passat conforme expressa lo
interrogatori. Interrogatus ipse testis super tertio
interrogatorio lo que diu saber ell testimoni per
trobar-se servint lo offici de escrivent extraordinari de la scrivania major y altrament haver-lo
vist sí y conforme diu y narra lo interrogatori; generaliter autem. Ad omnia dixit quod non sed
quod fuit citatus; fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae. Franciscus Torrent, signifer reformatus infantariae Spaniensis, Barchinonae degens, aetatis suae prout ipse dixit triginta unius annorum, parum plus vel minus, testis
qui citatus juravit se dicere veritatem. Et interrogatus testis ipse super secundo interrogatorio
ex dictis interrogatoriis eidem testi lecto dixit que
conté tota veritat lo que diu lo interrogatori, lo
que diu ell testimoni saber per servir lo offici de
escrivent ordinari de la scrivania major del General de Catalunya y tenir la incumbència de regular lo llibre de Deliberacions que narra lo present interrogatori. Y axís haver vist y saber molt
de ell testimoni que aquell dit dia nou de febrer
sols se trobava regulat fins lo dia vint-y-hú del
mes de janer pròxim passat. Interrogatus ipse
testis super tertio interrogatorio ex dictis interrogatoriis // 7v // dixit que·s veritat lo que diu y
narra lo present interrogatori, lo que diu saber
ell testimoni per ésser altre de dits escrivents y
haver-ho vist sí y conforme en lo present interrogatori se conté. Interrogatus ipse testis super
quarto interrogatorio ex dictis interrogatoris dixit que molta veritat tot lo que diu lo interrogatori, lo que diu saber ell testimoni per ésser lo
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testis super tertio interrogatorio ex dictis interrogatoriis eidem sibi lecto dixit verum interrogatorium esse eodem modo que in eo continetur lo que
diu saber ell testimoni per haver vist que dins lo
districte de temps que expressa lo interrogatori,
en la casa de la Deputació han sobrevingut
molts negocis per ocasió dels quals lo escirvà
major y sos escrivents han estat ocupats copiant
differents papers, traballant de dies no sols las
horas ordinàrias, sinó també las extraordinàrias
y moltas horas de las nits, lo que diu saber ell
testimoni per ésser verguer que té la incumbència de aportar // s.n.r // llum per los aposentos y
haver-ne aportada differents nits en la scrivania
major per lo dit effecte. Generaliter autem. Ad
omnia dixit quod non sed quod fuit citatus et fuit
sibi lectum et perseveravit.

mateix Francisco Torrent que expressa lo interrogatori y haver fet las diligèncias que espectan
aquell y li digué fes dit don Ramon de Codina,
generaliter autem. Ad omnia dixit quod non sed
quod fuit citatus; fuit sibi lectum et perceveravit.
Dicto die, Barchinonae. Paulus Bores, scriptor
Barchinonae, aetatis suo prout dixit viginti sex
annorum, parum plus vel minus, testis qui citatus juravit se dicere et deponere veritatem omnimodam quam in et super his, de quibus inferius
interrogabitur. Et interrogabitus testis ipse super
tertio interrogatorio ex dictis interrogatoriis dixit que·s veritat lo que diu lo present interrogatori, lo que diu saber ell testimoni per haver
anat a escriurer y copiar differens papers de la
escrivania major, consernents a la expedició de
dits negocis que expressa lo interrogatori junt
ab altres differents escrivents per occasió que lo
scrivà major ni sos escrivents no bastavan //8r //
a poder copiar aquells a vista dels negocis tant
de repente se offerian. Interrogatus ipse testis super quarto interrogatorio ex dictis interrogatoriis
dixit que lo que sab y pot dir ell testimoni sobre
lo contengut en lo present interrogatori és que
lo dia nou del corrent mes de febrer a la ocasió
que ell testimoni arribà en casa de Bernat Forés,
notari públic real col·legiat de Barcelona, son
mestre, que eran serca las dotze horas del mitgdia, las criadas li digueren que lo noble señor
don Ramon de Codina havia dit que luegu se
ves ab ell. A vista del què ell testimoni se conferí luego en casa de dit noble senyor don Ramon
de Codina ahont lo esperà fins a las dotse horas
tocadas, y vehent ell testimoni que no venia, se
determinà de anar a véurer si seria en la casa de
la Deputació. Y a la ocasió que fou al capdevall
del carrer de Sant Domingo, encontrà ell testimoni al dit noble senyor don Ramon de Codina
y Ferreras, secretari y scrivà major del General
de Catalunya, y li digué: «Cap, que·m has fet
mal obra de no haver vingut per pèndrer un
acte al señor deputat eclesiàstich de las firmas,
perquè s’és mort de repente ab una basca». Y
després lo mateix dia, seria las dos horas de la
tarda, encontrà ell testimoni a dit Francisco Torrent a la devallada de Santa Eulària, y li digué:
«Què t’eras fet? Que don Ramon tota la matinada t’à buscat perquè anasse a pèndrer un acte
al deputat ecclesiàstich y yo he estat a buscar-te
a casa // 8v // , tampoc no·ý eras»; generaliter
autem. Ad omnia dixit quod no sed quod fuit citatus et fuit sibi lectum et perceveravit.

Dicto die, Barchinonae. Laurentius March, virgarius subrrogatus domus Deputationis, aetatis
suae prout ipse dixit quinquaginta duorum annorum, parum plus vel minus, testis, qui citatus
et juravit et se dicere veritatem. Et interrogatus
testis ipse super tertio interrogatorio ex dictis interrogatoriis dixit que·s veritat lo contengut en lo
present interrogatori, lo que diu saber de testimoni per ésser verguer de la casa de la Deputació y haver vist que dins lo districte de temps
que expressa lo interrogatori, en la casa de la
Deputació han sobrevingut molts y differents
negocis y altrament haver-lo vit sí y conforme
en lo present interrogatori se conté. Generaliter
autem. Ad omnia dixit quod non sed quod fuit
citatus, etcetera, fuit sibi lectum et perseveravit.
s.n.v

Copia hujusmodi in his quinque papiri foleis presenti comprehenso sumpta et abstracte fuit a suo
originali processu praehabitae informationis in
scribaniae majoris Generalis Cathaloniae actitato comprobataque per me Bernardum Fores,
apostolica regiaque auctoritatibus notarium publicum regium collegiatum Barchinone, coadjutoremque tertium dictae Scribaniae Majoris et ut
eidem copia in juditio et extrajuditio ab omnibus
plena adhibeat fides ego notarius et coadjutor
dictus hic me subscribo et meum appono sig+num.
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Die vigesima secunda, praedicti mensis et anni,
Barchinonae. Ferminus Vehils, virgarius subrrogatus domi Deputationis, aetatis suae prout ipse
dixit quinquaginta quinque annorum, parum
plus vel minus, testis, qui citatus et juravit et se
dicere deponere veritatem. Et interrogatus ipse
1836

Die nona mensis marty anno a Nativitate Domini Millessimo septingentessimo primo, in villa
Cervariae, Celsonensis diocesis.
Anthonius Joannes Llombart, domorum magister, et Petrus Rialp, faber lignarius, ambo prea. ambaixada intercalada entre els folis 741v-742r del trienni 1698-1701.

sentis villae Cervariae, Celsonensis diocesis, medio juramento per ipsos prestito in manu et posse
magnifici Josephi Montaner et Nuix, burgensis
honorati Perpiniani et notarii publici ejusdem
villae Cervariae, deputati localis Generalis ejusdem villae estationis et collectae Cervariae, jussu
et mandato dicti magnifici deputati localis verbo
fecerunt resolucionem sequentem: so és, que ells
dits Anthoni Joan Llombart y Pere Rialp, per
orde y mandat de dit magnífich deputat local
inseguint los de a ell donat per los molt il·lustres
y fidelíssims señors deputats y hoïdors de comtpes del General del present principat de Catalunya ab carta sua, la data de la qual fonch en
Barcelona als de nou del mes de febrer pròxim
passat, se són conferits en la casa que dit General té en la dita present vila de Cervera a fi y effecte del jurar y regonèixer les obres fetas en
dita casa, tocans al offici de mestre de cases y
fuster per Joseph Cases, mestre de cases, y Isidro Minguella, fuster de la mateixa vila, als
quals foren donades a preu fet en lo encant públich mediant tabbes, com és de véurer ab dos
actes rebuts en poder del notari y scrivà infrascrit als setze de octubre proppassats havent-los
llegit dits actes y tabbes partit per partit y pacte
per pacte àn anat regoneixent dites obres fetes y
diuen que dits Cases y Minguella àn cumplert
de a tot lo pactat ab dit preu fet y fetes dictes
obres y posat en aquelles tot lo necessari y convenient y li devie posar segons offici de mestre
de cases fuster, la qual relació fan segons lo offici los ensenye y en virtut del jurament tenen desobre prestat, essents presents per testimonis lo
magnífich Ramon Bergada, en dret doctor, y
Ambròs Copons // s.n.v // y Fita, scrivent de la
mateixa vila de Cervera. De quibus, et cetera.
Quae fuerunt acta et in quorum fidem et testimonium premissorum alieno calamo scriptorum
ego Joannes Montaner, burgensis, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus, in villae Cervarie, Celsonensis diocesis, populatus,
scribaque negotiorum magnifici deputati localis
Generalis ejusdem villae estationis et collecte Cervariae, hic me subscribo et mecem quo utor appono sig+num.
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riae, diocesis Cesonensis, gratis et cetera confitemur et in veritate recognoscimus vobis mangifico
Josepho Montaner et Nuix, burgensi honorato
Perpiniani et notario publico in dicta presenti villa populato, deputato locali Generalis estationis
et collectae dicta presentis villae, licet absenti et
cetera et substituto notario, et cetera, quod numerando realiter et de facto ad nostras omnimodas
voluntates dedistis et solvistis nobis nosque a vobis
dicto nomine habuisse et recepisse confitemur septuaginta octo libras monete Barchinonae, ex quibus cedunt michi dicto Cases quadraginta quinque librae que són per la primera paga del preu
fet de les obres tocans al offici de mestre de cases en la casa del General de la present vila per
mi fetes et michi dicto Minguella residuae triginta quinque librae et sunt per la primera paga
del preu fet de les obres tocans al offici de fuster
per mi fetes en dita casa del General quamquidem quantitatem nobis exsolvis ex concimili
quantitate per vos dicto nomine recuperanda a
Magino Cantacorps, botigerio panorum lanae
dictae presentis villae, arrendatario jurium de
les bolles dictae presentis villae, ex ordine illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae, vigoreque litterae in vestri dicto
nomine favorem factae per Montserratum Pedret, arrendatarium jurium de les bolles, presentis Cathaloniae principatus. Et ideo renunciando et caetaera. Testes sunt Gabriel Rovira,
rassiarius, et Franciscus Dalmases, aladrerius, ac
dictus Christophorus Nuix et Compte, notarius
Cervariae, qui vice etcetera in quorum fidem et
testimonium premisso et alieno calamo scriptorum ego Joannes Montaner, burgensis, apostolica
atque regia auctoritatibus // s.n.v // notarius publicus, in villae Cervariae, Celsonensis diocesis
populatus, scribaque negotiorum magnifici deputati localis Generalis ejusdem ville estationis et
collecte Cervarie, hic me subscribo et mecem quo
utor appono sig+num.
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Nos Josephus Cases, domorum magister, et Isidrus
Minguella, faber lignus, presentis villae Cerva-

Avent nosaltres los infrascrits de fer exacta avariguació mitjensant jurament de orde y mandato
del molt il·lustre y fidleíssim consistori dels
mols il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
ohïdors de la casa de la Deputació sobre si lo
tomo de las Decisions de Catalunya, compost
per lo noble senyor don Miquel de Calderó, regent la real cancilleria, últimament imprès per
Rafel Figaró, estamper, de Barcelona, corresponia en tot als pactes e o capítols mencionats en

a. acte intercalat entre els folis 751v-752r del trienni 16981701.

a. relació intercalada entre els folis 752v-753r del trienni
1698-1701.

442a
Die prima mensis aprilis, anno a Nativitate Domini Millessimo septingentessimo primo, in villa
Cervariae, Celsonensis diocesis.

1837
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Nos Josephus Cases, domorum magister, et Isidrus
Minguella, faber lignus, presentis villae Cervariae, diocesis Cesonensis, gratis et cetera confitemur et in veritate recognoscimus vobis magnifico
Josepho Montaner et Nuix, burgensi honorato
Perpiniani et notario publico in dicta presenti villa populato, deputato locali Generalis estationis
et collectae dicta presentis villae, licet absenti, et
cetera, et notario, et cetera, quod numerando realiter et de facto ad nostras omnimodas voluntates dedistis et solvistis nobis nosque a vobis dicto
nomine habuisse et recepisse confitemur septuaginta octo libras monete Barchinonae, ex quibus
cedunt michi dicto Cases quadraginta quinque
librae que són a compliment de aquellas noranta lliures que són lo preu del preu fet de les
obres tocans al offici de mestre de cases en la
casa del General de la present vila per mi fetes et
michi dicto Minguella residuae tringinta tres librae y són a compliment de aquelles sexanta-sis
lliures que són lo preu de lo preu fet de les obres
tocans a lo offici de fuster per mi fetes en dita
casa del General quamquidem quantitatem nobis exsolvis ex concimili quantitate per vos dicto
nomine recuperanda a Magino Cantacorps, botigerio panorum lanae dictae presentis villae,
arrendatario jurium de les bolles dictae presentis
villae, ex ordine illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae, vigoreque litterae in
vestri dicto nomine favorem factae per Montserratum Pedret, arrendatarium jurium de les
bolles, presentis Cathaloniae principatus, cujus
datta fuit Barcinonae die secunda currentium,
et ideo renunciando, et cetera.

la tabba feta per dit efecte, ohïda aquella, diem
lo següent: primo, en quant al pacte tocant a la
idoneïtat del paper havia de ser per la impressió,
diem que és de bona calitat y conforme al expressat en dita tabba; ítem, en quant al pacte expressat en dita tabba de aver-se de estampar lo
dit tomo ab lletra atanàsia, diem que ja ho està,
no obstant lo aver-i o trobar-se en dit tomo impressos los fulls dels principis e índex de aquell
de lletra més grossa dita de test, ab alguna pàgina de Ciceró e i de lletra ciceròniana per rahó,
entre altres que se omiteixen, que a disposició y
reglas de la art de la estampa restaria y quedaria
mal, havent-se estampat los fulls dels dits principis e índex de dit tomo ab lletra atanàsia, y en
dita consideració persuardir-nos que sas senyorias en lo expressat en dita tabba, tocant a est
particular haurian volgut que lo dit tomo estigués ab la disposició estilada y practicada en lo
art de imprimir, no obstant lo no individuar-se
en dita tabba // 1v // ; ítem, en quant a la justificiació de la immpressió respecte al tercer tomo
de las Decisions de don Miquel de Cortiada,
està bé y ha cumplert dit Figaró, perquè, si bé és
veritat que se’n falta un poch de la amplària de
aquell, hi ha en lo imprès una línea més en cada
plana, que combinada la dita línea ab la dita
amplària vindria a restar igual, però respecte del
pacte expressat en la tabba de haver de ser las
planas de la mateixa amplària y llargària, ve a faltar per la llargària en quiscuna pàgina dos líneas,
no obstant lo excedir en una a aquell y per la
ammplària l’opuesto, que ocuparia una lletra
mediana en quiscuna línea de cada colana, com
y de véurer es lo coteig de un y altres dels dos
dits tomos de Cortiada y Calderó, que havem
fet de moltas planas, de vàrios fulls de un y altre
de aquells, així que en dita suposició vindrian a
importar las líneas dels 153 fulls que té lo dit
tomo, detrets los dos y mitg dels Índex y Principis, 1224 líneas, las que a rahó de 208 líneas
que entran en quiscun full, farian juntas 124 líneas, de las quals se’n farian sis fulls, y estos tindria menos lo dit tomo. Fet en Barcelona, vuy
que comptam als 12 de abril de 1701.

Testes sunt dictus Christoforus Nuix et Compte, notarius, et Ambrosius Copons et Fita, scriptor Cervariae. In quorum fidem et testimonium premisso et
alieno calamo scriptorum ego Joannes Montaner,
burgensis, apostolica atque regia //1v // auctoritatibus notarius publicus, in villae Cervariae, Celsonensis diocesis populatus, scribaque negotiorum
magnifici deputati localis Generalis ejusdem ville
estationis et collecte Cervarie, hic me subscribo et
mecem quo utor appono sig+num.

Martí Gelabert, estamper. Jaume Suria, estamper.
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445a
Die decima tertia mensis apprillis, anno a Nativitate Domini Millessimo septingentesimo primo,
in villa Cervariae, Celsonensis diocesis.

a. àpoca intercalada entre els folis 757v-758r del trienni
1698-1701.

1838

446a
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini Milesimo sexcentesimo nonagesimo octavo,
die vero undecima mensis desembris ejusdem
anni intitulata, convocata et congregata veneranda asamblea fratrum ordinis et militiae
sacra domus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolia. acte d’assemblea intercalada entre els folis 758v-759r del
trienni 1698-1701.

mitanensis, prioratus Cathaloniae, intus quandam aulam domorum dicti prioratus, scitarum
in presenti civitate Barchinonae ad latus ecclesiae Sancti Joannis Barchinone ubi aliis pro similibus et aliis negotiis concernentibus dicte ordini
et religioni eorundemque per tractandis solitum
est convocari et congregari in qua siquidem convocatione intervenerunt et presentes fuerunt
illustris frater don Felicianus Sayol, comendator
de Termens, receptor pro dicta sacra religione in
presenti prioratu Cathaloniae ac per absentiam
admodum illustris frater don Didaci de Serralta, magni prioris Cathaloniae presidens, in dicta
veneranda asamblea ejusque in dicto prioratu locumtenens, frater don Gaspar Reart et de Icart,
commendator de Bayolas, frater don Raymundus
de Sentmanat et de Toralle et frater don Josephus
Ferran et de Çacirera, fratres milites de justitia
dictae sacrae religionis cupientes circa ea quae
pro observatione privilegiorum et indultorum
apostolicorum litterarumve apostolicarum ipsi
sacrae religionis Sancti Joannis concessarum, jurium et jurisdictionis illius utilia et concernentia
diligenter prospicere revocando primitus absque
tamen ulla infamiae nota omnes et quoscumque
procuratores fiscales per dictam venerandam
asambleam huc usque creatos et nominatos, eligerunt, constituerunt, crearunt, deputarunt et nominarunt in procuratorem fiscalem dictae sacrae religionis in presenti prioratu Cathaloniae
et illius membris Jacobum Berenguer et Texidor,
notarium et causidicum, //1v // civem Barchinonae, dantes et concedentes eidem procuratori fiscali illam et eandem facultatem et potestatem ac
civilem, quae qualis et quanta similibus procuratoribus fiscalibus dari assueto est et concedi. Quae
fuerunt acta, Barchinone et in celebratione dictae asemblea anno, die, mense et loco predictis,
presente me Petro Fores, notario publico Barchinone, secretario et scriba infrascripto, et presentis
etiam pro testibus Francisco Remires et Anthonio
de familia dicti domini locumtenentis, ad ista
vocatis et specialiter et assumptis.
De praemissis in regestrii curiae admodum illustris et venerandi prioratus Cathaloniae fideliter
extractis fidem facio Petrus Losas, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus Barchinone
ac [...] et militaris religionis Sancti Joannis Hierosolemitanensis in presente prioratu principatus
Cathaloniae secretarius, propia scribens manu.
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447a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
a. súplica intercalada entre els folis 758v-759r del trienni
1698-1701.

1839

La veneranda azamblea de la sagrada y militar religió de Sant Joan de Hierusalem y en son nom
Jauma Barenguer, nottari causídich y procurador fiscal de aquella diu y representa a vostra senyoria fidelissima que sobra ésser cosa serta, pública y ben notòria que las igléssias casas de
encomanda y las de las pròprias abitacions dels
religiosos de dita sagrada religió en lo present
principat de Catalunya axí en las dependents del
priorat com de la castellania de Amposta gosan y
són exemptas de tota jurisdicció secular y únicament subjectas a la jurisdicció eglesiàstica regular de la mateixa sagrada religió y a la Santa Sede
apostòlica en virtut de diffarens privilegis, bullas
y decrets pontifícios que conprenan no sols los
religiosos cavallers de justícia sinó tanbé los de
gràcia, capallans de obediència y servens de mitja
creu ab los no an duptat ni duptan mols dels officials de las diputacions locals del General de Cathalunya per ci sols ab sola potestat secular y sens
auctoritat eglesiàstica preténdrer entrar com de
fet entran en diffarens cases y demés llochs de
dita religió y religiosos ab mothiu de fer regonèxer y aprehenció de las cosas que pretenen haver
insidit en frau y commís per causa dels drets de la
Generalitat y encara que no és lo ànimo de dita
veneranda azamblea fer lo menor embaràs, inpediment ni turbació a la dita regonexensas y aprehenció dels fraus que forçan se trobassen y sab
molt bé que tanbé ditas regonexensas se poden
fer //2v // en iglésias y monestirs y llochs exemps
enperò essent zelosa de la immunitat eglesiàstica
desitja prevenir que aquellas se fassen servatis
servandis y en la conformitat que vostra senyoria
ho acustuma practicar valent-se de la auctoritat
delegada apostòlica concedida al molt il·lustre
senyor deputat eglesiàstich ab diversos rescrits
apostòlichs y particularment ab la bulla pontifícia de la santedat de Clemente setè, dada en
Roma a les 17 de las calendas de maig 1524 ab facultat de poder subdelegar altre persona eglesiàstica ab lo qual medi resta salva y segura la
exacció dels drets de la Generalitat y no se prejudica la inmunitat eglesiàstica dels llochs exemps
que altrament restaria prejudicada si en aquells
se exercís jurisdicció per officials seculars y de
sola potestat laica. E com dita veneranda azamblea se persuadesca que lo no observar-se esta
forma en las diputacions locals foràneas és per
falta de advertència, majorment quant totas las
vegadas que de orde del il·lustre y fidelísim concistori e vostra senyoria se an fet en semblants regonexenses en llochs exemps de la present ciutat
o fora de ella pròvidament ha asistit persona
eglesiàstica tant y altrament lo dit procurador fiscal en dit nom suplica a vostra senyoria sia de son
servey donar ordes a tots los diputats locals foràneos que en manera alguna permetan ni concentan que los arrendataris y officials de la Generalitat entren en lo llochs de dita sagrada religió y
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casas dels religiosos de aquella de qualsevol grau
o condició que sian religiosos de dit sagrat orde
com dalt se ha dit sinó és que junt ab ells concorre y personalment asistesca alguna persona eglesiàstica que tinga espesial subdelegació de dit senyor deputat eglesiàstich en virtut de dita bulla
pontifícia de la santedat de Clemente 7 o a lo menos // s.n.r // en cas de no haver-i y no trobar-se
tal subdelegat que sia ab asistència del superior
ordinari eglesiàstich regular de dita religió perquè ab un de estos dos modos se asegura la exacció de dits drets y se dóna lo degut resguart y deffensa a la inmunitat eglesiàstica de la qual sempre
vostra senyoria fidelíssima y sos antecessors se an
mostrat zelosos donant-se per est effecte las
commissions necessàrias que a més de ésser cosa
molt justa se tindrà a particular favor. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Pro Rovira, Riu.

Propinas que dieron a los de la casa del rey nuestro señor, que Dios guarde, por la función de la
embajada: ugieres de cámara, 60 reales de plata
nueva; ugieres de saleta, 50; guarda española,
100; archeros, 100; guarda alemana, 100; guarda-ropa, 40; escuderos de a pie, 40; porteros de cámara, 40; porteros de sala, 40; barrenderos de cámara, 24; porteros de salón, 20; guardajoyas, 40;
moços de retrete, 40; furriela, 20: 714 reales. Por
la contra plana: 714 reales; tapicería, 20; trompeta española, 20; trompeta italiana, 20; pifano
y tambor español, 20; pifano y tambor italiano,
20; atabaleros, 20; porteros de cadena, 40; lacayos, 40; cocheros, 40; cobachuela, 120; lacayos del
señor mayordomo mayor, 20; lacayos del mayordomo de semana, 20: 1114 reales de plata nueva.
Los 1114 reales de plata nueva son 27 doblones y
34 reales de plata nueva.

De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.

A los porteros y alguaciles del Consejo de Aragón,
240 reales de plata nueva; al barrendero del
Consejo de Aragón, 15; lacayos y cocheros de don
Antonio Ubilla, secretario del despacho universal, 60; lacayos y cocheros del señor cardenal, 120;
lacayos y cocheros del señor presidente de Castilla,
60; lacayos y cocheros del señor duque de Sessa,
120; al portero del señor duque de Montalto, presidente del Consejo de Aragón, 60: 675 reales de
plata nueva; lacayos y cocheros de dicho señor presidente, 120; en Çaragoza, a los porteros de la Deputación, 120; por pintar y poner las armas del
Principado a la puerta de cassa, 489; por el refresco se dió a los señores que acompañaron y favorecieron la embaxada, 2200; por la comida se dió
el día de la embaxada, 3296 1/2; por el balcón se
tomó en la calle Mayor para el día de la entrada
de su magestad, 1020; por el refresco se dió aquella misma tarde y por colgar y pintar el balcón y
llevar y bolver los trastos necesarios, 297 3/4; por lo
que se gastó en treinta achas las tres noches de las
luminarias que huvo por la entrada pública de su
magestad poniendo en los 5 balcones que áy en la
casa dos achas en cada uno, y por poner 4 acheras
nuevas y acomodar lo demás, que ya avía en los
balcones, 960; a la estafeta porque aparten las
cartas y las den el viernes, 120; por el balcón que se
á tomado para la fiesta de toros en la plaza del
Retiro que se pagó desde luego por asegurar el que
no faltasse 12 doblones que es la tassa que se á
puesto: 9298 1/4. Por la contra plana: 9298 1/4; a
todos los demás balcones del primer alto, 720; por
el refresco dispuesto para dicho día, 300: 10318 1/4
reales de plata nueva.

448a
Con muchíssimo gusto recibimos en cartas de vuestra señoría y del doctor don Buenaventura de Lanuza de 21 del corriente el acuerdo que han tomado el canónigo Romaguera y assessores de la
Diputación que, no obstante las palabras restrictivas del testamento del señor don Diego Rebolledo, deven darse a vuestra señoría por razón del officio de diputado las distribuciones de la bolsa
canonical. Y con aplauso común hemos resuelto de
que se le paguen a vuestra señoría y que el apuntador saque cada mes la pólissa y la entregue a vuestra señoría o a quién vuestra señoría ordenase.
Deseamos semejantes y otras muchas ocasiones en
que pueda nuestro affecto emplearse en quanto sea
del maior gusto de vuestra señoría, a quien guarde Dios muchos años como deseamos. De esta aula
capitular de Tarragona, y abril 25 de 1701.
Beso la mano de vuestra señoría sus mayores servidores. Los canónigos y cabildo de la Santa Metropolitana Iglesia de Tarragona, primada de las Españas. Doctor Juan Macip, canónigo. Thomas Coma,
canónigo. Francisco Folch, notario y secretario.
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450b
Relación de los gastos extraordinarios que se án hecho por qüenta del muy illustre y fidelíssimo consistorio de la Diputación al principado de Cataluña.
a. carta reial intercalada entre els folis 760v-761r del trienni
1698-1701.
b. relació intercalada entre els folis 762v-763r del trienni
1698-1701.

1840

Importan los 10318 reales y 1/4 de vellón 171 doblones y 58 reales y 1/4 de vellón. Y saquen de las
propinas de la casa real, importa 27 doblones y 34
reales de plata nueva, los 34 reales de plata nueva
harán 51 reales de vellón: 198 doblones 105 reales.

lugar de diputado real ciudadano. Y para que se
pueda proponer en la ynsiculazión viniente no
benga minuta y sujeta a alguna nulidad, participo a vuestra merced esta notizia para que la
pueda dar a ese illustríssimo consistorio, suplicándole me mande muchas cosas de su servizio en que
pueda acreditar mi buena y sigura boluntad. Y a
Nuestro Señor que le guarde muchos años. Madrid, y henero 15 de 1701.

Por manera que estiman y montan todas estas
partidas 199 doblones y 45 reales de vellón. Don
Juan Gensana.
Por ser estos los gastos extraordinarios en que seán
distribuído estos 200 doblones que se remitieron,
quedando qüenta a parte de otros que se án ofrecido y van [...] con el curso de la embaxada, todos
por qüenta del General del principado de Cataluña, lo firmo hallándome embaxador del dicho
Principado oy día 23 de abril de 1701.

Beso la mano de vuestra merced. Su mejor servidor. Don Francisco Comes.

Don Joseph de Agulló y Pinós.
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Molt il·lustre y fidelíssim señor.
A Valero Riol, guarde Dios muchos años, administrador de la tabla del General de Calazeyte.
Señor mío, por las leyes de este reyno pueden todos
los que tienen dignidades, fuera del con rentas
acá, sacar los frutos dezimales sin pagar drechos
adverando mediante juramento que los llevan
para su abasto y pagamento de su misma dignidad, sin embargo de la veda. Y haviendo tenido
noticia que vuestra merced ponía reparo, el hospitalero de Tortosa ha recurrido a los illustríssimos
señores diputados para que den providensia,
quienes me han llamado para esto y, obedeciendo
su orden, tengo ejercicio antes de aora, y prevenido al sobrecojedor para que vuestra merced no pusiesse enbarazo y pudiesse dar los albarenes con las
circunstancias que digo arriva y repito assí de
nuebo deviendo asigurar que de despacharlos assí
ni por parte de los señores deputados ni mi principal tendrá vuestra merced el menor disgusto, antes bién se darán por servidos de cumplir con esta
obligación muy conforme a los establecimientos,
fueros y actos de Corte. Que es quanto por ahora se
ofreze decir a vuestra merced, a cuya obediencia
quedo, deseandole Dios muchos años. Zaragoza, y
mayo 3 de 1701.

Encontinent rebuda la de vostra señoria dels 27
del passat, he executat lo que vostra señoria me
ordenà, revocant lo procurador fiscal que tenia
enomenat per a la funcció de la execucció de
Amposta, per haver aparegut a est concsitori no
es podia passar a fer la execució mentres no fos
ab assistència del procurador fiscal. Se féu dita
execució lo dia de dilluns que contàvem 25 y se
li trobà en casa sols alguns trastes de poca monta. Y per dita causa se passà a inventariar-li los
béns immobles, com són una casa y dos heretats, que és quant se·m offereix dir a vostra señoria, a qui Déu Nostre Señor guarde. Tortosa,
y maig 1 de 1701.
Son mayor servidor de vostra señoria fidelíssima
que sa mà besa. Gerònim de Pinyana y Galvany,
diputat local de Tortosa y sa col·lecta.
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Beso la mano de vuestra merced. Su mayor servidor, Sebastián Lavalza. Ita est don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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454a

455b
Die quinta mensis februarii, anno a Nativitate
Domini Millesimo septingentesimo primo, Barchinone.

Señor mío, por haverme su magestad conzedido
privilegio de nobleza zerca de dos años ha, vaca el

Ego, dompnus Josephus de Geners et Melich, Barchinone populatus, obtinens officium coadjutoris
primi rationalis domus Deputationis Generalis
presentis principatus Cathaloniae, dicto nomine,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, etcetera, itaquod vos nobilem dominum dompnum Hieronymum de Generes, Barchinone populatum, patrem meum, et dominam
dompnam Mariam Theresiam de Generes et Melich, matrem meam, presentes et magnificum Jo-

a. carta intercalada entre els folis 768v-769r del trienni
1698-1701.
b. carta intercalada entre els folis 768v-769r del trienni
1698-1701.

a. carta intercalada entre els folis 768v-769r del trienni
1698-1701.
b. procura intercalada entre els folis 777v-778r del trienni
1698-1701.

453b
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Parrella, donzell, y don Plàcido de Copons,
doctors en drets y jutges extrets per la causa de
suplicació que devant sas señorias se aporta a
instància de Francisco Texidor, burgès de Perpiñà, procurador de Joseph Tarau, tauler, de la
vila de Mataró, contra Jaume Badia, y a quiscun
de ells a solas, que si tenen algun dubte per la
declaració de dita causa de suplicació ab la major brevedat possible lo donen en escrits a dit
Texidor en dit nom e o bé si acàs no·n tenen
ningun, ne fassan relació a sas señorias. En fe de
las quals cosas, fas la present certificatòria. De la
escrivania major, de la casa de la Deputació.
Barcelona, y maig XVIII de MDCCI.

sephum Cata et Bertran, civem honoratum Barchinone, ac Josephum Franciscum Fontana,
scriptorem, Barchinone degenetem, licet absentes
et alterum vestrum insolidum. Ita quod primitus, etcetera, ad videlicet pro me et nomine meo
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti
Generalis Cathaloniae, qui nunc sunt et tempore
fuerint, semel et pluries, comparendum dicendumque meum officium coadjutoris primi rationalis jamdicti Generalis in manu et posse dictorum dominorum deputatorum ac auditorum
computorum in favorem personae seu personarum vobis dictis procuratoribus meis constitutis et
cuilibet vestrum benevisae aut benevisarum et per
vos ipsos procuratores meos constitutos et quemlibet vestrum nominadae seu designandae aut nominandarum seu designandarum, semel et pluries renunciandum et eam se eas in dicto officio
provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actum curiae, usum, practicam et stilum ac observantiam dicti Generalis et
renuntiationem seu renuntiationes hujusmodi
admitti petendum, instandum et suplicandum et
de hisquecumque instrumenta utilia et necessaria et quomodolibet oportuna faciendum et firmandum seu fieri faciendum et instandum, et
pro his quscumque suplicationes tam verbo quam
in scriptis dandum, offerendum et presentandum
et demum ac generaliter, etcetera, promittere,
habere ratta, etcetera, et non revocare, etcetera,
et quia sum minor viginti quinque annis major
vero viginti annis, renunciando propterea beneficia meae minoris aetatis facilitatis et ignorantiae et medio juramento promitto contra predicta non facere nec venire ratione dictae meae
minoris aetatis nec aliquavis causa seu ratione, et
cetera.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la deliberació per vostra señoria fidelíssima
feta y vist lo contengut y expressat en aquella,
diuhen y fan relació a vostra señoria fidelíssima
los doctors baix firmants, unànimes y conformes, de que haurà cosa de un any, poc més o
menos, que havent oÿdes les informacions dels
advocats de la causa que menciona la dita deliberació y ab ellas obertas las difficultats de una y
altra de las parts se donaren los dubtes a quiscuna de ellas que aleshoras se offeriren, sobra los
quals se ha passat escriurer en dret per uns y altres dels col·litigants, per los quals dubtes donats, com y també per tot lo demés resultant del
procés se ha novament fet informe a las parts.
Axí que, per ara, no se offereixen altres dubtes
més que alashoras donats. Però si ab las novas
informacions fahedoras se obran altras difficultats més que las donadas en ditas primeras informacions, se participaran també com és nostre
propri offici en la subjecta matèria. Que és
quant se’ns offereix dir a vostra señoria fidelíssima. De casa y mars 20 de 1701.

Testes sunt Felicius Duran, dolearius, civis Barchinone, et Leandrus Arbos, de familia dictis de
Generes.
In praemissis alieno calamo scriptis fidem ego
Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus Barchinone, hic me subscribo de meum solitum appono sig+num.

Doctor Jaume Balart. Doctor Fortunat de Parrella y Archs. Don Plàcido de Copons.
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Molt il·lustre y fidelissim señor.

774
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Certifich y fas fe jo, baix firmant, com lo dia
present y avall escrit los molt il·lustres y fidelíssims señors deputats han deliberat que sia ordenat als magnífichs Jaume Balart, Fortunat de

Obtemperant los infrascrits a un manament de
part de vostra señoria fidelíssima en força de deliberació feta a 2 del corrent despedit y presentat a esta part, en y ab lo qual se’ns diu y mana
fassam relació a cerca si lo tomo tercer de Decisions, compost per lo noble don Miquel de Calderó, del consell de sa magestat y son regent la

a. certificatòria intercalada entre els folis 773v-774r del
trienni 1698-1701.

a. relació intercalada entre els folis 773v-774r del trienni
1698-1701.
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real cancellaria del present Principat, imprès per
Rafel Figueró, estamper de vostra señoria fidelíssima, és estat imprès sí y conforme lo pactat
en lo acte de conveni de la impressió de aquell,
y que dita relació fèssem mitjensant jurament. Y
haguda consideració a la primera que a cerca las
ditas cosas fèrem als 12 de abril proppassats y
havent novament rahó de las circunstàncias poderadas per dit Figueró en la súplica per ell a
vostra señoria fidelíssima presentada, mencionada en dit manament y deliberació, per ço, obtemperant al dit mandato, fem a vostra señoria
fidelíssima segona relació en la forma següent:
és a saber, que havent vist y attentament mirat y
regonegut lo tercer tomo de Decisions de don
Miquel de Cortiada, que ab lo acte de ajust o
conveni se expressà per modelo, y axí mateix los
pactes mencionats en dit acte per dit Figueró a
vostra señoria fidelíssima firmats, y també la
promesa relació per nosaltres a vostra señoria fidelíssima en dit dia 22 de abril feta, estam y perseveram en tot y per tot a intel·ligència y explicació a aquella diem lo mateix tenim referit en
ella, és a saber, que si se ha de estar y attèndrer
al literal de dit acte que conté haver de imprimer dit Figueró lo dit tercer tomo de Calderó
de lletra atanàsia, havent de ser quiscuna plana
de la mateixa amplària y llargària, que és lo tercer tomo de Cortiada, sens expressió alguna de
líneas, sinó attanent a la pura llargària y amplària del de Cortiada, se trobaria, com se troba,
no ajustar-se dit Figueró a aquell, y per consegüent faltar lo que ja tenim referit a vostra señoria fidelíssima en dita primera relació. Y si se ha
de attèndrer al substancial de la matèria e o coteig del tomo de Cortiada, que se expressa en
dit acte de conveni per modelo, diem lo mateix
conté la nostra dita relació, y lo que presum y
pretén dit Figueró y dita sa súplica, havíam callat y omitit a vostra señoria fidelíssima, és a saber, haver cumplert dit Figueró, perquè encara
que és veritat que, cotejada y combinada la dita
nova impressió de dit tercer tomo de Calderó
ab lo tomo tercer de las Decisions de Cortiada,
al faltar un poch de la amplària, emperò, tenint
lo novament imprès una línea més que lo de
Cortiada, venia a queda, com queda, igual. Y
per consegüent, no haver-se ocasionat perjudici
algú a vostra señoria fidelíssima per igualar-se
com se iguala la lletra de un y altre de dits tomos en lo cos y conforman-se ab lo formal de la
matèria, attesa la sobredita combinació. Y en
quant al deduhït y al·legat per dit Figueró en lo
restant y fi de dita súplica, pretenent podia fundamentar algun aument de fulls per ser los índex generals del tomo de Cortiada de test y los
de Caldarò de atanàsia, lletra menor que aquella, se respon que respecte lo referit en dit conveni, no podia ni se pot pretèndrer-se tal cosa,
com se comprengan dits índex generals en lo

substancial del tomo, sí, emperò, attenent-se al
coteig del model·lo del tomo de Cortiada referit, que alashoras la minoria de la lletra de atanàsia respecte a la de test podria un tant fundar la
pretenció. Est és nostre sentir, lo qual per lo jurament tenim prestat. Certificam a vostra señoria fidelíssima, en Barcelona vens als 24 de maig
de 1701.
Jaume Súria, estamper. Martí Gilabert, estamper.
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Ab la present fas fe jo Domingo Soler Moner,
per las auctoritats apostòlica y real y del reverend senyor bisbe de Vich notari públich y dels
negocis de la deputació local de la ciutat y
col·lecta de Vich escrivà baixescrit, com ab acte
rebut en mon poder als tres del present y corrent mes de maig lo reverent Sagimon Mas,
prevere en la seu de Vich, beneficiat y lo trienni
corrent deputat local de la ciutat y stació de
Vich, firmà lo acte de preu fet de las obras necessàrias tocants al offici de mestre de casas fahedores en las casas del General de la present
ciutat de Vich, com tengudas en lo cartell o tabba per mi dit y avallescrit notari, a instància de
dit senyor deputat local sobreditas obras fet y
expedit a Francesch Vegaria, major de dias,
mestre de casas, ciutadà de Vich, per la quantitat de cent vuytanta-nou lliuras, deu sous barcelonesos, com a oferint fer per menor preu y tenint lliurat al encant públich per dita quantitat
de cent vuytanta-nou lliures, deu sous barcelonesos; segon féu relació de aver-la·y lliurat per
dita quantitat Joan Pujol corredor de coll ciutadà de Vich de manament y a instància de dit
senyor deputat local com apar de dita relació ab
altre acte rebut en mon poder als vint-y-quatre
del mes de abril proppassat lo qual acte de preu
fet acceptà lo dit Francesch Vegaria, major de
dias; y prometé fer y fabricar las ditas obras en
ditas casas del General sí y del modo se conté en
dita tabba per lo sobredit preu de cent vuytanta-nou lliures, deu sous, y per major seguretat
de ditas cosas ne donà en fermansa lo càrrech
ab Antoni Domènech també mestre de casas,
ciutadà de Vich lo qual acceptà lo càrrech de
dita fermança y se obligaren los dos ab totas
obligacions y renunciacions stiladas y ab jurament llargament. Y també com ab altre acte en
mon poder rebut dit dia de tres del present y
corrent mes de maig dit reverent senyor Sagimon Mas, deputat local predit, féu y firmà lo
a. certificatòria intercalada entre els folis 779v-780r del
trienni 1698-1701.
b. a Antoni ... acceptà, intercalat al final del document.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

«Aquesta és la forma de les corredures e de la
reva. En nom de Jesuchrist, com sia certa cosa

que l’ayn de mil e dos-cents sinquanta-hu el
mesa de febrer fos ordenat per los prohòmens
de la ciutat de Barcelona ab assentiment de
mercaders, d’ostalers e de corredors, e ab atorgament del veguer en qual manera de les corredures e de la reva deguessen donar e en qual
manera los corredors se deguessen capdelar, e
per ço cor en aquell temps fos fet l’ordonament
con pagàs hom de moneda doblench, e ara sia
moneda perpetual de teern, e fos alcunes vegades contrast entre·ls mercaders, els hostalers, els
corredors quant se devia donar d’aquesta moneda de Barcelona perpetual de teern de corredures e de reva, per açò en Baranguer Adarro,
en Jacme Eymerich e A. Lul, concellers de la
dita ciutat en l’ayn de mil dos-cents sexanta-hu,
el mes de juny, ab concell e ab volentat d’en
Guillem Durfort, veguer en Barcelona, e dels
prohòmens de Barcelona e del comunal e de
mercaders e d’ostalers e de corredors a mager
declarament e a més profit dels mercaders e dels
corredors e de la ciutat, e a nuls cessar tot afrau
e tot engan dixeren e ordenaren ab volentat del
dit veguer en axí que tot corredor jur en poder
del veguer. En ans que entre ne ús del offici que
sie leal e vertader e secret e no sia mercader de
nuylla mercaderia de què ell sia corredor ne el
ne muyller ne companyia sua ne aja part ab lo
comprador ne ab lo venedor estant en lo offici
ne fassa mercat per amistat de nuyl hom ne per
parentesch, o nan-sa un hom que an altre ne
pus tart per enamistat, más a aquel qui més hi
darà // s.n.v // en la cosa sia home sia fembra es
guarda los corredors en lur lealtat lo comprador
també d’onors con d’altres avers si diu per veritat neb per cor d’atendre ço que promet, per tal
que no·y pusca aver cuberta ne frau, e nuyl corredor d’onors ne de nuyls altres avers no gos
metre prevenda d’onors ne en nuyls altres avers,
sino ó ha de bocha del comprador e nuyl corredor no pusque aver companyia ab corredors
más tantsolament ab lo companyon, e si’l corredor o son company no ha menat lo mercat e
dón diner deu, neguns altres corredors qui vengan sobre·l mercat a fer no prenen part en les
corredures más cascun corredor per si o ab son
company no per cas son menat axí com pusque.
Ítem que no prenen servey de la una part ni de
la altra del comprador ne del venedor, estàn en
lo ofici de les corredures e per rahó dels ordonaments e dels altres que hom llur menerà per observança tenir part lo sagrament, donen bones
fermançes per C morabatins o per més o per
menys, segons que la condició serà del offici del
dit corredor aquels qui ja són jurats e assegurats, que·l veguer los se faça venir noveyllament
e rebre lur sagrament e donar tota la forma es-

a. tres certificatòries intercalades entre els folis 780v-781r del
trienni 1698-1701.

a. mes de, intercalat al final del document.
b. ne per cor, interlineat al final del document.

acte de preu fet de las obras necessàrias tocants
al offici de mestre fuster fahedores en las casas
del General també contengudes en altre cartell
o tabba per mi dit y avall notari a instància de
dit senyor deputat local, sobre ditas obras fet y
expedit a Pere Joan Picó, mestre fuster, ciutadà
de Vich per la quantitat de cent y deu lliures
barceloneses com a oferint fer per menos que
ningú altre y tenint lliurat al encant públich segons féu relació de aver-lo·y lliurat per dita
quantitat dit Joan Pujol, corredor de coll de
manament y a instància de dit senyor deputat
local, com apar de dita relació ab altre acte rebut en mon poder dit dia de vint-y-quatre de
abril proppassat. Lo qual acte de preu fet de ditas obras necessàries tocants al dit offici de mestre fuster acceptà lo dit Pere Joan Picó y prometé fer-las y fabricar-las en ditas casas sí y del
modo se conté en dita tabba y per la sobredita
quantitat de //1v // cent y deu lliuras barcelonesas y per major seguretat de ditas cosas ne donà
en fermança a Narcís Garí, també mestre fuster
ciutadà de Vich, lo qual acceptà lo càrrech de
dita fermança y se obligaren los dos ab totas
obligacions y renunciacions stiladas llargament
y ab jurament, com estas y altres cosas més llargament són de vèurer en dits actes, renunciant
lo preu fet a hont se són fets.
Et ut praemissis proprio calamo scripto in juditio,
et cetera, ab omnibus fides indubio ego idem Dominicus Soler Moner, apostolica et regia ac reverendi domini Vicensis episcopi auctoritatibus
notarius publicus Vicensis et negotiorum deputationis localis civitatis et stationis Vicensis scriba
hic me subscribo et quo utor meum appono
si+gnum hac die XII maii MDCCI. Ita approbat
notarius supradictus manu propria.
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Certifich y fas fe jo Francisco Cortès, notari públich de Barcelona escrivà major y secretari de la
casa y Consell de la present ciutat de Barcelona
baixfirmat, com en un libre intitulat Codex antiqus privilegiorum ab cubertas de fusta y cuyro
teny(i)t de verd ab quatre gafets de llautó, escrit
en full de pregamí, recòndit y custodit entre altres en un dels ermaris de la Escrivania Major de
la casa de dita present ciutat y en fòleo CLXX se
troba descrita y continuada una escriptura del
thenor següent:
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crit en pregamí a cascú, e que d’aquí enant usen
axí con hom lur darà escrit e no d’altra guisa per
lo sagrament que fet auran. Ítem que·ls ostalers
prenen la dita forma escrita cascú e iuren que
usen d’aquels ordonaments en lo offici de la
reva e d’altra guisa no, e aço dien e ordonen
que els corredors dels honors sien dos companyons e que la hu sàpia lo mercat del altre; e ço
que·l corredor trobarà sàpia o lo companyon si
és veritat en ans que ó diguen al venador ne al
comprador, e totavie al mercat a fer e al senyal a
donar sien amdós los companyons ensems los
quals prenen per lo mercat que auran fet del venedor de preu de cent morabatins, mig morabatí e altre mig morabatí del comprador; e si la
honor serà fora la ciutat tan luyn que·l corredor
n’aia a logar bèsties ne fes mession, que li sie retuda part les corredures en la quala mession
meta // s.n.r // la meytat lo comprador e l’altre
meytat lo venedor, sia que la venda·s faça o sia
que no venga a acabament; e si la venda serà de
cent morabatins ensús prenen de corredures per
aquela rahó damuntdita e a·y també de cent
morabatins eniús, per aquela rahó en lexa prenen de corredures, e si la venda se fa a diners de
preu de mil sous prena lo corredor del venedor
sinch sous e altres sinch sous de comprador; e
si·l preu serà més a diners prenen per aquela
rahó e lexa e si la onor se vendrà de preu de cent
sous prenen los corredors diuyt diners del comprador e duyt del venedor; e si·s vendrà doscents sous el comprador prenen dos sous eb dos
sous del venedor e de tres-cents sous prenen
dos sous e mig del comprador e dos sous y mig
del venedor ec de quatre-cents sous, tres sous
del comprador e tres sous del venedor; e si la
venda pujarà d’aquí amunt tro a mil sous prenen sis diners per centenar de sou del comprador e altres sis del venedor; e si la venda serà a
més o a menys prenen segons la rahon demontdita; e quant lo mercat e les cartes sien fetas e la
pocession liurada e sia tot acabat, sien pagats los
corredors e no en ans. Ítem ordenen que·ls corredors qui fan los establiments que prenen de
corredures per cascun morabatin sensal, si serà
de sinch morabatins enjús, dotse diners del estabilidor e dotse diners del acaptador; e si serà de
sinch morabatins ensús prenen per cascun morabatí sis diners del estabilidor e sis diners del
acaptador, e de les entrades sia poch o molt no
prenen re, ne·s paguen de les corredures tro les
cartes e tot ço que fa al estabiliment sia acabat; e
si per rahó dels estabiliments mena om los corredors mena om més a amunt del Puig d’Aguilar o del Clot o de Sans, que li desfassen les messions l’establidor e l’acaptador mig per mig; e si
a. qual, intercalat al final del document.
b. e dos sous ... prenen dos sous e, intercalat al final del document.
c. a continuació ratllat, si la venda pujarà d’aquí.
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no ve a acabament desfasse-li les messions cel
per qui romendrà lo dit establiment. Ítem los
corredors dels avers e de les mercaderias e dels
cambis prenen per corredures, axí con dejús és
ordenat e escrit, e les revas sien axí pagades con
axí dejús és escrit e no d’altra guisa; e negú corredor no prena les // s.n.v // corredures tro l’aver
sia passat o deliurat, e sa paga de liurade o assignade al venedor. Ítem que·l comprador don la
reva al senyor o a la dona del alberch, e que·l corredor no la gos pendre. Primerament carga de
pebra e de gingebre, de lacha, d’ensens, de
breyl, de nous, de xarch, de cubebes salvatges,
de sitóval, de sucre prenen los corredors per corredures per cascuna carga vuyt diners del comprador e altres vuyt diners del venedor, e per
cascuna carga d’aquests avers setse diners de
tern. Ítem indi de baga del lo centenar vuyt diners de corredures del comprador e altres vuyt
diners del venedor e vuyt diners de reva. Ítem
indi de golf lo centenar sis diners de corredures
del comprador e altres sis del venedor, e sis diners de reva. Ítem centenar de màstech e centenar de disgregant sis diners de corredures del
comprador e altres sis diners del venedor, e sis
diners de reva. Ítem centenar d’argent viu e de
vermylló sis diners del comprador e sis del venedor, e vuyt diners de reva. Ítem carga de grana
setse diners de corredures del comprador e altres setse diners del venedor, e devuyt diners per
reva. Ítem safrà la liura una meaylla de corredures del venedor e una meayla de reva. Ítem nous
noscadas, griofle, cardemoni, galengar, massi,
cubebes, pebre lonch, lignola, riubarber e tota
altra especiària qui·s vene a liuras la liura una
meaylla de corredures del comprador e altre
meaylla del venedor, e meaylla de reva. Ítem liura de seda una meaylla de corredures del comprador e meaylla del venedor, e un diner de
reva. Ítem cotó maper e filat sis diners de corredures del comprador e altres sis del venedor, e
sis diners de reva. Ítem centenar de noxadre sis
diners de corredures del comprador e altres sis
diners del venedor e sis diners de reva. Ítem
centenar d’alum d’Alap, de Turnise e de Bugia
e de mena nova e suqrey sis diners de corredures del comprador e altres sis diners del venedor, e sis de reva. Ítem centenar d’alum de Bolcani una meaylla de corredures del comprador e
altre meaylla del venedor, e una meaylla de reva.
Ítem carga de regalícia tres diners de corredures
del comprador e tres del venedor, e tres diners
de reva. Ítem centenar de cadars sis diners de
corredures del comprador e sis diners del venedor, e sis diners de reva. Ítem carga de cera sis
diners de corredures del comprador e sis diners
del venedor, e sis diners de reva. Ítem carga de
comí e de comí d’ovae quatre diners de corredures del comprador e //s.n.r // quatre diners del
venedor, e quatre diners de reva. Ítem centenar

[ 1701 ]

[ 1701 ]

de coure e d’estayn un diner de corredures del
comprador e altre diner del venedor, e un diner
de reva. Ítem carga de lin sis diners de corredures del comprador e altre diner del venedor, e
sis diners de reva. Ítem centenar de lana un diner de corredures del comprador e altre diner
del venedor, e un diner de reva. Ítem rol de tena
o centenar una meaylla de corredures del comprador, e altre meaylla de reva. Ítem carga de
glasa sis diners de corredures del comprador e
altres sis diners del venedor, e sis diners de reva.
Ítem centenar d’ortxela un diner de corredures
del comprador e altre diner del venedor, e un
diner de reva. Ítem centenar d’orpiment quatre
diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e quatre diners de reva. Ítem
un centenar de vuchines sis diners de corredures
del comprador e altres sis diners venedor, e sis
diners de reva. Ítem centenar de magalufs quatre diners de corredures del comprador e altres
quatre diners de reva. Ítem dotsena de multunines un diner de corredures del comprador e altre diner del venedor, e un diner de reva. Ítem
un fart de deu cuyrs de bous quatre diners de
corredures del comprador e altres quatre diners
del venedor, e quatre diners de reva. Ítem carga
de ris tres diners de corredures del comprador e
tres diners del venedor, e tres diners de reva.
Ítem carga damenlons quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e quatre diners de reva. Ítem lo centenar de
dàtils dos diners de corredures del comprador e
dos diners del venedor, e dos diners de reva.
Ítem la carga d’aluena e d’erba colera quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e quatre diners de reva. Ítem
sosa e sofra e ferre lo centenar, una meaylla de
corredures del comprador e altre meala del venedor, e una meala de reva. Ítem lo centenar de
eleda e de mel una meala de corredures del
comprador e altre meala del venedor, e una meala de reva. Ítem lo centenar de fustet un diner
de corredures del comprador e altre diner del
venedor, ea un diner de reva. Ítem lo quintar
d’oli de linós dos diners de corredures del comprador e dos diners del venedor, e dos diners de
reva. Ítem jara d’oli e de tuyina una meaylla de
corredures del comprador e altre meala del venedor, e una meala de reva. Ítem la carga de la
gala sis diners de corredures del comprador e sis
diners del venedor, // s.n.v // e sis diners de reva
e no·s deja triar ne donar pus sia aytal con la
mostra. Ítem lo quintar del plom una mealla de
corredures del comprador e altre maylla del venedor, e una mealla de reva. Ítem lo centenar
d’alcofol una puyesa de corredures del comprador altra puyesa del venedor, e una puyesa de
reva. Ítem un centenar d’aynines dos diners de
a. e un diner, interlineat al final del document.
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corredures del comprador e dos diners del venedor, e dos diners de reva. Ítem pena de conils
un diner de corredures del comprador e un diner del venedor, e un diner de reva. Ítem gamatxes de cunils una meaylla de corredures del
comprador e meaylla del venedor e meaylla de
reva si·s venen albench. Ítem lo vestir dels conils
un diner de corredures del comprador e un diner del venedor, e un diner de reva. Ítem lo
centenar dels cabrits un diner de corredures del
comprador e un diner del venedor, e un diner
de reva. Ítem lo centenar de daynatels dos diners de corredures del comprador e dos diners
del venedor, e dos diners de reva. Ítem lo centenar de peyls dels lops quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor,
e quatre diners de reva. Ítem lo centenar de
peyls del vayres sis diners de corredures del
comprador e sis diners del venedor, e sis diners
de reva. Ítem totas altres peyls de salvaÿna lo
centenar sis diners de corredures del comprador
e sis diners del venedor, e sis diners de reva.
Ítem lo centenar de las peyls de rols quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e sis diners de reva. Ítem la
dotsena dels erminis e de ventresques de lúdrias
dos diners de correduras del comprador e dos
diners del venedor, e no do reva. Ítem una peil
de lúdria una meala de correduras del comprador e altra meala del venedor, e no do reva pus
sia una sola. Ítem dotsena de les goles de lúdries
dos diners de corredures del comprador e dos
diners del venedor, e no do reva. Ítem una peyl
de veyl marí un diner de corredures del comprador e un diner del venedor, e no do reva. Ítem
una bala de sinquanta pesas sis diners de correduras del comprador e sis diners del venedor, e
dotsa diners de reva. Ítem centenar de pesas de
mòbils vuyt diners de corredures del comprador
e vuyt diners del venedor, e setse diners de reva.
Ítem la pesa dels matzs // s.n.r // e dels motellets
una meala de corredures del comprador e una
meala del venedor, e una meala de reva. Ítem
centenar de fil de càynem un diner de corredures del comprador e un diner del venedor, e una
diner de reva. Ítem centenar d’estopa un diner
de corredures del comprador e altre diner del
venedor, e un diner de reva. Ítem flassadas cascuna una meaylla de corredures del comprador
e altra meala del venedor, e meala de reva. Ítem
tot drap vermeyl de grana vuyt diners de corredures del comprador e vuyt diners del venedor,
e setse diners de reva. Ítem tot drap tint de
Flandres e Estamforts e bifes d’Aras e bifes de
Paris, e de Sent Danís e de l’enemich e draps
d’Anglaterra, la pesa quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor,
e vuyt diners de reva. Ítem la pesa de drap d’Axaló e de Pnims e de Sen Tumer e tota altra draperia semblant d’aquesta quatre diners de cor-

redures del comprador, e altres quatre diners
del venedor e set diners de reva. Ítem una pesa
de capa de caparés tres diners de corredures del
comprador e tres diners del venedor, e tres diners de reva. Ítem la pesa de les valencines de
Bruydes quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e sis diners
de reva. Ítem la pesa del drap de Narbona o de
Muntoliu o drap qui no aja menys de deu canes
tres diners de corredures del comprador e tres
diners del venedor, e tres diners de reva. Ítem la
pesa de drap de Besers o d’altre loch qui aje més
de deu canas, quatre diners de corredures del
comprador e quatre diners del venedor, e sis diners de reva. Ítem berraga de Luers dos diners
de corredures del comprador e dos diners del
venedor, e quatre diners de reva. Ítem pesa de
tot drap de Leyda e de Sent Daniel, e de Vals e
de València e altres draps qui sien d’aquest loch,
quatre diners de corredures del comprador e
quatre diners del venedor, e dos diners de reva.
Ítem posts de sendats dobles de Lucha dotse diners de corredures del comprador e dotse diners
del venedor, e setse diners de reva. Ítem post de
cendats e reforsats e plans //s.n.v // vuyt diners de
corredures del comprador e vuyt diners del venedor, e dotse diners de reva. Ítem porpra o
cendat d’oltramar o d’Espanya o camelot o tot
altre drap d’aquest semblant, tres diners de corredures del comprador e tres diners del venedor, e si·s ven en casa quatre diners de reva e si·s
ven fores casa no res de reva. Ítem pesa de bagadels o de canons o d’altre drap semblant d’aquest, si·s ven en casa una meala de corredures
del comprador e altre meala del venedor e meala de reva, e si·s porta per ciutat dos diners la
pesa del venedor, e no do res lo comprador ne
reves ne corredures. Ítem anap d’argent sia gran
o poch blanch o daurat pus sia a quatre diners
de corredures del comprador e altres quatre del
venedor, e no do reva. Ítem tota copa cobertada
do corredures per dos anaps. Ítem tasses d’argent escudeles tayllades e tota altra obra d’argent qui·s port per ciutat dos diners per march
del venedor e no do res lo comprador, e no do
reva. Ítem argent en pesa e tot altre cambi d’argent qui·s vene per lo corredor un diner de corredures per march del venedor, e res lo comprador. Ítem unas de perles tres diners de
corredures del venedor solament. Ítem march
de payola e tot altre cambi d’or per libra diners
una meala del venedor e no do res el comprador, e no do reva. Ítem tots diners qui per mà
de corredor se fassen prestar per pagar a Montpestlers o en altre lloch cent libras dotse diners
de corredures del prestador e dotse diners del
menlevador, e si són més o més los diners per
aquela rahon. Ítem tot centenar de libras de
qualque moneda pus se vene per mà de corredor per corredures sis diners del comprador e sis
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diners del venedor e d’altre cambi que no sia escrit per aquela rahó. Ítem corredor qui fassa
mercat de naus o de leyns o de barques a vendre
per cada libra meala de corredures del comprador e altra meayla del venedor, e si encanta en
públich encant naus o leyns o barques que·s
prena // s.n.r // del venedor un diner per libra e
no re del comprador. Ítem corredor qui fassa
menat de nòlit de naus o de leyns o de barques
per cascuna libra una meala del comprador e altre meala del venedor. Ítem corredor de robes
d’alberch en plasa o en alberchs, si·l encant
munta de deu libras ensús, per cada liura dos diners del venedor e no pach res lo comprador e
sinó munta cor deu libras o de deu libras enjús
per cada liura tres diners, e no prena re del comprador. Ítem sarraý o sarraÿna qui·s corre per
ciutat dotse diners de corredures del comprador
e dotse diners del venedor e no do reva lo comprador, però si·s ven en l’ostal pac dotse diners
de reva lo venedor al hoste. Ítem sarraý o sarraÿna qui·s vena en alberch vuyt diners de corredures del comprador e altres vuyt diners del venedor o dotsa diners de reva. Ítem esporta de figas
una meayla de correduras del comprador e una
meala del venedor, e una meala de reva. Ítem
centenar d’atzebib una meala de corredures del
comprador e altre meala del venedor, e una meala de reva. Ítem esporta de sardina una meala
de corredures del comprador e altra meala de
venedor, e una meala de reva. Ítem córdova
blanch la dotsena un diner de corredures lo
comprador e altre diner del venedor, e un diner
de reva. Ítem la dotsena de moltons adobats un
diner de corredures del comprador e altre diner
del venedor, e un diner de reva. Ítem la mà del
córdova vermel dos diners de corredures del
comprador e dos diners del venedor, e si·s ven
en l’alberch dos diners de reva. Ítem caxa de paper vuyt diners de corredures del comprador e
vuyt diners del venedor, e dotse diners de reva.
Ítem fustanís de un cap tro a sis caps un diner de
corredures del venedor de la plasa e de qui
amunt una meala la pesa el comprador no do
corredures ne reva. Ítem tot drap de lana o de li
o de cànem que·s vena ab aguló la dotsena de
les canes una // s.n.v // meala de corredures del
comprador e altre meala del venedor si·s ven a
alberch e una meala de reva. Ítem trocel de sartzil vuyt diners de corredures del comprador e
altres vuyt diners del venedor e dotsa diners de
reva. Ítem pelades e borres de Baynoles vuyt diners de corredures del comprador e vuyt diners
del venedor, e dotse diners de reva. Ítem troscels de lotes et de pelades quatre diners de corredures del comprador e quatre diners del venedor, e sis diners de reva. Ítem la pesa de les
pelades una meala de corredures del comprador
e altre meala del venedor, e altre meala de reva.
Ítem centenar de sagí un diner de corredures
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del comprador e altre diners del venedor, e un
diner de reva. Ítem centenar de carn salada un
diner de corredures del comprador e altre diner
del venedor, e altre diner de reva. Ítem un bacó
una meala de corredures del comprador e altre
meala del venedor e una meala de rea si·s ven en
casa. Ítem centenar de formatjes un diner de corredures del comprador e altre del venedor, e
un diner de reva. Ítem sach d’avelanes un diner
de corredures del comprador e altre diner del
venedor, e altre diner de reva. Ítem sporta de
pagunta tres diners de correduras del comprador e altres tres meales de reva. Ítem centenar
de pèl de boch una meala de corredures del
comprador e una meala de venedor, e altra meala de reva. Ítem centenar d’alquitrà una meala
de correduras del comprador e altre meala del
venedor, e altre meala de reva. Ítem centenar de
farina o de bescuït una meala de corredures del
comprador e altre meala del venedor, e no do
reva. Ítem lo centenar de quarteras de forment
e d’ordi qui·s vena en alberch dotsa diners de
corredures e no do lo comprador reva ne corredures. Ítem la dotsena dels cayrats dos diners de
correduras del comprador e dos diners del venedor, e no donen reva. Ítem bala d’anaps dos diners //s.n.r // de correduras del comprador e dos
diners del venador, e dos diners de reva. Ítem lo
centenar de les escudeles un diner de corredures
del comprador e un diner del venedor, e un diner de reva si·s venen en alberch. Ítem miler de
boix un diner de corredures del comprador e un
diner del venedor, e un diner de reva si·s venen
en alberch. Ítem la dotsena de les escores dos
diners de corredures del comprador e dos diners del venedor, e dos diners de reva. Ítem
cambra de tapitz sis diners de corredures del
comprador e sis diners del venedor, e sis diners
de reva. Ítem tota felpa o peïla de vestidures, o
altre roba o joyas, o draps o pintons, o borsses o
corejes e altres cosas que corre dins port en braç
ne corredor qui·s vene de sinch sous enjús un
diner e si·s ven de sinch tro a deu sous dos diners e si·s ven de deu entro a vint sous quatra, e
de vint sous entro a vint sous amont quatre diners per liura, e no prene res del comprador e
sinó ó pot vendre pus o aje portat vuyt ias e romanga per lo venedor prena miges corredures e
reta la roba. Ítem sach de quatre corteras de
nous o d’amenles o de castaynes un diner de corredures del comprador e un diner del venedor,
e altre diner de reva. Ítem centenar de corteras
de sal sis diners de correduras del comprador e
sis diners del venedor, e no do reva. Ítem corredor de bèstias sien tinguts en aquela forma damuntdita que·ls altres corredors són e prenen
de cavayl qui vala de sinch-cents sous ensús
sinch sous de correduras del comprador, e sinch
sous del venedor. Ítem de mul o de mula o de
rusí dos sous de corredures del comprador e dos

sous del venedor. Ítem d’ase o de somera dotse
diners de corredures del comprador e dotse diners del venedor e neguna bèstia no do reva
sinó era en hosteleria, e lavors quatre diners per
reva e pac-la lo venedor al hostaler. Ítem ordenaren que // s.n.v // tot aver qui no sie venut en
casa que no do reva. Ítem ordenaren per tots
temps que totes les reves sien pagades per lo
comprador exceptats sarrayns e bèsties que hom
estrayn vena, lo qual pac reva al hostaler e don
lo hom estrayn a son hoste per ço cor los té a for
la carta de seguritat. Ítem que si alcunes mercaderias són qui assí no sien escrites, que sien jutjades en pagar reves e corredures segons les altres mercaderias semblants d’aqueles.»
Actum est hoc duo chalendas iulii anno Domini
millessimo ducentesimo septigesimo primo.
Sig+num Berengarii de Adarrone, conciliarii
predicti. Sig+num Jacobi Aymerici, conciliarii
predicti. Sig+num Guilermi Eymerici, conciliarii predicti. Sig+num Arnaldi Lulli, concilarii
predicti qui haec firmamus. Sig+num Jacobi
Gruni et Bernardi Burgeti. Sig+num G. de la
Cera. Sig+num Raymundi Ricardi. Sig+num
Berengarii Burgeti. Sig+num G. de Monteiudaico. Sig+num Bernardi Durfortis. Ego Ferarius
Geraldi, subscribo. Sig+num Bernardi Poncii.
Sig+num Bonanati Sabaterii. Sig+num Bonanati de Bagneariis. Sig+num Bernardi de Modeliano. Sig+num Ferrarii de Garino. Sig+num Ferrarii Paleti. Sig+num Petri de Prunariis.
Sig+num G. Lulli qui hec firmamus. Sig+num
Petri de Ruvira, hospitis. Sig+num Bernardi de
Boria, hospitis. Sig+num Petri Berengarii, hospitis. Sig+num Bernardi Catalani. Sig+num Guilermi Bonivern. Sig+num Bernardi Cotonerii,
cursorum. Testes huius rey sunt Petrus de Horta,
Durandus de Caynellis, Bernardus Pujeti, Petrus Marti, notarius, Romeus Ferrarii, notarius,
Petrus Marques, juvenis, Bonanatus de Podio,
Jacobus de Rovira. Sig+num Romeii Ferrarii,
notarii et scribae curiae Barchinonae, qui hec
//s.n.r // fuit et clausit cum litteris suprapositis in
quadragesima prima linea ubi dicitur per liura,
et in quadragesima secunda ubi dicitur dotsa diners, die et anno prefixit cum litteris rasis et
emendatis in decimaquarta linea ubi dicitur
novea.
Ita approbat, scriba et secretarius infrascriptus
manu propria. Praemissis aliena manu scriptis
fidem facio ego Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barcinonae scriba major et
secretarius supradictus, haec propria manuscribens.
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Certifich y fas fe jo Francisco Cortès, per la authoritat del rey nostre senyor Déu lo guarde notari públic de Barcelona, escrivà major y secreta-

ri de la casa y Consell de dita present ciutat de
Barcelona baixescrit, com ere en altres ordinacions fetas per los molt il·lustres senyors consellers y pròmens de la dita present ciutat de Barcelona per lo bon règimen y govern del offici de
corredors de orella de la present ciutat publicadas a vint-y-vuyt del mes de nohembre del any
de la Nativitat de Déu nostre senyor Déu Jesuchrist de mil quatre-cents vint-y-sis, continuadas ditas ordinacions en lo llibre de Registre
de Crides y Ordinacions de dita ciutat que comensa a tres del mes de janer del any mil quatre-cents catorse, en foli 34 de dit llibre recòndit y custodit en los armaris de la Escrivania
Major de la dita casa de la present ciutat se troba descrita y continuada una ordinació del thenor següent: «E primerament ordenaren los dits
consellers y pròmens que tots y sengles corredors de orella de llotja de haver de las parts de
llevant qui sian ja creats, se hajan a presentar als
honorats cònsols de la mar de la dita ciutat dins
vuyt dies primervinents per haver e continuar
llurs noms en escrits, // 4r // e per informar-se
de la llur promonia; e encara los qui per avant
voldran ésser corredors avant sian admesos al
dit offici se hajan presentat als dits cònsols qui
segons lleys se ha vist se informen per mitjà dels
sobreposats de dit offici e ab aquells e altres persones de la sufficiència promonia de ells; e tots
aquells qui per los dits cònsols seran trobats ésser
suficients o dignes al dit offici puguen ésser admesos al dit offici de corredor e al ús e exercici
de aquell, puig sian majors de vint-y-sinch anys,
e d’aquells sian escrits los noms en la matrícola
dels corredors de la cort dels dits cònsols; emperò los qui de nou seran creats abans usen del
dit offici sien tenguts assegurar en la forma
acostumada, e tots així los qui són ja creats com
aquells qui creats seran per avant sian tinguts de
jurar de usar bé e legalment del dit offici e segons las presents ordinacions e de tenir secret
los contractes en qui entrevindran en poder del
dit honorable veguer o regent la vegueria de la
dita ciutat, en fe de las quals cosas fas la present certificatòria escrita de mà agena y de pròpria firmada en Barcelona a XII del mes de setembre any de la Nativitat de nostre senyor de
MDCLXXXXII.

proprietari de la Escrivania de ella avallescrit,
que en los manuals de la Escrivania Major de
dita cort y en ella recòndits, consta que los corredors de orella de la present ciutat en lo ingrés
de llur offici juran a Déu nostre senyor y a sos
sagrats quatre sants Evangelis en la forma acostumada de observar los privilegis, estatuts y ordinacions de dita confraria dels corredors de
orella concedits, y fer lo demés que pertany a
llur offici com més llargament és de vèurer en
dits manuals, axí moderns com antichs, y en la
inserció de dits juraments en dits manuals insertats y continuats en fe del què fas la present certificatòria de mà agena y attestada de la pròpria.
Vuy en Barcelona, als nou del mes de octubre
del any mil sis-cents noranta-y-dos. Ita est Antonius Riera, notarius et scriba supramemoratus,
propria manu. Concordat cum suo originali.
Don Raymundus de Codina et Ferreras secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

762
/1r

Praemissis fidem facio ego Franciscus Cortes, notarius et secretarius supradictus, hac propria scribens manu. Concordat cum suo originali don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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Certifich y fas fe jo Anton Riera, per a authoritat apostòlica y real notari públic y un dels escrivans jurats de la cort del il·lustre regent la vegueria de Barcelona vice et loco del magnífich
escrivà major de dita cort, per lo senyor útil y
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462a
Comte de Palma, llochtinent.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya en Barcelona
residints lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos un real orde firmat de
sa real mà y despedit en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que és del
tenor següent: «El rey. Illustre conde de Palma,
primo, mi lugarteniente y capitán general, por
parte de don Joseph Sagarra se me ha representado que se halla insaculado en la bolsa de diputado
militar de esse Principado, y que así por su crecida
edad como por sus achaques le es impossible poder
servir esta ocupación en caso de sortear, suplicándome le dé permiso para renunciar dicho lugar; y
por que lo he tenido por bien y a echo la renuncia
acostumbrada, he querido participaroslo a fin de
que deys de ello noticia a los diputados para que
puedan llenar dicho lugar en la insaculación que
próximamente se hará en las vacantes de los oficios de ella, que así es mi voluntad. Dado en
Buenretiro, a XXIII de abril MDCCI. Yo, el rey. Vidit Josephus Rull, regens. Vidit Joannes de la Torre, regens. Vidit Lopes, regens. Vidit Baltesar de
Villalpando, marchio del Palacio, secretarius. »
En intel·ligència del qual vos diem y manam doneu puntual cumpliment a son contengut en la
conformitat que sa magestat se serveix ordenar·o y proseheix a sa real mira, que esta és sa
voluntat.
a. reial despaig intercalat entre els folis 761v-762r del trienni
1698-1701.
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Dat en Barcelona, als XX de maig MDCCI. Il·lustre conde de Palma. Vidit Michael Joannes de
Taverner et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Registrata in curiae locumtenentiae XVII,
foleo CXXXXVIII.
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Comte de Palma, llochtinent.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa reial mà y despedit
en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que és del tenor següent: «El
rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general, por parte de don Francisco Martí, arcediano y canónigo de la santa
iglésia de Tortosa, se me ha representado que se
halla insaculado en la bolsa de ohidor eclesiástico
en la casa de la Diputación del General de esse
Principado, y que por sus muchos achaques le es
imposible poder servir esta ocupación en caso de
sortear, suplicándome le dé permiso para renunciar dicho lugar; y por que lo he tenido por bien y
ha echo la renuncia acostumbrada he querido
participaroslo a fin de que deys de ello noticia a
los diputados para que puedan llenar dicho lugar
en la insaculación que próximamente se hará de
las vacantes de los oficios de ella, que así es mi voluntad. Dado en Buenretiro, a XXIII de abril
MDCCI. Yo, el rey. Vidit Josephus Rull, regens. Vidit Joannes de la Torre, regens. Vidit Lopes, regens. Vidit don Beltazar Villalpando. Marchio
del Palacio, secretarius.» En intel·ligència del
qual vos diem y manam doneu puntual providència a son contengut en la conformitat se
serveix sa magestat participar·o, que esta és sa
voluntat.

Esto manda a los illustres y fidelíssimos diputados
y ohidores de qüentas del General de Cathaluña
pongan en execución la orden de su magestad,
arriba expressada.
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463a
Comte de Palma, llochtinent.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa reial mà y despedit
en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que és del tenor següent: «El
rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general, por parte de don Jayme
de Francolí y Toralla se ha representado que se
halla insaculado en la bolsa de diputado militar
de esse Principado, y que por hallarse ciego e inábil
le es imposible poder servir esta ocupación en caso
de sortear, suplicándome le dé permiso para renunciar dicho lugar; y por que lo he tenido por
bien y a echo la renuncia acostumbrada, he querido participarlo a fin de que deys de ello noticia
a los diputados para que puedan llenar dicho lugar en la insaculación que próximamente se hará
en las vacantes de los oficios de ella, que así es mi
voluntad. Dado en Buenretiro, a XXI de mayo
MDCCI. Yo, el rey. Vidit Josephus Rull, regens. Vidit Joannes de la Torre, regens. Vidit Lopes, regens. Vidit Jacca, regens. Marchio del Palacio, secretarius. » En intel·ligència del qual vos diem y
manam doneu puntual providència a son contengut en la conformitat se serveix sa magestat
participar·o, que esta és sa voluntat.
Dat en Barcelona, als XXVIIII de maig MDCCI.
Il·lustre conde de Palma. Vidit Michael Joannes
de Taverner et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XVII, foleo CLII.
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Dat en Barcelona, als II de maig MDCCI. Il·lustre
conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner et Rubi, episcopus Gerundae, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XVII, foleo CL.
Esto manda a los illustres y fidelíssimos diputados
y ohidores de qüentas del General de Cathaluña
pongan en execución la orden de su magestad,
arriba expressada.
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Comte de Palma, llochtinent.

Esto manda a los illustres y fidelíssimos diputados
y ohidores de qüentas del General de Cathaluña
pongan en execución la orden de su magestad,
arriba expressada.

a. reial despaig intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.

1850

Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya en Barcelona
residents lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
és estat servit enviar-nos un real orde firmat de
a. reial despaig intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.
b. reial despaig intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.

sa reial mà y despachat en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que és
del tenor següent: «El rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general,
por parte de don Francisco de Torrelles y Paguera, camarero y canónigo de la santa iglésia de
Tortosa, se me ha representado que se halla insaculado en un lugar de ohidor eclesiástico en la
casa de la Diputación de aquel Principado, y que
así por su crecida edad como por sus echaques le es
imposible poder servir esta ocupación en caso de
sortear, suplicándome le dé permiso para renunciar dicho lugar; y por que lo he tenido por bien y
á echo la renuncia acostumbrada he querido participaroslo a fin de que deys de ello noticia a los
diputados para que puedan llenar dicho lugar en
la insaculación que próximamente se hará de las
vacantes de los oficios della, que así es mi voluntad. Dado en Buenretiro, a VII de mayo MDCCI.
Yo, el rey. Don Baltasar Villalpando. Vidit Lopes, regens. Marchio del Palacio, secretarius.» En
execució del qual vos diem y manam doneu
puntual cumpliment a son contengut en la conformitat que sa magestad se serveix ordenar·o y
proseguexi determinada voluntat.
Dat en Barcelona, als IX de maig MDCCI. Il·lustre conde de Palma. Vidit Michael Joannes de
Taverner et Rubi, episcopus Gerundae, cancellarius. Registrata in curiae locumtenentiae XVII,
foleo CXXXXIX.
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ha executado la renuncia acostumbrada en manos del muy illustre duque de Moltalto he querido
participaroslo a fin de que deys de ello noticia a
los diputados para que puedan llenar dicho lugar
en la insaculación que próximamente se hará de
las vacantes de los oficios de ella, que así es mi voluntad. Dado en Buenretiro, a XXIII de mayo
MDCCI. Yo, el rey. Vidit Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit Joannes de la
Torre, regens. Marchio del Palacio, secretarius.»
En intel·ligència del qual vos diem y manam doneu puntual providència a son contengut en la
conformitat se serveix sa magestat participar·o,
que esta és sa voluntat.
Dat en Barcelona, als XXV de maig MDCCI. Il·lustre conde de Palma. Vidit Michael Joannes de
Taverner et Rubi, episcopus Gerundae, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XVII, foleo CLI.
Esto manda a los illustres y fidelíssimos diputados
y ohidores de qüentas del General de Cathaluña
pongan en execución la orden de su magestad,
arriba expressada.
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467a
Senyor.

Esto manda a los illustres y fidelíssimos diputados
y ohidores de qüentas del General de Cathaluña
pongan en execución la orden de su magestad,
arriba expressada.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al dia present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments proposan a vostra
mercè los subjectes contenguts en lo infrascrit
memorial:

466a

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos
un real orde firmat de sa reial mà y despachat en
deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó, que és del tenor següent: «El rey.
Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente
y capitán general, por parte de Phelipe Riquer se
me ha representado la mucha edad y achaques
con que se halla para poder servir en caso se sortehe en puesto de oydor militar de esse Principado,
en que se halla ensaculado, suplicándome por estos
motivos sea servido de dar permiso para renunciar dicho lugar; y por que lo he tenido por bien y

Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar de la vagaria de Barcelona que vaca per mort
de mossèn Salvador de Ornos, se proposan:
mossèn Joan de Olmera y Bianya de present oÿdor militar, mossèn Valerià de Alentorn. Per altra lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per mort de mossèn Diego
Despalau se proposan: mossèn Joseph de Cancer y de Prat Sentjulià, inciculat a oÿdor, mossèn Anthon de Llenés y de Bosser. Per lo lloch
de deputat militar de la vegueria de Lleyda que
vaca per renúncia // 5v // de mossèn Joseph Sagarra, se proposan: mossèn Miquel de Sagarra y
Biosca, mossèn Miquel de Sagarra y Phelip. Per
lo lloch de deputat militar de la vegueria de
Tortosa que vaca per mort de mossèn Anthon
de Pons se proposan: Joseph Gasia de Guerau,
mossèn Pere de Miravall y Gassia. Per lo lloch

a. reial despaig intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.

a. memorial intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.

Comte de Palma, llochtinent.

1851

[ 1701 ]

[ 1701 ]

vegueria de Cervera que vaca per mort de
mossèn Anthon de Moxiga y Ferrer se proposan: mossèn Agustí Copons y de Copons, mossèn Francisco Vega. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de Manrresa que vaca per mort
de mossèn Emanuel de Planella y Dusay se proposan: mossèn Joseph de Carreras y Talavera,
mossèn Ramon de Cellers. Per lo lloch de oÿdor militar de la vegaria de Balaguer que vaca
per renúncia de mossèn Phelip Riquer y de
Vega se proposan: mossèn Balthesar de Riquer,
mossèn Joseph de Berenguer. Per lo lloch de
oÿdor militar de la vegaria de Urgell que vaca
per munta de mossèn Joan de Olmera de oÿdor
a deputat se proposan: mossèn Benet de Olmera y Raset, mossèn Ignasi de Miquel.

de deputat noble de la vegaria de Vich que vaca
per mort de Joan Orosco se proposan: don
Thomàs Oliver y Figuerola, don Pere de Miravall. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Tàrraga que vaca per mort de Francisco
Vila y Casamitjana se proposan: mossèn Ignasi
de Gomar y Vilaplana, mossèn Joseph de Aguilar y de Oluja. Per lo lloch de deputat militar de
la vagueria de Camprrodon que vaca per renúncia de mossèn Jaume Francolí y de Toralla, se
proposan: mossèn Joseph de Solà y de Guardiola, mossèn Melcior de Solà y de Guardiola.
Deputats reals. // 6r // Per lo lloch de deputat
real de Barcelona que vaca per mort de mestre
Pere Joan Soler se proposan: mestre Joseph Casalins, doctor misser Josep Bofí. Per altre lloch
de deputat real de Barcelona que vaca per haver
mudat de estat de real a noble misser Francesch
Comes y Torró se proposan: mossèn Phelip de
Quintana y Fàbregas inciculat a oÿdor, mossèn
Joachim Vives y de Ximenes. Per altre lloch de
deputat real de Barcelona que vaca per mort del
doctor misser Joseph Cormellas se proposan:
mossèn Pau Corbera y Palau, inciculat a oÿdor,
lo doctor misser Francisco Estrada. Per altra
lloch de deputat real de Barcelona que vaca per
mort del doctor misser Domingo Pinyol se proposan: lo doctor misser Jaume Oliva, mossèn
Joseph Serra. Per altre lloch de deputat real de
Barcelona que vaca per mort de mestre Jacintho
Andreu se proposan: // 6v // mossèn Joseph
Boer de present oÿdor, doctor misser Geroni
Cellerès. Per lo lloch de deputat real de Lleyda
que vaca per mort del doctor misser Jaume
Biosca se proposan: mossèn Francisco Punyet,
mestre Anastasi Fraga.
Oÿdors eclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor eclesiàstich del Capítol de Tortosa que vaca per renúncia del doctor Francesch Martí, canonge de
dita iglésia se proposan: lo doctor Joseph de
Torres, lo doctor Joseph Blanch, canonges de
Tortosa. Per altra lloch de oÿdor eclesiàstich del
Capítol de Tortosa que vaca per renúncia de
doctor Francisco Torrelles y Paguera, canonge
de dita iglésia se proposan: lo doctor Francisco
Dehona, Gerònim Pino, canonges de Tortosa.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona que vaca per munta de
mossèn Joseph de Cancer y Prat Senjulià de oÿdor a deputat se proposan: mossèn Emanuel de
Nadal y Despujol, mossèn Joseph Vigo y de Nadal. //7r // Per lo lloch de oÿdor militar de la vagueria de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs que
vaca per mort de mossèn Joseph Maranyosa y
Aranyó se proposan: mossèn Ramon de Maranyosa y de Granada, mossèn Ignasi de Maranyosa
y de Granada. Per lo lloch de oÿdor militar de la
1852
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Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort de mestre Joseph Vaquer se proposan: mestre Honofre Figueres, lo
doctor misser Anthon Salvador. Per altre lloch
de oÿdor real de Barcelona vacca per haver mudat de estat de ciutedà a militar mossèn Joseph
Carreras y Talavera, se proposan: mosèn Pere
Trellés y de Alba, lo doctor misser Joseph Pi.
Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona vaca
per mort del doctor misser Mariano Boffarull se
proposan: lo doctor misser Francisco Fornaguera y Alòs, lo doctor misser Joseph Fornaguera y
Alòs. Per altre lloch de oÿdor real de Barcelona
vaca per mort de mestre Jaume Rius se proposan: lo doctor misser Aleix Fornaguera, lo doctor misser Miquel Coll. Per altre lloch de oÿdor
real de Barcelona que vaca per mort del doctor
misser Joseph Copons se proposan: lo doctor
misser Francisco Mas y Calderó, lo doctor misser Ramon Girona.

8r

Per altra lloch de oÿdor real de Barcelona que
vaca per munta de mossèn Felip de Quintà y Fàbregas de oÿdor a diputat se proposan: mestre
Bernat Moxí, mestre Joseph Jaumar. Per altre
lloch de oÿdor real de Berà que vaca per munta
de mossèn Pau Corbera y Palau de oÿdor a deputat se proposa: lo doctor misser Joan Baptista
Dalmau, lo doctor misser Joan Pau Roig. Per lo
lloch de oÿdor real mercader de Girona que
vaca per haver mudat de estat de mercader a
ciutedà mossèn Joseph Boher se proposan: Narcís Vidal, Joan Andreu, mercaders de Gerona.
Per lo lloch de oÿdor real de Vich que vaca per
mort del doctor misser Emanuel Mas se proposan: lo doctor misser Anthon Comerma, mossèn Jacinto Sàiz.
Dat en Barcelona, als 31 de maig 1701. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls.
Doctor Joseph Llopis. Don Joan de Olmera.
Fra Rafel de Nadal. Joseph Boher. Deputats y
oÿdors de comptes del General del principat de

Bolsa de assessors, advocat fiscal y sos ajudants
de la visita. Per lo lloch de assessor y advocat fiscal de la visita que vaca per mort del doctor misser Joseph Cormellas se proposan: lo doctor
misser Rafel Bruguera, lo doctor misser Emanuel Mas y Soldevila, lo doctor misser Anthon
Grasés y Des.

// 8v // Cathalunya

en Barcelona residints. Locus
sig+illi. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Bolsa de procurador fiscal de la visita. Per lo
lloch de procurador fiscal de la visita que vaca
per mort de mestre Pere Joan Soler se proposan: don Ramon de Codina y Ferreras, mossèn
Joan Francisco de Maresch y Huguet, don Joseph de Aguilar y de Oluja. Per altre lloch de
procurador fiscal de la visita que vaca per mort
de mossèn Anthon de Muxiga y Ferrer se proposan: lo doctor misser Francisco Ignasi Huguet, lo doctor misser Joan Huguet, lo doctor
misser Joan Pau Enrrich.

Senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per los llochs vacants fins al dia present en las bolsas dels officis
de la casa de la Deputació de dit General proposan a vostra mercè los subjectes contenguts en
lo infrascrit memorial:
Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch militar
de donador de ploms que vaca per mort de
mossèn Anthon de Moxiga y Ferrer se proposan: don Thomàs Oliver y Figuerola, Joseph
Gassia de Guerau, don Pere Miravall. Per lo
lloch real de donador de ploms que vaca per
mort de mestre Pere Joan Soler se proposan:
mossèn Joseph Costa, mossèn Joseph de Romeu, lo doctor misser Olaguer Vila.
Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch militar
de regent los comptes que vaca per mort de don
Anthon Pons se proposan: //s.n.v // don Joan de
Olmera y Biaña, de present oÿdor, don Valerià
de Alentorn, don Honofre de Alentorn.

Dat en Barcelona, als XXXI de maig MDCCI.
//s.n.v // Don Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls. Doctor misser Joseph Llopis. Don
Joan de Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph
Boher. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de //8v // Cathalunya en Barcelona residints. Locus sig+illi. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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Bolsa de exactor. Per lo lloch real de exactor
que vaca per mort de mestre Pera Joan Soler se
proposan: mossèn Joseph Llopis de present deputat real, mossèn Agustí Llopis, misser Francisco Punyet.
Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes. Per lo lloch real de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca per mort de mestre
Pere Joan Soler, se proposan: Jacintho Cavaller,
mercader, Gerònim Cerveró, mercader, Joan
Cabanas, mercader. Per altre lloch real de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort del doctor Jacinto Andreu y Martí, se
proposan: lo doctor misser Joan Pelegrí y Seguí,
mestre Gabriel Trias, lo doctor misser Joseph
Pera Riera y Pinosa. Per altra lloch real de escrivent ordinari de //s.n.r // regent los comptes que
vaca per mort del doctor misser Joseph Cormellas, se proposan: mossèn Joseph Llopis de present deputat real, mossèn Agustí Llopis, mossèn
Francisco Punyet.

a. memorial intercalat entre els folis 785v-786r del trienni
1698-1701.

1853

470a
Die octavo mensis martii anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo primo in villa
Calaffi, Vicensis diocesis.
Ego Franciscus Marti, aromatarius villae Calaffii, Vicensis diocesis, tabularius tabulae Generalis dictae villae Calaffii dicto nomine gratis, et
cetera, constituo et ordino procuratorem meum
certum ita quod, et cetera, vos honorabilem Joannem Font et Climent, civem Barchinonae, licet
absentem, ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus compotorum Generalis
Cathaloniae presentis principatus Cathaloniae
eorumve admodum illustrisimo et fidelissimo
consistorio comparendum et interessendum, et ibi
officium tabularii Generalitatis dictae villae
Calaffii, quod de presenti obtineo, unacum omnibus et singulis salariis, lucris et emolumentis
eiusdem in manu et posse suae admodum illustris
et fidelissimae dominationis resignandum et renun- // 1v // tiandum dictamque resignationem
et renuntiationem admitti petendum et suplia. procura intercalada entre els folis 791v-792r del trienni
1698-1701.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

candum, et pro praedictis et eorum ocasione suplicationes quascunque dandum, offerendum et
presentandum instrumenta quaevis et omnia
alia quae pro complemento dictae renuntiacionis
necessaria fuerint, quomodolibet et opportuna faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter, et cetera.
Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum meorum omnium obligationem. Actum, et cetera.

da, Jacintus Costa, Isidrus Gassol, Josephus Pujol,
Salvator Negra, Franciscus Clavell, Bartolomeus
Barenys, Anthonio Guergori, Paulus Miret
// 1v // Josephus Calvet, Jacobus Artigas, Jacobus
Torras, Franciscus Ferrer, Jacobus Ballester,
Anthonius Pou, Franciscus Bassa, Joannes Palau, Jacobus Petrus Caula, Paulus Calvet, Josephus Gassol et Franciscus Robolleda, omnes valerii
et confratres dictae confrariae convocati et congregati intus magnam aulam claustrorum sursum monesterii et conventus divae Catherinae
martiris, ordinis fratrum Predicatorum dictae
presentis civitatis Barchinonae, ubi aliter, et cetera, tanquam major, et cetera, habito respectu, et
cetera, dictam confratriam representantes, et cetera, dicto nomine gratis, et cetera, constituimus
et ordinamus procuratorem, sindicum et actorem
nostrum seu verius dictae nostrae confratria certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos dictum
Gregorium Casamitjana, valerium civem Barchinonae, et in dicta convocatione presentem ad
videlicet pro nobis dicto nomine seu verius pro
dicta nostra confratria et illius nomine agendum, ducendum, et cetera. Et pro ffis, et cetera,
fiat ad omnes littes sive causas activas et passivas
principales et appellatorias, et tam motas quam
movendas larga cum amplissimo solito et assueto
litium et causarum cursu facultatibusque et potestatibus expressis durandi de calumpnia, et cetera, cautiones quascunque tam duratorias
quam fidejussorias prestandi, et cetera, clama et
retroclama quecunque exponendi, et cetera. Et
executiones quascunque instandi, et cetera, et
cum posse substituendi, et cetera. Et demum, et
cetera. Promitimus dicto nomine habere rattum,
et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Testes sunt Raymundus Montalar, agricola termini de Colonge, et Balthezar Franquesa, agricola loci de Pujalt, Vicensis diocesis. In quorum
fidem et testimonium premissorum manu aliena
fideliter scriptorum ego Harmenigildus Vidal,
auctoritate regia notarius publicus villae Calaffi, Vicensis diocesis, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.
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Aa
Dich lo baix firmat que he vistos los llibres de
Vàlues y de concerts de la present casa de la Deputació a hont estan continuats los debitors del
General, y en ells no consta que Francisco Martí, tauler del General, de la vila de Calaf, dega
quantitat alguna al General del aposento del racional a VIII de juny MDCCI.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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Testes sunt Paulus Barcelo et Joannes Ferrer, ventilatores cives Barchinonae, ac Michael Otger,
scriptor Barchinonae commorans. De premissis
manu propria scriptis fidem facio ego Marianus
Rondo, notarius publicus Barchinonae, haec propria me subscribens manu.

Die decima mensis julii anno a Nativitate Domini millesimo sexagentesimo nonagesimo tertio,
Barchinonae.
Nos Anthonius Joannes Sabater et Petrus Mitjavila, proceres anno presenti et currenti confrariae
textorum velaminum, sarjas, boratat, fili et gatipi sub invocatione beatae virginis Mariae angelorum presentis civitatis Barchinonae, Simeon
Spelt, examinator, Isidrus Brunet, clavarius, Jacobus Rovira, credenserius, Michael Negra, Sagismundus Oriol, Laurentius Fauquet, Jacobus
Gurri, Paulus Blasi, Franciscus Mares, Franciscus Font, Baptista Maig, Michael Pi, Franciscus
Rius, Felix Batlla, Jacintus Camps, Joannes
Compta, Joannes Soler, Petrus Paulus Duran,
Jacobus Major, Joannes Ballester, Isidrus Lloberas, Gregorius Casamitjana, Franciscus Peira-
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a. certificatòria intercalada entre els folis 791v-792r del
trienni 1698-1701.
b. procura intercalada entre els folis 792v-793r del trienni
1698-1701.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
De part del magnífich Pau Lladó y Dalmases,
ciutadà honrrat de Barcelona y defenador del
General, y a sa instància fou despatxat de las casas del General y Bolla de la present ciutat un
manament de data de quatra del corrent mes y
any, y presentat aquell als proms de la confraria
dels valers de Barcelona, en afechta contenint
de què lo dia sis del corrent a las nou horas de la
a. súplica intercalada entre els folis 792v-793r del trienni
1698-1701.

matinada del dit die se trobassen dits proms en
las ditas casas del General y Bolla, sots pena de
sinquanta sous, a fi y afechta de prestar lo jurament en mà y poder de dit magnífich refenador
en força de difarents capítols de Cort, com en
dit manament més llargament se conté al qual si
et quatenus se refereix. Y com molt il·lustre y fidelíssim senyor lo síndich de la confraria dels
valers, fent ocular hostenció de son sindicat, pro
ut se diu e representa en nom de dita confraria a
vostra senyoria fidelíssima de què, no obstant
que dits valers pretengan no estar obligats en
prestar lo sobredit jurament, ab tot lo síndich
de dita confraria, en nom de aquellas, desitjant
obehir los mandatos de vostra senyoria fidelíssima y de sos oficials, y librar-se de las molèstias
que alguns de la dita confraria han ja suportat,
per ésser estats exequtats per la pena en dit
mandato expressada, y no voler dits valers en
manera alguna contrafer als capítols de Cort ni
incórrer en ninguna pena, hans de observar
aquells en tot lo que de justícia, ús y custum se
ha de observar, oferint submètrer al dit magnífich refinador y en sa mà prestar lo dit jurament,
sens emperò y espreça protesta de no perjudicarça en ninguna cosa a la confraria y individuos
de aquella, hans bé servar-li sempra qualsavol
dret que li conpartís y cumpartir li pugués; però
dit síndich suplica, atessa la sobradita oferta, sia
la present manada cusir en lo diatari a fi y afechta de què // 2v // a tot tems consta haver prestat
dit jurament en força dels dits mendatos a ells
presentats, y aver-sa selvat lo dret que fòrsan li
puga cumpetir y en son degut tems se’n puga
valer la dita confraria, y traurà sertificatòria de la
present; que ha més de ser cosa tan justa ho rebran aquells a singular gràsia y mercè de la grandesa de vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Sans. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die VIII mensis junii MDCCI in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod inseratur in
dietari presens supplicatio juribus fisci in omnibus et per omnia semper salvis. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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Certificha y fas fe jo Joan Francesch Verneda,
notari públich de Barcelona y secretari del venerable col·legi dels notaris públichs de Barcelona
avallescrit, com ab lo col·legi tingut y celebrat
en mon poder per los venerables priors y col·lea. certificatòria intercalada entre els folis 801v-802r del
trienni 1698-1701.
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giats en número sufficient y bastant per a tenir y
representar aquell lo die present y avallescrit, ha
feta la deliberació del tenor següent:
«E lo dit col·legi, havent llegida ab tota atenció la
deliberació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats als vuyt del corrent mes de juny, que·s redueix a què serà de
particular estimació de sas senyorias el que Isidoro Famadas y Francisco Serra, notaris públics de
Barcelona y priors del present col·legi, ajustant
aquell, proposen les pretencions del ajudant primer de escrivà major del General de Cathalunya
en orde als calendaris pretén cobrar de las procuras, substitucions, nominacions y extraccions de
administradors majorals, etcètera, se calendan
en las àpocas que aquells firman, y la rèplica que·s
fa a ellas per part dels elets dels acreadors del General, formant un paper de son sentir sobre ditas
pretencions inseguint lo vot de son col·legi posant-lo en mà de sas senyorias per a què, en vista
d’ell, sobre aquest assumpto pugan donar la providència que judicaran més convenir. Y havent
ohit lo paper format per dits priors y quatre
col·legiats sobre lo mateix negoci, inseguint la
resolució presa per lo col·legi tingut y celebrat a
setse del mateix corrent mes de juny, en lo qual
fonch donada per proposició la deliberació sobredita del molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats del die // 1v // vuyt del dit
corrent mes de juny; y després de conferir, placticat y discorregut sobre alguns punts, duptes y reparts que se han offert, attenent que lo estipendi
que·s paga per chalendaris, procuras, substitucions, eleccions, extraccions ya altres semblants
papers, y per la habilitació y examen de las tals
procuras, substitucions, eleccions, extraccions, y
a fi que la paga se fassa e o lo contracte se firme
per legítima persona, y que habilitats los tals instruments per una àpoca queda fet lo examen que
per totas las demés àpocas que lo tal procurador,
advocat, etcètera, firma en poder de un mateix
notari durant la procura o lo temps de son càrrech. Attenent més avant que, en conformitat
del pròximdit, los notaris regints los manuals de
la taula y banch d’esta ciutat y los notaris en sas
particulars escrivanias no cobran sinó una vegada
los tals chalendaris, encara que los procuradors
majorals, advocats, etcètera, fassan moltas partidas o pòlissas en un mateix bienni y firmen moltas àpocas en poder de un mateix notari; attenent
també que lo fer firmar àpocas als acreadors censalistas de las pensions cobran se refundeix en
major seguretat del debitor, y a effecte de què ab
esta auctèntica clarícia puga fer constar de haver
pagat la pensió, la qual en la creació del censal es
promet, jura y se obliga lo debitor fer-la tots anys
franca y libre de totas missions, gastos y despesas.
a. y altres ... extraccions, interlineat al final del document.
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Mariae de Regali et patri fratri Xaverii Girau,
ordinis et religionis Beatae Mariae de Monte Carmelo, ordinis Calseatorum, et alterius illorum insolidum, recepta apud doctorem Honoratum Albafulla, mercatorem, matriculatum et notarium
publicum collegiatum dicti oppidi Perpiniani, die
undecima mensis junii anni millesimi septingentessimi primi eta per eundem Albafulla clausa et
subsignata in papiro scripta, et more ac forma solitis legalisata in qua siquidem procurationis instrumenta diversa porse continuata inveniuntur
et inter ea descripttum et continuatum invenit
quoddam porse thenoris sequentis: ad videlicet pro
nobis dictis receptive nominibus seu pro dicta Universitate Litteraria comparendum coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis Cathaloniae,
et in eorum admodum illustri et fidelissimo concistorio ibidemque jurandum in animas nostras per
domnum Deum et eius sancta quator Evangelia,
quod factis auctenticum creationis illius censualis
praetii quatuor mille librarum et pentionis annuae ducentum librarum, quod dictum Generali
Cathaloniae die vigesima mensis septembris dictae
Universitati Litterariae faciebat et prestabat seu
facit et prestat titulis continuatis in capibrevio
mensis septembris dicti Generalis, folio octingentesimo octuagesimo secundo, quod censuale facit sorte extractum in extractione luitionum censualium condonatorum in domo Deputationis dicti
Generalis Cathaloniae facta die prima currentis
mensis junii millessimo septingentessimo primi.
Numque dictum creationis censualis instrumentum auctenticum potuit inveniri et pro his supradictus quascumque // 1v // tam verbo quam in
scriptis dandum et presentandum. Et instrumenta et certificatorias circa haec oportunas et oportuna fieri, confici et expediri petendum et instandum. Item etiam ex causa luitionis, et cetera.

Y subsistint la pretenció de dit ajudant primer se
multiplicarian los gastos als acreadors, puix si estos rebian sos censals sobre altre comú o particular, encara que en poder de algun notari deguessen firmar moltas àpocas ab un sol calendari
haurian satisfet los gastos y en lo General ne pagarian tants, quantas àpocas firmarian encara
que lo chalendari com se ha dit sie degut per la
habilitació, y esta no·s fassa més que en la primera àpoca. Per las referidas y altres rahons, que per
escusar prolixitat se omitexen, resolgué y deliberà respòndrer al dit molt // s.n.r // il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats, que lo
sentir y parer dels priors y del present col·legi és
que·ls apar que lo dit ajudant primer de Escrivania Major de dit General sols deuria cobrar una
vegada tantsolament los chalendaris de las procuras, substitucions, eleccions, nominacions de
advocats majorals y altres semblants papers, ço és
per la primera àpoca que los tals firmaran, encara
que sien molts los censals y moltas las àpocas, y
que totas las ocassions que·y haurà mutació de
prior o nova elecció y nominació de advocats
majorals, etcètera, cobre un chalendari solament
de quiscuna substitució, procura o nominació,
encara que sien molts los censals y moltas las
àpocas que aquells formaran, sinó és que en la
casa de dit General sobre la subjecta matèria hi
hagués alguna disposició encontrari; y que certificatòria de la present deliberació sie per dits
priors posada en mà de dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, comforme en dit
col·legi és de vèurer al qual me referesch. Y del
sobredit fas la present certificatòria de mà pròpria en Barcelona, als vint del juny de mil sentcents y hu.»
Ita approbat notarius et secretarius infrascriptus
manu propria. Praemissis fidem praebeo ego Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus
Barchinonae ac secretarius dicti venerabili collegii supramemoratus, haec et praedicta proprio
scribens ac subscribens calamo cum sigillo dicti
collegii inpressione.
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Ita approbat notarius infrascriptus manu propria. Sig+num Salvatoris Cartes, notarii publici
Barchinonae testis. Sig+num Vicentii Gavarro,
notarii publici Barchinonae testis. Sig+num Ludovici Fontana auctoritatibus apostolica ac regia
notarii publici Barchinonae qui predicta exemplavit alieno calamo scribere fecit et in fidem rogatus clausit.

476a
Hoc est exemplum boni et fideliter et bene sumptum a quodam posse posito et contento in quadam
publica et auctentica procuratione per admodum
dominum rectorem et doctores Universitatis Litterariae oppidi Perpinyani, tanquam dictam Universitatem Litterariam facientes et representantes
facta in favorem illustrium et admodum dominorum Caroli de Ortega, canonici Beatae Virginis
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a. procura intercalada entre els folis 808v-809r del trienni
1698-1701.
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477b
Die sabbathi undecima mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo primo, Vici.
a. et per eundem ... papiro scripta, interlineat al final del
document.
b. àpoques intercalades entre els folis 809v-810r del trienni
1698-1701.

Ego Franciscus Vegaria, magister domorum civis
Vici, confiteor et in veritate recognosco vobis reverendo Sigismundo Mas, presbitero beneficiato sedis Vicensis, triennio presenti et currenti deputato
locali civitatis et collectae Vicensis presenti, quod
modo infrascripto dedistis et solvistis mihi nonaginta quatuor libras et quindecim solidos barchinonenses, et sunt ad bonum computum illarum
centum octuaginta novem librarum et decem solidorum barchinonensium, quae sunt pretium
del preu fet mihi in encantu publico de ordine
vestro dicto nomine liberatum operum fieri ratione mei officii in domibus Generalis Cathaloniae
sitis in platea mercatalis presentis civitatis Vici,
iuxta tenorem cartelli desuper dictis operibus facti seu expediti. Et pro prima solutione per vos dicto
nomine mihi praemissa, cum instrumento transactionis seu capitulationis desuper operibus praedictis per et inter me ex una et vos dicto nomine
pactibus ex altera facto et firmato apud notarium infrascriptum die martis tertia mensis maii
proximi elapsi. Modus vero solutionis dictarum
nonaginta quatuor librarum et quindecim solidorum barchinonensium fuit talis et est, quoniam eas habui et recepi a vobis dicto nomine bene
realiter et de facto numerando in notarii substituti et testium infrascriptorum presentia per manus vestras ex pecuniis per vos receptis seu recuperatis a Joanne Paulo Serratosa, civae Vici, vigore
cuiusdam litterae dicto Serratosa directae solvendae. Et ideo renuncio, et cetera, firmo vobis dicto
nomine apocham, et cetera, et pactum de non petendo, et cetera. Testes sunt Petrus Joannes Pico et
Narcissus Gari, lignifabri cives Vici, ac Hyacinthus Forts, scriptor Vicensis, qui, et cetera.

eas habui et recepi a vobis dicto nomine bene realiter et de facto numerando in notarii substituti et
testium infrascriptorum presentia per manus vestras ex pecuniis per vos receptis seu recuperatis a Joanne Paulo Serratosa, civae Vici, vigore cuiusdam
litterae dicto Serratosa directae solvendae. Et ideo
renuncio, et cetera, firmo vobis dicto nomine apocham, et cetera, et pactum de non petendo, et cetera.
Testes sunt Narcisus Gari, ligni faber, et Franciscus Vegaria, magister domorum civis Vici, ac Hyacinthus Forts, scriptor Vicensis, qui, et cetera.
Quorum omnium et singulorum praemissorum
calamo alieno scriptorum ego Dominicus Soler
Moner, apostolica et regia ac reverendissimi domini episcopi auctoritatibus notarius publicus
Vicensis, hic me subscribo et quo utor meum appono si+gnum.
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Dicto die, Vici.
Ego Petrus Joannes Pico, ligni faber civis Vici, confiteor et in veritate recognosco vobis reverendo Sigismundo Mas, presbitero beneficiato sedis Vicensis, triennio presenti et currenti deputato locali
civitatis et collectae Vicensis presenti, quod modo
infrascripto dedistis et solvistis mihi quinquaginta
quinque libras et sunt in ratam et ad bonum computum illarum centum et decem librarum barchinonensium, quae sunt pretium del preu fet mihi
in encantu publico de ordine vestro dicto nomine
liberatum operum fieri ratione mei officii lignifabri in domibus Generalis Cathaloniae sitis in platea mercatalis //1v // presentis civitatis Vici, iuxta
tenorem cartelli desuper dictis operibus facti seu expediti. Et pro prima solutione per vos dicto nomine
mihi praemissa cum instrumento transactionis seu
capitulationis desuper operibus praedictis per et inter me ex una et vos dicto nomine pactibus ex altera
facto et firmato apud notarium infrascriptum die
martis tertia mensis maii proxime elapsi. Modus
vero solutionis dictarum quinquaginta quinque librarum barchinonensium fuit talis et est, quoniam
1857

478a
Senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per a la provisió
dels officis de deputats locals compresos en la
real reserva per al trienni que comensarà lo primer dia del mes de agost pròximvinent proposan a vostra magestad los subjectes contenguts
en lo infrascrit memorial:
Per la deputació local de Lleyda: lo doctor misser Domingo Llopis, prevere, Joseph Barada,
prevere, Joseph Mascaró, prevere. Per la deputació local de Gerona: don Anthon Bostero,
Francisco Camps, lo doctor Geroni Guitart, canonges de Gerona. Per la deputació local de
Tortosa: don Faustino de Miravall, don Pedro
de Miravall, don Pedro de Miravall y Gassia.
// 2v // Per la deputació local de Tarragona: lo
doctor misser Jaume Alberich, lo doctor misser
Mariano Alberich, Jacintho Borràs, prevere.
Per la deputació local de Puigcerdà: Pera Rusca,
prevere,b Nicolau Mir, Joan Baptista Rossell.
Dat en Barcelona, als VIIII de juliol MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls y Pendutxo. Doctor misser Joseph Llopis. Don Joan
Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Locus
sig+illi. Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

a. memorial intercalat entre els folis 809v-810r del trienni
1698-1701.
b. a continuació ratllat, y beneficiat en la Cort de dita vila.
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nentiarum eiusdem dicto nomine citra revocationem, et cetera, gratis, et cetera, constituhimus et
ordinamus procuratorem nostrum seu verius dictorum accreditorum principalitorum, certum, et
cetera, ita quod, et cetera, vos Simonem Gallart,
notarium et causidicum, civem Barchinone absentem, et cetera, // 1v // ad videlicet pro nobis
dictis constituentibus uti electis preffatis imo verius pro dictis accreditoribus principalibus nostris
agendum ducendum, et cetera. Item ad omnes
littes sive causas tam activas quam passivas, principales et appellatorias, et tam motas quam movendas, latissime cum amplissimo et assueto litium et causarum cursu et cum facultatibus
expressis de calumpnia jurandi, et cetera, cautiones quasvis tam juratorias quam fidejussorias
prestandi, et cetera, clama et retroclama quaevis
exponendi, et cetera, exequutiones quasvis instandi, et cetera, requisitiones, suplicationes, appellationes, litteras et alias quasvis scripturas quibusvis personis et locis quibus expediat et opus sit
dandum, offerendum et presentandum seu dari,
offerri et presentari faciendum, et presentatis ex
adverso respondendum, replicandum, triplicandum et ultra et pro inde instrumenta quaecunque faciendum seu fieri faciendum, instandum
et requirendum. Et demum, et cetera. Nos enim
dicto nomine, et cetera. Promittimus judditio sisti, et cetera. Et habere rattum, et cetera. Et non
revocare sub bonorum dictorum accreditorum
principalium nostrorum omnium obligatione.

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per la provisió dels officis de deputats locals compresos en
la real reserva en lo ínterim, que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de
dits per lo trienni que comensarà lo primer dia
del mes de agost pròximvinent, proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo
infrascrit memorial:
Per la diputació local de Lleyda: lo doctor misser Domingo Llopis, prevere, Joseph Barada,
prevere, Joseph Mascaró, prevere. Per la diputació local de Gerona: don Anthon Bastero,
Francesco Camps, lo doctor Geroni Guitart, canonges de Gerona. Per la deputació local de
Tortosa: don Faustino de Miravall, don Pedro
de Miravall, don Pedro de Miravall y Gassia.
// 3v // Per la diputació local de Tarragona: lo
doctor misser Jaume Alberich, lo doctor misser
Mariano Alberich, Jacintho Borràs, prevere. Per
la diputació local de Puigcerdà: Pera Rusca,
prevere, Nicolau Mir, Joan Baptista Rossell.
Dat en Barcelona, als VIIII de juliol de MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls y Pendutxo. Doctor misser Joseph Llopis. Don Joan
Olmera. Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Locus
sig+illi. Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Testes firmarum omnium presentorum descripta
firma dicti domni don Joannis Bonaventurae de
Gualbes sunt Franciscus Torras et Franciscus
Oriol de familia dicti domni don Ludovici de
Joza et Franciscus Marçal, notarius publicus
Barchinonae, qui, et cetera. Testes vero firmae
dicti domni don Joannes Bonaventura Gualbes,
qui firmavit Barchinonae die decima predictorum mensis et anni sunt reverendi doctori Joannes Valles et Joannes Montserrat, presbiteri in
dicta sede Barchinonae beneficiati.

480b
Die sabbati nona mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo primo, Barchinonae.
Nos don Ludovicus de Joza et Paguera, doctor archidiaconus ecclesiae parrochialis Beatae Mariae
de Mari, presentis civitatis Barchinonae, canonicusque ecclesiae sedis Barchinonae, pater magister fra Thomas Ripoll, prior monesterii et conventus Sanctae Catherinae martiris, ordinis
fratrum Predicatorum dictae presentis civitatis
Barchinonae, Augustinus Ramoneda, utriusque
iuris doctor, presbiter in dicta ecclesia sedis Barchinonae beneficiatus, et don Joannes Bonaventura de Gualbes, Barchinonae populatus, uti
electi accreditorum censalistorum Generalis presentis Cathaloniae principatus, jurium et perti-

De praemissis aliena manu scriptis fidem facio
ego Mathias Marçal, auctoritate regia notarius
publicus Barchinone, hec propria scribens manu.
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a. memorial intercalat entre els folis 809v-810r del trienni
1698-1701.
b. procura intercalada entre els folis 814v-815r del trienni
1698-1701.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Don Lluís de Josa, ardiaca y canonge de la santa
iglésia de Barcelona, don Juan Bonaventura de
Gualbas, doctor Agustí Ramoneda, prevere en
a. súplica intercalada entre els folis 814v-815r del trienni
1698-1701.

la dita santa iglésia de Barcelona beneficiat, y lo
pare mestre fra Thomàs Ripoll, prior del convent de Santa Catarina màrtir, orde de Predicadors de la present ciutat, elets per los accreedors
de vostra senyoria fidelíssima a fi de tractar y
disposar una concòrdia entre vostra senyoria fidelíssima y dits acrehedors, aserca lo modo y
forma de pagar vostra senyoria fidelíssima las
pencions y exonerar-sse dels preus dels senssals
de què·s troba agravat diuen, que avent per est
efecte des de lo dia 28 de juny del any 1700
proppassat fins ara, tingut vàrias y diferens conferèncias ab lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, doctor Joseph Llopis, a qui vostra senyoria fidelíssima cometé esta dependència ya
des de sos principis demanaren la moderància
del número de calendaris y de son salari, que ab
notable excés acostumava exigir y cobrar lo ajudant primer de la Escrivania Mayor de vostra senyoria fidelíssima del procurador dels dits acreedors, que ab novas procuras firmavan las
àpocas a vostra senyoria fidelíssima y que avènse molt discorregut y premeditat sobre la subjecta matèria y fet constar lo que en ella se
prachticava en temps de Bonastre, Balencàs y
Castellar, que tots serviren lo dit offici per a donar conclusió al negoci y ahorrar disputas, oferiren los dits alets, per medi de un nudillo, convenir en què per la habilitació de ditas procuras o
títols nous se pagassen al dit ajudant quatre sous
una vegada tantsolament; y que per quiscuna
àpoca que·s firmaria se pagassen dos sous per lo
kalendari de la procura, mentres no se agués
rahó de las eleccions de administradors, mayorals, obrers, proms y de altres officis temporals
que constituïssen lo dit procurador, ni per ditas
eleccions o nominacions se pagàs cosa alguna
per calendari, y ab protesta y declaració que restassen salvos e il·lesos tant dits acreedors com al
dit ajudant lo dret y accions de ingpucnar y proseguir allò en què·s trobarien gravats a servà lo
artigle dits kalendaris; y que lo pagar-los en lo
ínterim en la forma sobredita no pugués servir
de exemplar ni donar posseció manotenible. A
què després respongué lo dit il·lustre y fidelíssim senyor diputat real ab un paper que entregà
al doctor Ramoneda perquè lo participàs als demés alets que digué aver-la-i donat lo doctor
Diego Martínez, actual ajudant primer, y en
què se expressava lo número de kalendaris que
pretenia y observava pagar per los acrehedors en
lo aposento del dit ajudant primer y al official
que reb las àpocas en casa de sa excel·lentíssima
ciudat de Barcelona, concloèn-lo ab estas formals paraules: «quedant prompte lo dit ajudant
primer al que sie de justícia, y si dits senyors
acrehedors senssalistas los apar quedan gravats
en pagar dits kalendaris com sempre los han pagats, podran intentar causa a dit ajudant primer
de la Escrivania Major, citan-lo en ella que dit
1859

ajudant primer deduirà de sa justícia». En vistas
del qual y de son contengut, los el·lets lo dia 25
de maig pròximpassat se conferiren en casa dit
il·lustre y fidelíssim diputat real, al qual entre altres coses representaren que no duptavan en
què la observança y pretenció del ajudant primer fos la que se explicava en dit paper, ans bé
que la quexa dels acrehedors conssistia en què
se prachticàs del modo que en ell se referia, y
que sa senyoria tenia en son poder los papers de
les pretencions de una y altra de las parts, y que
faltava que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori prengués sa resolució sobre aquest fet per a
poder respòndrer los elets. Y avèn-sse llargament discorregut y ventil·lat lo medi que·s devia
pèndrer en esta dependència, últimament se
conclugué que dit il·lustre y fidelíssim senyor
diputat participaria a vostra senyoria fidelíssima
lo consultar-la als priors // 2v // y col·legi dels
notaris púbblics de Barcelona, y que abrassant
vostra senyoria fidelíssima aquex expedient, se
observàs lo que aquells declarassen, posant-o en
la concòrdia ab protesta que restassen il·lesos y
salvos a quiscuna de les parts los drets y agcions
per a igpugnar la declaració per aquells fahedora
en allò que se sentirien gravades, com en efecte
als 8 de juny subsegüent vostra senyoria fidelíssima deliberà lo consultar la subjecta matèria als
dits prior y col·legi, explicant en ella las pretencions dels dits elets y ajudant primer, avent per
lo mateix efecte los dits elets, per medi del dit
doctor Ramoneda, posat en mans de dit il·lustre
y fidelíssim senyor deputat, un paper y còpia de
ell en mans de dits priors en què també se expresavan les dites pretencions y se incinuavan
los fonamens de una y altra. Y seguidament los
dits priors y col·legi, després de aver ab tota
atenció premeditat y exeminat les pretencions
de una y altra de les parts y sos fonamens lo dia
20 de juny, explicàran en escrits son sentir y parer, nemine discrepante, y del tot, comforme a la
pretenció dels dits elets, segons se diu, reportant-lo lo mateix dia per medi dels dits priors a
vostra senyoria fidelíssima y posant en sas mans
còpia autèntica de ell. E com troban-sse en lo
referit estat lo negoci y aguardant los elets que
lo dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat los
participàs la resolució y parer de dits priors y
col·legi, y que se convidàs al dit doctor Ramoneda per a què entravingués per part de dits
elets a la formació del pacte conssernent al article de dits kalendaris, axís antes havia entrevingut a la formació dels demés, no ajen marescut
est favor que devien esperar, ans bé experimentat que als 4 del corrent de part de vostra senyoria fidelíssima se passà ab papers inpressos fichats en los llochs públichs de Barcelona a
convidar per lo dia 5 subsegüent per las tres de
la tarde los acrehedors regulars y seculars en la
casa de la Deputació, per a oir los pactes y mi-

[ 1701 ]

[ 1701 ]

nuta de dita concòrdia, y que lo mateix dia 4 ya
tocades les primers racions vostra senyoria fidelíssima passà a embiar per medi de un de sos
verguers una minuta de dita concòrdia al dit
don Lluís de Josa, ab recado y sircunstància que
lo endemà, la llegís y proposàs al molt il·lustre
Capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona, y que per lo mateix dia a la tarda la retornàs a vostra senyoria fidelíssima y altre minuta al doctor Agustí Remoneda ab lo mateix
recado y sircunstància de què la llegís y proposàs a la reverent confraternitat de preveras del
gloriós bisbe y màrtir sant Cever; y la mateixa
tarda la retornàs sens haver tampoch merescut
que vostra senyoria fidelíssima als il·lustre y fidelíssim senyor diputat participàs als dits elets
hantes de totes les referides diligèncias la minuta de dita concòrdia, a fi de què aquestos la examinassen primer si estava segons lo convingut y
quedassen ab vostra senyoria fidelíssima acordes
en ella y en esta brevedat de temps ajen advertit
los dits elets que la dita minuta no està conssebut lo pacte pertenyent a dits kalendaris segons
la relació y parer dels priors y del col·legi dels
notaris públichs de Barcelona ni menos que de
ella se’n fasse manció en dit pacte, com últimament resta convingut, ans bé que·s troba format
comforme al primer medi que antes oferiren
convenir ab lo dit nodillo, si bé encara nececita
de més explicació. Havent recorregut los elets
lo mateix dia 5 a la matinada al dit il·lustre y fidelíssim senyor deputat y per son medi a vostra
senyoria fidelíssima a representar-li que se servís
donar providència a què se formàs lo pacte,
comforme al tenor de dita relació, vostra senyoria aje reparat y repare en clòurer lo en esta forma en dita concòrdia, havent respost lo mateix
dia 5 a la tarda als dits don Joan Gualbas y pare
mestre Ripoll que, segons lo parer del advocat
fiscal no·s devia tractar en dita concòrdia de calendaris ni pactar-sse en ella un medi ni altre ab
motiu que en lo esdevenidor podria resultar en
perjudici de vostra senyoria fidelíssima, que podria ser condemnat a refer al dit ajudant allò
que·s pactaria no haver-sse de pagar per los
acrehedors, lloch ab esta resposta a discórrer
temperament algun com ab últim de ella de recomanació //s.n.r // vostra senyoria fidelíssima als
dits dos elets. Y venint de esta manera a mantenir al dit official en lo abús y exorbitant exacció
ab què à oprimit los acrehedors y à dilatar per
aquest camí la firma y execució de dita concòrdia, en notable perjudici de vostra senyoria fidelíssima y de dits acrehedors, sobre què a vostra
senyoria fidelíssima pertany lo reprimir y reduir
al de justícia los excessos que experimente en
sos officials y que vostra senyoria fidelíssima
sens instància alguna; y encara que altrament no
fos convingut deuria per rahó de son offici remediar la dita immoderada exacció tenint com
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té lo vot y parer dels dit priors y col·legi que és
lo que únicament se an de aténdrer en la subjecte matèria pròpria y peculiar dels dits priors y
col·legi lo vot y sentir dels quals en matèrias de
son hart se dignan seguir tots los tribunals, axí
supremos com inferiors y en est cas no·l deu menospreciar vostra senyoria fidelíssima. Per lo
tant y altrament, los dits don Lluís de Josa, don
Joan Bonaventura de Gualbas, doctor Agustí
Ramoneda y pare mestre fra Thomàs Ripoll,
elets sobredits, offerint firmat la dita concòrdia
segons la minuta que se entregà als dits don
Lluís de Josa y doctor Ramoneda mentras que
en ella se varie lo pacte de dits kalendaris y se
conssebesque y forme segons la sèrie y tenir del
sobredit vot, parer y relació dels priors y col·legi
dels notaris públichs de Barcelona, inssertant en
ell si serà menester o a lo menos kalendats la dita
relació, declarant no enténdrer ni voler-la firmar
de altre modo ni manera, e insseguint tanbé los
ordes y deliberació en assò presas per lo molt
il·lustre Capítol de canonges de la santa iglésia
de Barcelona y per la reverent comfraternitat de
preveras del gloriós sant Sever, per medi de llur
procurador, que posà en mans de vostra senyoria fidelíssima son poder, suplican fos vostra senyoria fidelíssima servit passar a firmar la dita
concòrdia segons dita minuta ab la variació del
referit pacte y en la comformitat que ofereixen
firmar-la dits elets y en cas de recusació, lo que
no·s creu, en quant menester sie requireixen
e interpel·lan a vostra senyoria fidelíssima en
comú y en particular que firma la dita concòrdia
ab la forma sobre expressada, protestant com de
present protestan en cas de dita recusació de voler tenir salvos e il·lesos tots los drets, remeys y
accions que·ls competescan y pugan de qualsevol modo competir, tant vers y contra vostra senyoria fidelíssima, en comú y quiscun de vostra
senyoria fidelíssima en particular, com contra
qualsevols officials de vostra senyoria fidelíssima. Y per aquí en tots temps conste de esta diligència y procehimens per justificació y defenssa de son bon dret, suplican a vostra senyoria
fidelíssima sie servit manar incertar la present suplicació per via de conclusió a deliberació en lo
dietari o mà corrent dels negocis y affers de vostra senyoria fidelíssima, fent per est afechte las
degudas y acostumadas deliberacions segons estil com ho suplican ab tot compliment de dret y
de justícia, non solum praemisa verum essiam
omni et quoqunque alio modo meliori. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Ramoneda.
Oblata die XII mensis julii MDCCI in concistorio,
et cetera, inter undecimam et duodecimam horas
ante meridiem. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
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archidiocesis Tarraconae tabulario Generalitatis
presentis Cathaloniae principatus et in eius mansionibus, stasionibus seu distritis prout de dicta
mea procuratione in qua dedita facul- //4r // tate
substituendi plena sit mentio constat infrascripto
publico recepsi penes doctorem Michaelem Calbet,
notarium publicum dictae villae de Valls, die decima tertia currentium mensis et anno dicto nomine, volens uti dicta facultati susbtituendi et ea
uttendo gratis, et cetera, substituo et ordino procuratorem meum seua verius dicti Hieronimi Mora
principalis mei certum, et cetera, ita quod, et cetera, reverendum Jacobum Monlleo, presbiterum
beneficiatum insulae Ebussiae, Barchinonae residentem, absentem, sub ea videlicet omnia et singula ad quem ego dictus procurator constitutus
sibi in et cum dicta et prechalendato procurationis
infrascripto, dans et tribuens dicte procuratori
substituto, talem et tantam et similiem et eandem
facultatem et potestatem que qualis et quanta
mihi in et cum dicto et superius chalendato instrumento data et contributa fuit. In quorum fidem,
et cetera. //s.n.r // Actum, et cetera.

Die decima tertia mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo primo in
villa de Valls, campi et archidiocesis Tarragonae.
Ego Hieronimus Mora, mercator villae Valls,
campi de archidiocesis Tarragonae tabolarius
sive tauler Generalitatis presentis Cathaloniae
principatus et in eius mantionibus, stacionibus
seu districtis dicte nomine gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos magnificus Agustinus Borras, medecine doctorem in civitate
Tarragonae populatum licet absentem, et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo coram illustrissimis domini deputatis presentis principatus
Cathaloniae et in eorum illustrissimo concistorio
comparendum et in manibus et in potestate suis
aut alterius cuiusvis persone seu personarum de
his commissionem sive potestatem habentium prelibere et simpliciter dictum oficium tabularii sive
de tauler cum omnibus // 3v // et singulis gratiis
honoribus et prerrogativis dicto officio pertinentibus, et cum omnibus et singulis juribus et pertinentiis suis universis ac omnibus juribus salariis
commodis et utilitatibus ac pertinentiis universis
renuntiandum et cedendum, ita quod de dicto
tabulariis oficio ad omnibus salariis commodis
utilitatibus et pertinentiis suis universis per
duam illustrissimam dominationem et alias
quasvis personas predictas de alia persona idonea
suficienti provideatur et provideri mandetur, et
proinde suplicationes quascunque necessarias et
opportunas dandum et porrigendum et presentandum omniaque alia et singula ad dictam renuntiationem faciendam, faciendum seu fieri
faciendum, instandum et requirendum, et cum
posse ad omnia substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Testes sunt honorabilis Josephus Homs, textor
lini, et Josephus Thomas, vermicularius sive fideuher dictae villae de Valls.

Testes sunt discretus Josephus Ruvira, notarius, et
Vincensius Sayso, sutor minor dierum Tarraconae. Ita approbat notarius infrascriptus manu
propria.
In quorum calamo proprio scriptorem fidem ego
Didacus Michael Segui, appostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Tarraconae, hic me
subscribo et meum quo uttor apposito sig+num.

s.n.r

A XII de juliol MDCCI. Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, racional.

Sig+num Michaelis Calbet, apostolica regiaque
auctoritatibus notarii publicis villae de Valls,
campi et archidiocesis Barchinonae qui praemissis interfuit et rogatus clausit.
Die vigesima septima mensis junii anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo primo,
Tarragonae.

Certifichb y fas fe lo baix firmat com he vistos los
llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa de la Deputació en los quals estan continuats los debitors del General y en ells no consta que Hieroni Móra, tauler del General de la
vila de Valls, dega quantitat alguna al General
del aposento del racional.

814
/1r

Ego Augustinus Borras, medicine doctor Tarraconae populatus uti procurator cum facultate substituendi legitime constitutus et ordinatus a Hieronimo Mora, mercatore, villae de Valls, campi et
a. procura intercalada entre els folis 814v-815r del trienni
1698-1701.
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Loc comte de Palma, llochtinent y capità General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya lo rey nostre
a. seu alterius ... principalis mei, interlineat al final del document.
b. certificatòria intercalada entre els folis 812v-813r del
trienni 1698-1701.
c. insaculació intercalada entre els folis 813v-814r del trienni
1698-1701.
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senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa real mà y despachat
en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó que és del thenor següent:
«El rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general, con vuestra carta
de 15 del pasado se recibió la proposición que los
diputados y ohidores de qüentas del General de
esse Principado y condados dieron para los lugares
vacantes en las bolsas de diputados y ohidores de
los tres estamentos hasta 31 de marzo del presente
año. Y haviendo discurrido por los méritos de
cada huno de los que proponen, y considerando lo
que de ellos se os ofrece y lo demás que proponéys, y
otros de que tenga satisfación para concurrir a estos oficios, usando de la facultad que el rey, mi señor bisabuelo, que haya gloria, se reservó quando
concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones, y en la insaculación general que hizo en
la conformidad de la dicha reserva en 31 de henero de 1654. Y después de nombrar las personas
que le pareciere, así de las propuestas por los diputados y ohidores, como qualesquier otros que bien
visto le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el dia referido a los que se siguen:
Bolsa de diputados militares. Para un lugar que
vaca en esta bolsa de la veguería de Barcelona por
muerte de mossén Salvador de Ornos, al mossén
Joan de Olmera y Bianya de presente ohidor militar. Para otro lugar en la misma bolsa y beguería
que vaca por muerte de mossén Diego Despalau, a
mossén Joseph de Cancer y de Prat Senjuliá, insaculado a oydor. Para otro lugar en la misma bolsa de la beguería de Lleyda que vaca por renunciación de mossén Joseph Sagarra, // 1v // a
mossén Miquel de Sagarra y Biosca. Para otro lugar en la misma bolsa de la veguería de Tortosa
que vaca por muerte de mossén Anton de Pons, a
Joseph Gassia de Guerau. Para otro lugar de diputado noble de la beguería de Vique que vaca
por muerte de don Juan Orosco, a don Thomás
Oliver y Figuerola. Para otro lugar de diputado
militar de la veguería de Tarragona que vaca
por muerte de mosèn Francisco Vila y Casamitjana, a mossén Ignacio de Gomar y Vilaplana.
Para otro lugar de diputado militar de la veguería de Camprodón que vaca por renuncia de
mossén Jayme Francolí y de Toralla, a mossén Joseph de Solá y de Guardiola.
Bolsa de diputados reales. Para un lugar que
vaca en esta bolsa de diputado real por muerte de
mossén Pere Joan Soler a mossén Joseph Casalins.
Para otro lugar en la misma bolsa de diputado
real de Barcelona, que vaca por haver pasado de
esta a la de noble misser Francisco Comes y Torró,
a mossén Phelipe de Quintana y Fabregas, insa1862

culado a oydor real. Para otro lugar de diputado
real de Barcelona que vaca por muerte del doctor
misser Joseph Cormellas, a mossén Pau Corbera y
Palau insaculado a oydor. Para otro lugar de la
misma bolsa de diputado de Barcelona que vaca
por muerte del doctor misser Domingo Pinyol al
doctor misser Jayme Oliva. Para otro lugar de diputado real de Barcelona que vaca por muerte de
maestre Jacinto Andreu, a mossén Joseph Boer de
presente oydor real. Para otro lugar de diputado
real de Lleyda que vaca por munta del doctor
misser Jayme Biosca, // 2r // a mossén Francisco
Punyet.
Bolsa de oydores ecclesiásticos. Para un lugar que
vaca en esta bolsa del Capítol de Tortosa y que
vaca por renuncia del doctor Francisco Martí,
canónigo de dicha iglesia al doctor Joseph de Torres, canónigo de Tortosa. Para otro lugar en la
misma bolsa de oÿdor eclesiástico del Capítol de
Tortosa que vaca por renuncia de don Francisco
Torrelles y Paguera, canónigo de dicha iglesia, al
doctor Francisco Dehona, canónigo de Tortosa.
Bolsa de oydores militares. Para un lugar en esta
bolsa de la beguería de Barcelona que vaca por
munta de mossén Joseph de Cancer y Prat Senjuliá de oydor a diputado a mossén Emanuel de
Nadal y Despujol. Para otro lugar en la misma
bolsa de la veguería de Lleyda y sotsveguería de
Pallás, que vaca por muerte de mossén Joseph Maranyosa y Aranyó, a mossén Ramon de Maranyosa y de Granada. Para otro lugar en la misma
bolsa de la veguería de Cervera, que vaca por
muerte de mossén Anthon de Moxiga y Ferrer, a
mossén Agustín Copons y de Copons. Para otro
lugar en la misma bolsa de la veguería de Manresa, que vaca por muerte de maestro Emanuel de
Planella y Dusay, a mossén Joseph de Carreras y
Talavera. Para otro lugar en esta misma bolsa de
la veguería de Balaguer, que vaca por renuncia
de mossén Phelipe Riquer y de Vega, // 2v // a
mossén Balthasar de Riquer. Para otro lugar en
esta bolsa de la veguería de Urgel, que vaca por
munta de mossén Joan de Olmera de oydor a diputado, a mossén Benet de Olmera y Raset.
Bolsa de oydores reales. Para un lugar de oydor
real de Barcelona que vaca por muerte de maestre
Joseph Vaquer a maestre Honofre Figueres. Para
otro lugar en la misma bolsa de oydor real de
Barcelona que vaca por haver mudado de esta de
ciudadano a militar mossén Joseph Carreras y
Talavera a mossén Pere Trellés y de Alba. Para
otro lugar de oydor real de Barcelona que vaca
por muerte del doctor misser Mariano Bofarull,
al doctor misser Francisco Fornaguera y Alós.
Para otro lugar de oydor real de Barcelona que
vaca por muerte de mossén Jayme Rius, al doctor
misser Aleix Fornaguera. Para otro lugar que

vaca en esta misma bolsa de oydor real de Barcelona por muerte del doctor misser Joseph Copons,
al doctor misser Francisco Mas y Calderó. Para
otro lugar en la misma bolsa que vaca por munta
de mossén Phelipe de Quintana y Fábregas de oydor a diputado, a maestre Bernardo Moxí. Para
otro lugar en la misma bolsa que vaca por munta
de mossén Pau Corbera y Palau de oydor a deputado, al doctor misser Juan Baptista Dalmau.
Para otro lugar en la misma bolsa de oydor real
de Gerona que vaca por haver mudado de estado
de // 3r // ciudadano mossén Joseph Boer, a Narcís Vidal, mercader de Gerona. Para otro lugar
en la misma bolsa de oydor real de Vique que vaca
por muerte del doctor misser Emanuel Mas, al
doctor misser Anthon Comerma.

annes Baptista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XVII foleo CLV. Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y
oydores del General de Cathaluña executen lo dispuesto en la real orden como arriba se contiene.
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Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados en forma y manera
que lo están los demás insaculados y como está dispuesto y declarado por el rey nuestro senyor y bisabuelo, que aya gloria, en la insaculación que hizo
destos oficios y otros de esta calidad en 26 de agost
1655 y solo tengan drecho a estar insaculados en
dichas bolsas, mientras yo no se lo prohibiere sin
que por quedar insaculados en ellas puedan alegar ni pretender la depocesión ni otro alguno
para estarlo no siendo mi voluntad, reservándome como me reservo la facultad de excluirlos o desinsacularlos con causa o sin ella que me pareciere. Por ser esto conforme a la reserva que su
magestad se hizo de lo tocante a estos oficios en la
concesión de dichos privilegios y constituciones de
este Principado y condados, en cuya conformidad
libraréys el nombramiento e inseculación de los
deputados y oydores de qüentas y tendréys la mano
en la execución de lo arriba dicho y de lo que el rey
mi señor y bisabuelo, que aya gloria, ordenó para
la insaculación que hizo de los oficios en 27 de
agosto de 1655.
Dado en Madrid, a V de julio MDCCI. Yo, el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens. // 3v // Vidit
marchio de Serdañola. Vidit don Joannes de la
Torre, regens. Vidit Lopes, regens. Don Franciscus Dalmao et Casanate, marchio del Palacio, secretarius. Insaculación de los lugares vacantes
hasta 31 de março de este año en las bolsas de los
oficios de la Diputación de Cathaluña que aquí
se expresan. Va consultado.»
En execució del qual mana doneu puntual providència a son contengut de manera que quedi
en tot cumplida la real voluntad de sa magestat.
Dat en Barcelona X de juliol MDCCI. Conde de
Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner et
Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don Jo1863

Loa comte de Palma, llochtinent y capità General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa real mà y despachat
en deguda forma de cancelleria del Concell Supremo de Aragó que és del thenor següent:
«El rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general con vuestra de 15 del
pasado se recibió la proposición que los diputados y
ohidores de qüentas del General de esse Principado
y condados os dieron para los lugares vacantes en
las bolsas de los oficios de la casa de la Deputación
de dicho Principado a 31 de marzo deste presente
año. Y haviendo discurrido por méritos de cada
huno de los que proponen y considerando lo que de
ellos se os ofrece, y lo demás que proponéys y otros de
quien tengo satisfacción para concurrir a estos
oficios usando de la facultad que el rey, mi señor y
bisabuelo, que aya gloria, se reservó quando concedió a la consideración sus privilegios y constituciones, y en la insaculación el que hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de henero de 1654 de
poder nombrar a las personas que le pareciere así
de las puestas por los diputados u ohidores como de
qualsequier otros bien visto le fuesse, he resuelto
nombrar para dicho lugares vacantes hasta el día
referido a los que se siguen:
Bolsa de donador de ploms. Para un lugar militar que vaca en esta bolsa por muerte de don Anthon de Muxiga y Ferrer, a Thomás Oliver y Figuerola. Por otro lugar real que vaca en esta bolsa
por muerte de maestre Pere Joan Soler, a maestre
Joseph Costa.
Bolsa de regent los comtes. Para un lugar militar
que vaca en esta bolsa por muerte de don Anton
Pons, // 4v // a don Joan de Olmera y Biaña de
presente ohidor militar.
Bolsa de exactor. Para un lugar real que vaca en
esta bolsa por muerte de maestre Pere Joan Soler,
a Jacinto Cavaller, mercader. Para otro lugar
real que vaca en esta bolsa por muerte del doctor
Jacinto Andreu y Marcí, al doctor misser Joan
a. insaculació intercalada entre els folis 813v-814r del trienni
1698-1701.
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cuten lo dispuesto en la real orden de su magestad
como arriba se expresa.

Pelegrí y Seguí. Para otro lugar que vaca en la
misma bolsa por muerte del doctor misser Joseph
Cormelles, a mossén Joseph Llopis, de presente diputado real.
Bolsa de asesors, advocat fiscal ajudants de la visita. Para un lugar que vaca en esta bolsa por
muerte del doctor misser Joseph Cormelles, al doctor misser Rafael Bruguera.
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Excel·lentíssim señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per a als
llochs vuy vacants fins lo dia present de deputats
y oÿdors de comptes que han vacat després de
embiadas las proposicions a sa magestat, Déu lo
guarde, per cumplir lo número dels que faltan
en las bolsas de qui se ha de fer extracció, proposan a vostra excel·lència los subyectes contenguts en lo infrasescrit memorial:

Bolsa de procurador fiscal. Para un lugar que
vaca en esta bolsa por muerte de maestre Pere
Joan Soler, a don Ramon de Codina y Ferreras.
Para otro lugar de la misma bolsa que vaca por
muerte de mossén Anton de Muxiga y Ferrer, al
doctor misser Francisco Ignacio Huguet.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respetivamente en los lugares vacantes de dichas bolsas
en la conformidad que lo estan los demás insaculados en ellas pero que sólo tengan drecho a estar,
// 5r // mientras yo no se lo prohibiere sin que por
quedar ahora insaculados puede allegar ni pretender drecho de pocesión ni otro alguno para estar
en las bolsas, no siendo mi voluntad, reservándome
como me reservo la facultad de excluir o desansicularlos con causa o sin ella como me pareciere, por
ser conforme a la reserva que el rey mi señor y bisabuelo, que santa gloria aya, se hizo de lo tocante a
estas insaculaciones en la concesión que hizo de dichas constituciones y privilegios al Principado. Y
en esta conformidad libraréys este nombramiento
a los diputados y ohidores de qüentas para que insaculen y pongan en las bolsas de dichos officios a
las personas arriba nombradas, guardando en
ellas la forma acostumbrada en semejantes casos.
Dada en Madrid, a V de julio de MDCCI. Yo, el
rey. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit Joannes de la Torre, regens. Vidit Lopes, regens. Don Franciscus Dalmao
y Casanate, marchio del Palacio, secretarius. Inseculación de los lugares vacantes hasta 31 de
marzo de este año en las bolsas de los oficios de la
Diputación de Cathaluña que aquí se expresan.
Va consultado.»

486a

Deputats militar. Per lo lloch de deputat militar
de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú que vaca per mort de mossèn Miquel de
Pallarès, se proposan: mossèn Anthoni de Potau, mossèn Geroni de Potau.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Barcelona que vaca per munta de
oÿdor a deputat de mossèn Antoni de Potau:
mossèn Anton de Sunyer Macip y de Belloch,
mossèn Jaume Falguera.
Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per mort //6v // del doctor misser Joan Marmer, se proposan: mossèn Balthasar de Barrera y Boffarull, mestre Joseph Oliver.
Dat en Barcelona, als XV de juliol MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls.
Doctor Joseph Llopis. Don Joan de Olmera y fra
Rafel de Nadal. Joseph Boer y Bianya. Locus
si+gilli. Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

818
/1r

En execució del qual vos diem y manam doneu
puntual providència a son contingut de manera
que quede en tot cumplida la real voluntat de sa
magestad.
Dat en Barcelona, als X de juliol MDCCI. Conde
de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner et
Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don Joannes Basptista de Aloy. In curiae locumtenentiae XVII, foleo CLVIIII. Vuestra excelencia
manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del General de Cathaluña exe1864

489b
Lo comte de Palma, llochtinent y capità General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssim diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts en la casa de la Diputació insiculació y extracció depròxim fahedora.
Havem vist lo paper dels subjectes que·ns haveu
proposat per los tres llochs vacants, lo un de la
a. memorial intercalat entre els foli 813v-814r del trienni
1698-1701.
b. memorial intercalat entre els folis 817v-818r del trienni
1698-1701.

bolsa de diputat militar de la vegueria de Gerona
y sotsvegueria de Besalú per mort de mossèn
Miquel de Pallarès, altre de oÿdor militar per
munta de oÿdor a diputat de mossèn Antoni de
Potau, y altre de oÿdor real de Barcelona que
vaca per mort del doctor misser Joan Marmer
que són els que falten per a cumplir lo número
en les boses de què se ha de fer extracció; y tenint presents los mèrits dels proposats y de altres
que són dignes de la real gràcia de sa magestat,
havem resolt, usant de la facultat real que tenim
concedida, que en lo lloch vacant de diputat militar de la vegueria de Gerona per mort de
mossèn Miquel de Pallarès insaculeu a mossèn
Antoni de Potau. Y essent axí que és noble lo insiculareu com a mossèn per esta vegada tantsolament a què dispensam en quant menester sia per
esta ser la real voluntat de sa magestat y nostra. Y
en lo lloch de oÿdor militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per munta de dit mossèn
Antoni de Potau, de oÿdor a diputat insiculareu
a mossèn Anton de Sunyer Masip y de Belloch.
Y per quant és també noble lo insiculareu com a
mossèn per esta vegada tantsolament a què axí
mateix dispensam en quant menester sia per ser
esta la real voluntat de sa magestat y nostra. Y en
lo lloch de oÿdor real de Barcelona que vaca per
mort del doctor misser Joan Marmer insiculareu
a mossèn Balthesar de Barrera y Bofarull. Tots
los quals és de la real voluntat de sa magestat y
nostra que queden insiculats en los dits respective llochs y que pugan concórrer igualment ab
los //1v // demés que ó estan en ditas bosas y que
solament tingan dret de concórrer y estar en
elles durant lo real beneplàcit de sa magestat y
nostre en conformitat de la reserva se féu la magestat del rey nostre senyor Phelip quart, de gloriosa memòria, sobre estas y altres insiculacions.

consistori, advertint que ningú dels partits baix
mencionats està comprès en lo compte se remeté als 23 de abril del present any del 1701.
Per los ports de las cartas de la estafeta, des del
dia que isquérem de Barcelona fins vuy 9 de juliol de 1701, inclusos alguns propris que·s despatxaren per lo camí: 500 reals de velló. Ítem
per quaranta atxas se gastaren en las quatra nits
de lluminàrias per la publicació de l’ajust del pasament del rey nostre senyor ab la sereníssima
senyora Maria Luisa Gabriela de Saboya: 1.216
reals de velló. Ítem de encodernar la relació de
las festas féu lo molt il·lustre y fidelíssim consistori per celebrar la successió del rey nostre senyor y son arribo a esta Cort: 100 reals de velló.
// 2v // A la persona que ha format las representacions se són fetas a sa magestat, així per la
instància de què honrre quant antes ab sa real
presència lo Principat com per a solicitar lo alívio dels allotjaments, y per imprimir ditas representacions: 800 reals de velló. Per plomas, paper y altres recaptes per la secretaria y a voltas
haver-se de valer de algú per a copiar y ser precís
regalar-li’s: 1.200 reals de velló. Per atxas: 450
reals de velló. Per alguns agasajos se feren venint a visitar diferents personas que també mirava al punt del mayor lluhiment de la ambaixada:
1.300 reals de velló. Fan los 5.566 reals de velló
que puja aquest compte: 92 doblas, 46 reals de
velló.
Don Joseph de Agulló y Pinós.
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Molt il·lustre senyor.

Dat als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma.
Vidit Michael Joannes de Taverner et Rubi, episcopus Gerundae, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XVII foleo CLXI.

Memòria dels gastos exercits que fins vuy se han
offert per compte del molt il·lustre y fidelíssim

Lo doctor Anthon Comerma ha tingut notísia
que ve anomenat per sa magestat, Déu lo guarde, en un lloch de oÿdor real de la ciutat de
Vich com ha fill originari domisiliat en ella y
que en la extracció que se ha fet de insiculador
per a insicular los dits anomenats per sa magestat és exit lo molt il·lustre y reverent doctor Miquel Bosch, canonge de la santa iglésia de Vich.
E com dit canonge Bosch hage en difarents occasions propelat son ánimo dient que dit Anthon Comerma no podia ser insiculat en dit
lloch de oÿdor per no tenir lo domisili de habitació actual en dita ciutat de Vich, havent passat
a fer diferens instànsias y diligèncias, comforme
vostra senyoria podrà informar-se’n de alguns
dels molt il·lustres consistorials y no ho podrà
negar dit il·lustre senyor canonge Bosch y axí sia

a. compte intercalat entre els folis 819v-820r del trienni
1698-1701.

a. súplica intercalada entre els folis 822v-823r del trienni
1698-1701.

Vuestra excelencia manda a los illuestres y fidelíssimos diputados y oÿdores de qüentas del General
de Cathaluña y a los insiculadores que se hallan
juntos executen lo que en la orden de vuestra excelencia arriba expresada.
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suspecte segons disposició de dret per a votar en
la insiculació de dit doctor Anthon Comerma,
per tant y altrament suplica dit doctor Comerma, donant per suspecte a dit canonge Bosch y
offerint per est effecte lo sòlit jurament suplica
ésser per vostra senyoria provehit y ordenat que
dit il·lustre canonge Bosch se abstinga y no entrevinga quant // 1v // se tractarà de la insiculació de dit doctor Anton Comerma, ni en lo votar de aquella, dient altrament de nul·litat
nunch pro tunch com ho suplica omni modo meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Comerma. De Cruÿlles, assessor subrogatus.
Responent dit doctor y canonge Miquel Joan
Bosch a la súplica en forma de una requesta presentada per lo sobredit doctor Anton Comerma
lo dia present a tres quarts de las onse horas de
la matinada, poch més o menos, que als 16 de
juliol 1701 diu no poder-se sustenir en manera
alguna la suplicació al·legada per part de dit Comerma, per ésser contra a tota veritat de què dit
canonge Bosch aye propel·lat lo ánimo si sols
antecedentment de ser extret insiculador pot
ser aya refferit lo que conté lo capítol 31 de las
Corts 1533. Però després de ser extret ni etiam
se li ha sentit a refferir ni lo que conté dit capítol, requirint a mi secretari y scrivà major del
General no done còpia autènticha ni simple
sens la inserta de la present resposta. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.

823
/2r

495a
Die duodecima mensis decembris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo, in civitate Vici.
Nos doctor Ignatius Coll, Marcianus Comamala, Josephus Quingles et Franciscus Sala presenti
et currenti anno conciliarii presentis civitatis
Vici, Franciscus Graell et Castello, doctor Petrus
Moreta, Raphael Fontcuberta et Coromina, doctor Jacobus Roger, doctor Joannes Taraval, doctor Raphael Pages, doctor Franciscus Calvet, doctor Marcianus Homs, Franciscus Balmes,
Josephus Alberch, Franciscus Vila, notarius, Gabriel Ponsich, Josephus Ros, Joannes Franciscus
Coromina, notarius, Dominicus Soler Moner,
notarius, Franciscus Grande, Josephus Estrada,
Joannes Carbonell, Joannes Galleria, Petrus
Paulus Vilamala, Franciscus Martianus Soler,
Paulus Estanyol, Christophorus Riera, major,
Paulus Arbell, Josephus Maronda, Franciscus
a. súplica intercalada entre els folis 822v-823r del trienni
1698-1701.
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Lucia, Gabriel Bausili et Hieronymus Tarres in
presentiarum jurati illustrissimi concilii presentis civitatis Vici de mandato illustris domini vicarii et bajuli seu regentis vicariam et bajuliam
Vici et Ausoniae pro sacro, catolico et reale magestate domini nostri regis ad vocem tubae et voce
praeconis palam et publice per loca solita eiusdem
civitatis emissa pulsataque campana, per solitum
et competens temporis spatium, ut moris est convocari et congregari intus domos concilii dictae
civitatis Vici vigore regii privilegi eidem civitati
Vici concessi ibidemque consilium et universitatem dictae civitatis Vici tenentes, facientes, celebrantes et representantes citra revocationem aliorum quorumcumque syndicorum per nos et
praedecessores nostros in dicto concilio hactenus
constitutorum, gratis et ex nostra certa scientia
agentes haec cum auctoritate et decreto dicti
illustris domini regentis vicariam et bajuliam
Vici et Ausoniae inferius interponendis facimus,
constituhimus et ordinamus legitimum et indubitatum syndicum, actorem et procuratorem nostrum dictique concilii //2v // civitatis Vici et eius
universitatis certum et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod spectialitas Generalitati ipsi minime deroget nece contra vos domnum Ignatium Abadal, notarium,
causidicum, civem Barchinonae licet absentem,
et cetera, ad videlicet omnes littes sive causas, tam
motas quam movendas, activas et passivas, principales et appellatorias latissime cum amplissimo
et assueto littium et causarum curtu facultatibus
et potestatibus expressis jurandi de calumpnia, et
cetera, praestandique quascumque cautiones tam
juratorias quam fidejussorias, et cetera, clama et
retroclama exponendi, et cetera, executiones
quascumque instandi, et cetera, et cum posse substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Nos
enim, et cetera. Promittimus judicio, et cetera. Et
habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum nostrorum et dictae universitatis et singularium eiusdem praesentium, absentium et futurorum omnium, et cetera. Actum, et
cetera. Testes sunt Joannes Sabater et Josephus
Portell, virgarii dictorum illustrium dominorum conciliorum.
Postea autem die decimatertia supradictorum
die, mensis et anni illustris dominus Faelix Sala
et ça Sala, domicellus Vici domiciliatus, vicarius
et bajulus Vici et Ausoniae pro sacra, catholica et
regia magestate supradicto sindicatui instrumento suam imo regiam interposuit auctoritatem pariter et decretum Vici in manu et posse Josephi Lucia, notarii publici Vici, et illustris
doctoris conciliariorum et concilii presentis civitatis Vici scribae, presentibus pro testibus Josepho
Vegaria, minore dierum, magistro domorum
cive Vici et Gaspare Paray, juvene lignifabro
Vici habitatore.

In quorum fidem et testimonium praemissorum
proprio calamo scriptorum ego Josephus Lucia,
regia ac reverendissimi domni Vicensis episcopi
auctoritatibus, notarius publicus Vici et illustris
doctoris conciliariorum et concilii dictae civitatis
Vici scriba, manu subscribo et quo utor appono
sig+num.
Ita est iuxta originale et concordat cum illo. Don
Raymundus de Codina et Farreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
3r

Die

XVI
MDCCI.

mensis julii anno a Nativitate Domini

In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
primo, die vero decima sexta mensis julii eiusdem
anni intitulata hora sexta iam pulsata septimae,
et antea duos quartos horae post meridiem, praesente et ad haec vocato requisito atque rogato me
don Raymundo de Codina et Ferreras secretario
et scribae majori Generalis Cathaloniae, et presentibus etiam Hiacintho Morato et Laurentio
March virgariis illustris et fidelissimi concistorii
pro testibus ad ista vocatis, rogatis spetialiterque
et assumptis discretus Ignatius Abadal, nottarius
et causidicus civis Barchinonae, uti sindicus procurator et actor illustrium conciliariorum et juratorum illustris concilii civitatis Vici, pro ut de
suo sindicatu constat paenes discretum Josephum
Llucia, nottarium publicum dictae civitatis Vici
ac conciliariorum et concilii eiusdem civitate
//3v // Vici scribam die duodecima mensis desembris anno a Nattivitate Domini millessimo sexcentessimo nonagesimo septimo per illustrem regentem vicariam et bajuliam dictae civitatis
Vici et Auzoniae, debita forma auctorisato et decretato coram et ante presentiam illustriumaet
fidelissimorum dominorum nobilis don Josephi
Antonii Valls et Pandutxo, presbiteri archidiaconi et canonici sancta matropolitanae ecclesiae
Tarragonae deputati ecclesiastici, fratris Raphaelis Nadal, sachristae majoris regii monesterii
Beatae Mariae Rivipulli ordinis divi Benedicti
claustralium, domni Joannis de Olmera et Bianya et Josephi Boer, civis jurati Barchinonae populatus, auditorum computorum Generalis praesentis Cathaloniae principatus personaliter
repertorum intus domum Deputationis in aula
vulgob dicta dels Reys, ubi obtinebatur concistorium quiac domini insiculatores residebant in
aula concistorii eisdem domino deputato et auditoribus computorum respective obtulit et presentavit seu per me dictum secretarium et scribam
majorem legi et presentare petiit, instavit et rea. illustrium ... dominorum, interlineat al marge esquerre.
b. vulgo ... Reys, interlineat al marge esquerre.
c. quia ... concistorii, interlineat al marge esquerre.

quisivit quandam in scriptis papiri suplicationis
sedulam thenoris sequentis, inseratur, et cetera:
// 4r // «Molt (il·lustre) y fidelíssim senyor. Havent pervingut a nova notícia de la ciutat de
Vich que lo doctor Anton Comerma seria vingut anomenat per sa magestat, Déu lo guarde,
per ésser ensaculat en lo rodolí que·s troba vacant de oÿdor real per la mateixa ciutat y que
pretendrie e instaria en força de dita real nominació ésser en la present ensaculació aprovat y
habilitat, y en força de esta aprobació emburçat;
y com en dit doctor Comerma no·s troben concórrer las qualitats requisidas disposadas per capítols de Cort y singularment hage transferit son
pretès domicili accidental y actual de dita ciutat
de Vich a la de Barcelona y per esta rahó reste
del tot inhàbil de poder ésser ensaculat segons
lo disposat y ordenat en los capítols 32, Corts
1533, y en lo capítol 62, Corts 1599, en los
quals és litteral y textual dita exclusió en los qui
transfereixen son domicili de las ciutats, vilas o
llochs per las quals pretengan ésser ensaculats a
altra ciutat, vila o lloch ab clàusula irritant que
en cas de ésser ensaculats per dita ciutat, vila o
lloch per la qual pretengan ésser ensaculats sian
ab tot effecte desansaculats com és de vèurer de
dits capítols per son interès hage dita ciutat de
Vich opposada per esta excepció al molt il·lustre
consistori o Novena de ensaculadors, novament
extreta ab suplicació per son sýndich presentada, en la qual hage també expressament demanat interposàs lo procurador fiscal del General
// 4v // sas parts per lo interès gran que té la Generalitat en la observansa dels capítols de Cort,
y hage de paraula requerit y després en escrits a
don Joseph de Cancer, advocat fiscal del General, y a Francisco Monfar y Sorts, procurador
fiscal, perquè quiscú de ells cumplís respecte lo
sobredit al que un y altre de ells los incumbia, lo
que hagen recusat fer sens causa ni rahó sàltem
legítima y desitje dita ciutat de Vich que en tot
temps conste de sa legítima instància. Per ço
son síndich presenta son poder aucthèntica còpia del qual se entrega recorrent a vostra senyoria fidelíssima de dita renitència, suplica sia vostra senyoria fidelíssima servit interposar sa
aucthoritat y interpel·lar en la forma acostumada a dits advocat y procurador fiscal, que per lo
interès del General interpose dit procurador fiscal sas parts en foment de dita excepció y dit advocat fiscal fasse, pose o continue al peu de la
supplicació presentada per dit síndich lo dit sòlit
y acostumat, idem petit y que la present supplicació sia continuada en dietari en la forma que
és de estil omni modo meliori. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. De Parrella. Prous. Costa.
Mas y Calderó. De Cruÿlles, assessor subrogatus.
Copiam cuius eisdem dominis deputatis et auditoribus computorum dictus Ignatius Abadal dic-
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to nomine tradidit et liberavit seu per me //s.n.r //
dictum secretarium et scribam majorem eisdem
legi tradi et liberari petiit, instavit et requisivit,
quam acceperunt et penes se retinuerunt et incontinenti verbo respondendo dixerunt quod retinebant sibi tempus consitutionis ad respondendum. De quibus ita peractis dictis gestis atque
sequutis dictus Ignatius Abadal dicto nomine petiit et requisivit fieri et tradi unum vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per
me dictum secretarium et scribam majorem.
Quae fuerunt acta Barchinonae sub anno, die,
mense, loco et hora praedictis presente me dicto secretario et scriba majore, et presentibus etiam testibus supradictis ad ista vocatis, rogatis, specialiterque et assumptis pro ut superius continetur.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent vingut a notícia de la molt il·lustre Novena de inciculadors de la insaculació que de
present se està fent, que a petició dels magnífichs assessors y advocat fiscal de vostra senyoria
fidelíssima hauria vostra senyoria fidelíssima pasat anomenar consulents per matèria dependent
de la insaculació, sensb que per part de dita
Novena se aye tingut intel·ligència alguna ni per
recado dels acessors de la present casa, com ni
altrament que dits acessors inclinassen a passar a
demanar consulents y després de aver-los ya
anomenats lo il·lustre y fidelíssim concistori y
trobar-se ya en la present casa los elegits per sa
senyoria fidelíssima; y no·s pot duptar que la
dita nominació de consulents toca y specta peculiarment a dita molt il·lustre Novena en forsa
del capítol 8 del Nou Redrés, que de tota y
qualsevol dependència de ensaculacions dóna la
privativa ad quoscumque alios a dita molt il·lustre Novena. Per ço dita molt il·lustre Novena,
per salvar son dret y prerrogativas y per no prejudicar-se en cosa alguna, protesta a vostra senyoria fidelíssima que per la dita nominació de
consulents no sia fet prejudici algú a dita molt
il·lustre Novena ni a sos successors en dit càrrech, ni dita nominació de consulents puga ésser treta en conseqüència ni per exemplar, sperant que vostra senyoria manarà cusir la present
en dietari.
De Cruÿlles, assessor subrogatus.

a. protesta intercalada entre els folis 823v-824r del trienni
1698-1701.
b. sens que ... y no·s pot duptar, interlineat al marge esquerre.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
A notícia del síndich de la ciutat de Vich ha novament pervingut que en la present insiculació
pretendria lo doctor Anton Comerma ésser insiculat en lo rodolí de oÿdor real per dita ciutat
de Vich, que de present se troba vacant per haver vingut anomenat en aquell per sa magestat,
Déu lo guarde, en dita insiculació. Y com en dit
doctor Comerma no concorran las qualitats statuhidas y ordenadas per los capítols de Cort, per
las rahons que en avant se explicaran, com són
la primera perquè en lo capítol 32, Corts 1533,
expressament se troba disposat que si algú fos
domiciliat en alguna ciutat, vila o lloch del present principat de Cathalunya y després hagués
transferit totalment son domicili en Barcelona o
en altra ciutat, vila o lloch del mateix Principat,
no pugue ésser insiculat per aquella ciutat, vila o
lloch de hont serà transferit, ab expressa prevenció que si aprés de ser-se transferit serà estat enseculat per aquella ciutat, vila o lloch de hont
serà transferit hage de ésser desensaculat, que
són las pròprias y formals paraulas de la dispositiva de dit capítol, com és de vèurer de aquell a
què si et quantum se ha relació, lo que expressament se ratificà y de nou stablí en lo capítol 62
de las últimas Corts de 1599. Y dit doctor
// 1v // Anton Comerma hage transferit sa habitació y domicili de dita ciutat de Vich a la de la
present ciutat, lo que se comprova si se attén
que dit doctor Anton Comerma des de què
entrà a possehir la casa scituada en dita ciutat de
Vich de sos pares, a qui se pretén haver succehit
ha llogada y arrendada aquella a personas particulars, fen tendència ab esta demostració de haver residit en son ànimo la translació de son domicili de dita ciutat de Vich a la present de
Barcelona, com apar y resulta justificat de las attestacions de dos testimonis extrajudicialment
rebuts en dita ciutat de Vich en poder de Joseph
Llucià, notari públic de dita ciutat, que se presentan passant a deposar dits testimonis, que si
en alguna ocasió se troba dit doctor Comerma
en dita ciutat de Vich per alguns dias y per alguns negocis particulars, per tenir com se ha dit
ditas casas arrendadas y llogadas, posa y se val
per sa habitació de algunas casas de algú de sos
parents, com a més de ditas attestacions offereix
esta part justificar·o ab testimonis en cas menester sie y a vostra senyoria fidelíssima li aparega.
Y altrament de esta part a més de deu anys se
veja que dit doctor Comerma ha tingut sempre,
com té encara vuy, son domicili en la present
ciutat, tenint y possehint en ella una casa en lo
a. súplica intercalada entre els folis 829v-830r del trienni
1698-1701.

carrer de Sant Pere més alt devant lo convent de
Sant Francisco de Paula, y en lo territori de ella
una heretat ab sa casa y terras com axí també offereix dit // s.n.r // síndich justificar·o ab la mateixa informació que té offerta, lo que és en tant
veritat que dit doctor Comerma ab acte rebut
en poder de Joseph Güell, notari públich de
Barcelona al 1 de octubre 1694 acceptà la procura que ab differents poders li féu la reverent
mestre priora y real convent de Sancta Maria de
Junqueres del orde Sant Jaume de la Espasa de
la present ciutat, havent-se primeramentab acte
precedent en poder del mateix notari lo mateix
die firmat altre acte de differents pactes convinguts entre dita reverent mestre priora y real
convent de una y dit doctor Anton Comerma
de altra, acerca la execució y exercici de dita
procura, com apar de dits dos actes que també
se presentan de què se veu ésser lo ànimo de dit
doctor Comerma de haver del tot transferit son
domicili y habitació en la present ciutat ab lo
exercici de dita procura per ell acceptada majorment, no sols no contenint com no conté ni
dita procura ni dit acte de convenció temps cert
y determinat per lo exercici y duració de aquella
si per ésser concebuts dits actes per temps indifinit com també per la molta premeditació ab
què se féu dita convenció, se argüeix evidentment ésser lo ànimo de un y altre de dits contrahents que lo exercici de dita procura fos per
molts anys. Y dita procura e o exercici de ella
hagi tingut son degut effecte com apar dels actes de // s.n.v // differents àpochas firmadas a favor de dit doctor Comerma, com a procurador
sobredit, per differents personas que també se
presentan, axí que evidentment se comprova la
translació del domicili y habitació del dit doctor
Comerma de dita ciutat de Vich a la present
ciutat. Sens que al propdit embarassàs si vòlia en
primer lloch dir-se que la disposició de dits capítols compendria sols als subjectes que pretendrian ser insiculats per rahó del domicili accidental, sens parlar ni passar a disposar del què
tenen lo domicili originari per fills y naturals de
aquellas ciutats, vilas y llochs per las quals volrrian ésser ensaculats, volent-o inferir de la litteral y expressa disposició de dits capítols y singularment del dit capítol 32 en què se troban estas
formals paraulas, ibi: «que si algú que fos domiciliat en Lleyda o altre ciutat, vila o lloch del
present principat de Cathalunya o comptats de
Rosselló y Cerdanya haurà transferit totalment
son domicili en Barcelona o en altra ciutat, vila
o lloch del present principat de Cathalunya o
comptats de Rosselló y Cerdanya», etcètera, las
quals deurian compèndrer-se y no podrian enténdrer-se de altre domicili que del accidental y
actual com aquest y no lo originari, sia capàs de
transferir-se y mudar-se de hont volgués inferirse, que no parlant com no parla dit statut de dit
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domicili originari no podrian en ell estar compresos los naturals y fills de aquellas ciutats, vilas
o llochs per las quals pretendrian ésser insiculats. Y que per // s.n.r // consegüent restarian
aquestos sols subjectes respecte de dit artigle a
la disposició comú qui se pretengués afavorirlos, la qual intel·ligència se al·lega haver-se donada en la declaració feta en altra cas semblant
en la present casa en què se repel·lí ex majori
parte dels votants la excepció opposada per lo
procurador fiscal del General al doctor Anton
Grató Perpinyà, extret e insiculat en la bolsa de
diputat real de la ciutat de Gerona en lo any
1695, no obstant que no tingués son domicili y
habitació en dita ciutat de Gerona ab lo sol domicili originari. Perquè en primer lloch se respon que de dret comú és certa la regla que lo
originari, ab lo sols motiu de son origen, no és
capàs de gozar de las perrogativas y civilitat de
sa pròpria pàtria si no és que també concorre en
ella la continua habitació y residència en aquell
mateix lloch o ciutat de hont és originari, y suporte los càrrechs reals y personals com suportan los demés ciutadans encara que en la ciutat
o lloch de son origen tingués y possehís béns
immobles [no 1: Bursat, Consil. 36, n.15 et 270,
n.15; Laderch, Imol. consil. 74, n.22; Dacian.,
Consil. n.4 et 5 ; Anchar., Jun. q. 9, p.1 ; Flamin. Rube., Consil. 6, n.13 cum plurimis sequitur in prim.; Gobius, Consult. 114, n.7; Caephal., Consil. 205, n. 2; Wezembech, Consil. 1,
n.57; Idem Gobius qui supra sub. n.8.]. De hont
se infereix que encara que dit statut se hagués
de enténdrer en la comformitat referida en dit
òbice, restaria del benefici de dita insiculació
exclòs dit doctor Comerma per disposició del
dret comú. En segon lloch se respon que de la
contextura literal de dit capítol 32, expressament se comprova y ocularment se veu ésser estat lo ánimo de la cort //s.n.v // compèndrer en la
prohibició statuhida en dit statut, igualment axí
los originaris com los demés que pugan preténdrer dita insiculació per dit domicili accidental,
disposant literalment ésser tan uns com altres
incapaces del benefici de dita insaculació per la
translació de son domicili, com lo fi de la cort
en dit statut y la rahó final de sa resolució se
funda en voler-hi affectar que sols gaudescan
dels honors e profits de dita ensaculació, los que
cotribuexan als mals y càrrechs de aquellas ciutats o vilas, per las quals han de ensacular-se ab
exclusió de tots los demés ab aquellas paraulas,
ibi: «com sie cosa justa que aquells que no suportan los càrrechs no senten los honors e profits», etcètera, lo que anelà tant la cort que ho
tornà a repetir y assegurar en lo capítol 18,
Corts 1542, parlant dels que havian de ser insiculats per la ciutat de Gerona ab aquellas paraulas, ibi: «Atès com sie cosa molt justa y rahonable que los qui aportan los treballs y càrrechs de
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las universitats en los beneficis y honors sian
preferits als altres de ditas universitats». Del
propponderat se veu e infereix que no pot dubtar-se que lo fi y rahó genuïna de dit statut y del
en ell prescrit y disposat, fonch sols afavorir y
gratificar als qui contribuhian en los mals y càrrechs de las universitats, recompensant-los
aquella càrrega ab lo honor y útil de ésser insiculats ab exclusió de tots los //s.n.r // altres. Y essent com és indubitat en via de dret que no sols
la intel·ligència de la disposició y resolució del
statut deu regular-se per la rahó genuïna y final,
[no 2: Lege non dubium codi. De legibus., leg.2 §
«Si mater»; A, Ad Tertul. Alderan Marcad. De
interpret. statut., conclus. 4, n.60, 162 et 167;
Valenzuel., cons.63, n.144; Font., tom.1, decis.
93, n.11 et decis. 108, n.13. Cardin., De dot., discurs. 13, n.6 et 7 et discurs. 101, n.6, discurs 109,
a n.4 et De succes., discurs 15, n.8] però encara
que tot lo que·s troba previngut en la rahó genuïna y final se entén ordenat y disposat per la
resolució y disposició del statut [no 3: Franciscus Maria Prat, discept. foren., cap.9, n.7; Redenasc., cons. 1, n.17 et cons.7, n.1; Mascard., De
interpre. estatut., cons.5, a n.20; Canc., Var.,
tom.1, cap.8, n.61; Regens Caldero, decis.10,
tom.1, n.39; Romaguera ad consiol. ad preani.,
n.197] se ha de regonèixer y confessar nescessàriament, en la exclusió a dita insiculació disposada en dit capítol 32, entengué la cort
compèndrer tant als naturals de ditas ciutat o vilas, encara que contemplats ab la circunstància
de dit domicili originari, com als demés que poguessen tenir pretenció a dita insiculació per
rahó de domicili accidental. Comprovas aquest
discurs de las paraulas dalt ponderadas en dit capítol 18, Corts 1542, ibi: «si en preferits als altres de ditas universitats» que no poden verificar-se en altras subjectes que en los originaris
per naturals y fills de ditas ciutats o vilas y la
rahó és evident, per què disposant la cort en dit
capítol que per las insiculacions de què se tracta
fossen preferits los que constribuhiran en las
ciutats y vilas a sos càrrechs per domiciliats en
ellas als atres de las mateixas universitats, és cert
preveu al formar dit concurs que podia esdevenir-se en una mateixa universitat subjectes que
contribuhissen y altres que no contribuhissen. Y
com aquest concurs no puga verificar-se //s.n.r //
sinó entre los habitants que contribuexen per
rahó de sa habitació y los originaris que encara
que no contribueixan per sa absència saltem lato
modo se reputen de la mateixa universitat, y havent-se previngut en dit statut la prelació a favor
de aquells y en odi de aquestos, forsosament ha
de confessar-se que entengué la cort en un y altre de dits dos capítols compèndrer y statuhir,
tan respecte dels originaris com dels que pugan
tenir lo domicili accidental. Y ab molta rahó per
trobar-se statuhit en dret que lo originari que
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no habita en la ciutat de què té son origen, per
la deserció de son domicili actual, pert los honors de aquella ciutat y és preferit per los qui actualment la habitan, [no4: Afflic. decis. 384;
Bonden, Conluct. legal. 44 a n.13; Xammar,
De privi. § 24, n.73] majorment trobant-se disposició ab què se disposa haver-se de regular la
intel·ligència de un capítol de Cort per lo disposat en lo altre [no 5: Alderano Marcado, De interpret. statut., conclus. 2 ex n.103; Osas., Decis.
167 n.11; Font., Decis. 410, n.20]. Lo sobreponderat té menos difficultat, essent certa la regla en térmens de statut, quals són nostres capítols, que los càrrechs de què parla lo statut en
cas semblant de què se disputa, sempre se han
de enténdrer personals [no 6: Gobius, consul.
114, sub. n.18] los quals per consegüent són impossibles als que no habitan ni tenen lo domicili
accidental y actual com sols aquestos en drets se
reputen per verdaders ciutadans, de hont se infereix per nescessària e infal·lible conseqüència
que per lo menos segons la disposició de un y
altre de dits capítols en concurs. Y en lo cas de
trobar-se altre persona // s.n.r // en què concorren totas las qualitats nescessàrias per dita insiculació y, singularment, la de dit domicili accidental y actual, que infal·liblement són molts,
segons la mente y sèrie de dits capítols deurian
ésser a dit doctor Comerma preferits. A més de
què qualsevols pretesos effectos que pogués
al·legar dit doctor Comerma a son favor, per
rahó de son origen, restarian aquestos amortiguats en poder-li tribuhir dret algú respecte de
la habilitació de la persona de aquell, perquè encara que regularment parlant la civiltat del origen sie inextinguible en quant al fet y rahó natural. Emperò la forsa y poder de aquella resta
debilitada y com a extinguida o innubilada per
lo menos en quant al effecte de la civiltat [no7:
Valensuel., Velasc., lib.1, cons.37, n.24; Mercad., De interpret. statut., conclus. 6, a n.105;
Ciarlin., lib.1, cap.37 a n. 58; Gobius, consult.
114, n.13 et 14]. En segon lloch, en quant al
què·s pretén haver-se donat semblant evasió al
cas y urgència subseguida en la extracció del
doctor Anton Grató Perpinyà, se respon en primer lloch que aquella resolució se regulà per lo
dit capítol 18, peculiar y propri per la mateixa
ciutat de Gerona, en lo qual se advertiren algunas circunstàncias particulars y especials que no
concorrerian en lo dit capítol 32 en què se funda lo síndich de dita ciutat de Vich; secundo, en
dit cas se prengué per special y principal motiu
també lo impediment de poder ser domiciliat
dit doctor Perpinyà en la ciutat y vegueria de
Gerona per trobar-se aquella, tant en lo temps
de la insiculació com de la extracció preocupada
de las armas francesas // s.n.v // y fora de la obediència del rey nostre senyor, que goza de glòria, circunstància que no concorre ni pot conci-

derar-se en nostre fet; tertio, perquè dita resolució se funda també molt principalment en voler
suposar en la ordinata de dit capítol 18, la prelació dalt ponderada dels actuals habitants ab domicili accidentals als del domicili originari, fundant dita prelació ab aquellas paraulas del
capítol 18, ibi: «sien preferits». Y de no trobarse actualment en aquella ocasió subjecte en qui
concorreguessen totas las qualitats y, singularment, la de dit domicili accidental per poder fer
concurs y obtenir la prelació a dit doctor Perpinyà originari, en lo qual cas se donà per hàbil dit
doctor Perpinyà, lo que del tot es inaplicable al
nostre fet ja per no poder-se argüir amb dita
prelació, com també perquè en tot cas serian
molts los que deurian ésser preferits a dit doctor
Comerma en lo cas de dit suposat concurs;
quarto, perquè entre altres motius també en
què se pretén fundar dita resolució, concisteix
un de ells en trobar-se dit doctor Perpinyà en la
ocasió se li opposà dita excepció ja aprobat y habilitat per las dos Novenas de insiculadors y habilitadors, y després de ser extret lo que suposà
la assistència del dret a favor de dit Perpinyà per
conseguir la immissió que pretenia que·s digué,
no podia ésser conturbada e impedida per excepcions túrbidas y requirints major discussió,
que no permet lo dret contra lo extret o elegit
per un offici, no attenent // s.n.r // en semblants
casos a ditas excepcions túrbidas en la comformitat se attendrian se aquellas se opposavan antecedentment en lo judici de insiculació com en
nostre fet; de hont apar volgué inferir-se en la
mateixa resolució ésser molt propri del present
judici la plena cognició y discussió de qualsevol
excepció que·s vulga opposar, per impedir la insiculació de qualsevol dels que han tingut proposats per ésser ensiculats en qui ni concorran
las circunstàncias disposadas y ordenadas per capítols de Cort. No embarassaria tampoch si volia dir-se per dit doctor Comerma no haver fins
vuy encara contractat en la present ciutat son
domicili per contractar, lo qual volgués dir-se
fos menester no sols la justificació de sa personal
residència en dita present ciutat, però y encara
haver de concórrer la circunstància de tenir si focum et larem de hont volgués inferir-se no poder-se en ell verificar la translació de son domicili, nescessària per sa inabilitació de poder ser
insiculat en dit rodolí per dita ciutat de Vich.
Perquè se respon en primer lloch que de dita
deserció de habitar per tants anys en dita ciutat
de Vich, ab contínua habitació y residència en la
present ciutat, no pot dubtar-se se segueix infal·liblement la falta de la contribució als càrrechs personals a què contribueixen los habitants // s.n.v // en la mateixa ciutat, que affectà la
cort al statuhir la prohibició de ser semblants
personas ensiculadas, de hont és per consegüent
que dit doctor Comerma, per la falta d’esta cali1871

tat se ha de regonèixer inhàbil e incapàs de lo
gran d’esta ensaculació, en forsa de dit statut,
sens attèndrer-se si ha o no contractat son domicili en dita present ciutat, essent més que bastant la sola deserció del domicili actual y accidental de dita ciutat de Vich segons lo thenor
del dit capítol; secundo, perquè es proposició
constant en via de dret que per la habitació y
contínua residència de dit doctor Comerma en
la present ciutat per més de deu anys, encara
que en ella no tingués pròpria habitació ni béns
alguns és la presumpció haver volgut dit doctor
Comerma contràurer son propri domicili en
dita ciutat, [no 8: L.2, cod. de incolis l. Si quis
diuturno ff. Si servit. vindicet, l.2, cod. De servit.
et aqua; Oter., De pasquis, cap.4, n.11; Afflictis,
decis.384 in addit. in fin; Ciarlin., tom.1, Contro., cap.37, n.63; Amaya, in cod. lib.10, tit. 39,
n.104; Xammar, De privileg., § 24, n.59; Vilossa, De fugit., in disert., cap.20, §2, n.42; Latro,
consult.106, n.20; R.Sanfeliu in praxi judiciar.,
secti.6, n.10] y per consegüent haver-se de regonèixer y confessar haver transferit son domicili accidental de dita ciutat de Vich a la de Barcelona, y axís trobar-nos en lo cas de dita
prohibició en dit capítol statuhida; tertio, perquè és sens difficultat també que lo contràurer
domicili accidental y actual resideix en lo ànimo
de qui vol contràurer-lo, [no9: Menoc, De arbitr., casu 86, n.5 et seqq; Amaya in Cod. lib.10,
tit.39, n.101; Nob. de Tristany, decis.11, n.3] y
que lo ànimo se prova ab conjecturas de las
quals puga inferir-se, [no10: Menoc, De arbitr.
jud., casu 361, n.2; Socin., Concil.28, n.14, volum 1; Mascard., De probat., conclu. 94, n.4;
Cardin. Tusch., Pract., conclus. litera A, conclus.
336 et litera P conclus.795 in principio] y que en
nostre cas concorren tals conjecturas que evidentment demostran que lo ànimo de // s.n.r //
dit doctor Comerma fonch de domiciliar-se en
esta ciutat, ho comprova la ocupació y empleo
de pèndrer la procura de la reverent mestre
priora y real monastir de Junqueras ab los pactes
y convencions dalt expressats y refferits, per lo
exercici de la qual és precís la personal habitació
y residència en dita present ciutat de dit doctor
Comerma. Particularment si se attén ésser dita
procura ab la facultat sola de substituhir per a
plets lo que obra la exclusió de substituhir o
subrrogar per lo exercici de dita procura, en tot
lo demés de què se argüeix lo ànimo de la continuació de sa habitació y domicili en la present
ciutat en dit doctor Comerma, particularment
ab lo concurs de la circunstància dalt també expressada de haver dit doctor Comerma llogada
y arrendada a tercera persona sa pròpria casa scituada en dita ciutat de Vich, ab què se comprova la major explicació de son ànimo ço és de haver omitit y dexat lo domicili de la ciutat de
Vich per continuar lo que tenia ja contractat en
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la de Barcelona. Corroboràs lo propdit reppel·lint tota dubietat de la pròpria confessió y
concentiment de dit doctor Comerma en anomenar-se y tractar-se, com en lo permètrer lo
tracten y anomenen per populat en la present
ciutat de Barcelona en los referits actes de convenció y procura a ell feta y firmada en sa
presència, com //s.n.v // y en los demés actes que
presenta de què no pot dubtar-se del ànimo de
dit doctor Comerma, en quant a haver transfferit son domicili accidental y actual la dita ciutat
de Vich a la de Barcelona la incompatibilitat
que té y deu considerar-se de poder concórrer
en ell mateix la falta de ànimo de la continuació
de son domicili en esta ciutat, ab lo anomenarse y permètrer lo anomenen en Barcelona populat. Augmenta també la manifestació del ànimo
de dit doctor Comerma, respecte de la contractació de son domicili en la present ciutat y de
voler continuar aquell lo haver anat proposat en
la última insiculació de la present ciutat, que per
los accidents succehits de la mort del sereníssim
senyor rey don Carlos encara no ha retornat en
son rodolí de cònsol de la Llotja, com és notori
per la nominació del qual no pot proposar-se
subjecte en qui no concorre la calitat de ciutadà
de Barcelona, que forsosament ha de suposar la
del domicili accidental en la present ciutat. Sens
que pogués aprofitar a dit doctor Comerma si
hagués pretès de poch ensà com fora després de
ser proposat per la present insiculació resihir lo
contracte de lloguer fet a son inquilino de sa
pròpria casa, perquè dit recesso y cancel·lació de
dit acte, encara que de ell constàs sempre se presumiria fet en frau y vilipendi del statut, axí per
haver succehit en lo temps que ja havia // s.n.r //
anat proposat en dita insiculació, prevent obstacle per lograr aquella, com també perquè no havent a lo menos in promptu y al mateix temps
dexat lo domicili de la present ciutat, mudant y
transferint aquest a la de Vich, occupant sa pròpria casa, fent vacuar-la del qui la té ocupada en
forsa de dit lloguer, ocularment demostra la ficció y simulació que en si conté y forsosament ha
de contenir dita pretesa cancel·lació y recesso de
dit contracte de lloguer, restant aquella sens effecte y en purs térmens desimulada. Tampoch
poria sufragar a dit doctor Comerma si volia refugiar-se a la pretesa observansa de la present
casa respecte del sobredit, pretenent y al·legant
que en semblants rodolins de diputats y oÿdors
reals per las ciutats y vilas del present Principat
se haurian admès los originaris de aquellas, sens
reparar en si tenian lo domicili accidental de calitat que·s pretengués que lo últim estat en la resolució presa en lo sobre refferit fet del doctor
Perpinyà fora estat a favor de dit Perpinyà ab lo
sol domicili originari. Perquè se respon en primer lloch que la disposició de nostre statut se
troba concebuda ab la clàusula irritant com és
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ibi: «Y si aprés de ésser-se transferit serà estat
ensaculat per aquella ciutat, vila o lloch de hont
serà transferit, //s.n.v // hage de ésser desansaculat», en lo qual cas qualsevol pretesa observància subseguida no sols no és admesa, [no 11:
Merlin., decis. 846, n.18; Rota, p.12, recen. decis.
414, n.50; Sabel., § observ., sub. n.6 et 373, n.7 et
sequitur, p.5 recent.; Cardin. de Luc., De canon.
discurs. 3, n.3 et 3; Barbos., Tractat. Var.,
clau.41, n.32 cum multis] però y encara se té per
corruptela y singularment en capítols de Cort,
los quals per disposició expressa de nostre dret
municipal deuhen enténdrer-se ab rayce y a la
lletra [no 12: Cap.39, Corts 1599; Ferrer, tertia
par. abser. cap. n.4; Oliba, p.1, lib.3 ad § sunt
praeterea 22 de action.; Fonta., De pactis,
claus.7, glos.3, p.7, n.21] com en térmens de desensaculació feta contra capítols de Cort y sa intel·ligència fonch declarat en la present casa a
11 de juliol 1585 ab vot dels molt reverent senyor canceller Manegat y magnífich regent
Cordellas, ab intervenció dels magnífichs assessors de dita present casa ; secundo, perquè és infal·lible la regla de dret que dicta que perquè
puga la observansa obrar los effectes de interpretació en lo estatut, és precís que entre altres
concorren en ella tres precisas qualitats com són
lo ser unívoca, lo ésser inconcussa y lo ésser immediata a la promulgació del statut, [no13: Rota
coram Priol., decis.84, n.12; Burat., decis.472,
n.8; Font., decis.33, n.1; Rota p.13 recent., decis.24, n.13, sequitur; Sabel, § observantia, n.6]
ninguna de las quals concorre en la insiculació
de què se disputa, ans bé se han observat totas
en contrari si se attén als exemplars refferits en
lo vot fet per lo doctor Rafel Pinyana y de Galvany en lo frangent de dit doctor Perpinyà en lo
versículo «Ni relleva», asserint que ena lo any
1542 fonch desensiculat Pere Benet Sanseloni,
y que en lo any 1572 foren també desensiculats
Joan Perpinyà de Vinçà y Joan Gomar del lloch
de oÿdor real de la ciutat de la ciutat de Tortosa, y en lo any 1623 fonch també desansiculat lo
doctor Salví Umbert precehint vot // s.n.r // senyor canceller y regent y set magnífichs doctors
de la Real Audiència ab intervenció dels magnífichs assessors de la present casa; y no ab altre
motiu que per haver mudat son domicili los sobre refferits de las veguerias de Gerona, Tortosa
y Barcelona, per las quals foren aquells insiculats, los quals exemplars com a més immediats a
la promulgació de dit capítol de Cort infal·liblement en lo cas de poder admètrer aquella interpretació deurian primer atténdrer-se [no 14:
Priol., decis.84, n.13; Seraphin., decis.1410, n.7;
Gregorius, decis.325, n.1; Font., decis.33, n.10].
Resta a més del sobredit lo prop refferit confirmat del èxit que tingué la causa que fonch ina. en lo any ... Santseloni y, interlineat al marge esquerre.

troduhida contra del magnífich doctor Aleix
Tristany, que després fonch promogut a la Real
Audiència de aquest Principat, a instància del
procurador fiscal del General, pretenent haver
de ésser dit doctor Tristany desansiculat del
lloch de oÿdor real per la ciutat de Lleyda en
què era ensaculat per ser originari, a la qual renuncià dit Tristany a vista de la verdadera e indubitada intel·ligència de dit capítol 32. Lleva
tota difficultat respecte del sobredit lo exemplar
succehit ab lo doctor Joseph Pont y Llombart,
que no obstant que de molts anys antes se trobava enseculat en la bossa de deputat real, essent estat approbat per insicular-se y habilitat
per moltas extraccions en què // s.n.v // concorregué en differents novenas de habilitadors y
en la de insiculadors en què fonch insiculat, ab
real decret de sa magestat de 13 de juliol 1686
fonch manat desensicular encara que originari
de la ciutat de Gerona per hont era insiculat, ab
lo sol motiu de no tenir sa habitació en aquella
ciutat. De tot lo que se veu evidenment que no
sols és dita observància subseguida respecte de
la intel·ligència de dit capítol de Cort unívoca,
inconcussa y immediata a la ordinació de dit capítol y en la comformitat que·s pretén en contrari, però encara és com és estada sempre de
què opposant-se contra de qualsevol dels insiculats del deffecte del domicili accidental y actual en la mateixa ciutat o vila per la qual se troba insiculat, effectivement se passa a
desensicular-lo en observansa de dit capítol encara que originari, sens que al sobredit embarasse si volia replicar-se trobar-se actualment en la
present casa alguns subjectes ensiculats als
llochs de deputats y oÿdors reals per las ciutats y
vilas de hont són naturals y originaris, sens tenir
actualment sa habitació y domicili accidental en
aquellas, perquè se respon que a més del què sobre se ha refferit de haver-se de reputar dits pretesos exenplars per corruptelas y abusos, que no
deuhen atténdrer-se contra expressa y literal
disposició de dit capítol, ditas // s.n.r // pretesas
ensiculacions deurian attribuir-se o bé a no haver-ne tingut notícia las ciutat y vilas interessadas o bé a una mera omissió del procurador fiscal del General que no pogué causar prejudici
als interessats. Y no havent succehit particular
declaració sobre la validitat de ditas ensaculacions en contradictori judici ab formal opposició de part interessada, no podan dits pretesos
exemplar induhir verdadera observància qual se
requireix per la intel·ligència de dit statut particularment, constant com consta dels exemplars
dalt refferits, que sempre que ha esdevingut formal opposició o de part interessada o ex officio
del sol procurador fiscal ha tingut repulsa la pretenció contrària, desensaculant actualment al
què·s trobava ensaculat sens la qualitat del domicili accidental encara que originari. Y en
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quant al últim estat que fonch en lo frangent de
dit doctor Perpinyà, si bé aquest obtingué resolució favorable ex majori parte dels votants, emperò dita resolució no pogué obrar effectes de
cosa judicada tant per la clàusula que en ella se
llegeix, ibi: «sens perjudici dels drets y accions
que en son cas pugan forsan competir a la dita
ciutat de Gerona y al procurador fiscal del General de Cathalunya, sempre que sie restituhida
dita ciutat a la obediència //s.n.v // del rey nostre
senyor, la qual clàusula per ésser de sa naturalesa preservativa no obra ni pot obrar effectes de
cosa judicada, [no 15: Gratian., Discep. Foren.
578, n.4; Barbos., De clavi., claus.157, n.11; Sabel., § claus. n.39] com y també perquè in corpore de dita resolució se veu y conclou haver-se de
reputar aquella per declaració summària y feta
sens plena discussió del negoci y mateixa que en
ella se resolgué, [no 16: Font., decis.132, n.1 et
per tot.; Nobilis senator de Amigant ad Ripoll in
praxi rubric.19, n.163 cum senatus decisione]
com és més llargament de vèurer de la mateixa
declaració o resolució a què se reffereix si et
quatenus. De hont se veu per consegüent, que
en dita declaració no sols no pot comprobar-se
ésser lo últim estat en la present casa de admètrer per ditas insiculacions los originaris de las
ciutats o vilas per las quals pretenen ésser insiculats ab lo sol domicili originari sens lo accidental, però encara ésser dit últim estat de evident
opposició, axí ab instància de part interessada
com ex officio per part del fisch ab reserva del
dret que a un y altre de ells pogués competir per
rahó del sobredit sens pèndrer resolució, sàltem
que pogués tribuhir ni fomentar la pretenció
contrària. Per lo que opposant dit síndich de tot
lo sobredit omni modo meliori, suplica que en
observansa dels sobredits capítols 32, Corts
1533, y 62, Corts 1599, sie vostra senyoria fidelíssima servit declarar no poder ésser lo dit doctor Anton Comerma, ensaculat // s.n.r // en dit
rodolí de oÿdor real per dita ciutat de Vich, en
què és estat anomenat per no servir ni concórrer
en ell la qualitat de domiciliat en la mateixa ciutat, ans bé haver transferit son domicili a la present ciutat de Barcelona a hont se troba domiciliat, demanant que lo procurador fiscal del
General de Cathalunya interpose sas parts en la
forma acostumada en abono de la dita excepció,
y que la present suplicació sie cusida en dietari a
effecte de què en tot temps conste de la opposició que fa la dita ciutat de Vich, lo que supplica
omni meliori modo. Lo offici, etcètera. Altisimus, etcètera. Prous. De Parrella. Costa. Mas y
Calderó. Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die VI mensis julii MDCCI in concistorio, et
cetera, inter unam et duas horas ante meridiem
et immediate post extractionem insiculatorum.
Et domini deputati intervenientibus dominis au-
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ditoribus computorum dixerunt et decreverunt
que los nobles y magnífichs acessors y advocat
fiscal del General fassan relació en escrits, aconcellant a sas senyorias lo que podan y deuhan
obrar sobre lo contengut en dita súplica. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la present suplicació a vostra senyoria fidelíssima presentada per part del sýndich de la ciutat de Vic, y lo en ella expressat en apo- //s.n.v //
yo de què lo doctor misser Antoni Comerma no
poria ésser insaculat en un lloc de oÿdor real de
dita ciutat de Vich, encara que originari y natural de aquella en lo qual és estat anomenat per
sa magestad del rey nostre senyor, que Déu
guarde; vista la commissió als infrascrits feta entre la huna y dos horas de la matinada. Attès
que quidquid sit de la pretenció de dita ciutat e
o de son sýndich, venint dit doctor misser Comerma nomenat per sa magestad, y estant com
se troba altrament junta la Novena de insaculadors segons la forma del Nou Redrés disposada
per a habilitar las personas que vostra senyoria
fidelíssima proposa per als llochs vagants, no
pot vostra senyoria fidelíssima evitar de obehyr
al real orde y en conformitat de ell proposar a
dita Novena al dit doctor Comerma e la forma
estilada. Per tant y altrament són de vot y parer
que pot y deu vostra senyoria proposar a dita
Novena al dit doctor Comerma per lo dit lloch
vagant de oÿdor real de Vic, en conformitat del
real orde de sa magestad y remètrer la pretenció
de dit sýndich a dita Novena de insaculadors,
participant-los la dita suplicació y instància de
dita ciutat de Vic perquè se’n age la deguda
rahó y axís ó senten.
Barcelona, y juliol 16 de 1701. De Cruÿlles, assessor subrogatus. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Don Josephus de Cançer, fiscalis advocatus Generalis Cathaloniae.
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Die veneris prima mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo
quarto, Barchinone.
In Dei nomine, amen. Sobre la constitució de
procurador y altres cosas avallescritas per y entre
la il·lustre y molt reverent fra priora y convent
de Nostra Senyora de Junqueres, orde de Sant
Jaume de la Espasa de la present ciutat de Barcelona de una part, y lo magnífich senyor Anthon Comerma en drets doctor en Barcelona
populat de part altre, són estats fets firmats y jurats los capítols y pactes següents. Primerament
la dita il·lustre priora y convent convenen y en
bona fe prometen al dit doctor misser Anthon
Comerma, que ab altre acte apart en poder del
notari avallescrit lo dia present faran y firmaran
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procura al dit doctor misser Anthon Comerma
per a què, en nom de dita il·lustre priora y convent, puga llevar y tràurer de la taula y banch de
la present ciutat de Barcelona y altres pars qualsevols quantitats de diner y fer las partidas que
convingan. Ítem per a exhigir cobrar y rèbrer de
qualsevols universitats comunitats y singulars
personas qualsevols pencions de censos censals
morabatins, lloguers, preus de arrendaments y
altres qual- // 2v // sevols rendas degudas fins lo
dia present, y en havant devedoras, y del que
cobrarà, puga firmar àpochas, albarans y altres
qualsevols cauthelas ab cessió si seran menester.
Ítem y finalment per tots plets y causas llargament ab poder de substituhir per dits plets tantsolament, ítem és pactat que dita il·lustre priora
y convent hagen de passar en compte a dit doctor misser Anthon Comerma tots los gastos que
per rahó de la cobransa de ditas rendas y altres
que se offeriran constant legítimament de
aquells. Ítem és pactat que dita il·lustra priora y
convent hagen de donar y pagar a dit doctor
misser Anthon Comerma, per los treballs de la
exacció de las rendas de dit monestir y demés
resultants de la dita procura, ço és de tota la
renda cobrable com són preus de arrendaments,
lloguers de terras, pencions de censals de las casas de la ciutat y Diputació y demés renda cobrable a rahó de un sou per lliura, y de totas las
pencions dels demés censals del dit monastir,
per ésser más diffícil y penosa la cobrança de
aquells a rahó de un sou y sis diners per lliura tot
moneda barcelonesa. Ítem és pactat que dit
doctor misser Anthon Comerma hage de pagar
a totas las senyorias que auy són y per temps seran religiosas de dit monestir totas llurs porcions, ço és a las senyoras de creu a rahó de dos
sous y mitg per quiscun dia y a las senyoras escolanas a rahó de dos sous per cada dia, y lo que
importaran ditas porcions ho hage de pagar lo
últim dia de quiscun mes, comensant a pagar lo
últim dia del present y corrent més de octubre,
y axí consecutivament; y també hage de pagar
tots los demés gastos necessaris com són provisió de blat, llenya, pebra, candelas, salaris ordinaris de officials, responcions y mals ordinaris
que fa dit monastir y tot lo demés que fins vuy
//3r // han acostumat donar los procuradors antecessors; y axí mateix cent lliures lo dia de sant
Jaume y altres cent lliures lo dia de Nadal de
quiscun any, començant lo dia de Nadal primervinent y lo dia de sant Jaume després següent; y
finalment de quatre en quatre mesos hage de
donar a la il·lustre senyora priora per gastos extraordinaris de dit convent sinquanta lliures.
Ítem és pactat que lo dit doctor misser Anthon
Comerma hage de acceptar segons que ab thenor del present capítol accepta la dita procura y
convé y en bona fe promet a dita il·lustre priora
y convent que ell se haurà bé, y diligentment en

lo exercici de dita procura y que ab tota fidelitat
y cuydado exhigirà y cobrarà totas las rendas de
dit monastir, segons que en lo memorial o llevador que se li entregarà estan continuadas, y que
a la fi de quiscun any donarà bo y lleal compte a
la dita il·lustre priora y convent de tot lo per ell
exhigit y pagat, lo que no·s farà dins dit termini
vol que son salari no li corre ni se li pague de tot
lo que cobrarà fins y a tant hage passat dits
comptes; y que passats aquells hage de pagar a
dita il·lustre priora y convent tot lo que constarà
ésser debitor; y si és acreador no hage de recobrar de las pencions llevors caygudas de las rendas de dit monastir que ell li aparexerà. Finalment volem, les ditas pars, que de la present
capitulació y dels pactes en aquella contenguts
ne sien fetes y ordenadas per lo notari avall escrit tantas còpias y trasllats quants y quantas demanadas ne seran per las ditas pars y altres de
qui serà interès. Et ideo nos dictae partes laudantes et approbantes, ratificantes et confirmantes,
pacta praedicta et unumquodque // 3v // eorum
prout ad utramque partem nostrum respective
tangunt et concernunt eisdemque expresse concentientes, gratis et cetera, convenimus et bona
fide promittimus una pars nostrum alteri et nobis ad invicem et vissisim, quod pacta praedicta
quaelibet pars nostrum pro suo interesse attendet
et complebit sine aliqua videlicet dilatione et cetera, cum salario procuratoris Barchinonae decem
solidorum et extra viginti solidorum barchinonensium cum restitutione expensarum super quibus credatur, et cetera, et ut de praedictis et infrascriptis vobis dictis illustris priorissae et
conventui tutius cautum sit ego dictus doctor
Anthonius Comerma dono vobis in fidejussores
principaliterque tentos et obligatos domnam Elisabhetem Annam Comermam et Puigrrubi, cognatam meam, viduam relictam magnifici domni Josephi Comerma utriusque iuris doctoris
Barchinonae populati, et magnificum Eudaldum Petrum Esteve, civem honoratum Barchinonae in civitate Vici populatum, consobrinum
meum, qui mecum et sine me praedictis et infrascriptis firmiter tenebuntur ad haec nos dicti Elisabeth Anna Comerma et Puigrrubi, vidua, et
Eudaldus Petrus Esteve, fidejussores dicti laudantes praedicta, et cetera, acceptantesque in nos
sponte onus dictae fidejussonis gratis, et cetera,
covenimus et bona fide promittimus vobis dictis
illustri priorissae et conventui, quod unacum dicto principali nostro et sine eo ac simul et insolidum praedictis et infrascriptis firmiter tenebimur; praeterea tam principalis quam fidejussores
promittimus super praedictis non firmare jus, et
cetera, sub pena quinquaginta solidorum barchinonensium de qua, et cetera, qua soluta, et cetera, nihilominus, et cetera. Et pro his complendis,
et cetera, obligamus scilicet nos dicti priorissa et
conventus omnia et singula bona et iura dicti
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nostri conventus mobilia et immobilia, et cetera,
cum omnibus renuntiationibus necessariis a nos
dicti doctor Anthonius //s.n.r // Comerma et fidejussores supranominati omnia et singula bona
nostra, et cujuslibet nostrum insolidum mobilia
et immobilia, et cetera, jura et actiones quascunque renunciantes quantum ad haec beneficio novarum constitutionum, et cetera, aepistolaeque,
et cetera, et consuetudini Barchinonae, et cetera,
et nos dicti fidejussores legi sive juri dicenti, quod
prius conveniatur principalis quoniam fidejussor
et alii quod sublato principali tollatur accessorium. Et ego dicta Elisabeth Anna Comerma et
Puigrrubi renuntio beneficio Velleyani, et cetera,
et auctenticae, et cetera, et omnes dicti principalis et fidejussores renuntiamus privilegio militari, et cetera, et omni alii juri, et cetera, legique
generalem renuntiationem prohibenti et ex pacto
foro nostro proprio, et cetera, submittentes et subponentes nos et bona nostra quo ad haec foro curia
magnifici viccarii seu regentis vicariam Barchinonae et alterius, et cetera, in quem, et cetera,
cum facultate variandi, et cetera. Et premissione
in omni casu variando sive non restituendi missiones, et cetera. Et est sciendum, et cetera, fiat
cum scriptura sub pena tertii in libris tertiorum
curiae dicti magnifici viccarii seu regentis viccariam Barchinonae obligando, proinde vobis et
vestris omnia et singula bona nostra et cujuslibet
nostrum insolidum mobilia et immobilia, et cetera, jura et actiones quascunque cui, et cetera. Et
ut praedicta, et cetera, juramus nos omnes dicti
contrahentes, et cetera. Haec igitur, et cetera. Actum, et cetera.
Testes firmarunt illustris et admodum venerandae dominae domnae Mariae Josephae de Magarola et Çaportella, priorissae dicti monasterii Beatae Mariae de Junqueriis, domnae Mariae de
Copons, domnae Paulae Falco et domnae Joannae Duzay omnium religiosarum professarum
dicti monasterii convocatarum et congregatarum de mandato dictae illustris priorissae, ut
// s.n.v // moris est in capitulo dicti conventus, ubi
alias pro similibus et aliis dicti monasterii negotiis solitae sunt convocari et congregari, tanquam major et sanior pars et plusquam duae
partes religiosarum dicti conventus habitatione
absentium impeditarum, et alias in dicto capitulo interesse non valentium capitulum tenentium
priorissamque et totum conventum representantium dicte nomine et dicti doctoris Anthonii Comerma, simul firmantium sunt Joannes Soler,
artopta civis, et Paulus Cassany, juvenis artopta
oriundus presentis Barchinonensis civitatis. Testes vero firmae dictae domnae Elisabethis Annae
Comerma et Puigrrubi, quae firmavit Barchinonae die veneris octava predictorum mensis et
anni sunt Joannes Baptista Cunill, juvenis magister domorum naturalis presentis Barchino-
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sive dici, mutari, girari et transcribi faciendum
dittas et partitas; quascumque cum quibusvis rationibus ac debitas et solitas menciones in libris
seu codicibus rationum dictarum tabularum et
banchorum praedictorum et cujuslibet eorum faciendum seu fieri faciendum et concentiendum.
Item etiam petendum, exhigendum, recipiendum, recuperandum, consequendum, habendum
habuisseque et recepisse confitendum omnes et
singulas ac quascunque pecuniae quantitates sive
pecuniarum summas mutua debita, credita, deposita, commandas, commodata pentiones censualium mortuorium, logueria quoque domorum
et terrarum pretia arrendamentorum census,
quoque fructus, redditus et proventus, decimas,
taschas, agraria, arreagia expletorum et fructuum partes laudemia, tertia seu foriscapia, et
demum omnia alia quaevis bona res et jura universa quae nobis seu verius dicto nostro monasterio et conventui debentur et debebuntur, detinentur et detinebitur et detinebuntur, fiunt et
prestantur fientque et prestabuntur. In quacumque mundi parte per quasvis universitates, communitates, corpora, collegia, // s.n.r // et singulares personas quibusvis causis et rationibus et de
receptis, et cetera, apochas, chirographa fines, diffinitiones et quovis titulo sive causa cessiones et
quorumvis debitoriorum et obligationum cancellationes ac alias quasvis cauthelas oportunas et
necessarias faciendum et firmandum. Item et denique ad omnes littes sive causas tam ecclesiasticas quam seculares et tam activas quam passivas,
principales et appellatorias, et tam motas quam
movendas latissime cum amplissimo solito et assueto litium et causarum cursu facultatibusque
et potestatibus expressis de calumpnia jurandi, et
cetera, cautiones quascumque tam juratorias
quam fidejussorias prestandi, et cetera, clama et
retroclama quaevis exponendi, et cetera, exequutiones quasvis instandi, et cetera. Et cum posse ad
dictas littes tantum substituendi, et cetera. Et generaliter, et cetera. Nos enim, et cetera. Promittimus juditio sisti, et cetera. Et habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetera.

nensis civitatis, et Carolus Comes, etiam juvenis
magister domorum naturalis parrochiae Sancti
Cipriani de Tiana, diocesis Barchinonae. Testes
denique firmae dicti Eudaldi Petri Esteve qui
firmavit, et cetera.
De praemissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia, notarius publicus Barchinonae suae
propria subscribens manu absque firma dicti Eudaldi Petri Esteve qui aduch non firmavit hodie
que computatur XII mensis julii anno MDCCI.
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Die veneris prima mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo nonagesimo
quarto, Barchinonae.
Nos domna Maria Josepha de Magarola et Çaportella, priorissa regii monasterii et conventus
Beatae Mariae de Junqueriis, ordinis Sancti Jacobi de Spata Veclensis, presentis civitatis Barchinonae, domna Maria de Copons, domna Paula
Falco et domna Joanna Duzay, omnes religiosae
professae dicti conventus convocatae et congregatae de mandato meo dictae priorissae ad sonum
campanae, ut moris est in capitulo dicti conventus, ubi aliis pro his similibus et aliis actibus et
negotiis dicti monasterii pertractandis solitae sumus convocari et congregari, tanquam major et
sanior pars et plusquam duae partes religiosarum
dicti conventus habita ratione absentium impeditarum, et aliis in dicto capitulo interesse non
valentium priorissam et totum conventum representantes dicto nomine citra revocationem, et cetera, gratis, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem nostrum seu verius dicti nostri
monasterii et conventus certum, et cetera, ita
quod, et cetera, vos magnificum domnum Anthonium Comerma, utriusque iuris doctorem Barchinonae populatum, presentem ad videlicet pro
nobis et nomine nostro seu verius pro dicto nostro
monasterio et conventu petendum, levandum, extrahendum, recipiendum et habendum, tam a
tabula cambii sive comunium depositorum et
bancho presentis civitatis Barchinonae, quam ad
aliis quibusvis campsorum tabulis sive banchis
// 3v // eiusdem civitatis omnes et quoscunque pecuniae quantitates nobis dictis priorissae et conventui seu priorissae solae et seu conventui solo et
tam conjunctim cum aliis quibusvis personis,
quam divisim nominibus expressis vel non expressis in dictis tabulis sive banchis et qualibet earum
dictas depositas et scriptas et a caetero dicendas,
deponendas et scribendas per quasvis universitates, comunitates, corpora, collegia et singulares
personas quibusvis rationibus sive causis et dictas
pecuniae quantitates insimul vel per partes vobismet dicto procuratori nostro constituto aliisve vel
aliis personae seu personis vobis benevisis dicendum, mutandum, girandum et transcribendum

Testes sunt Joannes Soler, artopta civis, et Paulus
Cassany, juvenis artopta oriundus presentis barchinonensis civitatis. De praemissis calamo alieno
scriptis fidem facio ego Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus
Barchinonae, haec propria suscribens manu.
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In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millessimo septingentesimo
primo de vero sabbathi, nona mensis julii, intitulata presente et vocato atque rogato me Josepho
Lucia regia ac reverendissimi domni Vicensis
episcopi auctoritatibus notario publico Vicensi
infrascripto, et presentibus etiam Francisco Quatrecases, lanae paratore, et Joanne Sabates, ferri

fabro civibus Vici, pro testibus ad ista vocatis atque rogatis Antonius Vivet, lanae parator civis
Vici, uti syndicus illustris doctor conciliariorum
et concilii presentis civitatis Vici, pro ut de suo
syndicatu constat instrumento recepto poenes doctorem Michaelem Pradell, notarium publicum
Vici et illustrem doctorem conciliariorum et concilii scribam die decimaquarta mensis februarii
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo; de quo idem Michael
Pradell, notarius et scriba memoratus, suis certificatoriis litteris manu et signo suis subscripsis et
subsignatis ad plenum fidem facit dicto nomine
constitutus personaliter coram Sebastiano Tolosa,
sartores cive Vici, personaliter reperto et apprehenso in domibus concilii dictae civitatis Vici, in
mei prae et infrascripti notarii et testium supradictorum presentia et audientia, dixit et exposuit
eidem quattenus ad certos fines et effectus universitati presentis civitatis proficuos et necessarios, si
de infrascriptis de quibus infra interrogabitur
aliquid sciet, dicat et medio juramento relationem faciat, videlicet, «si sap que lo doctor Anton Comerma, oriundo de la present ciutat tingue y possehesque en ella algunas casas, y en cas
que las tingui si habita ell aquellas o si són habitadas per altres personas per via de arrendament
o lloguer que·u tinguen de dit doctor Anton
Comerma». Et dictus Sebastianus Tolosa, medio
juramento per ipsum in animam suam ad dominum Deum et eius sancta quatuor Evangelia
manibus suis corporaliter tacta, in manu et
// 4v // posse mei prae et infrascripti notarii, dictum juramentum extrajudiciliter recipientis
practico verbo et in praesentia et audientia mei
prae et infrascripti notarii, et testium supradictorum, attestatus fuit sequentia quae cum ab eius
ore proferebantur fuerunt per me dictum et infrascriptum notarium descripta et continuata in
modum sequentem, videlicet, «que lo que ell pot
dir y respòndrer acerca del què se li pregunta és
que lo senyor doctor Anton Comerma té y possehex una casa ab un portal fora obrint, situada
en lo carrer de la Riera d’esta ciutat, y no sap
que ne tingue y possehesque de altra; que en cas
ne possehís de altre, creu y té per ver que ell ne
sabrie alguna cosa per ser natural y habitant
d’esta ciutat, en la qual casa estava y habitava
quant vivia y fins que morí la senyora Isabel
Anna Comerma quóndam viuda mare de dit
doctor Comerma; y vivint dita senyora Isabel
Anna Comerma, ell referint, habitava en uns estudis de dita casa per títol de arrendament ne
tenie de dita senyora Isabel Anna, y aprés de seguida la mort de aquella viu que anà a habitar
en dita casa la senyora Isabel Homs, viuda de la
present ciutat, y entengué y ohí dir que dita senyora Isabel Homs la habitava per via de arrendament y lloguer que de dita casa li havie fet lo
dit senyor doctor Anton Comerma; y axí mateix

viu que lo senyor doctor Jacintho Pou tingué
son estudi en los estudis, ell referint, havie habitat en occasió que vivia dita senyora Isabel Anna
Comerma; y aprés, per haver dit doctor Pou
mudat de habitació, ell referint, tingué voluntat
de tornar habitar en dits estudis; y havent entès
que dita senyora Isabel Homs tenie llogada tota
la casa se conferí ab dita senyora per vèurer si li
volrie rellogar los dits estudis, com en effecte
dita senyora Isabel Homs li rellogà aquells, a la
qual té satisfeta y paguada fins lo die de la festa
de Tots Sants primervinent, en los quals estudis
està y habita ab sa família ab tota quietut, sens
que dita senyora Isabel Homs ni altra persona
hage intentat remòurer-lo de la habitació de
aquells; y viu que dita senyora continua sa habitació en dita casa y des de què dita senyora Isabel Homs habita en ella ha vist és aribat en esta
ciutat lo dit doctor // s.n.r // Anton Comerma, y
no ha vist que ell posàs en dita sa casa sinó que
aquel posà en casa de parents seus». De et super
quibus omnibus et singulis praemissis sic actis dictis gestis et sequutis dictus Antonius Vivet dicto
nomine petiit et requisivit unum et plura publicum seu publica fieri et confici sibique, et aliis
cuya intersit tradi et liberari instrumentum et
instrumenta per medium et infrascriptum notarium. Quae fuerunt acta Vici sub anno, die,
mense et loco presentis presente et vocato atque rogato me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam pro testibus supradictis ad praemissa
vocatis atque rogatus specialiter et assumptis quo
ut superius continetur.
Sig+num meum Josephi Lucia, regia ac reverendissimi domni Vicensis episcopi auctoritatibus
notarii publici Vici, qui praemissis unacum praenominatis testibus presenti interfui haecque in fidem rogatus et requisitus clausi.
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Die mensis decima quarta mensis junii anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo
primo, Barchinonae.
Ego Anthonius Comerma, utriusque iuris doctor
Barchinonae populatus, ut procurator illustris
priorissae et conventui regii monasterii Beatae
Mariae de Junqueriis, ordinis Sancti Jacobi de
Spacta Veclensis, presentis civitatis Barchinonae,
prout de mea procuratione in qua nomina et cognomina dictae illustris priorissae caeteratumque
religiosarum dicti conventus descripta et continuata sunt, constat instrumento recepto apud Josephum Guell, notarium publicum Barchinonae
infrascriptum, die prima mensis octobris anni
millessimi septigentessimi nonagesimi quarti, de
qua dictus et infrascriptus notarius cum presenti
fidem facit dicto nomine gratis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis illustri et admodum reverendo domino domno Andreae Foix,
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achidiacono de Llobregat, et canonico sanctae
Barchinonensis ecclesiae et reverendo doctori Joachimo Ros, presbitero in ecclesia parrochiali Sanctae //5v // Mariae de Mari presentis civitatis Barchinonae beneficiato, tanquam electis concordiae
novae firmatae et juratae inter nobilem domnam
Elisabethem Meca de Cardona Rocaberti et Guimera, consortem nobilis domni Josephi Meca et de
Cassador, Barchinone populati, ex una, et suos
creditores censualistas ex altera partibus licet absentibus, et cetera, quod per epodigiam banchi
dictae presentis Barchinonae civitatis de computo
vestro dictorum electorum dedistis et solvistis mihi
dicto nomine quinquaginta duas libras et decem
solidos moneta Barchinonae. Et sunt scilicet viginti quinque librae ad bonum computum pentionis cessae in anno millesimo sexcentessimo
nonagesimo quarto illius censualis pensionis
quinquaginta librarum, quod annis singulis die
decima quinta mensis maii dicta domna Elisabeth Meca dictis illustri priorissae et conventui
principalibus meis facit et prestat et residuae vigintiseptem librae et decem solidi sunt ad bonum
computum pentionis caessae in anno millesimo
sexcentessimo nonagesimo septimo illius alterius
censualis pentionis quinquaginta quinque librarum, quod annis singulis die trigesima mensis
septembris similiter dicta domna Elisabeth Meca
dictis illustri priorissae et conventui principalibus
meis facit et prestat. Et ideo renunciando, et cetera. In testimonium, et cetera, presentem vobis facio dicto nomine apocham, et cetera.
Testes sunt Salvator Barbe, magister domorum
Barchinonae civis, Marianus Simelis, legum professor, et Josephus Istrell, scriptor Barchinonae
qui, et cetera. De praemissis calamo alieno scriptis fidem facio ego Josephus Guell, notarius publicus Barchinonae, haec propria subscribens manu.
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Certifich y fas fe jo Joseph Guell, notari públich
de Barcelona avallescrit, com ab acte rebut en
poder meu als quatre dias del mes de juny del
any mil set-cens y hu, Joan Fiter, mestre de casas ciutedà de Barcelona, ha firmat àpocha a la
il·lustre priora y real convent de Nostre Senyora
de Junqueras del orde de Sant Jaume de la Espasa de la present ciutat de Barcelona de doscentas vuytanta-set lliures y deu sous moneda
de Barcelona; y són a bon compte del preu fet
de la obra de la iglésia de dit real monestir del
qual consta ab acte rebut en poder meu als vinty-nou dias del mes de octubre del any mil siscents noranta-y-nou lo modo de la paga de ditas dos-centas vuytanta-set lliures y deu sous
fou en diner comptant realment, y de fet a sas
voluntats per mans del doctor misser Anton
Comerma, pagant com a procurador de dita
il·lustre priora y convent, a la qual àpocha foren
presens per testimonis Llorens Fabragat, pagès
1878

habitant en Barcelona, y Joseph Istrell, escrivent. Ítem fas fe jo dit y avallescrit notari com
ab altre acte rebut en poder meu als catorse dias
del mes de juny de dit any mil set-cents y hu, lo
dit doctor misser Anton Comerma, com a procurador de dita il·lustre priora y real convent de
Nostra Senyora de Junqueras, com de sa procura consta ab altre acte rebut en poder meu al
primer de octubre del any mil sis-cents norantay-quatre en dit nom, ha firmat àpocha al il·lustre y molt reverent senyor don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la sancta iglésia de
Barcelona, y al reverent doctor Joachim Ros,
prevere en la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar de la present ciutat beneficiat, com a
elets de la nova concòrdia firmada //6 // entre la
noble senyora dona Isabel Meca de Cardona y
Guimerà de una y los acreadors censalistas de
part altre, de la quantitat de sinquanta-dos lliuras y deu sous moneda barcelonesa, y són çoa
és vint-y-sinch lliures a bon compte de la penció
cayguda en lo any mil sis-cents noranta-y-quatre del censal de penció sinquanta lliuras que
tots anys a quinse de maig dita dona Isabel
Meca a dita il·lustre priora de Junqueras fa y
presta, y las restants vint-y-set lliuras y deu sous
són a bon compte de la penció cayguda en lo
any mil sis-cents noranta-set de aquell altre censal de penció sinquanta-y-sinch lliuras que tots
anys a trenta de setembre dita dona Isabel
Meca, a dita il·lustre priora y convent, fa y presta. Lo modo de la paga de ditas sinquanta-duas
lliuras y deu sous fou per pòliça del banch en la
present ciutat de compte de dits elets, a la qual
àpocha foren presents per testimonis Salvador
Barba, mestre de casas, Mariano Simenis, estudiant en lleys, y Joseph Istrell, escrivent. Ítem
fas fe jo dit y avall escrit notari com ab altre acte
rebut en poder meu als vint-y-tres del mes de
juny del dit any mil set-cents y hu Mariano Fuster, Ramon Rabassa y Ramon Rutllan, fusters
ciutedans de Barcelona han firmat àpocha a dita
il·lustre priora y real convent de Nostra Senyora
de Junqueras de la present ciutat de trentasinch lliuras tres sous y quatre diners moneda
barcelonesa, y són per la segona paga del preu
fet de la obra al offici de fuster, tocant que fan
en la iglésia de dit real monestir com apar del
acte de dit preu fet rebut en poder meu a vint-ytres de abril del corrent any mil set-cents y hu.
Lo modo de la paga de ditas trenta-sinch lliures,
tres sous y quatre diners fou ab diner comptant
// s.n.r // realment y de fet a llur voluntats per
mans del doctor misser Anthon Comerma, procurador de dita priora y convent, a la qual àpocha foren presents per testimonis Barthomeu
Tallauder, sarrador ciutedà de Barcelona, y Joa. ço és vint-y-sinch lliures, interlineat al final del document.

seph Istrell, escrivent. En fe de las quals cosas
fas las presents certificatòrias escritas de mà agena y sotaescritas y firmadas de la pròpria en Barcelona als dotse dias del mes de juliol del any
mil set-cents y hu.
De praemissis calamo alieno scriptis fidem facio
ego Josephus Guell, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinonae, haec
propria subscribens manu.
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In Dei nomine. Noverint universi quod anno a
Nativitate Domini millesimo septingentesimo
primo die vero sabbathi, nona mensis julii, intitulata presente et vocato atque rogato me Josepho
Lucia, regia ac reverendissimi domini Vicensis
episcopi auctoritatibus notario publico Vici infrascripto, et presentibus etiam Francisco Qatrecases, lanae paratore, et Joanne Sabates, ferri fabro civibus Vici, pro testibus ad ista vocatis atque
rogatis Antonius Vivet, lanae parator civis Vici,
uti syndicus illustris doctor conciliariorum et concilii presentis civitatis Vici, pro ut de suo syndicatu constat instrumento recepto poenes doctorem
Michaelem Pradell, quondam notarius publicus
Vici, et dictum illustrem doctorem conciliariorum et concilii scribam, die decimaquarta mensis
februarii anno a Nativitate Domini millessimo
sexcentessimo octuagesimo septimo, de quo idem
quondam Michael Pradell, notarius et scriba memoratus, suis certificatoriis litteris manu et signo
suis subscriptis et subsignatis ad plenum fidem facit dicto nomine constitutus personaliter coram et
ante presentiam doctoris Jacobi Ros, notarii publici Vici, reperti personaliter et appraehensi in
domibus concilii dictae civitatis Vici in presentia
et audientia mei dicti et infrascripti notarii et
testium supradictorum, dixit et exposuit eidem
quattenus ad certos fines et effectus universitati
presentis civitatis proficuos et necessarios si de infrascriptis de quibus infra interrogabitur aliquid
sciet, dicat et medio juramento relationem faciat,
videlicet, «si sap que lo doctor Anton Comerma,
oriundo de la present ciutat, tingue y possehesque en ella algunas casas y en cas que las tingue si
habita ell aquellas o si són habitadas per altras
personas per via de arrendament o lloguer que·n
tinguen de dit doctor Anton Comerma», et dictus doctor Jacobus Ros, notarius medio juramento
per ipsum in animam suam ad dominum Deum
et eius sancta quatuor Evangelia manibus suis
corporaliter tacta in manu et posse mei prae et infrascripti notarii dictum juramentum extrajudicialiter recipientis, praestito verbo, dixit et in
presentia et audientia me prae et infrascripti notarii et testium supradictorum attestatus fuit sequentia, quae cum ab eius ore proferebantur fuerunt per me dictum et infrascriptum notarium
descripta et //6v // continuata in modum sequentem, videlicet, «que lo que ell sap y pot dir acerca
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del que se li pregunta és que lo sobredit senyor
doctor Anton Comerma té y posseheix una casa
situada en lo carrer dit de la Riera de la present
ciutat, y no sap ne tingue ni possehesque de altra, que en cas ne tingués altres creu y té per cert,
ell referint, ho sabria y no porie ser menos per
ser natural de la present ciutat y haver sempre
habitat en ella; y en quant a lo que se li pregunta
si dit doctor Comerma habita en ella o si la habitan altras personas diu que y reffereix que dit senyor doctor Anton Comerma de molts anys a
esta part habita en la ciutat de Barcelona, y no
sap que aquell tingue casa parada en esta ciutat,
ans bé veu que des del mes de maig del any
proppassat de mil y set-cents fins vuy han habitat
y habitan dita casa la senyora Isabel Homs, viuda
dexada de Joseph Homs, quóndam candaler de
cera ciutadà de Vich, y Sebastià Tolosa present
ciutat. Y és cosa pública y notòria en la present
ciutat que dita senyora Isabel Homs habita dita
casa per via de arrendament o lloguer, que de
aquella li·n féu dit doctor Anton Comerma com
en effecte, ell referint, rellogà y rearrendà de dita
senyora Isabel Homs uns estudis de dita casa per
lo doctor Jacintho Pou dels quals, en forsa de
dita reconducció se serví dit doctor Jacintho
Pou fins que prengué nova habitació, y aprés de
aquell entrà en la habitació de dits estudis dit Sebastià Tolosa, y habita vuy en die encara en
aquells. Y aprés de seguida la mort de la scriptora Isabel Anna Comerma, viuda mare de dit senyor doctor Anton Comerma en algunas vegades que aquell és vingut en la present ciutat per
sos negocis, no ha vist que aquell posàs en dita
casa sinó que posava en altras casas de parents
seus lo que no feye antes de morir dita senyora sa
mare, perquè sempre lo veye posar en dita casa
com, ell referint, habite devant y molt cerca de la
dita casa del sobredit doctor Comerma». De et
super quibus omnibus et singulis praemissis sic actis dictis gestis et sequutis dictus Antonius Vivet
dicto nomine petiit et requisivit //s.n.r // unum et
plura publicum seu publica fieri et confici sibique
et aliis cuya intersit tradit et liberari instrumentum et instrumenta per me dictum et infrascriptum notarium. Quae fuerunt acta Vici sub anno,
die, menseque et loco predictis presente et vocato,
requisito atque rogato me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam pro testibus supradictis
ad praemissa vocatis atque rogatis specialiter et
assumptis, pro ut superius continetur.
Sig+num meum Josephi Lucia, regia ac reverendissimi domini Vicensis episcopi auctoritatibus
notarii publici Vici, qui praemissis unacum praenominatis testibus presens interfuit haecque in
fidem rogatus et requisitus clausi.
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sie estada quede insiculat en dit lloch, vos diem y
manam dispensant per esta vegada a aquest impediment que, no obstant sie noble, lo insiculeu
com a mossèn observant en lo demés los requisits que acostumau en semblants casos.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
La Novena de inciculadors que se troba per la
present inciculació ha petit y suportat, y pateix y
suporta, per rahó de la dilació en terminar-se
aquella diversos y extraordinaris treballs y la
canssació, molèstia e incomoditats que ab lo espay de tres dias y dos nits enteras que han estat
detinguts per dita causa tots los de dita Novena,
y en lo més rigurós del calor pot la alta compreheció de vostra senyoria fidelíssima conciderar
quant lo regular és despatxar-se e o poder-se
despatxar los inciculadors dels afers y treballs de
la inciculació ab quatro o sinch horas y algunas
vegadas, encara que a tart, passari lo més una
nit. E com semblants treballs, cançà(n)cios y
molèstias per extreordinaris sian dignas de alguna remuneració, en particular ha vista del salari
tant mòdich que se dóna a dits inciculadors y en
semblants ocasions ha acostumat vostra senyoria fidelíssima stilar atténdrer a aquells; y entre
altres als divuyt de juliol mil sis-cents sexantavuyt fou servit vostra senyoria fidelíssima deliberar ne fossen donadas als que tunch se trobaven inciculadors, per ço dita Novena de
inciculadors a vostra senyoria fidelíssima suplica
sia servit en atenció de tot lo sobrenarrat aténdrer al extraordinari e irregular de dits treballs,
cançàncios, molèstias e incomoditats per dits
inciculadors suportadas, esperant deliberarà la
quantitat a vostra senyoria fidelíssima bon vista
com // 1v // a més de ésser molt concentàneo a
la rahó y justícia ó confia axí dita Novena de inciculadors de la rectitut y generositat de vostra
senyoria fidelíssima. Altissimus, etcètera. Mas y
Soldevila. De Cruÿlles, assessor subrogatus.
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Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.
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Lo comte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que us trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció depròxim fahedora don
Joseph Cancer y de Prat Senjulià nos ha representat que sa magestat, que Déu lo guarde, és
estat servit anomenar-lo en un lloch vacant per
la mort de mossèn Diego Despalau, de diputat
militar de la vegueria de Barcelona, y que féu reparo essent noble de insicular-lo com a mossèn
en dita bosa y com la real intenció de sa magestat sie estada quede insiculat en dit lloch, vos
diem y manam dispensant per esta vegada a
aquest impediment que no obstant sie noble lo
insiculeu com a mossèn, observant en lo demés
los requisits que acostumau en semblants casos.
Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXVI.

501b
Lo comte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que de present vos trobau junts per la extracció depròxim fahedora don Joan de Olerma
y Bianya nos ha representat que sa magestat, que
Déu lo guarde, és estat servit anomenar-lo en un
lloch vacant per la mort de mossèn Salvador de
Ornos de la vegueria de Barcelona, y que féu reparo essent noble de insicular-lo com a mossèn
en dita bosa y com la real intenció de sa magestat

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.
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a. súplica intercalada entre els folis 832v-833r del trienni
1698-1701.
b. sis decrets intercalats entre els folis 833v-834r del trienni
1698-1701.
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Lo comte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes
del General de Cathalunya e o los insiculadors
que de present vos trobau junts en la casa de la Diputació per la extracció depròxim fahedora don
Ignasi de Gomar y Vilaplana nos ha representat
que sa magestat, que Déu lo guarde, és estat servit anomenar-lo en un lloch vacant per la mort de

dors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació per la extracció depròxim fahedora don Benet Olmera, nos ha representat que
havent-lo sa magestat, que Déu guarde, anomenat en un lloch de oÿdor militar vacant de la vegueria de Urgell per munta de don Joan Olmera a diputat militar, que respecte de ésser noble
féu reparo de insicular-lo com a mossèn en dita
bosa y com la real intenció de sa magestat sie estada quede insiculat en dit lloch, vos diem y manam, dispensant per esta vegada a aquest impediment que, no obstant sie noble, lo insiculeu
com a mossèn observant en lo demés los requisits que acostumau en semblants casos.

mossèn Francisco Vila y Casamitjana, en la bosa
de deputat militar de la vegueria de Tàrrega, y
que féu reparo essent noble de insicular-lo com a
mossèn en dita bosa, y com la real intenció de sa
magestat sie estada quede insiculat en dit lloch,
vos diem y manam dispensant per esta vegada a
aquest impediment que, no obstant sie noble, lo
insiculeu com a mossèn, observant en lo demés
los requisits que acostumau en semblants casos.
Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXIIII.

Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXII.

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.
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Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.

Lo comte de Palma, llochtinent y capità General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació per la extracció depròxim fahedora don Ramon de Maranyosa y de Granada
nos ha representat que sa magestat, Déu lo
guarde, és estat servit anomenar-lo en un lloch
vacant per la mort de don Joseph de Maranyosa,
son pare, en la bosa de oÿdor militar de la vegueria de Lleyda y subvegueria de Pallàs, y que féu
reparo essent noble de insicular-lo com a
mossèn en dita bosa y com la real intenció de sa
magestat sie estada quede insiculat en dit lloch,
vos diem y manam, dispensant per esta vegada a
aquest impediment que, no obstant sie noble, lo
insiculeu com a mossèn, observant en lo demés
los requisits que acostumau en semblants casos.
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Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.
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Lo comte de Palma, llochtinent y capità General, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los insicula1881

Lo comte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los insiculadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació per la extracció depròxim fahedora Narcís Vidal nos ha representat que sa magestat, que Déu lo guarde, l·anomenat en un
lloch de oÿdor de mercader de la ciutat de Gerona per munta de Joseph Boer, diputat real de
Barcelona, que respecte de venir anomenat en
dit lloch dient a Narcís Vidal, que féu reparo en
insicular-lo, y com la real intenció de sa magestat sie estada insicular al dit Narcís Vidal, vos
diem y manam que, corregint dita equivocació,
lo insiculeu en lo dit lloch en què ve anomenat,
que esta és la real voluntat de sa magestat y nostra.
Dat en Barcelona, als XVI de juliol MDCCI. Conde de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner
et Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XVII, foleo CLXIIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña y insiculadores que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra
excelencia arriba expresada.
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Aa
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Los elets dels acreadors de vostra senyoria fidelíssima, desitjant en quant pugan condecendir al
gust de vostra senyoria fidelíssima y a un mateix
temps aconsolar los acreadors y satisfer a la confiansa que de ells aquestos an fet, havent ab tot
cuidado premeditat y discorregut sobre lo concernent a la proposisió per vostra senyoria fidelíssima a ells feta en jornada de 28 de juny pròximpasat, que consití en dir si·s renovaria la
concòrdia que·s firmà als 2 de agost 1670 o bé
si·s mudaria, anyadint, llevant o variant alguns
pactes de ella o part de aquells, o altrament si·s
disposaria una nova concòrdia, diuen que havent examinat ab tota circunspecció la dita concòrdia y tots los papers per vostra senyoria fidelíssima a ells per est effecte entregats y
encontrant vuy en dia lo General un tant millorat de condició, los apar poder-se disposar la
concòrdia ab los pactes y forma següents:
Primo, en atensió de haver vacat molts anys lo
General en fer extracció y lluïsió de censals y en
pagar las pensions y mitjas pensions als acreadors, y per a subsidiar a aquells e inclinar-los més
a la firma de la present concòrdia, y per a manifestar lo desitg que té vostra senyoria fidelíssima
de satisfer a tots sos respective crèdits, frustrantho únicament sas pocas conveniènsias que vostra senyoria fidelíssima pague a quiscun acreador
una pensió entera de sos respective, censos y
censals. Y per quant se té notícia que las àpocas
per lo cumpliment // s.n.v // de la pensió del any
1660 estan encara molt atrasadas y, per consegüent, notablement se dilataria la cobransa de
esta pensió entera si per ella se observava lo ritual que per estos pagaments té disposat vostra
senyoria fidelíssima, que per ço y per més
prompte expedició de esta cobransa y consuelo
de dits acreadors, per esta vegada vostra senyoria
fidelíssima hage girat y escrit lo dia de la firma de
la present concòrdia als elets dels acreadors la
quantitat que serà menester per a pagar la pensió
entera a quiscun de ells, dispensant que per
aquest cas los dits elets pugan fer lo pagament
per medi de pòlisas en lo banch, y entregant-los
vostra senyoria fidelíssima, per evitar tot gènero
de fraus, una llista del que suma la pensió entera
de quiscun acreador per a què no’ls fasen pòlisa
per major quantitat de la que importan las pensions de quiscun de ells. [2] Ítem en vistas de
importar las entradas del General comptan-las
uns anys ab altres, unas cent deu mília lliuras per
any y los gastos ordinaris líquits e il·líquits ana. diversos papers d’una concòrdia intercalats entre els folis
834v-835r del trienni 1698-1701.
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nuals, biennals, triennals y sexenals repartits per
quiscun any unas sexanta mília lliuras, segons la
censura que se ha pogut fer dels papers entregats
y, per consegüent, restar quiscun any unas sinquanta mília lliures per la solusió de pensions de
censos y censals, y lluïsió de aquelles que per ço
lo General consigne y entregue lo següent any
de 1702 la quantitat de sinquanta mília lliures, y
que per los restants anys en què durarà la
concòrdia consigne los drets de aquella estasió o
estasions, que comunment podran importar y
arrendar-se tots anys a la dita quantitat de sinquanta mília lliures // s.n.r // la quantitat y drets
sobre referits, gire y pose en mans dels elets anomenadors per lo General y per los acreadors respective ab facultat de arrendar los drets de la dita
estació o estasions destinadoras, dient-se y escrivint-se las quantitats resultants dels dits arrendaments als elets de una part y altra. Y corrent per
sa mà la paga de las pensions y mitjas pensions y
la de las lluïsions ab la forma que en semblants
concòrdias comunment se practica, lo que apar
molt conforme a tota rahó, y que altrament resultarà en gran benefici de dita casa y en més fàcil exonerasió dels mals y càrrechs de què està
gravada, en alívio y descans de sos molt il·lustres
y fidelíssims deputats, y en algun tant de consuelo dels acreadors. [3] Ítem, per quant la pensió
de què en lo present estat se troba gravat lo General és de algunas quaranta-sinch mília lliures, y
si·s pagava entera a tots los acreadors restaria
poca cosa per a exonerar lo General de esta insuportable càrrega, que per ço lo General, durant
lo temps de la present concòrdia, e o los dits
elets, paguen tots los anys a quiscun acreador
mitja pensió de la que lo dit General los correspon, y aquesta se pagarà per mesos, axí com aniran caent, comensant a pagar al 1 de janer del següent any de 1701 la mitja pensió a bon compte
del any 1662, en suposisió de pagar-se antes la
pensió entera que sobre en lo capítol 1 se ha insinuat, y de estar aleshores satisfet lo any 1660, y
se pagarà a aquell que tindrà dret en las pensions
caigudes en dit any 1662. Y axí consecutivament, restant emperò la altra mitja pensió que
no·s pagarà en ser de //s.n.v // deute y crèdit dels
acreadors censalistas, que en lo mes y any que·s
comensarà a pagar y axís seguidament tindrà
dret en les ditas pensions que aniran caent en los
dits mesos y anys, perquè aquella la pugan cobrar junt ab las demés pensions que lo General
los restarà devent, declarant que en lo segon any
que pagarà dit General la mitja pensió servirà en
descàrrech y cumpliment del dit any 1662, en la
suposisió dalt feta, y se pagarà a aquell que
tindrà dret en las ditas pensions de dit any, y axí
mateix en los anys següents; y la altra mitat de
pensió que no·s pagarà, restarà en crèdit dels
acreadors de dit any com està dit conforme tot
està també disposat en lo capítol 1 de la concòr-

dia de l’any 1670. [4] Ítem, per cas alguns acreadors restaran endererits de cobrar del General
algunas pensions antecedents al dit any 1662,
com la matexa suposisió sobre referida, o al any
que anirà pagar als dits acreadors atrasats, se’ls
pagarà per enter totas las pensions caigudes fins
lo dit any que pagarà lo General en virtut de la
concòrdia, rellevant-ho del diner que restarà per
la lluïsió. Y als censalistas que auran cobrat del
General més pensions des del any 1662 en
avant, no se’ls pagarà la dita mitja pensió fins a
tant que pagarà lo General aquell any que los
dits censalistas comensaran a ser acreadors de
ella, prometent dits deputats y ohidors que durant la present concòrdia no pagaran a algú o alguns dels acreadors més pensió y per més tems
de què està disposat en ella, com també ho estava en lo capítol segon de la què·s firmà en lo any
1670. [5] Ítem, conforme dita concòrdia passada en lo capítol 3 per a //s.n.r // subvenir a la necessitat dels pobres malalts del hospital general
de Santa Creu de Barcelona, que axí com als demés acreadors se’ls pagarà mitja pensió com està
dit en lo tercer capítol, al dit hospital general se
li pague la pensió entera dels censals que en lo
any 1662 serà acreador, y axí consecutivament;
emperò cas que las penssions dels censals caigudes en lo any 1662 y següents fins a què dit hospital age succehit, y comensat a ser acreador de
las pensions dels dits censals tocaran a altre tercera persona las ditas pensions per los dits anys
que anirà pagant lo General, se’ls paguen la mitat de las pensions conforme als demés altres
censalistas fins a tant sian acabats de pagar de las
pensions cessades. Y en entrar lo dit hospital a
ser acreador de ditas pensions se li paguen per
enter com las demés altres pensions que se li
deuran des de lo any 1662 dels altres censals. [6]
Ítem, pague dit General las pensions enteras
dels censos que correspon, ab la forma y modo
que dalt està dit de las pensions dels censals,
com també estava concordat en la concòrdia del
any 1670, capítol 4. [7] Ítem, que la dita quantitat de sinquanta mília lliures las distribuescan
tots anys los elets en esta forma, és a saber, vinty-tres mil quatre-centas trenta-quatre lliures, un
sou y tres dinés, o bé aquellas que seran menester en satisfació de las pensions enteras del censals del hospital y dels censos, y de las mitjas pensions dels demés acreadors. Y las restants
vint-y-sis mil sinch-centas sexanta-sinch lliures,
divuyt sous y nou dinés o bé aquella quantitat
que restarà, pagadas las pensions y mitjas pensions en lluïsió y extincció dels censals que
//s.n.v // seran extrets, asenyalant-se per quiscun
any un dia cert y determinat per a fer-se la extracció, y dividint la dita quantitat restant destinada per ditas lluïsions en dos igual pars, la una
aplicable per las lluïsions dels censals de aquells
censalistas que oferiran condonar y remètrer al
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General totas las pensions que los deurà de dits
censals, y si serà més que un y que las proprietats
de llurs censals excediran dita part, en tal cas se
posaran a sort los noms dels matexos censalistas
que afranquiran y condonaran ditas pensions. Y
a aquell que sortegerà o un o molts que sian fins
a la cantitat dita se li quitaran dits censals, la altra
part emperò de la cantitat destinada per lluïsió
servirà per lluisió y quitasió dels altres censals
dels censalistas que no auran condonat, faent los
rodolins dels noms dels censals dels acreadors
respectivament y no dels noms dels mateixos
censalistas, de tal manera que hi age tants rodolins quants censals concoreran, y se fasa la dita
extracció fins la quantitat senyalada. Y en cas
que lo últim censalista que exirà tant en la bolsa
primera de las pensions condonadas com en la
segona de las no condonades, no serà acabat de
satisfer de la proprietat per no arribar lo resíduo
del diner reservat al cumpliment de son crèdit,
que lo any següent de la cantitat tocarà a las lluïsions se acabe de pagar al tal censalista antes de
fer nova extracció; y lo que restarà partit per
iguals parts servirà per la quitasió dels censals
que sortejaran en las ditas dos bosas en la forma
daltdita, com se expresava en lo capítol 6 de la
concòrdia de l’any 1670. [8] Ítem, que los acreadors als quals se auran fets los quitaments
// s.n.r // de las proprietats de llurs censals, per
rahó de haver sortejat y no auran condonat las
pensions de dits censals, cobren quiscun any
mitja pensió fins a tant estaran íntegrament satisfets de totas las pensions que se’ls deuran fins
lo dia de la lluïsió. Prometent dit General pagar
aquella per los anys y als acreadors y ab lo modo
y forma que dalt està dit, com també estava ajustat en lo capítol 7 de la concòrdia pasada. [9]
Ítem, per exonerar més promptament al General
dels preus dels dits censals, que a la fi de quiscun
any se fassa balans, com també se concorda en lo
capítol sisè de la concòrdia pasada de las entradas y exidas de dita casa ab intervenció y assistènsia dels elets dels acreadors, y que la cantitat que·s trobarà sobrar se gire y escrigue als
elets de la present concòrdia, y que aquella únicament se emplee en lluïsió y extincció de dits
censals fins al que abastarà, dividint-se també
igualment per lluïsió dels censals de què se condonaran sas pensions y dels que no·s condonaran, prefigint-se per assò un cert termini per
quiscun any. [10] Ítem, que la present concòrdia sia duradora per espay y termini de dotse
anys, y encara que se tingués corts generals, sinó
seran finits dits dotse anys, sia duradora fins a ditas primeras corts exclusive com també se ajustà
y covingué en lo capítol 9 de la concòrdia pasada. [11] Ítem, que en cas que en lo discurs de
dits dotse anys se oferís al General algun gasto
considerable extraordinari, que fos forsós haverse de fer, los elets de la concòrdia revolten y gi-
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ren als molt il·lustres y fidelíssims deputats, en
cas que fets los balans en la forma sobre establerta lo General no·s // s.n.v // trobe ab havers per a
superar-lo, la quantitat que serà menester primerament de la destinada per la lluïsió; y en segon lloch la destinada per la paga de mitjas pensions y pensions enteras, en esta forma que lo
que restarà del sobredit, haguda rahó del gasto
extraordinari, se emplee respectivament en allò
que estave destinat. Y si dit gasto extraordinari
excedirà al diner que restarà del balans y del destinat per la lluïsió de aquell any, y no arribarà a la
cantitat designada per la solusió de las mitjas
pensions dels censals que en aquell any pagaran,
se paguen las mitjas pensions caigudes en los primers mesos de ell, fins que bastarà lo diner que
restarà del destinat per la paga de ditas mitjas
pensions; y lo any següent o dure o no dit gasto
extraordinari forçós se acabaran de pagar los
mesos del any antecedent y així consecutivament, de manera que ningun censalista puga ser
pagat de las ditas mitjas pensions per lo any següent, que primer no sian igualment satisfets los
demés acreadors. Y quant lo dit gasto extraordinari forsós arribàs a tota la quantitat destinada
per a los acreadors, y se imposibilitàs de pagar y
observar la present concòrdia, que no per aqueix
respecte se entenga cesar aquella ni imputar a
culpa dels senyors deputats lo no cumplir al contengut en ella, antes bé, que pasar lo temps durarà dit gasto extraordinari se continuarà la present concòrdia ab la matexa conformitat de
antes, com si no·y hagués intensió alguna de no
cumplir la present concòrdia, conforme també
estava axí concordat en lo capítol 10 de la
concòrdia finida de 1670. [12] Ítem, per quant
està disposat per capítols de Cort que en cas
//s.n.r // de lluïsió de censals del General se agen
de lluir los censals més antichs, precehint dits
censals més antichs de manco forals més antichs
de major for, y dits capítols de Cort sian fets en
utilitat y benefici dels censalistas més antichs del
General, que concorren igualment a la sort dits
censalistas tant antichs com moderns; y aquells
que primer exiran per la cantitat del diner reservat, gosen de la lluïsió de llurs censals ab la forma daltdita sens distincció alguna, com també se
disposa en lo capítol onsè de la concòrdia pasada. [13] Ítem, que en lo que té respecte als acreadors censalistas que altrament se pretendrà ésser debitors al General, si los deutes seran líquits
y no patiran excepsió alguna, de forma que los
pretesos debitors requirits, citats y ohits no se
oposaran a ells, pretenent no dèurer cosa al General, en aquest cas si los dèbits no exorbiran la
cantitat de las pensions cesas, que lo General los
deurà, que·s fase compensasió únicament ab las
ditas pensions y que·s dexen intactos los preus
dels censals, etiam que sian líberos dels dits acreadors. Si emperò lo pretès dèbit excedirà las
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pensions cesas y lo preu se fase la compensasió
ab las pensions y preu, si los censals seran líberos
dels dits debitors y si seran vinculats, que·s fase
solament ab las pensions. [14] Ítem, que en cas
que se trobe que los deutes dels dits censalistas
seran il·líquits, de manera que los dits pretesos
debitors se oposaran a ells, pretenent y deduhint
no dèurer cosa alguna al General, que en aquest
cas si lo dèbit què·s pretendrà no exorbirà las
pensions cesas, aquellas, axí com se aniran pagant per lo General e o per los elets, se deposen
en la taula de la present ciutat, a solta dels magnífichs // s.n.v // asesors; y que en lo entretant
concorren en la extracció com los demés acreadors, y si sortegeran no se’ls embarguen los
preus de sos censals, ans bé aquells pugan líberament gastar los dits acreadors sens provisió ni
ministeri algun de dits asesors ni de altres jutges,
encara que los dits censals sian líberos dels dits
acreadors. Si emperò los pretesos deutes exorbiran las pensions cesas y preus dels censals, que en
aquex cas no concorren a la extracció, los dits
acreadors per sos censals, si ja no és que·ls tinguesen vinculats ni se admeten a condonació alguna de pensions sinó solament se vagen deposant ab la forma sobredita. [15] Ítem, declarant
los dos capítols antecedents, per quant lo General respecte de dits acreadors que pretén ésser
sos debitors és lo actor, y aquells són los reos,
que per ço lo General e o son procurador fiscal
quant li aparexerà y volrà demanar dits deutes,
que primerament dega requirir als que pretendrà ésser sols debitors, incertant en la requisisió lo present y dos capítols antecedents paraula
per paraula, a effecte que dits debitors resten
plenament cerciorats del en assò convingut y
ajustat, y que després cite o introduesca sa causa
contra los que pretendrà ésser debitors, de forma que en los dèbits il·líquits las mitjas pensions
que se aniran pagant no·s deposen en la taula
fins després de ésser per lo General introduïda la
dita causa o causas, ans bé no havent-se la causa
o causas introduhit, se paguen als dits pretesos
debitors las mitjas pensions al igual dels demés
contra los quals lo General no tindrà pretensió
alguna, que per a què lo diner no reste ociós en
la taula y sens poder-se utilar de ell ni lo General
ni los acreadors, que per ço // s.n.r // dit General
com a actor y tenint més en sa mà que los acreadors la expedisió de las causa, fase denunciar lo
procés dins quatre mesos, y després dins tres
mesos comptadors del dia de dia denunciasió en
avant fase fer la sentència o provisió de las quals
se’n puguen suplicar los dits acreadors ni se sentiran gravats. Y si dins los dits quatre mesos no
serà denunciat lo procés que a la sola ostensió de
no ésser aquell denunciat, y sens altra solempnitat los asesors solten en favor dels acreadors las
mitjas pensions, com se ha dit deposades en la
taula; y després, si dins los tres mesos de feta la

denunciasió de procés no serà feta la sentència o
provisió, que no·s deposen en la taula ni en altra
part las ditas pensions o mitjas pensions, ans bé
se paguen líberament als dits acreadors y en la
matexa conformitat que·s pagaran als demés
contra dels quals no tindrà pretensió alguna lo
General. [16] Ítem, per quant vuy en dia, com
se ha informat, se troban moltas quantitats de
dinés deposadas en la taula de Barcelona, resultants de las lluïsions de alguns censals y de aquellas, ni se utile lo General ni los acreadors de dits
censals, ans bé estan mortas en dita taula ab lo
pretext de trobar-se debitors al General aquells
de qui eren los dits censals extrets y lluïts; que
per ço si los dèbits que·s pretenen no exorbexen
las cantitats de las pensions cesas, attès que lo
General ja tindrà prou havers per a satisfer-se en
son crèdit, que permete y vingue bé a què se solten los dits preus deposats a dits acreadors. [17]
Ítem per quant los tres sous per quiscun calendari de las procures que·s paga al official o notari
que reb las àpocas //s.n.v // de las pensions y mitjans pensions de censos y censals que firman los
procuradors dels acreadors, únicament se paguen al dit official per lo treball que té en examinar y averiguar si lo procurador té bastant poder
per a exhigir las pensions y mitjas pensions. Y
feta per una vegada o per un partit de censos o
censals esta averiguació, està també feta per tots
y qualsevols altres censals que rebe lo acreador.
Y altrament, per quant lo General deu donar als
acreadors las pensions dels censals francas y libres de tots gastos, segons lo pactat y estipulat
en las vendas de aquells y las àpocas que·s firman
són més en favor y benefici del General que dels
acreadors, com estos cumplian firmant recibo de
la quantitat que reben, per ço que los procuradors dels acreadors que firmaran àpocas no paguen ni degan pagar als officials o notaris que las
rebran ni estos exhigir més de un calendari de sa
procura a rahó de tres sous per calendari, y no
vuyt sous que aseguran personas fidedignas haver-se fet pagar per una vegada tantsolament;
mentres que ab una mateixa procura firmaran las
àpocas de forma que si un acreador rebrà del General difarents partits de censos o censals per
molts que sian, habilitat una vegada lo poder del
procurador y pagat lo calendari per un partit,
reste habilitat y pagat per tots lo demés y per les
demés vegades que lo matex procurador ab la
matexa procura firmarà las àpocas, y assò encara
que a un matex acreador li especten los censos y
censals per diferens noms y títols. [18] Ítem, per
quant se ha informat que al lluir lo General los
censals que són estats extrets se fan difarents solempnitats antes de arribar-se a soltar lo diner als
acreadors, com són moltas y difarents certificatòrias en diffarents officis del General,
//s.n.r // majorment si los acreadors no tenen en
sos poders los títols, encara que lo General los
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tinga calendats en sos llibres, exigint quiscun official deu sous o altre més certa quantitat del
acreador per quiscuna certificatòria; y atenent
que estas solempnitats són en benefici y major
seguretat del General y no dels acreadors, y que
los preus dels censals se deuen també restituir
franchs de tots gastos segons las obligacions apposades en los actes de las creacions, que per ço
se entreguen als acreadors que auran sortejat totas las certificatòrias que se auran menester per a
soltar-los los preus, francas de tots gastos, y sens
paga alguna. [19] Ítem, per quant axí mateix se
ha informat que quant algun acreador à sortejat
lo preu de algun de sos censals si lo General pretén no haver-se-li de soltar lo preu del censal que
és estat extret, per expectar-lo aquest com ha
succehit a alguna persona que lo General diu y
pretén ésser-li debitora, havent justificat lo acreador espectar-li com a succehint a altre difarent
y distincta persona, si després sorteja altres censals que li espectan per la matexa succesió lo
compel·lexen altre vegada a fer la matexa prova
de no succehir a aquella persona que lo General
pretén, com se ha dit ésser-li debitora, gravantlo axí ab nous gastos que per ço feta una vegada
per lo acreador la justificació y prova de no espectar-li lo censal com a succehint a la persona
que·s pretén ésser debitora al General o de no
ésser ni hereu ni succesor de aquella, que esta
prova li sufragave y baste per tots los demés censals y per totas las demés vegades que sortejerà
sens altra solempnitat ni gasto. // s.n.v // [20]
Ítem, que tots los acreadors, tant per rahó de las
pensions cesades de pagar fins al dia de la
concòrdia com los altres acreadors, tant de la
proprietat com de las ditas pensions que aniran
caent, agen de firmar la present concòrdia absoluta y llisament, y sens protesta ni reserva alguna, si volen gaudir del contengut en ella ni los
sufragan ni pugan afavorir las protestas o reservas fetas ni faedoras antes o en lo acte de firma o
després de ell; y los tals agen axí mateix de
promètrer no instar ni fer instar exequcions algunas contra lo General ni contra altres debitors
per rahó de dits censals ab motiu que lo General
no·ls pague las pensions, mentres que lo General
observarà la present concòrdia y no de altre
modo ni manera. [21] Ítem, per quant alguns
acreadors del General encara que ho sian per
compra, insolutumdació o altre títol translatiu
de domini, recusen admètrer la concòrdia del
General ab sos acreadors per a poder tenir regrés
per rahó de la evicció promesa, per y contra
aquells que veneren, insolutumdonaren o ab altre títol translatiu de domini transferiren los dits
censals, o contra los hereus o successors de
aquells; y la equitat dicta no dèurer ésser aquestos molestats, majorment si lo General quant se
transferiren dits censals pagava tots los anys las
pensions enteras als acreadors, que per ço lo Ge-
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neral interpose sas parts y auctoritat suplicant a
sa magestat, Déu lo guarde, y a sa excel·lència
no sien molestats ni judicial ni extrajudicialment
aquells que ab títol translatiu de domini transferiren los dits censals ni sos hereus ni successors.
[22] Ítem, que los nous senyors deputats y ohidors de comptes, // s.n.r // tant los que exiran en
la extracció general de Santa Madalena com los
que exiran per resíduos per lo temps que durarà
la present concòrdia, degan y agen de jurar
quant juraran en lo ingrés de sos officis de observar la present concòrdia y tot lo en ella contengut. [23] Ítem, que atenent los dits senyors deputats y ohidors de comptes que la present
concòrdia y contengut en ella, y en gran útil y
profit del General ajustant-se a ella los dits acreadors censalistas, per las pocas facultats que té
dit General se oferescan y prometen tenir particular atensió y cuidado en evitar tots gastos voluntaris y remunerasions extraordinàrias de officials fora de las que se acostuman dar als
officials, segons constarà notòriament haver
presos treballs extraordinaris en servei y benefici
del General, conforme per moltas visitas és estat
disposat y ordenat. [24] Últimament, que per la
pràtica y execució de esta concòrdia se agen de
anomenar per part del General quatre elets y per
part dels acreadors altres quatre, és a saber un
per part del molt il·lustre Capítol de la santa
iglésia de Barcelona, altrea per part dels seculars, altre per part dels acreadors eclesiàstichs seculars y altre per part dels regulars; y que una
part y altra los done aquells poders que a semblants elets és acostumat donar, y que per mort
o altre impediment dels dits elets o de algun de
ells pugan una part y altra anomenar-ne altre en
son respective lloch. [25] Ab los pactes insinuats
apar als dits elets poder-se disposar la concòrdia
dels acreadors ab vostra senyoria fidelíssima, per
resultar tots en fàcil y prompte desaogo de vostra senyoria fidelíssima y consuelo dels acreadors, reservan-se emperò y offerexen variar, llevar y anyadir allò que aparegue concernir més al
benefici, o deviar de la conveniència de vostra
senyoria fidelíssima y dels acreadors y de la execució de dita concòrida. A tot lo que an tingut y
sempre tindran especial mirament y atensió.
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Bb
Jesus, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Concòrdia feta entre los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
a. altre ... seculars, interlineat al marge esquerre.
b. concòrdia intercalada entre els folis 834v-835r del trienni
1698-1701.

1886

General del present principat de Cathalunya de
una y los acrehedors censalistas de dit general
de part altre.
Die XVIIII mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo primo, Barchinonae.
In Dei nomine. Noverint universi, et cetera. De
y sobre las cosas avallescritas per y entre los molt
il·lustres y fidelíssims senyors don Joseph Antoni Valls y Pandutxo, ardiaca y canonge de la
santa matropolitana iglésia de Tarra- // 2v //
gona, don Aleix de Miravall, en Tortosa populat, y doctor misser Josep Llopis, ciutedà honrrat de Barcelona en la ciutat de Lleyda domiciliat, fra Rafel de Nadal, sagristà major del
monestir de Santa Maria de Ripoll de la orde de
Sant Benet, don Joan de Olmera y Bianya, en
Barcelona populat, y Joseph Boer, ciutedà honrrat de Barcelona lo trienni corrent, deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya de una y los acrehedors
censalistas de dit General de Cathalunya devallescrits de part altre, són estats, fets, pactats,
avinguts y jurats los capítols, pactes, avinensa y
concòrdia següents:
E primerament, attenent y conciderant las ditas
parts que lo dit General de Cathalunya responga // s.n.r // y fasse quiscun any, poch menys de
quaranta-sinch mília lliuras de pencions de censals y censos a moltas comunitats y singulars
personas, de las quals se deuhen vuy a dits acrehedors quaranta pencions que importan passadas de un milió y vuyt-centas mília lliuras, las
quals se han dexat de pagar per trobar-se lo dit
General molt exàust per haver-i hagut en lo present Principat molts anys de guerra y esterilitat,
havent agut de suportar lo General immensos
gastos per rahó de aquellas y, per consegüent,
haver disminuhit en gran manera las rendas de
dit General, faltant-li com li falta los drets de
General y bolla de Rosselló, Conflent y part de
Cerdanya, que és quantitat molt conciderable,
per lo que no poden vuy abastar a pagar no sols
las pencions dis- //s.n.v // corregudas però ni encara las pencions enteras que van corrent de dits
censals; desitjant per so donar forma a pagar en
quant sia possible y que lo General puga desaogar-se de la càrrega tant gran en què se troba,
anant quitant algunas quantitats de las proprietats dels censals per a què de esta manera puga
lo dit General millor sustenir y suportar los càrrechs y obligacions que té y, en particular,
quan convinga en ocasió de alguna invasió en lo
present Principat per a poder fer y acudir ab algun servey a sa magestat, que Déu guarde; per
tant y altrament sobre ditas cosas, ab intervenció ço és per part de dits senyors deputats y oÿ-

dors de comptes del dit molt il·lustre y fidelíssim senyor doctor misser Joseph Llopis, ciutedà
honrrat de Barcelona lo trienni corrent // s.n.r //
deputat real del dit General, y per part de dits
acrehedors los il·lustres senyors don Lluýs de
Josa, ardiaca y canonge de la santa iglésia de la
present ciutat de Barcelona, anomenat per part
del molt il·lustre Capítol de dita iglésia don
Joan Bonaventura de Gualbes, en Barcelona
populat, per los acrehedors seculars lo doctor
Augustí Ramoneda, prevere y beneficiat de dita
seu per la confraternitat de preveres del gloriós
sant Sever, y lo pare mestre fra Thomàs Ripoll,
prior del real convent de Santa Catherina,
màrtyr de la orde de Predicadors de dita present
ciutat de Barcelona, per tots los convents de religiosos y religiosas tots elets y per part de tots
los acrehedors censalistas de dit General lo bé,
pau y quietut de ditas parts ab ànimo pio zelants, són vingudas a la transacció y concòrdia
que se segueix:
s.n.v

Primo. Lo dit General en lo present any de mil
set-cents y hu pagarà la penció entera del any
mil sis-cents sexanta-y-hu, y després durant lo
temps de la present concòrdia donarà y pagarà quiscun any a dits acrehedors mitja penció,
de la que lo dit General los correspon, y aquesta se pagarà per mesos, axí com anirà cahent la
quantitat pagarà per compte del any mil siscents sexanta-dos. Y a aquell que tindrà dret en
las pencions caygudas en dit any y axí consecutivament, restant emperò la altre mitja penció
que no·s pagarà en ser de deute y crèdit dels
acrehedors censalistas, que en lo mes y any
que·s comensarà a pagar y axí seguidament,
tindran dret en las ditas pencions que aniran
cayent en los dits mesos y anys perquè aquella
la pugan cobrar en la forma que baix se dirà,
junt ab las demés pencions // s.n.r // que lo General los restarà devent; declarant que en lo segon any que pagarà dit General la mitja penció
servirà en descàrrech y cumpliment del dit any
mil sis-cents sexanta-dos, y se pagarà a aquell
que tindrà dret en las ditas pencions de dit any,
y axí mateix en los anys següents y la altre mitat de penció que no·s pagarà, restarà en crèdit
dels acrehedors de dit any com està dit. [2]
Ítem, si per cas alguns acrehedors restaran enderrerits de cobrar del General algunas pencions antecedents al dit any mil sis-cents sexanta-dos o al any que anirà pagant als dits
acrehedors atrassats, se’ls pagarà per enter totas
las pencions caygudas fins lo dit any que pagarà lo dit General, en virtut de la concòrdia,
rellevant-ho del diner que restarà per la lluïció;
y als censalistas que hauran cobrat del General
més pencions des del any mil sis-cents // s.n.v //
sexanta-dos en havant, no se’ls pagarà la dita
mitja penció fins a tant que pagarà lo General
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aquell any que los dits censalistas comensaran a
ser acrehedors de ella, prometent dits senyors
deputats y oÿdors que durant la present
concòrdia no pagaran als acrehadors més penció y per més temps del què està disposat en
ella. [3] Ítem, per a subvenir a la necessitat
dels pobres malalts del hospital general de la
Santa Creu de Barcelona és concordat y ajustat
entre las ditas parts, que axí com als demés
acrehedors se’ls pagarà mitja penció com està
dit en lo primer capítol, al dit hospital general
se li pagarà la penció entera dels censals que
vuy reb, que novament se li crearan, ya que
succehirà per herència o per llegat ço és en entrar lo dit hospital a ser acrehedor de ditas pencions y no altrament. [4] Ítem, pagarà dit General las pencions // s.n.r // dels censos que
correspon ab la forma y modo que dalt està dit
de las pencions dels censals. [5] Ítem, que pagada dita mitja penció dels censals y la penció
de censos per enter als sobredits acrehedors, y
pagats los gastos ordinaris de la casa y extraordinaris que no se poran escusar, offereix lo General senyalar, com en effecte senyala y assigna
per lluhir y quitar las proprietats dels censals
està devent lo General vint mília lliuras en la
forma y modo avallescrits, ab pacte emperò
que sempre y quant per algun accident o altrament se offerís haver de pagar alguns gastos
extrahordinaris que no se podan prevenir o
que los preus dels arrendaments té fets lo General lo present trienni, rebaixassen a menor
for o preu del què estan vuy; en tal cas y quiscú
de aquells la tal quantitat o quantitats que se
rebrà o pagarà per dits gastos se age de rellevar
de las ditas vint mília lliuras. [6] Ítem, que de
las ditas vint mília lliuras // s.n.v // reservadas
per la lluÿció y quitació de dits censals se faran
dos iguals pars, las quals serviran ço és deu mília lliuras per la lluhició y quitació del censal o
censals de aquell censalista que offerirà remètrer y condonar a dit General totas las pencions
que li deurà de dits censals, y si serà més que
un y que las proprietats de llurs censals excediran ditas deu mília lliuras, en tal cas se posaran
a sort los noms dels mateixos censalistas que
afranquiran y condonaran ditas pencions; y a
aquell que sortejarà ho un ho molts que sian
fins a la quantitat de ditas deu mília lliuras se li
quitaran dits censals y las altres deu mília lliures, sempre per quitació y lluhició dels altres
censals y censalistas ço és tant de aquells que
condonaren las pencions y concorregueren en
la sort de las primeras deu mília lliuras, en la
qual no sortejaren, com també dels demés altres censalistas que no hauran condonat, fahent emperò los rodolins dels noms dels censals dels acrehedors respectivament y no dels
noms dels mateixos censalistas // s.n.r // com
dalt està disposat en la sort dels condonats, de
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tal manera que·y haje tants rodolins quants
censals concorreran y se fassa la dita extracció
fins a la quantitat de ditas deu mília lliuras, les
quals serviran per lluïció y quitació dels dits
censals restant dit General debitor de las pencions de dits censals degudas, tant als dits censalistas que no condonen com en aquells que
condonaren y concorregueren en la sort dels
censalistas que condonaren y no sortejaren ab
lo modo y forma daltdit. Y en cas que lo últim
censalista que exirà a sort, tant en la bolsa primera de las pencions condonadas com en la segona que no·s condonaren, no serà acabat de
satisfer de la proprietat per no arribar lo resíduo del diner reservat al cumpliment de son
crèdit, que lo any següent del diner destinat
per la lluïció fahedora en aquell any se acabarà
de pagar al tal censalista antes de fer nova extracció; y lo que restarà encara que sia menos
de las ditas vint mília lliuras partit per iguals
parts, servirà per a la quita- // s.n.v // ció dels
censals que sortejaran en las ditas dos bossas ab
la forma daltdita, y se farà la extracció dels censals quiscun any lo die o festa de sant Joan del
mes de juny, comensant a fer la primera extracció lo die de sant Joan del mes de juny de mil
set-cents y dos y axí consequutivament. [7]
Ítem, que los acrehedors als quals se hauran
fets los quitaments de las proprietats de llurs
censals per rahó de haver sortejat y no hauran
condonat las pencions de dits censals, cobraran
quiscun any mitja penció fins a tant estaran íntegrament satisfets de totas las pencions que
se’ls deuran, prometent dit General pagar
aquella per los anys y als acrehedors ab lo
modo y forma que dalt està dit. [8] Ítem, que
la present concòrdia sia duradera per espay y
termini de vint anys encara que se tingués corts
generalsa antes de ser finits aquells, sinó és que
perb la cort se diposàs cosa en contrari. [9]
Ítem, és pactat entre las dos parts que en cas
// s.n.r // que en lo discurs de dits vint anys se
offerís algun gasto conciderable extrahordinari
que fos forçós de haver-se de fer, y que la
quantitat del diner que·s gastarà no excedirà a
las vint mília lliuras designadas per la lluïció
dels censals, en tal cas cas aquell mateix any
continuaran los senyors deputats a pagar las
mitjas pencions dels censals com està dit, y se
farà lluïció per la quantitat que restarà. Y si dit
gasto extrahordinari excedirà al diner destinat
per la lluïció y no arribarà a la quantitat que se
haurà menester per la solució de las mitjas pencions dels censals, que en aquell any pagaran,
las mitjas pencions caygudas en los primers
mesos de ell fins que bastarà lo diner destinat
a. a continuació ratllat, sinó seran finits dits vint anys sia duradora fins a ditas primeras corts exclusive.
b. per la cort ... en contrari, interlineat al marge esquerre.
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per la paga de ditas mitjas pencions, y lo any
següent ho dure o no dit gasto extrahordinari
forçós, se acabaran de pagar los mesos del any
antecedent y axí consecutivament, de manera
que ningun censalista puga ser pagat de las ditas mitjas pencions per lo any següent que primer no sian igualment satisfets los demés
// s.n.v // acrehedors. Y quant lo dit gasto extrahordinari arribàs a las ditas dos quantitats y impossibilitats de pagar y observar la present
concòrdia, que no per aqueix respecte se entenga cessar aquella ni imputar a culpa dels senyors deputats lo no cumplir al contengut en
ella, antes bé prometen los senyors deputats
que passat lo temps durarà dit gasto extrahordinari, continuaran la present concòrdia ab la
mateixa conformitat de antes, com si no·y hagués interrumpció alguna de no cumplir la present concòrdia. [10] Ítem, per quant està disposat per capítols de Cort que en cas de lluïció
de censals del General se hagen de lluhir los
censals més antichs, precehint dits censals més
antichs manco for als més antichs de major for,
y dits capítols de Cort sian fets en utilitat y benefici dels censalistas més antichs del General,
per ço concordan las ditas parts que concorren
igualment a la sort dits censalistes tant antichs
com moderns; y aquells que primer exiran per
la quantitat del diner reservat gosen de la
// s.n.r // lluïció de llurs censals ab la forma
daltdita sens distincció alguna. [11] Ítem, per
quant alguns acrehedors censalistas són debitors al General, los quals deutes consta en los
llibres del racional que són líquits, y no sia just
que essent debitors del dit General se’ls paguen pencions de llurs censals, concordan las
ditas parts que dits debitors líquits, encara que
los senyors deputats y oÿdors de comptes los
aguessen fet gràcia de què·s pagassen ab alguna
mòdica quantitat de ells cada any fins a la total
solució o satisfacció de aquells, y encara que
excedesca lo temps de llurs triennis, no obstant
lo sobredit, sian compensats ab los preus y
proprietats dels censals de dits censalistas debitors, essent los dits censals líberos dels tals
acrehedors y no vinculats; declarant emperò
que si dits censals seran vinculats se age de fer
la compensació ab les pencions, de tal manera
que si dits dèbits líquits excedeixen no sols las
ditas proprietats de censals però encara las pencions de ells caygudas // s.n.v // y cessadas de
pagar, lo restat que quedaran devent continuaran a pagar al dit General cada any la quantitat
que·s trobarà concertat ab los senyors deputats
fins al total pagament, però si los deutes no excediran la proprietat o preu de dits censals, en
tal cas se fassa la compensació ab los dits preus
dels dits censals líberos y se’ls pagarà la mitat
de aquella penció que importaran las restants
parts dels preus conforme als demés acrehe-

dors; y que dita compensació la fassen los senyors deputats antes de posar-se en exequució
la present concòrdia. [12] Ítem, que en cas
que se trobe que los deutes de dits censalistas
seran ilíquits, de manera que los dits censalistas
debitors se opposan entre ells pretenent no
dèurer al General las mitjas pencions dels censals de dits censalistas, axí com aniran cayent
sian deposadas en la taula de la present ciutat a
solta dels magnífichs assessors del General, y
no·s puga soltar lo diner en favor de dits censalistas que no sia primer declarat per dits assessors no tenir lloch // s.n.r // dit deute, y en lo
entretant no concorrerà a la sort com los demés acrehedors. Y cas que dit censalista debitor condonàs las pencions de los censals y volgués concórrer en la bolsa dels altres censalistas
que condonaran las pencions de sos censals,
ara sia lo dèbit líquit o il·líquit, no se impedirà
la solta del preu del censal o censals hauran
sortejat per rahó de dit dèbit o dèbits, no perjudicant-se emperò la Generalitat per rahó de
dita solta en la quantitat o quantitats que se li
estaran devent, restant als senyors deputats e o
a son procurador fiscal salva e il·lesa la facultat
de poder demanar-la als debitors. [13] Ítem,
per a què lo diner deposat en la taula, tant de
las mitjas pencions com dels preus de dits censals no reste mort en la dita taula de la ciutat,
premetén los dits censalistas que pretendran no
ser líquit dit deute que dins un mes que serà
requerit per lo procurador fiscal del General
per rahó de dits deutes, que comensarà la causa devant dels magnífichs assessors // s.n.v // y
farà denunciar lo procés dins quatre mesos del
die contestarà la litte. Y si dins dit mes del dia
de la dita requisició no serà dita litte contestada o dins dits quatre mesos serà denunciat lo
procés, en tal cas serà declarat ipso jure lo deute líquit sens altre provisió dels dits assessors
sinó sols proveheix que, attès no ha dit censalista debitor contestada la litte dins lo mes a
die requisitionis o per no ser estat denunciat lo
procés dins dits quatre mesos, se declararà ser
lo deute líquit y tinga lloch la compensació; y
en virtut de dita provisió los assessors soltaran
lo diner deposat en favor del General, restant
dita lluhició perfeta. Y en cas que dit censalista
debitor contestarà la litte y farà denunciar lo
procés dins lo termini dalt prefigit que los assessors fassen la provisió o sentència dins tres
mesos del die que denunciaran lo procés de les
quals provisions o sentèncias dalt mencionadas,
fetas per dits assessors, no se puga suplicar.
[14] Ítem, que quant algun acrehedor haurà
// s.n.r // sortejat lo preu de algun de sos censals, si lo General pretén no haver-se-li de soltar lo dit preu per spectar-li lo censal com a
succehint a alguna persona que lo General pretén ésser-li debitora, si lo dit acrehedor haurà
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justificat espectar-li com a succehint a altre different y distincta persona, no dega fer nova
prova si després sorteja altres censals que li
spectan per la mateixa successió, ans bé en
aquest cas se intimarà al racional per a què no
se li torne a posar semblant impediment. [15]
Ítem, que tots los acrehedors tant per rahó de
las pencions cessades de pagar fins al die de la
concòrdia com los altres acrehedors, tant de la
proprietat com de la ditas pencions que aniran
cayent, hagen de firmar la present concòrdia
absoluta y llisament y sens protesta ni reserva
alguna si volen gaudir del contengut en ella, ni
los sufragan ni pugan afavorir las protestas o
reservas fetas ni fahedoras antes o en lo acte de
firma o després de ell. Y los tals agen axí
// s.n.v // mateix de promètrer no instar ni fer
instar exequucions algunas contra lo General
ni contra altres debitors per rahó de dits censals, ab motiu que lo General no·lsa paga las
pencions mentres que lo General observarà la
present concòrdia y no de altre modo ni manera. [16] Ítem, per quant alguns acrehedors del
General encara que ho sian per compra, insolutumdació o altre títol translatiu de domini, recusen admètrer la concòrdia del General ab sos
acrehedors per a poder tenir regrés per rahó de
la evicció promesa per y contra aquells que veneren, insolutumdonaren o ab altre títol translatiu de domini transferiren los dits censals o
contra los hereus o successors de aquells y la
equitat dicta no dèurer ésser aquestos molestats, majorment si lo General, quant se transferiren dits censals, pagava tots los anys las pencions enteras als acrehedors, que per ço lo
General interpose sas parts y auctoritat, suplicant a sa magestat, Déu lo guarde, y a sa
excel·lència que no sian molestats ni judicialment ni extrajudicialment aquells que ab títol
// s.n.r // translatiu de domini transferiren los
dits censals ni sos hereus ni successors. [17]
Ítem, és pactat y concordat entre ditas parts
que los nous senyors deputats y oÿdors de
comptes, tant los que eixiran en la extracció
general de Santa Madalena com los que eixiran
per resíduos per lo temps que durarà la present
concòrdia, degan y agen de jurar quant juraran
en lo ingrés de sos officis de observar la present
concòrdia y tot lo en ella contengut. [18]
Ítem, que pugan los senyors deputats emplear
y gastar quiscun any dos mília lliuras per a acabar la fàbrica de la present casa ab aquella magestat y pompa que·s troba principiada després
emperò de pagadas las pencions, mitjas pencions y lluÿcions, com dalt se ha convingut y
no altrament, de manera que en lo any y anys
que cessarà la paga de ditas pencions, mitjas
pen- // s.n.v // cions y lluïcions cessen també y
a. no·ls paga ... General, interlineat al marge esquerre.
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no pugan gastar-se las ditas dos mília lliures
destinadas per lo effecte sobredit. [19] Ítem, és
pactat y convingut entre ditas parts que inseguint-se una relació feta per los priors y
col·legi de nottaris públics de la present ciutat
als vint de juny del corrent any mil set-cents y
hu, la qual se troba cusida en lo dietari de lo
present trienni als vint-y-hu de dit mes, y axí
mateix a un vot fet per differents nobles y
magnífichs doctors de la Real Audiència junt
ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General als catorse de juliol corrent que·s troba
cusit en lo dietari als setse de dit mes, que los
acrehedors del General sols degan pagar durant la present concòrdia al ajudant primer de
la Escrivania Major una vegada tantsolament lo
chalendaris de las procuras, substitucions, eleccions, nominacions de // s.n.r // administratdors, majorals y altres semblants papers, ço és
per la primera àpocha que los tals firmaran, encara que sian molts los censals y moltas las àpochas; y que totas las ocasions que·y haurà mutació de procurador o nova nominació de
administradors, majorals, etcètera, axí mateix
se li dega pagar un chalendari solament de
quiscuna substitució, procura o nominació, encara que sian molts los censals y moltas las àpochas que aquells firmaran. [20] Ítem, és convingut y pactat que lo ajudant primer de la
Escrivania Major que vuy és y per temps serà,
durant la present concòrdia se dega tenir per
content y satisfet de exhigir y cobrar los chalendaris de las àpochas en lo modo y forma stablerts en lo capítol antecedent y specificats en
la sobredita relació de nottaris y vot refferit. Y
que per recompensa de lo que podria preténdrer sobre lo dit // s.n.v // fet, prometen los dits
senyors deputats, inseguint dit vot y parer, donar y pagar al dit ajudant primer de la Scrivania
Major de las pecúnias de la Generalitat la
quantitat de cent sinquanta lliuras moneda
barcelonesa per tersas quiscun any, que se faran los pagaments de pencions en forsa de la
present concòrdia per medi de deliberacions; y
que per so lo magnífich doctor misser Diego
Martines y Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona actual ajudant primer de dita Escrivania Major y sos successors en dit offici, degan firmar y
jurar la present concòrdia per lo concernent al
present y antecedent capítol, prometent que
per lo que està convingut en lo present y antecedent capítol exhigirà més número de chalendaris dels specificats en lo capítol antecedent y
dita relació de nottaris, y que per la recompensa de ells se donarà com se dóna per satisfet y
content ab las ditas cent sinquanta lliuras. [21]
Ítem, attenent los dits senyors deputats y oÿdors de comptes que la present concòrdia y
contengut en ella és en gran, útil y profit del
General, ajustant-se a ella los dits acrehedors
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censalistas per las pocas facultats que té dit General, se offereixen y prometen tenir particular
atenció y cuidado en evitar tots gastos voluntaris y remuneracions extrahordinàrias de officials, fora de las que se acostuman dar als officials segons constarà notòriament haver presos
treballs extrahordinaris en servey y benefici del
General, comforme per moltas visitas és estat
disposat y ordenat. [22] Últimament, volen las
ditas parts que per més facilitar la execució del
contengut en la present concòrdia per part de
dits acrehedors censalistas, se agen de anomenar com de present de part de dits acrehedors
se anomenan en elets als // s.n.v // dits il·lustres
senyors don Lluýs de Josa, ardiaca y canonge
de la seu de la present ciutat, per part de dit
molt il·lustre Capítol de dita seu, don Joan Bonaventura de Gualbes, en Barcelona populat,
per los seculars, al doctor Augusti Ramoneda,
prevere beneficiat en dita seu per la confraternitat de Sant Sever, comunitats y demés parròquias, y al pare mestre Thomàs Ripoll, prior
del real convent de Santa Catherina màrtyr de
la present ciutat orde de Predicadors, per part
de dit y demés convents de religiosos y religiosas, tant de la present ciutat com fora de ella,
los quals com a elets pugan y degan solicitar lo
bon despatg, solicitut y execució de la present
concòrdia en lo modo y forma daltdit, ab facultat que sempre y quant per mort o altre impediment dels sobredits o del altre d’ells pugan
dits acrehedors anomenar-ne // s.n.r // altre en
son respective lloch.
Et ideo nos dictae partes laudantes, et cetera. Testes firmarum illustrium et fidelissimorum dominorum don Josephi Antonii Valls et Pandutxo,
archidiaconi et canonici santae metropolitanae
ecclesiae Tarrachonenesis, domni Alexii de Miravall, doctorisa Josephi Llopis, civis honorati Barchinonae, deputatorum fratris Raphaelis de Nadal, sachristae majoris regii monesterii Beatae
Mariae Rivipulli ordinis Divi Benedicti claustralium,b et Josephi Boer, civis honorati Barchinonae auditorum computorum dicti Generalis,
qui firmarunt et jurarunt Barchinonae in admodum suo illustri et fidelissimo concistorio dicta
die desimanona mensis julii praedicti anni millessimo septingentessimi primi, sunt Laurentius
March et Hiacinthus Morato, virgariis dicti
illustris et fidelissimi concistorii. // s.n.v // Testes
vero firmae illustris domini don Ludovici de Josa,
presbiteri, archidiaconi et canonici sanctae ecclesiae Barchinonae, qui predicta tam nomine proprio quam uti electi praedicti dicta die decimanona mensis julii millessimi septigentessimi
a. doctoris Josephi ... Barchinonae, interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat, domni Benedicti de Olmera et
Bianya, Barchinonae populatus.

primi Barchinonae firmavit, sunt praedicti Laurentius March et Hiacinthus Morato, virgarii
dicti illustris fidelissimi concistorii. Testes vero
firmae dicti nobilis don Joannis Bonaventurae de
Gualbas, Barchinonae populati, qui praedicta
tam nomine proprio quam uti electi praedicti
dictae die desimanona mensis julii praedicti
anno millessimi septingentessimi primi Barchinonae firmavit, sunt praedicti Laurentius
March et Hiacinthus Morato, virgarii dicti illustris et fidelissimi concistorii. Testes vero firmae
dicti reverendissimi doctoris Augusti Ramoneda,
utriusque iuris doctoris, praebiteri et benefi// 834/4r // tiati ecclesiae confraternitatis Sancti
Severii ac santae ecclesiae Catharinae praesentis
civitatis civitatis Barchinonae, qui praedicta
tam nomine proprio quam uti electi praedicti
dicta die desimanona mensis julii praedicti anno
millessimi septingentessimi primi Barchinonae
firmavit, sunt praedicti Laurentius March et
Hiacinthus Morato, virgarii dicti illustris et fidelissimi concistorii. Testes vero firmae dicti patris magistris fratris Thomae Ripoll, prioris regii
monasterii Sanctae Catherinae martyris ordinis
Praedicatorum dictae praesentis civitatis Barchinonae, qui praedicta tam nomine proprio
quam uti electi praedicti Barchinonae firmavit
dicta die decimanona mensis julii dicti anni millessimi septingentessimi primi, sunt dicti Laurentius March et Hiacinthus Morato, virgarii
dicti illustris et fidelissimi concistorii. //4v // Testes vero firmae dicti Didaci Martines et de Folcras, civis honorati Barchinonae ac utriusque iuris doctoris, coadjutoris primi Scribaniae Majoris
dictae domus Deputationis, qui praedicta tam
nomine proprio quam uti coadjutoris praedicti
Barchinonae firmavit dicta die decimanona
mensis julii dicti anni millessimi septingentessimi primik sunt dicti Laurentius March et Hiacinthus Moratok virgarii dicti illustris et fidelissimi concistorii. Testes denique formae dicti
illustrissimi et fidelissimi domini don Joannis de
Olmera et Bianya, Barchinonae populati auditoris militaris, qui praedicta tam nomine proprio
quam auditoris Barchinonae firmavit die vigesima secunda dicti mensis julii praedicti anni millessimi septingentessimi primi, sunt dicti Laurentius March et Hiacinthus Morato, // s.n.r //
virgarii dicti illustris et fidelissimi concistorii.
835
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Resposta als reparos que ha fet lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de la Diputació de Cathalunya sobre los capítols donats per los elets de
sos acreadors en jornada de 19 de agost de
1700 per a facilitar la nova concòrdia.
Al primer: convenen los elets en què se pague
mitja penció ab la forma que estila lo General,
conforme ofereix lo fidelíssim concistori, entenent emperò que esta sia de sobreplus y a més de
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la mitja penció corrent, y per so per no muntiplicar ocupació als officials y estar lo any avançat y
per a poder conceguir-se lo fi de donar aquella
mitja penció per a què los acreadors entren ab
més gust a la firma de la nova concòrdia, que no
se firme per mesos per esta vegada y que ab unas
mateixas àpochas sian compresas las dos mitjas
pencions sobreditas del sobreplus y corrent. Y
també convenen los elets en què se fassa la lluÿció en la forma acostumada, com també offereix
lo fidelíssim concistori, mentras esta no embarace la solució de las dos mitjas pencions referidas.
En lo primer any de la concòrdia se pagarà la
penció de 1661 per enter, y de aquí al devant
sols mitja penció, obrint-se de sis en sis mesos
per la penció entera y en las demés mitjas pencions com en la concòrdia antigua.
Al segon: se conforman los elets ab los ben premeditats reparos ha fundat lo fidelíssim concistori.
Al tercer: se conforman també en què se observe lo // 3v // pactat en lo capítol primer de la
concòrdia passada comensant-se a pagar la mitja
penció a bon compte del any 1662.
Al quart: convenen ab lo pactat en lo capítol segon de la concòrdia passada respective al any
sobredit.
Al quint: convenen los elets ab lo pactat en lo capítol tercer de la concòrdia passada y limitació explicada per lo fidelíssim concistori, ab què los censals
de Gamís se igualen ab los anys que cobra lo hospital general. Se farà ab deliberació en lo tocant al
censal de Gamís antes de firmar la concòrdia.
Al sisè: convenen també en què se observe lo
disposant en lo capítol quart de la concòrdia
passada.
Al setè: convenen així mateix ab què la lluïcio del
dit any sia de vint mil lliuras com offereix lo fidelíssim concistori, però no ab altre modo y forma
que ab lo disposat en lo capítol sisè de la concòrdia, dividint en dos iguals parts la cantitat sobredita per la lluïció dels censals dels acreadors que
condonarian pencions y dels que no condonaran. Y que lo fidelíssim concistori se servís assenyalar dia cert per a cada any fer la extracció dels
censals sols se han de lluir conforme lo té la ciutat
y altres comuns. Placet, y que se senyalarà diada.
Al octau: convenen així mateix en què se observe lo // s.n.r // convingut en lo capítol setè de la
concòrdia passada.
Al novè: lo deixen los elets a la concideració e
integritat del fidelíssim concistori.
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Al desè: en concideració de trobar-se exonerat
lo General de molts censals en lo espay dels
trenta anys passats y del alívio pot esperar en los
esdevenidors convindran los elets en què la present concòrdia sia duradora per lo espay de vint
anys. Placet.

Capítol 3: que·s pagarà la mitja penció ab lo
modo y forma contengut en lo capítol 1 de la
concòrdia passada.

Al onzè: convenen en què se observe lo capítol
dezè de la concòrdia passada.

Capítol 5: que se observe lo pactat del contengut
en lo capítol 3 de la concòrdia antecedent, ab explicació de què sols se entenga de aquells censals que
vuy reb lo dit hos- //s.n.v // pital que novament crearà o que succehirà per herència o per llegat.

Al dotsè: convenen també en què se observe lo
capítol onze de la concòrdia passada.
Als 13, 14 y 15: perseveran los elets en demanar
lo referit en aquells per aparèxer ser de molta
equitat, y anyadeixan que sian tinguts per debitors sols aquells que han succehit los censals y
no los que·ls tenen per compra, insolutumdació
o altre títol distinch de successió hereditària als
quals // s.n.v // venedors, donadors, etcètera, si
forsan debitors o a sos hereus fassa lo General la
demanda y no als actuals pocessors que ab bona
fe los compraren y acquiriren.
Als setzè: los elets no troban inconvenient en lo
demanar per ells mentres se’n convingan lo General y los acreadors los quals feren y firmaren la
concòrdia passada. No té lloch.
Als dicet: perseveran los elets en demanar lo
contengut en lo dit capítol. La observansa de la
casa és de 4 sous per cada calendari y si se ha exigit 8 sous los quatra són per la substitució.
Als divuyt: apar als elets que pot tenir lloch, en
atenció de tenir en si lo General tots los títols en
força dels quals los acreadors cobran sos censals,
altrament perquè se troban molts censals de
mòdich preu que reste exorbit ab estos gastos.
Sobre lo capítol 18 persevera lo concistori ab lo
dit.
Als 19, 20, 21, 22 y 23: no tenen los elets res
que dir conformant-se ab ells lo fidelíssim concistori.
Als 24: se contentan los elets que se observe en
conformitat que estava disposat en lo capítol dicet de la concòrdia passada.
s.n.r

Capítol primer: se pagarà als acreadors mitja
penció ab lo modo y forma que se ha estilat
sempre pagar-se en la present casa, y se farà la
lluÿció de 12000 lliures en execució y observansa del contengut en la concòrdia passada.
Capítol 2: lo contengut en dit capítol és inpracticable per contrevenir a molts capítols de Cort
contra lo orden y disposició de la present casa y
contra lo decoro y estimació del concistori.
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Capítol 4: que se observe lo contengut en lo capítol 2 de la concòrdia passada.

Capítol 6: que paguen los censos sí y conforme
lo pactat ab lo capítol 4 de la concòrdia antecedent.
Capítol 7: que·s fassa la lluÿció de 20.000 lliures
ab la forma disposada en la concòrdia passada
en lo capítol 6, és a saber, 8.000 lliures per los
que no condonaran penció alguna y 12.000
lliures per lo(s) que condonaran totas las pencions; y en cas que no·s trobés algú o alguns que
condonassen totas las pencions se haja de fer la
lluÿció a aquells que condonaran la major part
de aquella, y havent-ni de iguals que·s fassen excedint la quantitat de llurs censals, quantitat de
12.000 lliures, y no excedint se’ls haja de lluir
llurs censals sens anar a la sort; y la quantitat
que restarà haja de servir per lluïció dels que
condonaran menos y més respective.
Capítol 8: que se observe lo disposat en capítol
7 de la concòrdia passada.
Capítol 9: no té lloch lo present capítol per haver ensenyat la experiència ser inpracticable
// s.n.r // ultra dels gastos ocasionaria a la casa
semblant averiguació.
Capítol 10: que sia duradera la present concòrdia per espay de 30 anys ab lo modo y forma
que estava disposat en lo capítol 9 de la concòrdia antecedent.
Capítol 11: no té lloch per lo refferit en los capítols antecedents.
Capítol 12: que se observe lo capítol 11 de la
concòrdia passada.
Capítol 14: que se observe lo capítol 13 de la
concòrdia passada.
Capítol 15: que se observe lo capítol 14 de la
concòrdia passada.
Capítol 16: no té lloch per estar los diners deposats en la taula en observància del pactat en la
concòrdia passada.

Capítol 17: la observansa és pagar 4 sous per lo
chalendari y si ha substitució altres 4 sous.
s.n.v

s.n.v

Capítol 18: no té lloch lo disposat en dit capítol per quant las certificatòrias que·s trauhen
del offici és de la casa de la Deputació, y demés
instruments han de menester los acreadors redundan en son benefici per a poder aquells
tràurer los diners que tenen depositats en taula. Y per aver-se estilat axís en la for de dos vots
fets en la primera extracció de 6 de juliol 1671
y 2 juliol 72.

Trienni 1698: lo dret de General: 26.000 lliures; las bollas foranas: 50.000 lliures; la bolla de
Barcelona: 45.000 lliures. 121.000 lliures.
s.n.r

Capítol 19: que se observe com en ell se conté;
y quant vindrà lo cas de semblant declaració se
intimarà al racional perquè no se li torne a posar
tal embaràs.

Relasió de lo que importan quiscun any las pencions de censos y censals que en lo present any
1700 lo general de Catalunya presta a diffarents
acrehedors.
Per quant ara de present so·ls paga lo dit General de Cathalunya lo cumpliment de 1660 y
fins a 13 de abril 1671, que fou la primera extracció de censals, no pot gaudir del benefici
de las lluhisions; y segons apar de la concòrdia
feta als dos de agost 1670 llavors feya lo dit
General poch menos de sinquanta mil lliuras
imposant la penció dels censals condonats y
absolts 4.526 lliures, 18 sous, 6. De present fa
quiscun any lo General de penció entre censos
y censals més de quaranta-sinch mil lliuras, advertint-se que com alguns acrehedors cobren
moltas pencions enderrerides fins a igualar-se
ab los altres, no pot tenir punt fixo lo General
sobra la quantitat ha manester quiscun any,
putx que si un any abastan supposem 25.000
lliures, altre any per dita rahó ha manester
molt mayor suma de diner.

Capítol 20: que se observe lo contengut en ell.
Capítol 21: que se observe lo contengut en ell.
Capítol 22: que se observe.
Capítol 23: que se observe.
Capítol 24: no té lloch per lo refferit en los capítols antecedents.
Capítol 25: // s.n.r // que degan los senyors deputats emplear quiscun any 2.000 lliures a fi de
acabar la present casa ab què se dega primer pagar la mitya penció y extracció, y de lo que restarà, y en cas que cesse de pagar-se dita mitya
penció y extracció, cessen també ditas 2.000
lliures per obras.
s.n.r
s.n.r

Trienni 1695: lo dret de General: 21.000 lliures; bollas foranas: 38.000 lliures; la bolla de
Barcelona: 41.000 lliures. 100.000 lliures. Se
supposà que ab dit arrendament no·y anaren
compresas las bollas de Gerona, Figueras, Castelló de Empúrias, Puigcerdà y algunas taulas
per estar ocupadas del francès.

Relació de las quantitats en què per cada any foren arrendats los drets de la Generalitat des de
lo trienni 1683 fins lo corrent de 1698.
Trienni 1683. Lo dret de General: 23.000 lliures; las bollas foranas y fil de or: 33.600 lliures;
la bolla de Barcelona y ni lo dret de monedas foren arrendadas. 56.600 lliures.
Trienni 1686. Las bollas foranas: 148.000 lliures; lo fil de or: 133 lliures, 6 sous, 8; lo dret de
monedas: 500 lliures; lo dret de General ni bolla de Barcelona foren arrendats. 14.933 lliures,
6 sous, 8.
Trienni 1689. Lo dret de General: 21.200 lliures; las bollas foranas: 48.000 lliures; la bolla de
Barcelona: 30.000 lliures: 99.200 lliures.
Trienni 1692: lo dret de General: 20.000 lliures; las bollas foranas: 56.000 lliures; la bolla de
Barcelona: 36.000 lliures. 112.000 lliures.

1893

Memorial dels gastos ordinaris que quiscun any
y altrament suporta al general de Cathalunya.
Primo, als senyors governador de Cathalunya,
ministres de la Real Audiència y altres officials
reals per sos salaris quiscun any: 16.026 lliures;
ítem als senyors de la tercera sala per los guanyables uns anys ab altres: 6.000 lliures; ítem
per los salaris dels senyors concistorials y officials del General cada any poch més o menos:
14.160 lliures, 4 sous; ítem per las adeales de
sant Miquel, anada de las fonts, Nadal, teya de
Carnestoltas, sant Jordi, inciculació o cos, refresch, ramallets, ventalls y paper y plomas cada
any poch més o menos: 5.500 lliures; se nota
que los dits salaris y adeales importan molt més
segons las indisposicions dels officials, per
quant llavors los subrrogats tenen doble salari
y adeales; ítem quiscun any als officials, taula y
banch: 912 lliures, 12 sous; ítem de dos en dos
anys per mudament de la taula: 115 lliures;
ítem en lo primer any del trienni per la visita: 10.000 lliures; ítem en lo primer any del
trienni per estracció de visitadors: 320 lliures;
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sea nota que algunas ocasions se gasta més respecte de aver-se de tràurer altres visitadors y
officials de la visita; ítem de sis en sis anys segons disposició de capítols de Cort per lo gasto
de la visita real, que segons la última que fou
en lo any 1677 se gastà poch més o menos:
1.600 lliures; // s.n.v // ítem en lo primer any
del trienni als acessors per ordinacions y als officials del General remuneracions poch més o
menos: 1.420 lliures; ítem en lo tercer any del
trienni per remuneracions als officials del General poc més o menos: 2.000 lliures; ítem en
lo tercer any del trienni per extracció de abilitadors, deputats y acessors y en tems de pau
una festa solemne de sant Jordi entre tot poch
més o menos: 1.891 lliures, 18 sous; ítem
quiscun any per obras y reparos so és per mans
al mestre de casas y fuster uns anys ab altres
poch més o menos: 1.000 lliures; ítem lo gasto
per quiscun any en la compra de fusta, cals,
guix, rayolas, teulas y teya per la conservació
de las casas de la Deputació, palau reial, salas
reals, presons reals, casa del general y bolla de
la present ciutat de Barcelona y casas de las
guardas del General de portals, que ve a importar molt conciderables quantitats; ítem en
lo primer any del trienni per la comprobació
general: 150 lliures; ítem quiscun any per las
comprobacions de taula y banch: 72 lliures;
ítem de dos en dos anys per la comprobació
dels salaris dels senyors del real concell ab los
arxivers de la ciutat: 200 lliures; ítem al regent
los comptes per regulació dels acords de taula
y banch: 57 lliures, 12 sous; ítem lo últim any
del trienni al racional per baixar al General 50
lliures al regent los comptes y son ajudant per
lo llibre de // s.n.r // datas extraordinàrias y rúbrica 70 lliures que tot junt: 120 lliures; ítem
al exactor per portar regulat lo llibre de Fernando paga quiscun any 25 lliures y al síndich
per galeots quiscun any 25 lliures, importan:
50 lliures; ítem lo últim any al regent los comtes per regulació del llibre de la Visita: 15 lliures; ítem lo primer any del trienni al secretari y
altres per a què finida la visita tornen en son
degut lloch los llibres del arxiu: 55 lliures; ítem
en lo primer any del trienni per lo ingrés dels 6
senyors concistorials, bandas y escuts de or:
1.200 lliures; ítem per los ingressos dels acessors, advocats officials tant de la Deputació
com fora de casa dins de la present ciutat, se
venen a gastar conciderables quantitats; ítem
de sis en sis anys als officials militars y de nou
en nou anys als que no·u són per gramellas de
panyo se gastan moltas sumas; ítem als tres
verguers quiscun any per dos cotas la una de
tefatà morat y l’altra de panyo a quiscun: 127
lliures, 10 sous; ítem als dits verguers al princi-

pi del trienni a quiscun per la gramalla de panyo y gorra: 231 lliures, 10 sous, 4; ítem per
carbó dels brasers de la Deputació y salas dels
senyors del real concell quiscun any: 200 lliures;
// s.n.v // ítem quiscun any ab los estamper y llibrater so és aquell per impressió de ordinacions, tariffas, privilegis, capítols de Cort, directoris de visita y al llibrater papir, plomas y
llibres de tots los officis, se gastan conciderables quantitats; ítem quiscun any per missas:
157 lliures; y moltas altras se’n diuhan quant
se mor un concistorial y los officials; ítem quiscun any per lo gasto de las fonts uns anys ab altres: 300 lliures; ítem al hortolà per quiscun
any uns anys ab altres entre salari y jornals: 80
lliures; ítem per la conservació de la Tarassana
uns anys ab altres: 100 lliures; ítem pocessòrias
a la fi del trienni: 650 lliures; ítem quiscun any
per atxas y ciris conciderable quantitat; ítem al
adroguer per òstias y ayguacuit per los remiendos y obras fa lo General de frescos de actes de
habilitacions y inciculacions moltas quantitats;
ítem per lo gasto de compte de correu y menut
per quiscun any uns anys ab altres: 1.500 lliures; ítem los dos agents del General so és de
Roma y Madrit quiscun any poch més o menos: 1.000 lliures; ítem per lo salari quiscun
any dels veedors dels safrans: 200 lliures; ítem
quiscun any ab lo argenter, vidrier, espartar,
sastre, passamaner, courer, vantaller, godamassiler, daguer, caprer, pintor y pintor // s.n.r //
de vidrieras, farrer, boter, gerrer y clavatayre,
se gastan moltas quantitats; ítem ab lo manyà
uns anys ab altres: 600 lliures; y molts altres
gastos ordinaris que és indispensable y per ser
molts no corran en la memòria.
835
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a. se nota ... de la visita, interlineat al marge esquerre.
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Relació dels gastos extraordinaris indispensbles que poden sobrevenir al General .
Primo, correus y lo dèurer-se embiar embaxador al rey nostre senyor, que Déu guarde, per
negocis graves de la província; ítem actes de inciculacions, habilitacions, extravions de concistorial y officis dins de Barcelona; ítem alimàrias,
festas solempne de sant Jordi y funeràrias extreordinàrias; ítem conservació de colgaduras y altres ornatos de las casas del General de defora
de Barcelona y aver-se de pagar diffarents quantitats en què serà condempnat lo procurador fiscal, relaxos y suportar altres gastos inopinats;
ítem consultas ab los senyors del concell real y
advocats y conferèncias; ítem axidas de concistorials; ítem la reedificació de la casa del General
del portal Nou y de altres que poden esdevenir;
y finalment en lo cas de no poder-se arrendar a
més de disminuhir-se las rendas del General
que·s deuhen pagar a alguns officials de la casa
de la Deputació, a tots los de la casa del General
y bolla y portals de la present ciutat, y a tots los

lona, tauler de la ciutat de Balaguer, dega quantitat alguna al General.

demés de las col·lectas del Principat sos salaris y
adeales y infinits gastos que per dit effecte se
acarrearian al General.
s.n.r

Primo, als 13 de abril 1671: 817 lliures, 6
sous; ítem als 6 de abril 1672: 576 lliures, 15
sous; ítem als 2 de maig 1673: 593 lliures, 5
sous, 3; ítem als 12 de juliol 1674 : 406 lliures, 8 sous, 8; ítem als 20 de novembre 1679 :
716 lliures, 19 sous, 6; ítem als 12 de juliol
1680: 651 lliures, 19 sous, 9; ítem als 15 de
maig 1681: 505 lliures, 8 sous, 9; ítem als 25
de maig 1682: 832 lliures, 16 sous; ítem als
primer de juliol 1683: 1.725 lliures, 11 sous,
5; ítem als primer de desembre 1685: 1.873
lliures, 2 sous; ítem als 31 de juliol 1686: 729
lliures, 10 sous, 4; ítem als 11 de setembre
1687: 857 lliures, 11 sous, 9; ítem als 25 de
setembra 1688: 723 lliures, 19 sous, 4. Suma:
11.010 lliures, 13 sous, 11. Se nota que en los
anys 75, 76, 77, 78, 84, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96 y 1697 per ocasió de la guerra no·s
feran extraccions.
s.n.r

Del apposento del racional a XVIIII de juliol
MDCCI. Joseph Nuri de Lana y de Cancer.

Memorial de las extraccions de censals fetas en
la deputació y lo que importan los censals
lluhits no condonats de penció per quiscun any.
837
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Certifich y fas fe lo baix firmat que he vistos los
llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa de la Deputació, en los quals estan continuats los debitors del General, y en ells no
consta que lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
doctor Joseph Llopis, ciutedà honrrat de Barce-

Universis et singulis fidem facio ego Joannes
Blanch, auctoritatibus regia ac admodum reverendi domni abbatis monasterii villae Sancti Felicis Guixolensis diocesis Gerundae ordinis divi Benedicti, notarius publicus substitutusque in
notaria publica dictae villae a dono utili et proprietario eiusdem notariae, quod penes me fuit receptum infrascriptum instrumentum in eius apprisia thenoris huiusmodi: «Die vigessima quinta
mensis junii anno a Nativitate Domini millessimo
septingentessimo primo in villa Sancti Felicis Guixolensis, ego Michael Bacho, mercator villae Sancti
Felicis Guixolensis diocesis Gerundae, uti obtinens
unum ex ofitiis receptoris sive tabularii Generalis
Cathaloniae dictae villae per admodum illustres et
fidelissimos dominos deputatos dicti Generalis
Cathaloniae mihi datum et concessum dicto nomine gratis, et cetera, citra revocationem, et cetera,
constituo, et cetera, procuratores meos certos, et cetera, ita, et cetera, vos illustrem don Felicem de Taverner y Rubi, illustrem Hieronimum Enveja, canonicos ecclesiae sedis Barchinonae, et doctorem
Michaelem Bacho, in civitate Barchinonae de gentem filium meum, licet absentes et quemlibet vestrum insolidum, ita quod praeocupatis, et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo coram dictis admodum illustribus et fidelissimis domnis deputatis dicti Generalis Cathaloniae ipsoque Generali
comparendum eisque et in eorum manibus et posse
dictum meum oficium receptoris sive tabularii Generalis predictae villae Sancti Felicis Guixolensis
pure, libere et simpliciter renuntiandum dictamque renuntiationem admiti petendum, supplicandum et instandum, et pro inde suplicationes
quascunque tam verbo quam in scriptis dictis admodum illustribus et fidelissimis // 2v // deputatis
et aliis quibus expediat dandum, offerendum et
presentandum easque admiti, decretari et provideri petendum et instandum, et cetera, unumque
et plura publicum et publica instrumenta ad predicta necessaria faciendum seu fieri faciendum.
Et demum, et cetera. Et habere rattum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Obligando, et cetera.
Actum, et cetera. Testes sunt magnificus Hieronimus Matheu, medicine doctor in dicta presentis
villae Sancti Felicis Guixolensis populatis, et Michael Pouplana, scriptor eiusdem villae.

a. certificatòria intercalada entre els folis 836v-837r del
trienni 1698-1701.

a. procura intercalada entre els folis 836v-837r del trienni
1698-1701.

Relació de lo que importan quiscun any de penció los censos que deu prestar lo General.
Fa de censos lo General, salvat error: 336 lliures, 14 sous, 9. Lo hospital general de Santa
Creu de la present ciutat cobra quiscun any
de pencions enteras de censals del General:
1.531 lliures, 7 sous, 9. Se deu supposar que
pretén cobrar pencions enteras dels censals que
succeheix, com és de don Francisco Gamís y
altres, y igualar-se de pencions ab los daltdits.
Y si lo hospital general per via de compra ne
adquirís se dexa conciderar lo molt que podria
benefficiar, encara que no·s pot persuadir respecte de tenir-se notícia que totas las quitacions li fan girà los dinés a la excel·lentíssima
ciutat, y de ells lluhien mals y li correspon penció entera.

837
/1r

504a

503a

1895

[ 1701 ]

[ 1701 ]

In quorum fidem ego Salvator Rovira, auctoritate regia notarius publicus in villa Santi Felicis
Guixolensis diocesis Gerundae populatus, hic
propter absentium dicti don Joannis Blanch, connotarii mei, me subscribo et meum solitum appono sig+num.
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Certifich y fas fe lo baix firmat que he vistos los
llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa de la Deputació en los quals estan continuats los debitors del General, y en ells no consta que Miquel Bacó, altre dels taulers del General de la vila de Sant Feliu de Guíxols, dega
quantitat alguna al General.
Del aposento del racional a XVIIII de juliol MDCCI. Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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Dich lo baix firmat que tinch regoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts de la present casa
de la Deputació en los quals estan continuats
los debitors del General, y en ells no consta que
Francisco Boher, mercader de Gerona, dega
quantitat alguna al General.
Del aposento del racional a XX de juliol MDCCI.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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508c
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya y los habilitadors novament extrets junts en la casa de la
Deputació, referint a vostra excel·lència las causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acta de la habilitació
estan fent, representan a vostra excel·lència lo
següent.
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una de ellas expressadas, comforme se
publicará en lo acte de la extracció.
a. certificatòria intercalada entre els folis 836v-837r del
trienni 1698-1701.
b. certificatòria intercalada entre els folis 836v-837r del
trienni 1698-1701.
c. memorial intercalat entre els folis 837v-837r del trienni
1698-1701.

1896

Deputats ecclesiàstichs: bisbe de Lleyda, caret
ecclesiae pastore; bisbe de Gerona, inhabilis
quia est regius cancellarius; bisbe de Tortosa,
caret ecclesiae pastore; bisbe de Elna, inhabilis
quia suppressus est locus. // 1v // Deputats ecclesiàstichs capitulars fixos: lo doctor Gerònim de
Valls, inhabilis quia non vacavit per tempus;
mossèn Anthoni Compter, inhabilis quia suppressus est locus. Deputats ecclesiàstichs volants:
lo doctor Raphel de Pinyana y Galvany, inhabilis quia non vacavit per tempus. Oÿdors de
comptes ecclesiàstichs per Elna: lo doctor
Francisco Pujol, inhabilis quia suppressus est locus; lo doctor Joseph Manyer, inhabilis quia
suppressus est locus; lo doctor Francisco Compter, inhabilis quia suppressus est locus. Oÿdors
de comptes ecclesiàstichs religiosos: fra Raphel
de Nadal, inhabilis quia de presenti est auditor
computorum. Deputats militars per Barcelona:
don Francisco Blanes Centellas y Carros, inhabilis quia est baiulus generalis Cathaloniae;
// 2r // mossèn Joan de Olmera y Bianya, inhabilis quia est de presenti auditor computorum;
mossèn Joan Descallar, inhabilis quia est locumtenentis bajuli generalis Cathaloniae;
mossèn Francisco Portell, inhabilis quia est de
regio consilio; mossèn Anthon Alberti, inhabilis
quia est regius vicarius civitatis Gerundae. Deputats militars per Lleyda: don Lluýs Descallar,
inhabilis quia est regius thesaurarius. Deputats
militars per Gerona: compte de Empúrias, inhabilis quia est pro rex regni Neapolitanorum.
Deputats militars per Tortosa: mossèn Joseph
Galceran de Cartellà y Çabastida, inhabilis
quia est pro rex Majoricarum. Deputats militars
per Perpinyà: mosèn Francisco Amell, inhabilis
quia suppressus est locus; mosèn Joseph de Sanyés, ídem; // 2v // mossèn Àngel del Pas, ídem;
mosèn Joseph Muntalt Riu y Descherguer,
ídem; mossèn Francisco Jahen, ídem; don Joseph de Lanuça, ídem; mossèn Anthoni Generes, ídem; mossèn Joan Ballaró, ídem; mosèn
Anthon Reart, ídem; mossèn Joseph de Perarnau, ídem. Deputats militar per Cervera: duch
de Cardona, inhabilis quia est pro rex regni Neapolitanorum; don Aleix de Miravall, inhabilis
quia de presenti est deputatus. Deputats militars
per Vich: don Thomàs Oliver y Figuerola, inhabilis quia est regius vicarius civitatis Dertusae. Deputats militars per Vilafranca del Penadès: don Francisco de Junyent y de Vergós,
inhabilis quia non vacavit per tempus. // s.n.r //
Oÿdors militars per Barcelona: mossèn Francisco de Balaguer, inhabilis quia est assessor Bajuliae Generalis Cathaloniae; mossèn Fèlix Sala y
sa Sala, inhabilis quia est regius vicarius Vicensis; mossèn Anthon Marí y Ginovès, inhabilis
quia residet extra Europam et in partibus Americae. Oÿdors militars per Gerona: mossèn Christòfol Potau, inhabilis quia est de regio consi-

lio. Oÿdors militars per Perpinyà: mossèn Salvador de Sanyés, inhabilis quia suppressus est locus; mossèn Emanuel Guanter, ídem; mossèn
Balthazar March y Jalpí, ídem; mossèn Lluýs
de Canter y Doms, ídem; mossèn Carlos de
Llupià, ídem; mossèn Joseph Taquí y Pals,
ídem. Oÿdors militars per Cervera: mossèn
Francisco Planes, inhabilis quia est alcaydus
Castri Leonis et Vallis de Aran. // s.n.v // Oÿdors militar per Puigcerdà: mossèn Joan de Lupià y Agulló, inhabilis quia est regens vices generalis gubernatoris Cathaloniae; mossèn
Gerònim de Magarola, inhabilis quia est de regio consilio. Oÿdors militars per Tàrraga:
mossèn Joseph Pons y de Meca, inhabilis ob
infirmitatem exercitium offitii impedientem.
Deputats reals de Barcelona: lo doctor misser
Joseph Güell y Soler, inhabilis quia est de regio
consilio; lo doctor Melcior Prous, inhabilis
quia est de regio consilio; lo doctor misser Joseph Alòs y Ferrer, inhabilis quia est assessor
Baiuliae Generalis Cathaloniae; mossèn Joseph Boer, inhabilis quia est de presenti auditor
computorum. Oÿdors reals de Lleyda: mossèn
Epifànio Berenguer, inhabilis quia est regius vicarius oppidi Tarragae. Oÿdors reals de Gerona: mossèn Francisco Guitart y de Palol, vacat;
mosèn Balthazar Ferrer, vacat; mossèn Raphel
Serdà y de Maduxer, vacat; mossèn Joseph
Ferrer, vacat; // s.n.r // mossèn Joan Careras y
Simon, vacat ; mossèn Joseph Miquel, vacat;
mossèn Joan Baptista Serra, vacat; misser
Gerònim Pasqual y Colomer, vacat. Oÿdors
reals de Perpinyà: mossèn Joseph Abat, inhabilis quia suppressus est locus; mossèn Francisco
Escapa y Guitart, ídem; mestre Honorat Oliver, ídem; mossèn Raphel Vallespir, ídem;
mestre Francesc Tort, ídem; mossèn Anthoni
Pejoan, ídem; mossèn Carlos Reart, ídem;
mossèn Joan Cornell, ídem; mossèn Romoaldo
Escapa y Guitart, ídem; mossèn Domingo
Isern, ídem; mossèn Andreu Bonet, ídem;
mossèn Joseph Compte, ídem; mestre Joan
Seldoni Bonet, ídem; misser Joseph Monsalvo,
ídem; lo doctor Esteve Costa, ídem; mossèn
Maurici Maurís y Raüch, ídem; // s.n.v // lo
doctor misser Bonaventura Coll, ídem; mossèn
Emanuel Texidor, ídem; mossèn Esteve Gros
de Illa, ídem; mossèn Francisco Gubert y de
Aguilar, ídem. Oÿdors reals de Puigcerdà: lo
doctor misser Francisco Bages, inhabilis quia
est assessor regius vicarii regii Vicensis. Oÿdors
reals de Cervera: lo doctor misser Francisco
Nuix, inhabilis quia est graviter impeditus in
sensu visus, ita ut non possit officium exercere.

per la extracció de deputats y oÿdors fahedora,
suplicant a vostra excel·lència, attesa la brevedat
del temps, sia servit permètrer se fassa la extracció, que ho rebran a particular mercè de la grandesa de vostra excel·lència.
Dat en Barcelona els XXI de juliol MDCCI.
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Estas són las personas que són estadas inhabilitadas per los deputats oÿdors de comptes y Novena per la causas expressadas, segons disposició
de capítols de Cort y que de dret procehexen
1897

510a
Lo comte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los habilitadors que de present vos trobau junts en la casa
de la Diputació per la extracció depròxim fahedora. Havem vist lo paper que per vostra part
sens és presentat de les persones que haveu inhabilitades, que havent-ho comunicat ab la Real
Audiència juntes les tres sales y aparegut que, en
quant a la inhabilitació del molt il·luste don
Lluýs Francisco de la Cerda y Aragon, Folch de
Cardona, duch de Cardona, compte de Empúrias, que lo inhabilitau per ser virrey de Nàpols,
que no proseeix en atenció que no conste de què
eixa cassa de la Diputació estigue en la pocesió
de inhabilitar los virreys de dit regne, ans bé lo
dit molt il·lustre duch en la de concórrer lo trieni pròximpasat, ocupant lo mateix càrrech. Per
lo que vos diem y manam, inseguint la resolució
presa en dita Real Audiència juntes les tres sales,
que habiliteu dit molt il·lustre don Lluýs Francisco de la Cerda y Aragon, Folch de Cardona
de manera que puga igualment concórrer ab los
demés insiculats en dites boses, no sols en lo
lloch està insiculat com a duch de Cardona sinó
també en lo que ó està com a comte de Empúries, y sortejar ab els en la extracció depròxim fahedora. Y com ajau també inhabilitat a mossèn
Anton Albertí, a mossèn Felís Sala y sa Sala, a
mossèn Epifànio Berenguer y al doctor misser
Francisco Bages, nos à aparegut que no proseeix
la excepció que se’ls ha oposada per raó dels oficis que respectivament tenen, so és dit mossèn
Anton Albertí per veguer de Gerona, mossèn
Felís Sala y sa Sala per veguer de Vich, mossèn
Epifànio Berenguer per veguer de Tàrrega y al
doctor misser Francisco Bages per assessor del
general de Vich, respecte són per ínterim; y que
no acostumen los excel·lentíssims llochtinents
generals provehir-los de altra manera y los oficials reals que són per ínterim en eixa casa de la
Diputació concorren en la extracció dels oficis a
què estan insiculats. Per tant, inseguint axí maa. reial despatx intercalat entre els folis 837v-838r del trienni
1698-1701.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

teix la extracció feta en la Real Audiència juntes
les tres sales, vos diem y manam inhabiliteu en
los llochs en què respectivament estan insiculats,
de // 3v // manera que en la extracció depròxim
fahedora pugan concórrer y sortejar ab los demés que estan insiculats en dites respective bosses, en quant emperò als demés inhabilitats contenguts en lo paper que per vostra part nos és
estat presentat, del qual ne exceptuam los sobredits, vos diem que·ns conformam ab les causes
per los quals los haveu inhabilitat y axí poden en
esta conformitat y en la forma sobredita y expressada clòurer lo acte de la habilitació, y pasar
demà a la extracció de diputats y oÿdors en la
forma acostumada.

de las «Decisions» de Cortiada sols hi ha 49 líneas en quiscuna pàgina, y en las de dit llibre
del dit noble de Tristany se hi troban si en cada
una pàgina ab què ab las dos rallas que conté,
més cada una pàgina de est llibre se ve a cumplir o suplir los deffectes referits de ésser unas
rallas més curtas y un poc més estretas las pàginas de aqueix llibre que las de dit tercer tomo
de las «Decisions» de dit noble de Cortiada.
Ítem diem que lo dit tomo tercer de las «Decisions» de dit noble de Tristany no·s troba imprimit ab la mateixa disposició que ho està lo
dit tercer tomo de las «Decisions» de Cortiada,
per quant en aquell lo argument de quiscuna
decisió se troba comensat pàgina en qualsevol
en dret que se acaba la antecedent decisió, lo
que ocasiona trobar-se planas curtas en las més
decisions, lo que no·s troba en dit tomo de
Cortiada y dita curtària de pàginas ha causat
que dit tomo de Tristany conté de set a vuyt
fulls de quatre pàginas quiscun poc més o menos del que auria tingut si se fos imprimit ab la
disposició y forma que ho està dit tomo de
Cortiada. Veritat emperò és lo índice de dit
tomo de Tristany és de lletra atenàsia y lo del
dit tomo de Cortiada de lletra de test, la qual és
més grossa y ocupa més lloc que la de atenàsia,
de tal manera que las pàginas del índice de
Cortiada sols contenen 40 líneas y las del dit
tomo de Tristany si ayxí que ab la que ha entrat
més de matèria en quiscuna pàgina del índice
del tomo // 1v // de Tristany de las que·s troban
en lo tomo de Cortiada, se supleix lo dit deffecte de los set o vuit fulls que conté de més lo dit
tomo de Tristany, del que auria importat si se
fos imprimit segons la disposició del tomo de
Cortiada. Y ayxí no ve a ésser de perjudici al
General de Cathalunya lo no aver-se observat la
dita disposició. Y esta és la relació que fem a
vostra senyoria fidelíssima segons nostra perícia
y sentir, en virtut del jurament que tenim prestat en mà de vostra senyoria fidelíssima.

Dat en Barcelona, XXI de juliol MDCCI. El conde
de Palma. Vidit Michael Joannes de Taverner et
Rubi, episcopus Gerundae cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XVII, foleo CLXVI.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oÿdores de qüentas de Cathaluña y habilitadores que se hallan juntos en la casa
de la Diputació, pongan en execución la orden de
vuestra excelencia arriba expressada.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Obehint Joan Jolís y Joseph Texidor, estampers
de la present ciutat, al orde o mandato a ells
donat de paraula per vostra senyoria fidelíssima
lo dia 12 del corrent mes de juliol de 1701, en
què se’ls digué y manà que mirassen y regoneguessen lo llibre intitulat tercer tomo de «Decisions» del noble don Bonaventura Tristany, y
mitjensant jurament relació fessen en escrits si
dit llibre estava imprimit segons la tabba se’n
ha ensenyat tan respecte de la amplària com de
la llargària, y ayxí se estava imprimit segons la
disposició y forma que ho és lo tercer tomo de
«Decisions» del noble don Miquel de Cortiada,
y si dit llibre és estampat ab lletra de atenàsia:
diem y responem que avent mirat y regonegut
attentament lo referit llibre pàgina per pàgina
avem trobat que és imprimit ab dita lletra de
atenàsia. Ítem, diem en respecte de la amplària
y llargària de las pàgines de dit llibre que, si bé
en ellas se troba una ralla més curta en quiscuna
pàgina y un poc més estretas de las que·s troban en dit llibre de las «Decisions» de Cortiada, emperò també avem trobat que en dit tomo

Feta a Barcelona als 17 de dit mes de juliol de
1701. Joan Jolís, estamper. Joseph Texidó, estamper.
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a. relació intercalada entre els folis 845v-846r del trienni
1698-1701.

1898

514a
Certifich y fas fe jo Lluís Fontana, notari públich de Barcelona avallescrit, com ab acte rebut
en mon poder lo die present la noble dona Theresa de Calders, Desbosch y de Santvicens, viuda de don Carlos de Calders, ha fet procura al
doctor en filosofia Joan Xicoy perquè en son
a. certificatòria intercalada entre els folis 845v-846r del
trienni 198-1701.

nom puga prestar jurament en mà y poder del
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya que, havent-se fet las degudas diligèncias en buscar lo acte de la creació de hont
davalla un censal de preu sinch-centas vuitantasinch lliures, pencióa divuyt lliures, sinch sous,
set diners y malla, que tots anys en lo mes de juliol cobrava sobre dit General per los títols continuats en lo capbreu de la entrada de juliol de
dit General, foli 499, lo qual censal fou extret
en sort en la extració de lluïció de censals de dit
General feta als 31 de juliol 1686, may se ha
trobat dit acte de creació de dit censal y que per
ço puga dit son procurador presentar qualsevols
súplicas e instar se lleven los actes convenients.
Y axí mateix perquè dit son procurador, inseguint la deliberació feta per dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori en lo corrent mes de juliol,
sens emperò // 2v // perjudici, novació, ni derogació deb las obligacions fetas per Bernat Joan
de Marimon, pocessor que fou de dit censal
com a fermansa de Joan Vidal en las caucions
que avall se diran, y de la prioritat de temps milloria de dret y altres prerrogativas competents a
dit General de Cathalunya, puga lloar, aprobar,
ratificar y confirmar y de nou firmar per la quantitat de cent sinquanta-tres lliures, catorse sous
y no en més, las obligacions per dit Bernat Joan
de Marimon fetas per rahó de la fermansa per lo
mateix Marimon feta a dit Joan Vidal, receptor
de la bolla en las caucions per dit Vidal prestadas a dit General, una als dos de desembre mil
sinch-cents sinquanta-y-nou y altra als vint-ysinch de desembre mil sinc-cents sexanta, y per
ço fer novas caucions y ratificacions de dita fermansa en favor de dit General, y per complir lo
sobredit per ditas 153 lliuras, 14 sous; y només
puga obligar la persona y tots los béns mobles e
immobles de dita dona Theresa Calders com a
deutes fiscals y reals renunsiar al privilegi militar
y altre dret que ajudar li pogués y a son propri
for, sotmetent-la al for del General de Cathalunya y dels molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes y de son concistori, tant en la persona com en los béns; y per
tot lo sobredit firmar qualsevols actes necessaris
ab jurament en sa ànima y demés clàusulas y
cauthelas necessàrias y a dit son procurador ben
vistas, conforme en dita procura més llargament
és de vèurer. En fe de què fas la present certificatòria en Barcelona, als dotse de mes de juliol
de any 1701.

Barchinonae praedictus, haec propria scribens
manu.
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Die quinta mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo primo, in villa
Campirotundi diocesis Gerundae.
Ego Philipus Molas, major dierum, pharmacopula presentis villae Campirotundi, tabularius jurium Generalitatis eiusdem villae et eius collectae, dicto nomine gratis, et cetera, creo, ordino et
constituo procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, vos doctorem Bernardum Fores et magnificum et doctorem Ignatium Texidor, bugensem horabilem Perpiniani ac notarium publicum regiis collegiatus Barchinonae,
licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum ita quod primitus ocupantis conditio deterior non sit subsequentis sed id quod unum vestrum inceptum fuerit per aliud nihilominus
mediari valeat ac per equi et in effectum duri ad
videlicet per me et nomine meo in manu et posse
admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
Generalis presentis Cathaloniae principatus vel
alterius cuiuscumque personae de his potestatem
vel commissionem // 1v // habentis praedictum
meum officium tabularii Generalitatis presentis
vilae et collectae Campirotundi pure, libere ac
simpliciter renuntiandum, et prout de dictam
renuntiationem admitti petendum et suplicandum. Et pro hic, et cetera, quascumque suplicationes oportunas et necessarias dandum, offerendum et presentandum ac de dicta renuntiatione
unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta et alia ad praedicta necessaria et oportuna et in similibus fieri solita et assueta et nobis benesita faciendum, instandum et
requirendum, et cum parte substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum et jurium meorum obligatione. Actum, et
cetera.

Ita approbat notarius infrascriptus manu propria. De praemissis alieno calamo scriptis fidem
facio ego Ludovicus Fontana, notarius publicus

Tetes sunt honorabilis Thomas Malarc, chirurgus, et Hugo Massie, botiguerius telarum, ambo
Camporotundi habitantes. In quorum fidem et
testimonium praemissorum propri calamo scriptum ego Petrus Josephus Brandia, civis honorabilis Barchinonae auctoritatibus apostolica ac regia notarius publicus villae Camporotundi
diocesis Gerundae, hic me subscribo et meum quo
utor rogatus appono sig+num.

a. penció ... malla, interlineat al final del document.
b. de las obligacions, interlineat al final del document.

a. procura intercalada entre els folis 846v-847r del trienni
1698-1701.
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següents: Anton Boer, mercader, lo doctor Benet Duró, prevere, Narcís Vidal, mercader.
847
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Certifich y fas fe lo baix firmat que he vistos los
llibres de Vàlues y de Concerts de la present
casa de la Deputació en los quals estan continuats los debitors del General, y en ells no consta que Feliph Moles, major de dies, apothecari
de la vila de Camprrodon y tauler del general de
la matexa vila, dega quantitat alguna a dit General.

Dat en Barcelona, als XXX de juliol MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls.
Doctor Joseph Llopis. Don Joan de Olmera.
Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
s.n.r

Sacra, cathòlica y real magestat.

Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya per lo ínterim en què sa magestat, Déu lo guarde, pren resolució en la provisió
del offici de albaraner de la bolla de la ciutat de
Gerona, per ser un dels compresos ab la real reserva de sa magestat, lo qual offici vaca per mort
de Agustí Vicens, proposan a vostra excel·lència
los infrascrits y següents: Anton Boer, mercader, lo doctor Benet Duró, prevere, Narcís Vidal, mercader.

Los deputats y oÿdors de comptes del principat
de Cathalunya per la provisió del offici de albaraner de la bolla de la ciutat de Gerona, per ser un
dels compresos ab la real reserva de vostra magestat, lo qual offici vaca per mort de Agustí Vicens, proposan a vostra magestat los infrascrits y

Dat en Barcelona, als XXX de juliol MDCCI. Don
Aleix de Miravall. Don Joseph Antoni Valls.
Doctor Joseph Llopis. Don Joan de Olmera.
Fra Rafel de Nadal. Joseph Boer. Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina y Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.

Del aposento del racional a XXVII de juliol MDCCI. Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional
del General.

848
/1r

Excel·lentíssim senyor.
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a. certificatòria intercalada entre els folis 846v-847r del
trienni 1698-1701.
b. dues ternes intercalades entre els folis 847v-848r del trienni
1698-1701.
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braç militar, 8, 387, 391, 392, 438, 505,
525, 529, 647, 660, 661, 746, 748, 832,
833, 861, 999, 1000, 1001, 1002, 1068,
1098, 1180, 1212, 1224, 1258, 1341,
1360, 1376, 1377, 1701, 1708, 1709.
AMIGANT, Josep d’, frare del monestir de
Banyoles, del braç eclesiàstic, 1579.
AMIGANT, Josep Ignasi d’, canonge de la Seu
de Barcelona, del braç eclesiàstic, 750, 777.
AMIGANT, Pere d’, donzell, doctor en drets i
de la Reial Audiència, del braç militar, 179,
311, 508, 871, 914, 929, 930, 955, 963,
964, 968, 969, 984, 992, 993, 1005, 1006,
1022, 1031, 1123, 1136, 1351, 1542.
AMIGANT I ALZINA, Francesc Ignasi d’, de la
vegueria de Cervera, del braç militar, 1355,
1361, 1537, 1538, 1541.
AMIGANT I ALZINA, Josep d’, canonge de la
Seu de Barcelona, 1228.
AMIGANT I DE FERRER, Pere d’, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1447,
1537, 1538.
AMIGÓ, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Lleida, 373, 1462, 1463, 1465.
AMIGUET, Alfons, sastre i ciutadà de Tortosa,
690.
AMODEY, Francisco, barber de les galeres de
Sicília, 560.
AMORÓS, Dionís, corredor públic i jurat de
Balaguer, 1720.
Amposta (Montsià), castellania d’, 1839.
-Guarda del General d’, 917, 920, 921.
-Taula d’, 1366, 1368, 1370, 1371, 1504,
1565. -Tauler d’, 1323, 1841.
Amsterdam (Holanda), 410.
Andalusia, 188, 674, 675.
Andorra, 197.
ANDORRA, Joan Pere, fuster de la Seu d’Urgell, 1738.
ANDREA, Francisco, patró de barca genovès,
657, 658, 662, 664, 665, 667, 670, 676, 677.
ANDREU, Damià, canonge de la Seu de Girona, 1132, 1137, 1138, 1697, 1698, 1702,
1753, 1755, 1758.
ANDREU, Esteve, mercader de Girona, del
braç reial, 1472, 1476.
ANDREU, Francesc, apotecari del castell de Palafrugell, 1132, 1138, 1753, 1755, 1758.
ANDREU, Francesc, síndic de Girona a les
Corts, 540.
ANDREU, Gaspar, cirurgià i mostassaf de Tarragona, 95, 96, 110.
ANDREU, Jacint, guarda del General, 220.
ANDREU, Joan, courer de Barcelona, 716.
ANDREU, Joan, mercader de Girona, del braç
reial, 1852.
ANDREU, Joan, notari públic de Girona, del
braç reial, 1472.

ANDREU, Josep, argenter de Vilafranca del Penedès, 362.
ANDREU, Josep Jaume, porter reial, 174.
ANDREU, Maria, muller de Francesc Andreu,
de Palafrugell, 1132, 1137, 1138, 1753,
1755, 1758.
ANDREU, Pau, provincial dels mínims de Sant
Francesc de Paula, 705.
ANDREU I MARTÍ, Jacint, doctor en medicina, ajudant comú del racional i regent els
comptes del General, del braç reial, 11, 43,
58, 266, 267, 446, 709, 710, 918, 1479,
1852, 1853, 1862, 1863.
Àneu, vall d’ (Pallars Sobirà), 197.
ANGLADA, Josep, de Crespià, 640.
ANGLADA, Josep, de la casa d’Antoni Berenguer, 210.
Anglaterra, cònsol d’, 549, 674, 675. -Corona
d’, 248, 293. -Soldats d’, 550, 551. -Vaixells d’, 195, 248, 301, 303, 305, 306, 343,
396, 397, 401, 402, 409, 415, 553, 554.
Anglès (Selva), 612. -Taula d’, 1501, 1562.
ANGLESELL, Marià d’, professor de lleis de
Barcelona, 1398.
ANGLESELL, Narcís, del braç militar, 1582.
ANGLESELL I CORTADA, Narcís, del braç
militar, 1579, 1582.
ANGLESELL I CORTADA, Francesc, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1584,
1591, 1592, 1594, 1595, 1599, 1601,
1602.
ANGLESELL I ROCA, Narcís, doctor en drets
i de la Reial Audiència, del braç militar, 597,
631, 696, 726, 729, 734, 929, 930, 999,
1001, 1447, 1543, 1578, 1584.
ANGLÍ, Joan, pagès de Barcelona, 400.
ANGULO, Juan de, secretari de despatx universal, 349, 350, 396, 1420, 1421, 1432, 1435.
ANICÒSIA, Pau, vicari i president de Terra
Santa de l’orde franciscà, 269, 270.
Anserall (Alt Urgell), 1099.
ANTIC, Bru d’, frare i sagristà de Santa Maria
de Gerri, del braç eclesiàstic, 1528.
ANTIC, Francesc, ciutadà de Lleida, 1139,
1140.
ANTIC, Isidre, batlle de Montmany i Figueró,
50.
ANTIC, Rafael, segrestador de les bolles de
Manresa i Cardona, 446, 1481.
ANTONI, Marc, frare franciscà, 269, 270.
APARICI, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona, conseller quart de la ciutat, del braç reial,
1010, 1094, 1185, 1326, 1481, 1770,
1771, 1778.
AQUILES, Pau, cavaller, oïdor militar, 269,
287, 320, 339, 360, 371, 413, 437, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 494, 501,
502, 895, 898, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1462,
1464, 1467, 1472, 1473, 1477, 1499,
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1527, 1528, 1529, 1530, 1536, 1543,
1592, 1594, 1595, 1601, 1723.
ARADES, Jaume, velluter, 968.
ARAGALL, Maria, monja del monestir de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
Aragó, regne d’, 48, 70, 71, 134, 137, 195,
197, 198, 213, 224, 227, 234, 246, 344,
345, 361, 369, 604, 820, 974, 1014, 1076,
1108, 1154, 1246, 1292, 1333, 1417,
1419, 1420, 1609, 1737, 1818. -Beneficis
d’, 330. -Consell Suprem d’, 71, 245, 293,
349, 404, 405, 420, 424, 433, 469, 498,
508, 549, 653, 669, 712, 799, 805, 829,
885, 894, 901, 961, 1033, 1050, 1054,
1073, 1154, 1189, 1210, 1216, 1231,
1234, 1243, 1244, 1247, 1248, 1254,
1265, 1266, 1280, 1362, 1382, 1388,
1393, 1399, 1401, 1411, 1412, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1424,
1425, 1427, 1428, 1430, 1432, 1435,
1436, 1438, 1440, 1475, 1532, 1535,
1577, 1578, 1581, 1583, 1599, 1600,
1660, 1665, 1667, 1739, 1777, 1779,
1840, 1849, 1850, 1851. -Corona d’, 46,
70, 247, 352, 383, 763, 1246, 1265, 1266,
1385, 1386, 1816. -Diputats d’, 331, 476,
477, 772, 823, 826, 833, 1604, 1646,
1651, 1654. -Furs d’, 331, 1323. -Llengua
de l’Hospital d’, 379, 380, 407. -Noblesa
d’, 380. -Presidència d’, 233, 349, 1819,
1833. -Reis d’, 94, 122, 325, 388, 452,
663, 815, 857, 1075, 1292, 1293, 1329,
1645. -Tèrcio d’, 240, 416, 872. -Virrei d’,
350.
ARAGÓN, Fernando de, 1648, 1649, 1653,
1833.
ARAGÓN, Fernando de, inquisidor general,
1265.
ARAGÓN, Pedro Antonio de, president del
Consell Suprem d’Aragó, 24, 70, 71, 103,
104.
ARAGONÈS, Dídac, síndic de Vila-seca, 1149.
ARAGONÈS, Joan, prevere de Barcelona, 323.
ARAJOL, Joan Baptista, notari públic de la Seu
d’Urgell, 1077, 1078, 1079.
ARAJOL, Ramon, doctor, 1659, 1660, 1674.
ARAN, Jaume, capità de la companyia d’infanteria de la vegueria de Lleida, 1640.
Aranjuez (Castella), 1412, 1432, 1778, 1780.
ARAU, Josep, courer, 1134.
ARAVIG I SAURINA, Francesc, notari públic
de Barcelona, 1488.
Arbeca (Garrigues), 303. -Taula d’, 1366,
1369, 1371, 1503, 1504, 1563, 1565.
ARBELL, Andreu, canonge de la Seu de Vic,
del braç eclesiàstic, 1381.
ARBELL, Cristòfor, notari públic de Vic, 1071,
1736.
ARBERT, Joan Baptista, notari públic de Sabadell, 1133, 1163, 1756, 1764.

ARBISSU, Joan, rector jesuita del col.legi de
Sant Andreu de la Seu d’Urgell, 1122, 1762.
Arboç, l’(Baix Penedès), 364, 367. -Taula de,
1503, 1564.
ARBOÇ, Leandre, de la casa de Jeroni Generes,
1842.
ARBONA, Rafael, paraire de Crespià, 639, 640.
ARBOSSA, Pere Joan, traginer i pagès de Serinyà, 217, 1406.
Arbúcies (Selva), 612, 613. -Beneficis: del Roser, 1696; de Sant Miquel, 1698. -Taula d’,
1501, 1562.
ARCE, Manuel de, criat, 162.
ARCIDET, Josep, doctor en drets natural de
Solsona, advocat fiscal de la Capitania General, del braç reial, 260, 261, 398, 533, 556,
658, 678, 688, 895, 899, 907, 962, 1151,
1191, 1283, 1291, 1296, 1353, 1448,
1814, 1815, 1816, 1817, 1826.
ARCO, comte d’, 590.
Ardenya (Tarragonès), 365.
AREBOL, Albert d’, de la Seu d’Urgell, 1763.
ARENY, Caterina, monja de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
ARENY, Josep d’, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1454.
ARENY, Josep d’, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 1441.
ARENY, Lluís d’, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1525, 1528, 1532, 1535.
ARENY I ERMENGOL, Lluís d’, cavaller de
Santiago, governador del castell de València
d’Àneu, 83, 917.
ARENY I DE QUERALT, Manuel, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1663,
1666, 1671.
ARENY I DE QUERALT, Potenciana d’, muller de Josep Areny i Garriga, 1531.
ARENY I GARRIGA, Josep, doctor en drets
domiciliat a Barcelona, ajudant primer de
l’escrivania major del General, 348, 425,
501, 506, 710, 729, 773, 1048, 1379,
1479, 1531, 1726.
ARENY I TORALLA, Francesc d’, de la vegueria de Vic, del braç militar, 1453, 1456.
ARENY I VILANOVA, Fèlix d’, fill de Lluís
d’Areny i Ermengol, sobrecollidor del General a la col.lecta de Tremp i Pallars, 83, 917,
921.
Arenys de Mar (Maresme), 136, 304, 532, 543,
547, 564, 567, 568, 571, 572, 575, 612,
613, 648, 649, 653, 654, 655, 669, 1327,
1551, 1552, 1554, 1555, 1556. -Convent
de caputxins d’, 644. -Església d’, 1552,
1557, 1558. -Taula d’, 1364, 1367, 1369,
1370, 1372, 1373, 1501, 1504, 1562,
1564, 1567.
ARETZO, Bernardino de, general dels caputxins, 294.
ARG..., Joan, de Barcelona, 709.
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Argelaguer (Garrotxa), 612. -Taula d’, 1501,
1562.
ARGEMIR, Francesc, 1559, 1560.
ARGEMIR, Oleguer, de Barcelona, del braç
reial, 1769.
Argentona (Maresme), 456, 459, 874.
ARGILA, Joan d’, cavaller domiciliat a Barcelona, escrivà major del General, 10, 37, 46, 59,
69, 106, 148, 181, 205, 206, 218, 236, 252,
282, 299, 313, 342, 360, 381, 406, 418,
432, 456, 480, 486, 1000, 1353, 1485,
1586.
ARGILA I BELLAR, Agnès, muller de Joan
d’Argila, 1485.
ARGOTE Y CARDONA, Vicente de, oficial de
les galeres d’Espanya, 657, 658, 664, 672,
673.
ARGULLOL, Joan, canonge de la Seu de Manresa, 1466.
ARGULLOL, Josep, canonge de la Seu de Solsona, 1737.
ARIES, Domingo, gallec, condemnat a galeres,
450.
ARIES, Manuel, del Consell Suprem d’Aragó,
1304.
ARIÉS, Tomás de, general d’artilleria, 211,
246.
ARIZA, marquès d’, 10, 39, 84, 104, 195, 203,
235, 281, 308, 309, 311, 318, 319, 436,
487, 554, 614, 625, 641, 645, 1413.
ARJÓ, Pau, tauler de Vielha, 1744.
Arle (França), port d’, 619.
ARNALIC, Felip, de la casa de Jeroni de Generes, 1787.
ARNAU, Carles, cirurgià de Barcelona, 1256.
ARNAU, Manuel, pintor de Barcelona, 958,
1271.
ARNAU, Pere, de Barcelona, del braç reial,
1725.
ARNAU, Ramon, apotecari de Granollers,
1549.
Arnes (Terra Alta), taula d’, 1366, 1368, 1370,
1371, 1504, 1565.
ARQUES, Dídac, síndic de Mont-roig del
Camp, 1149.
ARQUES, Josep, doctor en dret civil i canonge
de la Seu de Lleida, 1715.
ARRAYZA, Pere d’, tauler de Tortosa, del braç
reial, 917, 920, 1454, 1457, 1471, 1472,
1475.
Artés (Bages), taula d’, 1502, 1563.
ARTÉS, Andreu, trompeta del General, 395.
ARTÉS I AMAT, Domènec, de Barcelona, del
braç reial, 1663.
ARTIGUES, Fèlix, fuster de Cervera, 549.
ARTIGUES, Marià, mestre de cases de Tarragona, 1167, 1168.
ARÚS, Manuel, inquisidor general, 1245,
1265.
ASBERT, Pere, sastre, 390.

Ascó (Ribera d’Ebre), taula d’, 1504, 1565.
ASPRER, Francesc d’, doctor en drets, advocat
fiscal de la visita, del braç militar, 2, 77, 274,
278, 1525, 1527, 1529, 1532, 1535, 1536,
1594, 1595.
ASPRER, Honorat d’, doctor en drets, assessor
ordinari de la sots-vegueria de Ribes, 1485,
1486.
ASPRER I JALRIC, Francesc d’, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1662, 1663,
1664, 1666, 1668, 1670, 1672.
ASTER, Andreu, negociant de Barcelona,
1128.
ASTER, Jeroni, prevere, canonge i arxiver de la
col.legiata de Balaguer, 261.
Astúries, tèrcio d’, 188.
ATXER, Lluís, diputat local de Camprodon,
1514, 1516, 1517, 1520, 1522.
ATXER, Pere Benet, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 11, 32, 1381,
1663, 1664, 1666, 1667.
ATXER, Pere Pau, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 704, 705, 901,
1299.
AUGER, Joan, teixidor de Berga, 1722.
AULET, Josep, credencer del General, 464.
AULÍ, Pere, paraire de Camprodon, 1493,
1494, 1497.
AURÉS, Esteve, doctor en drets de barcelona,
144, 1396.
ÀUSTRIA, Joan d’, lloctinent del Principat, 21,
138, 234, 322, 355, 662, 915, 921, 923,
1382, 1385.
ÀUSTRIA, Mariana d’, mare de Carles II de Catalunya, 22, 26, 66, 111, 112, 185, 194,
195, 204, 251, 254, 311, 314, 348, 384,
419, 425, 432, 439, 445, 485, 493, 557,
645, 647, 655, 656, 658, 659, 660, 662,
670, 700, 1005, 1419.
AVARIA, Francesc d’, veguer de Tortosa, del
braç militar, 1128, 1543, 1678, 1681.
AVARIA, Isidre d’, fill de Martí d’Avaria, receptor del General a Tortosa, 916, 920.
AVARIA, Josep d’, 20, 21.
AVARIA, Martí d’, receptor del General a Tortosa, 916, 920.
AVELLÀ, Joan, tauler de Lleida, 922.
AVELLANES, Josep, de la casa del comte de
Creixell, 753.
ÁVILA, Francisco de, governador de Roses,
1004, 1005, 1027.
AVINYÓ, Jaume, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1454.
Avinyonet del Penedès (Alt Penedès), 364, 366.
-Soldats d’, 1619.
AXANDRI, Jaume, notari públic de Llagostera,
1689, 1691, 1691, 1692.
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B
BABILONI, Joan, mercader de Sant Feliu de
Guíxols, 1513, 1571.
BABOT, Mateu, negociant d’Andorra, 146.
BABOT, Josep, boter i ciutadà de Tarragona,
1374.
BABOT, Josep, tauler de Tarragona, 916.
Bac, vall del (Garrotxa), 1519, 1571.
BAC, ..., doctor en drets, 1149, 1765.
BAC, Joan, ardiaca i canonge de la Seu de Barcelona, 1174, 1178, 1179, 1181, 1182,
1183, 1184, 1224, 1255.
BAC, Josep, doctor i frare, del braç eclesiàstic,
1528.
BAC, Pere, protector del braç militar, 75, 387,
442, 702, 703.
BACARDIT, Alfons, cirurgià de Vilafranca del
Penedès, 1399.
BACARDIT, Josep, doctor en medicina i tauler
de Vilafranca del Penedès, 200, 362, 364,
371, 1399.
BACÓ, Miquel, doctor, domiciliat a Barcelona,
1356, 1895.
BACÓ, Miquel, mercader i tauler de Sant Feliu
de Guíxols, 1356, 1513, 1571, 1895, 1896.
Badalona (Barcelonès), 1010, 1011, 1072, 1283,
1284.
BADAULA, Jaume, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
BADIA, Agustí, pagès i tauler de Torroella de
Montgrí, 399, 401.
BADIA, Francesc, andador de la confraria de
Sant Jordi, 916.
BADIA, Francesc, jesuita, rector del col.legi de
Betlem de Barcelona, 1196, 1776.
BADIA, Gaspar, fill de Joan Badia, 279.
BADIA, Jaume, 1326, 1335, 1842.
BADIA, Jaume, paraire, arrendatari de les bolles
foranes, 968.
BADIA, Jaume, sastre, 549.
BADIA, Joan, 923.
BADIA, Joan, bastaix i ciutadà de Barcelona, 279.
BADIA, Josep, notari públic de Lleida, receptor
del General en aquesta ciutat, del braç reial,
939, 940, 1085, 1105, 1471, 1753.
BADIA, Josep, pagès de Tortosa, 1728.
BADIELLAS, Pau, sastre de Barcelona, 1361.
BAER, Jaume, doctor en medicina de Tortosa,
690.
Bagà (Berguedà), 135, 197, 224, 836, 946.
-Bolla de, 1498, 1499, 1574. -Col.lecta de,
1502, 1504, 1563. -Taula de, 1364, 1365,
1367, 1370, 1502, 1504, 1563.
BAGÀ, Ramon, brodador del General, 961.
BAGES, Francesc, doctor en drets i assessor del
veguer de Vic, 517, 1680, 1681, 1897.
BAGET, Josep, doctor, 1674.
BAGIES, Francesc, esparter i ciutadà de Barcelona, 1405.

BAGUÉS, Francesc, de la casa del bisbe d’Urgell, 1449.
BAIET, Josep, argenter, guarda de la bolla, 65.
Baiona (França), 1285.
BAIONA, Andreu, professor de filosofia de Barcelona, 1776.
BAIONA, Josep, boter del General, 280, 519,
948.
BAIONA, Josep, de Lleida, del braç reial, 1579,
1582.
BAIRÍ, Josep, flequer de Puigcerdà, 1772.
BALADA, Francesc, corredor de coll del General, 249, 257, 258, 260, 1334, 1335, 1337,
1338, 1339, 1362.
BALADRIC, Francesc, de la casa del bisbe
d’Urgell, 1449.
Balaguer (Noguera), 198, 224, 303, 533, 567,
571, 629, 630, 638, 642, 740, 741, 743,
744, 751, 752, 754, 757, 758, 784, 789,
940, 1028, 1353, 1494, 1720. -Bolla de, 3,
1498, 1499, 1574. -Carrer Major de,
1720. -Ciutadans de, 547. -Col.lecta de,
1365, 1368, 1370, 1502, 1505, 1563,
1565. -Companyies d’infanteria de, 1640,
1641. -Paers de, 260, 261, 554, 1024.
-Plaça del Mercadal de, 1720. -Taula de,
1024, 1365, 1368, 1370, 1373, 1502,
1505, 1563, 1565. -Tauler de, 1356. -Vegueria de, 475, 480, 487, 497, 775.
BALAGUER, Bernat, candeler de seu del General, 948.
BALAGUER, Francesc de, doctor en drets, assessor de la Batllia General, del braç militar,
50, 1148, 1360, 1411, 1440, 1526, 1533,
1539, 1586, 1679, 1759, 1896.
BALAGUER, Pere, paraire, verguer del General, 798.
BALDASSARO, Miquel de, aventatjat de les
galeres de Sicília, 560.
BALLARÓ, Francesc, frare i dispeser major de
Ripoll, donador dels ploms del General, del
braç eclesiàstic, 167, 169, 174, 178.
BALLARÓ, Joan de, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1769, 1778.
BALLARÓ, Joan de, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679,
1896.
BALLARÓ, Joan de, pare de Francesc Ballaró,
169.
BALLARÓ I RAMON, Fèlix de, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 518, 526,
1591, 1594, 1599.
BALLART, Jaume, doctor en drets, advocat fiscal del General, del braç reial, 556, 989, 990,
993, 1117, 1208, 1214, 1283, 1291, 1296,
1326, 1335, 1355, 1400, 1529, 1536,
1725, 1739, 1814, 1816, 1817, 1826,
1842.
BALLESTEROS, Felipe, castellà, forçat de galeres, 559.
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BALLIA, Joan, patró maltès, 691.
Balsareny (Bages), taula de, 1563.
BALTASSAR, Josep, pagès d’Olesa de Montserrat, 811.
BANDANENT, Joan, negociant de Barcelona,
799, 828, 1121, 1171, 1614, 1615.
Banyeres del Penedès (Baix Penedès), 364, 366.
Banyoles (Pla de l’Estany), 639. -Caixa Comuna de, 1702. -Monestir de, 249. -Taula de,
1364, 1367, 1369, 1370, 1501, 1504,
1562, 1564.
Banys d’Arles, els (Vallespir), 133, 1082.
BARADA, Josep, prevere, 1857, 1858.
BARBA, Ramon, doctor en medicina de Vilafranca del Penedès, del braç reial, 810, 877,
1771.
BARBA, Salvador, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 1878.
BARCELÓ, Baltassar, doctor en medicina de
Barcelona, del braç reial, 1065, 1725, 1739,
1769.
BARCELÓ, Miquel, alacantí forçat de galeres,
449.
BARCELÓ, Pau, ventilador i ciutadà de Barcelona, 1854.
Barcelona (Barcelonès), 49, 50, 61, 77, 94,
121, 122, 135, 136, 137, 138, 139, 167,
168, 175, 177, 191, 192, 193, 194, 197,
205, 206, 212, 222, 223, 224, 225, 227,
229, 237, 291, 292, 309, 322, 344, 346,
354, 355, 386, 388, 399, 421, 422, 423,
429, 435, 442, 445, 452, 464, 468, 476,
478, 507, 535, 549, 574, 575, 584, 586,
606, 619, 620, 624, 632, 636, 641, 649,
650, 652, 653, 654, 655, 662, 663, 664,
668, 669, 680, 701, 726, 760, 763, 764,
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
783, 784, 785, 786, 787, 788, 790, 791,
792, 793, 794, 795, 797, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 813, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 827, 829, 831, 835, 837,
838, 839, 840, 841, 842, 845, 846, 849,
850, 851, 852, 854, 858, 864, 865, 868,
872, 873, 883, 886, 888, 889, 901, 902,
903, 905, 910, 911, 927, 942, 968, 969,
972, 975, 997, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1032, 1033, 1049,
1056, 1063, 1064, 1070, 1072, 1073,
1074, 1076, 1080, 1081, 1082, 1083,
1097, 1098, 1100, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1111, 1119, 1134, 1140,
1154, 1159, 1169, 1216, 1233, 1236,
1238, 1249, 1252, 1266, 1275, 1288,
1292, 1293, 1294, 1306, 1309, 1319,
1327, 1329, 1330, 1333, 1344, 1346,
1376, 1402, 1404, 1422, 1426, 1427,
1431, 1494, 1497, 1498, 1514, 1554,
1556, 1560, 1604, 1605, 1606, 1607,

1608, 1609, 1610, 1620, 1621, 1622,
1623, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642,
1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,
1649, 1650, 1651, 1653, 1655, 1707,
1708, 1709, 1710, 1712, 1727, 1732,
1776, 1788, 1794, 1796, 1802, 1806,
1808, 1809, 1810, 1813, 1814, 1859. -Artilleria de, 136, 191, 194, 203, 238, 619,
1010, 1017, 1427, 1629, 1649. -Arxius: de
la batllia general, 1403; de la Diputació, 2,
201, 322, 357, 368, 421, 429, 430, 721,
890, 936, 937, 975, 983, 986, 1220, 1793;
de Santa Maria del Mar, 1760; de Santa Maria del Pi, 1199, 1203, 1777; Reial, 116,
127. -Auditor general de la plaça de, 65.
-Baluards: 136, 620, 1018, 1649; de Jonqueres, 1629; del cap del moll, 191; del fortí
Nou, 191; de Llevant, 191, 1016; del portal
Nou, 795, 797, 803, 823, 872, 1018, 1019,
1623, 1630, 1631, 1633, 1635, 1636,
1637, 1642; dels Tallers, 1015, 1016; de
Migjorn, 191; de Montjuïc, 358, 416, 590,
620, 725, 726, 820, 1016, 1649; de Sant
Pere, 795, 797, 823, 1018, 1019, 1621,
1623, 1629, 1633, 1635, 1636, 1637,
1642. -Batlle de, 1402. -Bisbat de, 1235.
-Bisbe de, 2, 3, 21, 36, 37, 42, 45, 73, 74,
79, 81, 83, 88, 110, 123, 124, 140, 141,
147, 160, 164, 166, 182, 183, 185, 186,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 248, 249, 250, 253, 255, 259,
260, 262, 263, 269, 270, 272, 273, 380,
381, 431, 516, 702, 704, 752, 753, 864,
867, 869, 885, 945, 1035, 1273, 1325,
1404, 1410, 1411, 1447, 1542, 1544,
1545, 1678, 1718, 1737. -Bolla de, 2, 3,
249, 257, 291, 462, 464, 473, 502, 503,
504, 726, 727, 780, 852, 853, 854, 855,
856, 859, 860, 887, 888, 891, 893, 901,
1161, 1278, 1279, 1281, 1283, 1284,
1285, 1286, 1291, 1296, 1313, 1314,
1316, 1325, 1328, 1331, 1332, 1334,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1395, 1496, 1501, 1558, 1573, 1607,
1893. -Botigues de, 220, 302, 389, 602,
711, 879, 994, 1135, 1256, 1270; de Fèlix
Senera, 377; de Francesc Jofre, 377; de Gaspar Gatillepa, 1559; de Jacint Castells, 377;
de Jaume Pi, 377; de Jeroni Alabau, 995; del
Crist, 1080; de Pere Vilella, 377. -Capelles:
de Bernat Marcús, 513, 1699; de la Diputació, 1, 3, 26, 33, 60, 61, 84, 88, 159, 183,
202, 208, 244, 272, 294, 295, 376, 381,
411, 418, 419, 430, 491, 503, 512, 516,
518, 576, 611, 636, 657, 668, 703, 723,
742, 743, 744, 747, 750, 753, 756, 866,
1909

867, 886, 900, 912, 935, 944, 947, 984,
1047, 1048, 1051, 1052, 1059, 1072,
1173, 1179, 1180, 1181, 1183, 1184,
1195, 1222, 1224, 1225, 1227, 1228,
1261, 1262, 1263, 1264, 1297, 1298,
1299, 1300, 1307, 1311, 1312, 1320; de la
Immaculada Concepció de la Seu, 879,
1701; de la Mercè, 1225; del Palau de la
Comtessa, 1695, 1701, 1704, 1705; de
Nostra Senyora de Montserrat, 138; de Santa Eulàlia de la Seu, 1, 272, 516, 883, 944,
1226; de Santa Magdalena, 1699; de Santa
Tecla, 1222; de Sant Sever, 30, 258, 304,
1332, 1695, 1699, 1701. -Capítol de, 3, 4,
11, 24, 26, 60, 70, 71, 178, 190, 199, 203,
217, 320, 747, 764, 765, 777, 845, 865,
868, 899, 901, 1166, 1169, 1174, 1181,
1182, 1183, 1221, 1222, 1223, 1228,
1232, 1234, 1235, 1261, 1273, 1299,
1309, 1698, 1699, 1737, 1860, 1886,
1887, 1890. -Càrcers: de la Diputació, 54,
123, 191, 402, 430, 432, 560, 563, 598,
602, 974, 1098, 1099, 1100, 1382, 1547;
de la Inquisició, 605; de les Drassanes, 598;
del palau episcopal, 1099, 1363; reials, 22,
50, 65, 179, 183, 250, 261, 405, 605, 730,
1006, 1059, 1107, 1108, 1109, 1110,
1469, 1699, 1702, 1894. -Carnisseria major de, 270. -Carrers: Ample, 4, 28, 63, 79,
162, 282, 320, 437, 506, 560, 594, 597,
614, 1072, 1106, 1257, 1121, 1141, 1361;
Comtal, 208, 220, 412, 428, 437; Cremat,
513; de Basea, 181, 188, 950, 1555; de Bonaire, 22, 341, 560; de Gençana, 162, 270,
513, 514, 596, 597; de Jaume Giralt, 163,
236, 549; de Jerusalem, 28, 36; de la Blanqueria, 40, 215; de la Boqueria, 27, 36, 68,
303, 432, 881, 1364; de la Bòria, 43, 79,
181, 282, 284, 320, 513, 682; de la Canuda,
162; de la Claveguera de Jonqueres, 597; de
la Dagueria, 63; de la Font de Sant Honorat,
577, 948, 952; de la Llibreteria, 320, 914,
1361; de la Mercè, 210, 319, 320, 712, 746,
995, 1589; de la Palla, 712; de la Porta Ferrissa, 231, 862, 1087, 1158, 1834; de l’Argenteria, 9, 28, 40, 68, 79, 465, 1257; de la
Riera de Sant Joan, 208, 303, 432, 591, 594,
596, 597, 624, 1362; de la Tapineria, 45,
63, 259, 1069; de l’Avemaria, 1362; de la
Vidrieria, 43; del Bou, 455, 1171; del Call,
79, 143, 342, 950, 1217; del Carme, 124,
169, 253, 862, 1100, 1160; de les Baiates,
27; de les Basses de Sant Pere, 63; de les
Egipcíaques, 68; de les Escales de Caçador,
40; de l’Esgrima, 28, 36, 63, 245, 412; de les
Mosques, 376; de les Portadores, 259, 513;
de les Semoleres, 28, 270; de les Triperes,
1171; de les Voltes dels Encants, 79, 165,
245, 259, 412, 465, 506, 583; del Forn,
125; de l’Hospital, 124, 125, 270, 284, 341,

1087; de l’Hostal del Bou, 640; de l’Infern,
594, 595; del Pi, 127, 157, 1160; del Regomir, 320, 624, 1257; dels Abaixadors, 370,
603; dels Agullers, 63; dels Assaonadors, 63,
381, 712; dels Banys, 210, 1362; dels Banys
Vells, 63; dels Boters, 62, 124, 143, 862,
995; dels Canvis, 63, 85, 181, 320, 351,
356, 360, 438, 614, 941, 1080, 1257; dels
Canvis de Mar, 147; dels Carders, 28, 63,
512, 513, 893; dels Cotoners, 28, 63, 143,
241, 403, 1054; dels Escudellers, 28, 36,
560, 1099; dels Esparters, 965; dels Flassaders, 28, 181, 241, 377, 428, 594, 1185,
1193, 1361; dels Mercaders, 6, 88, 248,
262, 376, 417, 594, 1171, 1232; dels Metges, 284; dels Mirallers, 28, 1121; dels Quatre Cantons de Bellafilla, 710, 936; dels
Sombrerers, 375, 430; dels Tallers, 10; dels
Vidrers, 682; del Tabalet, 1206; de Montcada, 181, 245, 320, 375, 377, 430, 624, 941,
1062; de Montserrat, 236; d’en Amargós,
270; d’en Bartolí, 253; d’en Boquer, 28,
682; d’en Caldes, 27; d’en Corretger, 188,
341; d’en Cuc, 181, 1121, 1286; d’en Fonollar, 432, 1136; d’en Gençana, 125; d’en
Gignàs, 674, 1087, 1099, 1496, 1498,
1573, 1575; d’en Jaume Giralt, 45, 125, 163;
d’en Petritxol, 847; d’en Roca, 163; d’en
Tarascó, 253; de Sant Cugat del Rec, 181,
446; de Sant Domènec, 1362, 1363, 1836;
de Sant Honorat, 5, 80, 276, 526, 751,
1054; de Sant Pau, 1053, 1099; de Sant Pere
més alt, 597, 1869; de Sant Pere més baix,
28, 754, 1305, 1554, 1555; de Sant Pere
mitjà, 701; Devallada de la Presó, 40, 215,
282, 320; Devallada del Canonge, 596; Devallada dels Lleons, 40; Devallada de Santa
Eulàlia, 1325, 1362, 1836; Devallada de Viladecols, 115, 117, 118, 119, 128, 129, 130,
132, 149, 151, 152, 153, 156, 1217; Mitjà
de la Blanqueria, 181, 455; sota la Canonja,
143. -Cases: d’Agnès Nadal, 188; d’Agustí
Bodoy, blanquer, 28; d’Agustí Civit, 144;
d’Agustí Fatjó, 1834; d’Aleix de Miravall,
950; d’Alemanya Junyent, 245; d’Anna Riber, vídua, 9; d’Anton Bagà, sastre, 303,
1099; d’Anton Berenguer, 210; d’Anton
Bertran, 259; d’Anton Clavella, 217; d’Anton Comerma, 1868; d’Anton Costa, sastre,
341; d’Anton Darrer, passamaner, 40; d’Anton Escardó, veler, 68; d’Anton Ferriol, velluter, 68; d’Anton Granollacs, 437; d’Anton Grató Perpinyà, 597; d’Anton Gurri,
sastre, 303; d’Anton Pou, veler, 624; d’Anton Verdura, teixidor, 9; d’Antonio Rodríguez Serrano, 624; d’Atanasi Gurri, sastre,
432; de Baltassar Oriol i Mercer, 115, 117,
118, 119, 128, 129, 130, 132; de Baptista
Airó, taverner, 941; de Benet Bancs, sastre,
40; de Benet Capdevila, velluter, 36; de Be1910

net Cases, abaixador, 370; de Bernabé
Camps, 512; de Bernat Forès, 847; de Bernat Major, sastre, 63; de Bernat Roca, sabater, 63; de Bonaventura de Lanussa, 596; de
Carles Joan, armènic, 28; de Caterina Escanyacabres, 163; de Caterina Vila, 682; de Clare, francès, 1099; de Cosma Guiu, sastre,
941; de Domènec Capellades, 36; de Domènec Escossí, 1160; de Domènec Toló, sastre,
40; de Domènec Vilamara, veler, 513; de
Domènec Viver, calceter, 63; de Faust Navarro, sabater, 403; de Felip Bas, paraire, 63;
de Fèlix Ferrer, 1554, 1555; de Fèlix Vila,
sastre, 28, 40, 1171; de Fermí Vehils, sastre,
63; de Ferran, 253; de Francesc Bataller, fuster, 45; de Francesc Cortina, velluter, 63; de
Francesc de Junyent, 709, 714, 936; de
Francesc Domènec, barreter, 1008; de Francesc Fernandes, sastre, 40; de Francesc Ferrer, paraire, 27; de Francesc Ferrer, prior de
Sant Cugat, 22, 23, 1362, 1362, 1363; de
Francesc Figueres, revenedor, 1185; de
Francesc Guarda, escudeller, 1099; de Francesc Molera, sastre, 465; de Francesc Ribera,
sastre, 1160; de Francesc Serra, sastre, 1136;
de Francesc Toxonera, 143; de Francesc
Masbací, sastre, 747; de Francesc Noguera,
adroguer, 9; de Francesc Peris, 259; de Francesc Roca, 270; de Francesc Roig, cirurgià,
594; de Francesc Vergés, 236; de Francesc
Vidal, 282; de Gabriel Clavelles, paraire,
381; de Gabriel Gausacs, 162; de Gaspar
Saiós, 1496, 1498, 1573, 1575; de Gregori
Artiga i Moles, tintorer, 63; de Gregorio
Mella, 894; de Guerau Calvet, veler, 596; de
Jacint Andreu, metge, 710; de Jacint Balanyà, sastre, 63; de Jacint Camps, veler, 28;
de Jacint Cantarell, tintorer, 297; de Jacint
Comadira, sastre, 597; de Jacint Font, assaonador, 712; de Jacint Gibert, 624; de Jacint
Orri, sastre, 432; de Jacint Roure, sastre, 62;
de Jacint Sitjar, 950; de Jaume Balasc, sastre,
125; de Jaume Bonet, taverner, 1121; de
Jaume Briançó, 162; de Jaume Fontana,
metge, 1362; de Jaume Martí, sastre, 465;
de Jaume Nisiera, 22; de Jaume Peix, sastre,
995; de Jaume Ponts, sastre, 270, 284,
1087; de Jaume Rovira, veler, 513; de Jaume
Toló, sastre, 125; de Jeroni Auter, peller, 10,
147, 181; de Jeroni Brotons, 428; de Jeroni
Camprodon, sastre, 40; de Jeroni de Ferrer,
204; de Jeroni Llaurador, sastre, 79; de Joan
Alzina, peller, 356; de Joan Baptista Aloy,
127, 157; de Joan Baptista Anglada, sastre,
965; de Joan Baptista Marc, 236; de Joan
Baptista Martí, 45, 163, 512, 893; de Joan
Barallat, sastre, 28; de Joan Barber, 270; de
Joan Botall, sastre, 63; de Joan Camprubí,
sastre, 28, 36; de Joan Casanoves, botiguer,
9; de Joan Comes i Juncosa, sastre, 28; de

Joan Comes i Sanaüja, sastre, 36; de Joan
Cremat, calafat, 1152; de Joan de Ballaró,
169; de Joan de Roalcava, capità de cavalls,
341; de Joan Descatllar, 181; de Joan d’Olmera, 950; de Joan Esteve, sastre, 28; de
Joan Font, sastre, 995; de Joan Gorges, 143,
342; de Joan Lapeira, 935; de Joan Maro,
valencià, 455; de Joan Pau Mitjà, 210, 428;
de Joan Pujol, sastre, 28, 682; de Joan Ribes,
591, 595; de Joan Sauquer, 1099; de Joan
Serra, 241, 351; de Joan Tomàs, perxer,
603; de Joan Torroella, 215; de Joan Tubau,
prevere, 1100; de Joan Vasià, 1364; de Joan
Vivet, 210; de Joan Xies, 22; de Jordi Constant, armènic, 28; de Josep Alcanís, 1160; de
Josep Alcover, velluter, 701; de Josep Andreu, veler, 1171; de Josep Baderlas, sastre,
284; de Josep Bernat, sastre, 28; de Josep
Blanc, passamaner, 63; de Josep Boer, 950,
1217; de Josep Bru, 712, 1589; de Josep
Brunés, adroguer, 595; de Josep Buerla, tirador d’or, 597, 614; de Josep Calvet, veler,
594, 596; de Josep Canovelles, 1217; de Josep Carreres, sastre, 341; de Josep Comerma, 597; de Josep Creus, peller, 28; de Josep
Estaper, 712; de Josep Fargues, pentiner,
40; de Josep Ferran, notari, 28; de Josep
Fontdevila, 754; de Josep Forès, 1362,
1363; de Josep Generes, 1325; de Josep Gorina, sastre, 79; de Josep Güell, notari, 594;
de Josep Man, 1232; de Josep Marc, 282; de
Josep Miquel, hostaler, 28; de Josep Morella, sastre, 438; de Josep Prats, 624; de Josep
Rafart, 656; de Josep Rius, peller, 356; de
Josep Roig, 181; de Josep Roig, mariner, 27;
de Josep Rossó, 284; de Josep Rovira, candeler, 43; de Josep Sastre, 10; de Josep Serra,
carnisser, 1171; de Josep Soldevila i Masdéu,
595; de Josep Tàpies, paraire, 63; de Josep
Terrer, sastre, 341; de la Batllia General,
1146, 1147, 1148, 1152, 1759; de la Canonja, 376; de la Ciutat, 19, 80, 82, 84, 85,
86, 194, 204, 320, 442, 707, 763, 768, 772,
773, 853, 971, 972, 973, 975, 976, 985,
995, 1007, 1021, 1031, 1036, 1047, 1050,
1056, 1064, 1069, 1079, 1094, 1107,
1157, 1179, 1236, 1249, 1250, 1256,
1257, 1259, 1260, 1849; de la comanda de
Sant Joan, 596, 1050, 1839; de la Diputació,
1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 26, 34, 36, 51, 59, 60,
80, 84, 85, 86, 88, 124, 125, 147, 166, 191,
192, 200, 202, 208, 218, 232, 249, 260,
263, 266, 267, 269, 272, 273, 275, 277,
278, 289, 294, 321, 329, 330, 343, 356,
368, 378, 389, 413, 414, 417, 426, 431,
442, 456, 503, 511, 512, 516, 518, 525,
526, 527, 576, 595, 596, 597, 598, 603,
607, 610, 611, 645, 646, 647, 656, 660,
661, 657, 658, 659, 668, 670, 682, 687,
698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 706,
1911

710, 713, 716, 718, 719, 721, 723, 730,
742, 743, 746, 747, 748, 750, 756, 757,
758, 762, 852, 855, 862, 863, 864, 865,
866, 867, 868, 869, 870, 882, 887, 892,
900, 914, 925, 926, 927, 928, 930, 934,
935, 944, 945, 947, 951, 953, 956, 958,
961, 970, 971, 972, 976, 981, 984, 985,
995, 997, 1002, 1012, 1013, 1022, 1025,
1031, 1036, 1047, 1048, 1049, 1050,
1054, 1056, 1059, 1060, 1062, 1064,
1065, 1069, 1072, 1079, 1086, 1087,
1094, 1107, 1111, 1112, 1132, 1134,
1157, 1169, 1173, 1176, 1177, 1178,
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,
1193, 1194, 1198, 1206, 1223, 1229,
1232, 1236, 1237, 1249, 1250, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263,
1265, 1269, 1270, 1271, 1272, 1275,
1279, 1292, 1294, 1296, 1298, 1299,
1301, 1303, 1306, 1307, 1310, 1311,
1323, 1324, 1325, 1328, 1331, 1348,
1355, 1356, 1360, 1707, 1708, 1709,
1745, 1747, 1794, 1797, 1812, 1830,
1832, 1842, 1867, 1894; de la posada dels
Sastres, 36; de la senyora Cabanes, 1171; de
la senyora Safont, vídua, 10; de la senyora
Santmartí, vídua, 10; del baró de Sant Vicenç, 560, 682; del Borboll, 1055, 1056; del
canonge Foix, 6, 88, 248, 262; del comte de
la Rosa, 936, 1107, 1109, 1110, 1111; del
comte d’Erill, 357; del cònsol anglès, 674;
del duc de Tursis, 4, 506, 1072, 1106; d’Elena Fitor, vídua, 9; de les Comèdies, 586;
del General i Bolla, 2, 3, 8, 22, 23, 24, 29,
31, 38, 40, 41, 43, 45, 54, 62, 67, 68, 78,
85, 106, 125, 163, 177, 191, 200, 205, 210,
215, 217, 220, 221, 229, 230, 231, 232,
233, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 244,
245, 249, 253, 256, 257, 258, 259, 270,
275, 284, 295, 297, 303, 307, 313, 319,
323, 337, 341, 353, 356, 357, 360, 368,
395, 403, 407, 412, 417, 421, 427, 429,
432, 438, 446, 455, 460, 461, 462, 464,
465, 467, 469, 471, 476, 478, 479, 482,
485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 495,
497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
512, 525, 549, 552, 560, 583, 597, 603,
614, 624, 632, 635, 640, 644, 656, 672,
680, 682, 698, 701, 712, 724, 731, 746,
747, 852, 853, 854, 855, 856, 859, 860,
864, 870, 871, 873, 877, 879, 880, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891,
892, 893, 905, 907, 908, 910, 911, 912,
913, 941, 949, 956, 960, 964, 981, 982,
985, 1008, 1027, 1047, 1054, 1062, 1069,
1080, 1087, 1099, 1110, 1121, 1135,
1152, 1160, 1171, 1185, 1195, 1201,
1206, 1211, 1219, 1232, 1260, 1272,
1277, 1278, 1279, 1281, 1283, 1284,
1285, 1286, 1291, 1296, 1297, 1299,

1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1312,
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1319,
1321, 1322, 1323, 1325, 1328, 1331,
1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1345, 1361, 1855, 1894; del General del
portal de Sant Antoni, 192, 1328; del General del portal Nou, 1010, 1057, 1076, 1172,
1194, 1202, 1206, 1305, 1315, 1894; de
Lluís Capeu, patró, 583; del marquès de
Sentmenat, 595; de Magdalena Soler, vídua,
79; de Magí Bastardes, 1069; de Magí Torrebruna, daurador, 63; de Margarida Soler,
162; de Maria Magdalena Margarit, adroguera, 9; de Maria Martí, vídua, 28, 63; de
Maria Montargull, 1122, 1286; de Mariana
Marí i Genovès, 1141; de Maria Verdaguer,
682; de Mariana Garcia, vídua, 412; de Mariana Illa, vídua, 1206; de Maria Ricard, vídua, 28; de Maria Rovira, 1305; de Martí Piles, 181; de Martí Serrabona, passamaner, 9;
de Mateu Torrent, tintorer, 28; de Miquel
Comes, sastre, 125; de Miquel Estrades, taverner, 941; de Miquel Gispert, 270; de Miquel Joan Bosc, 210; de Miquel Raurell, 28;
de Miquel Tolrà, 143; de Miquel Vives, corredor, 1054; de Narcís Anglesell, 597; d’en
Bacallà, 1152; de Nicolau Diern, velluter,
68; de Nicolau Perelló, velluter, 455; de Nicolau Simonart, francès, 22, 1361; d’en Sagristà, 1631; de Pacià Vasià, 1284; de Pau
Aquiles, 437; de Pau Bosc, adroguer, 594;
de Pau Bosc, prevere, 1193; de Pau Corbera
i Palau, 10; de Pau Ferrer, sastre, 63; de Pau
Font, botiguer, 614; de Pau Planes, flassader, 28; de Pau Reventós, botiguer, 513; de
Pau Toret, matalasser, 412; de Pere Bertran,
paraire, 36; de Pere Cabjau, 941; de Pere Casajoana, 351; de Pere Corts, mestre de cases,
412; de Pere Joan Finestres, 513; de Pere
Joan Orbau, 181; de Pere Joan Verdaguer,
43; de Pere Mitjataula, veler, 10; de Pere
Mitjavila, veler, 54; de Pere Pau, 241; de
Pere Prades, 245; de Pere Rius, peller, 583;
de Pere Roig, 79, 682; de Pere Via, sastre,
28, 188; de Pere Vilella, 241; de Peronella,
708; de Rafael Colomer, 85; de Rafael Cortada, 356, 430, 506, 676; de Rafael de Nadal, 950, 1193, 1217; de Rafael Marcó, candeler, 1062; de Ramon Bagà, brocador, 79;
de Ramon Caixanes, sastre, 125; de Ramon
Puig, peller, 9; de Ramon Roig, 259; de Salvador de l’Abat, sastre, 319; de Silvestre
Blanc, sastre, 63; d’Esteve Graells, botiguer,
360; d’Esteve Humbert, cellerer, 1361;
d’Esteve Planella, baster, 596; de Susanna
Capdeferro, vídua, 27; de Taverner, 375; de
Teresa Safont, 1158; de Tomàs Bonamic,
tintorer, 28; de Tomàs Roig, apotecari, 594;
de Vicenç Estargues, 143; d’Humbert An1912

guera, tintorer, 513; d’Isabel de Gelabert i
Sentmenat, 1072; d’Isabel Torrent, vídua,
45; d’Isidre Queralt, 163; d’Onofre Bernola,
143; d’Onofre Bru, apotecari, 62; d’Onofre
Diern, sastre, 62. -Ciutadans de, 1043.
-Ciutadans honrats de, 758, 759, 907.
-Col.lecta de, 686, 839, 991, 1364, 1366,
1367, 1369, 1501, 1503, 1562, 1564.
-Col.legis: de Betlem, 1009, 1011, 1696; de
candelers de cera, 321; de Cordelles, 1695,
1697; de la Companyia de Jesús, 1701,
1702, 1705; del bisbe, 1696; de notaris públics, 69, 76, 1338, 1343, 1349, 1350,
1855, 1859, 1860; de Sant Agustí, 1166; de
Sant Sever, 30, 258, 304, 1011, 1013, 1163,
1169, 1332, 1695, 1696, 1697, 1698,
1701, 1702; de Sant Vicenç Ferrer, 1697.
-Comtat de, 1802, 1809. -Comtes de, 94,
325, 821, 1075, 1293, 1645. -Confraries:
de la Puríssima Concepció de la Seu de Barcelona, 405, 986, 1123, 1255, 1696, 1697,
1698, 1699, 1701, 1704, 1789; dels blanquers, 1398, 1701; dels corredors d’orella,
290, 1329; dels ferrers manyans, 1087; dels
pellers, 891; dels sastres, 95, 215, 1332; dels
velers, 479, 1334, 1342, 1854, 1855; de
Sant Nicolau, 1696, 1697, 1701. -Consell
de Cent de, 11, 25, 60, 70, 75, 77, 84, 109,
133, 167, 168, 169, 194, 442, 443, 707,
762, 773, 774, 901, 965, 966, 975, 997,
998, 1002, 1003, 1014, 1020, 1021, 1050,
1067, 1068, 1069, 1073, 1095, 1097,
1102, 1105, 1106, 1197, 1225, 1230,
1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239,
1240, 1241, 1242, 1252, 1253, 1258,
1259, 1260, 1267, 1269, 1270, 1273,
1274, 1275, 1276, 1277, 1281, 1282,
1737, 1786, 1787, 1788, 1791, 1792,
1793, 1795, 1797, 1798, 1799, 1801,
1803, 1806, 1811, 1816, 1817, 1824,
1828. -Consellers de, 11, 25, 26, 41, 44,
45, 60, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 85, 86, 109,
111, 124, 133, 168, 188, 189, 190, 192,
199, 200, 204, 218, 228, 237, 241, 242,
292, 294, 306, 309, 310, 320, 321, 424,
469, 493, 549, 550, 551, 655, 656, 661,
672, 673, 698, 699, 701, 703, 705, 707,
715, 746, 762, 765, 767, 768, 770, 772,
774, 776, 777, 790, 793, 798, 799, 806,
810, 813, 816, 818, 845, 853, 860, 861,
862, 864, 865, 866, 869, 879, 883, 887,
895, 900, 927, 965, 966, 969, 973, 982,
997, 1003, 1004, 1054, 1055, 1067, 1068,
1073, 1083, 1095, 1098, 1173, 1180,
1198, 1199, 1222, 1223, 1225, 1226,
1227, 1229, 1232, 1233, 1234, 1235,
1238, 1240, 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261, 1263, 1264, 1267, 1268,
1274, 1278, 1279, 1309, 1310, 1312,
1319, 1328, 1331, 1604, 1617, 1623,

1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1640, 1642, 1643, 1644,
1645, 1657, 1737, 1786, 1791. -Coronela
de, 1015. -Corts de, 89, 90, 91, 93, 122,
388, 452, 530, 664, 816, 858, 979, 1190,
1294. -Drassana de, 65, 198, 586, 598,
619, 666, 711, 802, 1147, 1632, 1637,
1894. -Duanes de, 193, 254. -Encants de,
28. -Esglésies: de Betlem, 1009, 1011; de la
Mercè, 1051, 1226; de les Penedides, 1053;
del Pi, 1053; dels trinitaris calçats, 413, 887;
dels trinitaris descalços, 82, 83, 887; de Santa Caterina Màrtir, 528, 631; de Sant Agustí,
1198; de Santa Anna, 1166, 1332, 1695,
1701, 1705, 1765; de Santa Magdalena,
1698; de Santa Maria del Mar, 55, 138, 430,
431, 982, 1010, 1130, 1153, 1235, 1283,
1332, 1387, 1695, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1701, 1702, 1704, 1705,
1760; de Santa Maria del Pi, 887, 1051,
1362, 1363, 1695, 1696, 1701, 1702,
1704, 1706; de Sant Antoni, 1328; de Sant
Cugat del Rec, 950; de Sant Francesc de
Paula, 597, 602; de Sant Jaume, 528, 602,
607, 1223, 1697, 1698; de Sant Joan, 208,
1699, 1700, 1705; de Sant Just i Sant Pastor, 430, 506, 676, 1136, 1157, 1198,
1698, 1699, 1701, 1761; de Sant Miquel
Arcàngel, 221, 950, 1259, 1324, 1696,
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702,
1704; de Sant Pere de les Puelles, 138, 214,
219, 404, 969, 1332, 1407, 1698; de Sant
Sever, 1011, 1013; parroquials, 82, 83. -Estacada de, 1017, 1627, 1628, 1630. -Estrada encoberta de, 136, 795, 797, 799, 1623,
1631. -Fonts: de la ciutat, 238, 444; del General, 27, 88, 219, 296, 387, 578, 708, 886,
976, 1107, 1229; de n’Alió, 1632; de Sant
Honorat, 191, 421, 430; de Sant Just, 460,
513. -Governador de la plaça de, 147, 189,
191, 194, 252, 253, 255, 356, 358, 586,
598, 687, 761. -Guarnició de, 795, 807,
1017, 1018, 1029, 1623, 1628, 1629,
1630, 1631, 1635, 1637, 1638, 1639,
1642, 1643. -Hospitals: dels Infants
Òrfens, 1136, 1698, 1758; de Nostra Senyora de la Misericòrdia, 1693, 1698, 1700;
de Sant Llàtzer, 1701; de Sant Sever, 1695,
1698, 1700, 1704, 1705; General de la Santa Creu, 586, 1124, 1125, 1136, 1332,
1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701,
1702, 1705, 1883. -Hostals: de Calaf, 28,
941; d’en Casals, 337; d’en Llopis, 36, 253,
514; d’en Vilardell, 337. -Inquisició de,
941, 942. -Llocs: El Canyet, 1152; El Clot,
1845; El Raval, 237, 1626; Hort dels Juradors, 106; Horta, 687, 803, 1631; La Creu
Coberta, 124, 862, 1615; La Lledó, 1616;
La Ribera, 583; Puig d’Aguilar, 1845; Sants,
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124, 862, 1845; Sarrià, 1305, 1306, 1615,
1616, 1617, 1631, 1641; Torre de la Cortada, 1616, 1617; Torre dels Dominics, 1616.
-Llotja de mar de, 257, 321, 356, 512, 523,
662, 724, 758, 759, 879, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044,
1055, 1058, 1062, 1063, 1070, 1199,
1737, 1872. -Moll de, 139, 194, 208, 245,
254, 255, 293, 295, 351, 358, 377, 409,
560, 656, 671, 672, 673, 677, 678, 910,
974, 983, 1072, 1084, 1111, 1115, 1187,
1206, 1209, 1321, 1323, 1339, 1382,
1427. -Monestirs: de Jerusalem, 756, 1597,
1598, 1695, 1697, 1698, 1699, 1700,
1702, 1704; de Jesús, 294, 1631; de la
Mercè, 241, 242, 320, 321, 595, 598, 599,
657, 659, 698, 1695, 1701; del Carme, 320,
505, 1696, 1698, 1699, 1700, 1701, 1704,
1705; de l’Ensenyança, 594, 1135, 1757; de
les carmelites calçades, 1697; de les carmelites descalces, 1701, 1705; de les gerònimes,
1697, 1700; de les magdalenes, 1696, 1699,
1701; de les mínimes, 1701, 1705; dels Àngels, 1698, 1701, 1702; dels caputxins, 657,
659, 1616; dels carmelites descalços, 1696;
dels trinitaris calçats, 120, 657, 659; de
Montcalvari, 294; de Montsió, 1157, 1159,
1332, 1696, 1698, 1701, 1704, 1705,
1762; de Natzaret, 1697; de Pedralbes,
1616, 1695, 1697, 1698, 1699, 1701,
1702, 1703, 1704; de Santa Anna, 122, 389,
453, 569, 663, 689, 815, 857, 1293, 1696,
1702, 1705; de Santa Caterina Màrtir, 28,
165, 305, 486, 1451, 1695, 1696, 1699,
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705; de
Santa Clara, 973, 974, 1198, 1332, 1695,
1698, 1700, 1702, 1705, 1777; de Sant
Agustí, 170, 297, 320, 1698, 1701; de Santa
Margarida de les caputxines, 1100, 1171; de
Santa Maria de Jonqueres, 357, 1008, 1351,
1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700,
1701, 1702, 1705, 1712, 1869, 1874,
1876, 1877, 1878; de Santa Maria del Bonsuccés, 657, 659, 1128, 1129, 1130, 1165,
1765; de Sant Francesc, 700, 746, 1135,
1346, 1718, 1719, 1727; de Sant Francesc
de Paula, 437, 657, 659, 708, 1869; de Sant
Jeroni de la Vall d’Hebron, 405, 408, 795,
802, 803, 872, 1167, 1474, 1615, 1623,
1631, 1637, 1640, 1696, 1697, 1698,
1699, 1700, 1702; de Sant Pere de les Puelles, 1018, 1155, 1695, 1699, 1700, 1702,
1704, 1761; de Valldonzella, 331, 1157,
1159, 1332, 1696, 1698, 1699, 1700,
1701, 1702, 1704, 1705, 1762, 1794.
-Muntanya de, 799, 872, 1017, 1616,
1617, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624,
1627, 1631, 1632, 1634, 1637, 1639,
1642. -Muralles de, 133, 136, 620, 795,
797, 1010, 1015, 1016, 1018, 1057, 1076,

1617, 1621, 1623, 1625, 1627, 1630,
1636, 1639, 1642. -Palaus: de la Comtessa,
210; de la Inquisició, 1147, 1212, 1216; del
lloctinent, 33, 66, 125, 176, 183, 196, 205,
250, 257, 263, 295, 357, 375, 391, 441,
451, 456, 461, 591, 603, 608, 624, 633,
636, 668, 700, 863, 976, 981, 982, 983,
1025, 1030, 1031, 1089, 1110, 1111,
1115, 1120, 1122, 1123, 1147, 1150,
1153, 1165, 1173, 1205, 1208, 1223,
1236, 1237, 1257, 1262, 1295; del marquès
d’Aitona, 231, 667; del Rei, 210, 405, 602,
607, 709, 936, 1147, 1192, 1194, 1217,
1286, 1298, 1324, 1802, 1804, 1809,
1833, 1894; Vell, 560. -Paper de, 1618,
1620. -Pia Almoina de, 1695, 1696, 1702.
-Pla de, 1010, 1283, 1621. -Places: de Basea, 181; de Jonqueres, 259; de la Blanqueria, 63, 163; de la Creu de Sant Francesc,
241, 307, 320, 936, 1107; de la Llana, 143,
241, 270, 351; de la Trinitat, 28, 710; del
Born, 62, 356, 377, 560, 995, 1008; de l’Oli, 45, 54, 143, 270; del Pes de la Farina, 36;
de Marquilles, 27; de Santa Anna, 208, 390,
950; de Sant Jaume, 320, 1134, 1759; de
Sant Pere, 460; Fossar del Pi, 63, 1087; Fossar de Sant Miquel, 1193, 1217; Nova, 124,
165, 208, 862, 950; Pla d’en Llull, 1171.
-Platja de, 208, 351, 446, 983, 1099, 1152,
1160, 1185, 1331. -Portals: de Jonqueres,
136; de l’Àngel, 237, 412, 803, 1119, 1199,
1753; de Mar, 252, 254, 255, 391, 456,
583, 682, 1776; de Sant Antoni, 36, 124,
237, 862; de Sant Bertran, 136; de Sant Daniel, 136; de Sant Pau, 136; de Sant Pere,
1626, 1631; de Tallers, 136; Nou, 237, 307,
417, 656, 795, 1010, 1057, 1076, 1284,
1616, 1626, 1631, 1637, 1642. -Prohoms
de, 1844, 1849. -Quartera de, 1403. -Seca
Reial de, 391. -Seu de, 19, 390, 437, 455,
612, 655, 661, 668, 703, 704, 752, 753,
860, 862, 863, 867, 868, 879, 880, 883,
1021, 1051, 1157, 1179, 1180, 1181,
1183, 1222, 1223, 1226, 1234, 1260,
1261, 1262, 1264, 1306, 1309, 1310,
1311, 1312, 1332, 1554, 1555, 1556,
1695, 1696, 1697, 1698, 1701. -Síndic de,
167, 1299, 1301, 1305, 1816. -Taula de,
27, 89, 1113, 1114, 1364, 1366, 1367,
1369, 1371, 1373, 1501, 1503, 1562,
1564. -Taula de comuns dipòsits de, 42,
446, 493, 715, 781, 939, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1136,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1158,
1173, 1174, 1319, 1363, 1392, 1607,
1707, 1733, 1735, 1758, 1764, 1874,
1884, 1885. -Taula de testaments i causes
pies de, 56. -Tèrcio de, 134, 138, 799, 819,
961, 1423. -Universitat literària de, 936,
1173, 1174, 1737. -Usatges de, 122, 389,
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453, 610, 663, 815, 857. -Veguer de, 1,
272, 517, 577, 594, 948, 1292, 1293,
1805, 1844. -Vegueria de, 467, 479, 480,
481, 569, 572, 723, 751, 850, 1872.
BARDAXÍ I D’ÀGER, Joan de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 748, 1593,
1594, 1595, 1601.
BARENYS, Joan, de Vila-seca, 411.
Bari (Itàlia), 143.
BARNÉS, Jaume, de Caçà de la Selva, 1688.
BARNÉS, Pere, jove, de Caçà de la Selva,
1688.
BARÓ, Francesc, de Mataró, sobrecollidor del
General a la part de ponent, 916.
BARÓ, Jaume, de Mataró, 1766.
BARÓ, Salvador, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, sobrecollidor del General a la part
de ponent, 126, 374, 405, 883, 916, 918,
1381, 1389, 1469.
BARRAQUER, Gaspar, ciutadà honrat de Barcelona resident a Tortosa, 1197.
Barravés, vall de (Alta Ribagorça), 197.
BARRERA, Francesc, sergent reformat del tèrcio del General, 239, 411.
BARRERA, Joan, tambor del mestre de camp
del tèrcio del General, 335.
BARRERA, Joan Magí, ciutadà de Barcelona,
972.
BARRERA, Magí, ciutadà honrat de Barcelona,
conseller en cap de la ciutat, del braç reial,
10, 11, 174, 345, 347, 364, 365, 366, 367,
645, 648, 765, 766, 773, 777, 1010, 1199,
1200, 1233, 1236, 1239, 1240, 1253,
1277.
BARRERA I BOFARULL, Baltassar de, de Barcelona, del braç reial, 1864, 1865.
BARRERA I MASSANA, Narcisa de, muller de
Magí Barrera, 1010.
BARRIS, Cecília, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
BARULL, Miquel, de Girona, 1519.
BARUTELL, ..., frare dominicà, calificador del
Sant Ofici, 321.
BARUTELL, Francesca de, monja de Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1761.
BARUTELL, Llorenç de, de la vegueria d’Urgell, del braç militar, 1525.
Bas (Garrotxa), plana d’en, 224, 227, 1423,
1425. -Vescomtat de, 134, 135, 532.
BAS, Jaume, apotecari de Tremp, 1722.
BAS, Josep, doctor en medicina, del braç reial,
13, 28, 39, 40, 54, 66, 69, 1410, 1439.
BAS, Segimon, doctor, credencer dels salaris
dels doctors de la Reial Audiència, del braç
reial, 173, 316, 339, 945, 1301, 1303,
1771, 1803, 1812.
BASCA, Damià, de Puigcerdà, 1742.
BASQUES, Antón, de Madrid, 549.
BASSA, Fèlix, professor de filosofia de Barcelona, 1713.

BASSA, Pere, canonge de la Seu de Girona, del
braç eclesiàstic, 1454.
BASSES, Atanasi, porter reial i guarda extraordinària de la diputació local de Girona, 1755.
BASSES, Josep, fuster de Barcelona, 1362.
BASSES, Josep, rector de Lloret de Mar, 1510,
1511.
BASSES, Miquel, bastaix de la Bolla, 2, 280,
519, 948.
BASSOLS, Francesc, doctor de Barcelona, del
braç reial, 1355, 1770, 1778.
BASSOLS, Francesc, mercader de Barcelona,
405.
BASTAIX, Josep, 1160.
BASTER, Domènec, clergue de Tremp resident
a Tortosa, 1030.
BASTERÓ, Anton, 171.
BASTERÓ, Antoni, de Girona, 1857, 1858.
BASTERÓ I LLEDÓ, Francesc, de la vegueria
de Girona, del braç militar, 1301, 1302,
1355, 1586, 1594, 1600.
BASTONS, Gaspar, tauler i sobrecollidor de les
taules foranes de Cervera, 919.
BATALLER, Josep, notari, procurador fiscal de
la règia cort, 288.
Batea (Terra Alta), taula de, 1503, 1504, 1563,
1565. -Tauler de, 1781.
BATLLE, ..., escrivà, 553.
BATLLE, Antoni, llaurador del Penedès, 363.
BATLLE, Domènec, canonge retirat de la Seu
de Girona, 1410, 1438.
BATLLE, Domènec, soldat del tèrcio del General, 378.
BATLLE, Eulàlia, 1695.
BATLLE, Francesc, de Crespià, 639.
BATLLE, Joan, de Girona, 1553.
BATLLE, Joan, prevere i vicari de Sant Andreu
de la Selva del Camp, 555, 1546.
BATLLE, Josep, botiguer de Balaguer, 1574.
BATLLE, Josep, prevere i rector de Galliners,
1764.
BATLLE, Josep, prevere de Montblanc, 956.
BATLLE, Josep, tauler de Sitges, 1066, 1734.
BATLLE, Rafael, notari de Lledó d’Empordà,
1035, 1724.
BATLLE, Simó, calceter, arrendatari de les bolles foranes, 968.
Baviera, elector de, 791. -Tèrcio de, 585, 752,
755.
BAYER, Josep, guarda ordinària de la bolla,
173, 174.
BAYER, Miquel, forçat de galeres, 1383.
BAYLINA, Josep, sastre de Berga, 1722.
BAYONA, marquès de, 1382, 1385.
BAZÁN, Juan Carlos, enviat reial a Gènova,
143, 175.
BEC, baró de, militar, 1209, 1214.
Begur (Baix Empordà), taula de, 1364, 1367,
1369, 1370, 1501, 1503, 1562, 1564,
1567.
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BEIRA, Josep, sastre, 695.
Bellaguarda (Vallespir), castell de, 133, 1082.
BELLET I DE SAMPSÓ, Esteve, sergent major
del tèrcio del General, 459, 1411, 1440.
BELLIDO, José, jurat de Saragossa, 478.
BELL-LLOC, Ramon de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1533.
Bellprat (Anoia), 365.
Bellpuig de les Avellanes (Noguera), abat de,
18.
Bellpuig d’Urgell (Urgell), baronia de, 476,
480. -Companyia d’infanteria de, 1640.
-Taula de, 1365, 1368, 1373, 1502, 1505,
1563, 1565.
BELLSOLELL, Antoni Pau, cirurgià de Barcelona, 71, 74, 146, 217.
Bellvei del Penedès (Baix Penedès), 364, 366.
BELLVENY, Francesc, jove, candeler de cera
de Barcelona, 1409.
BELLVER, Cristòfor, negociant de Reus, sobrecollidor del General, 827, 829, 830, 836,
837, 838.
BELLVER, Joan, capità de vaixell de Mallorca,
304.
BELLVER, Llorenç, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Valls, 1362.
BELLVER, Miquel, corredor de coll i pregoner
públic i jurat de Tarragona, 1719.
Bellver de Cerdanya (Baixa Cerdanya), 197,
198, 200, 202, 203, 212, 222, 224.
-Col.lecta de, 1485, 1486, 1499, 1500.
-Governador de, 1491. -Taula de, 1365,
1367, 1370, 1502, 1504, 1562, 1564.
BELLVER I BALAGUER, Josep, capità del tèrcio del General, 51, 85, 125, 126, 146, 159,
216, 217, 260, 274, 333, 350, 412, 450, 584.
BENAGUES, Gabriel Blai, síndic de Mont-roig
del Camp, 1149.
BENAVENT, Carles, prevere resident a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona, 1480.
Benavent de Segrià (Segrià), taula de, 1504,
1565.
BENAVENTE, comte de, 1245, 1248, 1819.
BENET, Joan, negociant de Ripoll, 1523,
1572.
BENET, Josep, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 505.
BENET, Josep, tauler d’Urgell, 916.
BENET, Macià, ciutadà honrat de Barcelona
domiciliat a Vic, tauler de Granollers, 173,
231, 1408.
Benifallet (Baix Ebre), taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1504, 1565.
Benissanet (Ribera d’Ebre), taula de, 1503,
1563.
BENOSA, Miquel, tauler de Bossot, 1088,
1089, 1113.
BERARDO I SANTJUST, Francesc de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 446, 447,
1481.

BERART, ..., jurista, 898.
BERART, Ramon, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 424, 770, 1662, 1666,
1669.
BERART DE VASIÀ, Serapi, prior de Sant Pere
de Paganells, visitador del braç eclesiàstic,
10, 11, 18, 1381.
BERENGUER, Antoni, doctor en drets, oïdor
reial, 35, 79, 146, 147, 187, 204, 207, 210,
239, 240, 463, 922, 1381, 1382, 1390,
1410, 1411, 1415, 1440, 1441, 1454,
1455, 1457, 1458.
BERENGUER, Domènec, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1769.
BERENGUER, Epifani, doctor en drets, veguer de Tàrrega, del braç reial, 932, 934,
1381, 1382, 1411, 1440, 1680, 1681,
1682, 1897.
BERENGUER, Joan, 373.
BERENGUER, Joan, canonge de la Seu de
Lleida, diputat local d’aquesta ciutat, 373,
1415, 1462, 1463, 1465, 1468, 1469.
BERENGUER, Josep, calceter de Mataró, 990,
991.
BERENGUER, Josep de, de la vegueria de Balaguer, del braç militar, 1852.
BERENGUER, Pau, de Cornellà de Llobregat,
condemnat a galeres, 557.
BERENGUER I GABRIEL, Antoni, escrivà extraordinari de l’escrivania major del General,
918.
BERENGUER I NOVELL, Francesc, doctor,
250, 1412.
BERENGUER I TEIXIDOR, Jaume, notari
causídic i ciutadà de Barcelona, 1319, 1839.
Berga (Berguedà), 135, 138, 182, 186, 197,
212, 224, 227, 374, 386, 619, 761, 807,
836, 1028. -Bolla de, 1498, 1499, 1574.
-Col.lecta de, 1502, 1504, 1563. -Governador de, 843. -Guarnició de, 844. -Plaça
Major de, 1722. -Taula de, 1364, 1365,
1367, 1370, 1502, 1504, 1563.
BERGADA, Ramon, doctor en drets de Cervera, 1837.
BERGUEDÀ, Francesc, cinter del General,
1006, 1058, 1059, 1713.
BERNAC, Francesc, corder de Sant Feliu de Pallerols, 1514, 1571.
BERNADA, Jacint, esparter del General, 2,
280, 519, 948.
BERNOLA, Guillem, tauler de Puigcerdà, 917.
BERRI, duc de, 1246.
BERTRAN, ..., jutge de la règia cort, 226.
BERTRAN, Francesc, clergue de Barcelona,
1834.
BERTRAN, Galceran, 1763.
BERTRAN, Isidre, doctor en drets, ardiaca major i canonge de la Seu de Girona, del braç
eclesiàstic, 645, 1716.
BERTRAN, Josep, ciutadà honrat de Barcelo1916

na, credencer de la bolla de Tortosa, del braç
reial, 725, 733, 1594, 1600.
BERTRAN, LLuís, fill de Josep Bertran, ciutadà
honrat de Barcelona domiciliat a Tortosa,
credencer de la bolla d’aquesta última ciutat,
725, 1415.
BERTRAN, Paulí, alferes reformat del tèrcio del
General, 126, 146, 412.
BERTROLÍ, Josep, prevere de Barcelona, subdelegat apostòlic, 594, 595, 596.
Besalú (Garrotxa), 612, 991. -Taula de, 1364,
1367, 1369, 1370, 1372, 1501, 1562,
1564. -Tauler de, 216, 1406, 1504.
BESORA, marquès de, 889, 1166.
Besòs, riu, 421, 781, 1606.
BETE, Felip de, cavaller de Lede, militar, 1209.
Betlem, castell de (Portugal), 302.
Bianya, vall de (Garrotxa), 60, 134, 135, 1519,
1571.
BIATA, Joan, patró de barca, 147.
BIGOU, Galderic, soldat del tèrcio del General
presoner dels francesos, 890, 1661.
BIOSCA, Francesc, tauler de Balaguer, 1023,
1024, 1744.
BIOSCA, Jaume, doctor de Lleida, del braç
reial, 1578, 1579, 1581, 1582, 1594, 1600,
1852, 1862.
BIOSCA I ANGLESELL, Anastasi, doctor de
Lleida, del braç reial, 1558, 1578, 1594,
1674.
Bisbal del Penedès, la (Baix Penedès), 364, 365,
366, 1757. -Castell de, 1136, 1758. -Síndic
de, 585, 586, 590.
Bisbal d’Empordà, la (Baix Empordà), taula de,
1372, 1501, 1503, 1562, 1564, 1567.
BISCARRI, Josep, negociant de Tortosa, 1728.
BISCARRI, Pau, doctor en medicina i ciutadà
de Tortosa, 587.
BITLLET, Esteve, capità de dragons, 1429, 1430.
BIURE I MARGARIT, Josep de, 1065, 1705,
1734, 1733.
BLAIJOAN, Joan, abaixador, 390.
BLANC, ..., doctor, 991.
BLANC, Antoni, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols, 1514, 1571.
BLANC, Jeroni, botiguer de Tortosa, 143.
BLANC, Joan, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols, 1895, 1896.
BLANC, Josep, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1852.
BLANC, Josep, escrivà resident a Barcelona,
1496, 1498.
BLANC, Josep, estudiant de Tortosa, 1737.
BLANC, Josep, pare de Jacint Blanc, 528, 529.
BLANC, Josep, sastre i ciutadà de Barcelona,
verguer del General, 11, 38, 51, 59, 69, 107,
148, 181, 206, 218, 236, 252, 282, 300,
314.
BLANC, Paladi, diputat local de Camprodon,
1487.

BLANC, Pere, passamaner i ciutadà de Barcelona,
arrendatari de les bolles foranes, 968, 1532.
BLANC, Vicenç, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 334.
BLANC I DE VERGÓS, Jacint, doctor en medicina i ciutadà honrat de Barcelona, oïdor
reial, 8, 43, 266, 268, 350, 422, 512, 516,
528, 558, 576, 578, 629, 685, 710, 716,
756, 812, 813, 880, 935, 939, 949, 950,
1134, 1139, 1140, 1201, 1273, 1274,
1276, 1294, 1355, 1382, 1390, 1478,
1479, 1558, 1579, 1580, 1583, 1586,
1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1597,
1598, 1602, 1656, 1658, 1660, 1663,
1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1674,
1676, 1684, 1694, 1781, 1795, 1797.
BLANC I FONTANELLS, Gràcia, muller de
Jacint Blanc i de Vergós, 1684.
Blanes (La Selva), 240, 486, 612, 613, 619,
736, 737, 1205, 1327,1509, 1512, 1513,
1566, 1567. -Badia de, 1510, 1511, 1571.
-Taula de, 693, 1364, 1367, 1369, 1370,
1501, 1504, 1508, 1562, 1564, 1566,
1570. -Tauler de, 158.
BLANES CENTELLES I CARRÓS, Francesc
de, comte de Centelles, batlle general de Catalunya, del braç militar, 221, 1376, 1543,
1596, 1678, 1896.
BLANXART, Francesc, paraire de Sant Joan de
les Abadesses, 1523, 1524, 1572.
BLANXART, Joan, botiguer de draps de Sant
Joan de les Abadesses, 1524, 1572.
BLANXART, Narcís, soldat del tèrcio del General, 163.
BLASCO, Josep, pagès de Tarrega, 1577.
BO, Jeroni, sabater, bastaix del General, 519,
558, 948.
BO, Joan, sabater, bastaix del General, 2, 280,
353, 519, 558.
BODOLL, Agustí, cònsol de la confraria de
blanquers de Barcelona, 170, 1398.
BOER, Antoni, mercader, 1900.
BOER, Francesc, mercader de Girona, 1356,
1896.
BOER, Francesc, soldat del tèrcio del General,
375.
BOER, Josep, cirurgià de Tremp, 1726.
BOER I BIANYA, Josep, major, mercader de
Girona, oïdor reial, 165, 934, 944, 950,
1217, 1497, 1499, 1527, 1594, 1600,
1713, 1715, 1717, 1725, 1726, 1728,
1730, 1742, 1751, 1770, 1771, 1779,
1809, 1811, 1812, 1826, 1830, 1831,
1852, 1853, 1857, 1858, 1862, 1863,
1864, 1867, 1886, 1890, 1900.
BOFARULL, Marià, doctor en drets, advocat
fiscal del General, 122, 123, 145, 154, 155,
166, 168, 171, 177, 180, 184, 185, 187,
192, 454, 458, 472, 692, 1398, 1446,
1534, 1852, 1862.
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BOFARULL, Pau, doctor en drets, diputat local de Tarragona, 878, 1530, 1531.
BOFÍ, Josep, doctor de Barcelona, del braç
reial, 1852.
BOFILL, Ignasi, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1452, 1454.
BOFILL, Jordi, deutor del General, 995, 1213,
1782.
BOFILL, Miquel, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1530, 1531.
BOFILL, Narcís, mercader de Girona, oïdor
reial, després cavaller, 269, 280, 288, 339,
371, 438, 481, 497, 875, 876, 906, 907,
1099, 1143, 1144, 1145, 1317, 1401,
1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1464,
1467, 1472, 1473, 1474, 1477, 1499,
1527, 1530, 1594, 1600, 1664, 1667,
1668, 1706, 1709, 1723.
BOFILL, Segimon, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, ajudant tercer de l’escrivania major del General, 13, 39, 54, 66,
69, 78, 109, 148, 181, 206, 218, 236, 252,
266, 282, 300, 313, 342, 361, 381, 406,
419, 432, 456, 478, 502, 558, 601, 633,
647, 683, 719, 732, 801, 877, 910, 984,
987, 1695, 1697, 1725, 1739.
BOFILL I VILARRÚBIA, Antoni, de Barcelona, del braç reial, 1579, 1582.
BOHIGUES, Lluís, notari i escrivà de l’escrivania de l’abadiat de Banyoles, 249.
BOÍ, Antoni, 1699.
Boí, vall de (Alta Ribagorça), 197.
BOIX, Bonaventura, prevere, credencer de les
sedes del General, 174.
BOIX, Josep, oller i ciutadà de Barcelona, 25.
BOIXADORS, Alexandre de, conseller terç de
Barcelona, 84, 86.
BOIXADORS, Alexandre de, cònsol de la Llotja de Mar de Barcelona, del braç militar,
1360, 1447.
BOIXADORS, Joana, 92.
BOIXADORS, Josep de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 1005.
BOIXADORS I DE CRASSÍ, Alexandre de,
procurador fiscal de la visita, 946, 947, 948,
982, 983, 1073, 1095, 1294, 1745.
BOIXADORS I SOLER, Joan de, visitador del
braç militar, 274, 276.
BOIXAR, Pere, doctor i canonge de la Seu de
Tortosa, del braç eclesiàstic, 1579, 1580.
BOIXERA, Joan, carreter, 583.
BOIXÓ, Francesc, negociant de Mataró, 1110.
BOIXÓ, Pere Bonaventura, prevere de Barcelona, credencer de les sedes del General, 142,
219, 1159, 1531, 1762.
BOIXÓ, Sebastià, prevere de Puigcerdà, 1572.
BOLDÚ, Josep, notari públic de Lleida, 1105,
1474, 1752.
BOLDÚ, Pere, pagès d’Almenar, 1100, 1101,
1742.

BOLEDA, Jeroni, 186, 187.
BOLEDA, Josep, prevere beneficiat i diputat local de Tàrrega, 601, 625, 1577.
BONANAT, Antoni, mercader de Barcelona,
del braç reial, 1381.
Bonastre (Baix Penedès), 362, 364, 365, 366.
BONASTRE, ..., doctor en drets, 1859.
BONDIA, Francesc, 917, 920.
BONDIA, Jaume, fill de Francesc Bondia, sobrecollidor de les taules foranes de Tortosa,
917.
BONET, Andreu, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1448, 1680, 1897.
BONET, Joan Celoni, de Perpinyà, del braç
reial, 1448, 1680, 1897.
BONEU, Fèlix, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 518, 526, 749, 1124, 1225.
BONEU, Josep, mestre de camp, 226, 227,
1429, 1641.
BONEU, Miquel, doctor en medicina, diputat
reial, 38, 1071, 1735.
BONÍ, Joan, sabater de Barcelona, 317.
BONIX, Gaietano, patró maltès, 691.
BONSOM, Francesc, nunci jurat de les corts del
veguer, batlle i diputació local de Balaguer,
1720.
BOQUER, Josep, mercader de Girona, 860.
BORDÀS, Joan, tambor del tèrcio del General,
333.
BORDERA, Josep, sastre i ciutadà de Tortosa,
589.
BORDES, Maurici, soldat del tèrcio del General, 260.
BORDOY I MARTORELL, Miquel, lladre mallorquí, 1107, 1108, 1109, 1110.
Bordeus (França), 890, 1661.
BORÈS, Pau, escrivà i ciutadà de Barcelona,
1760, 1804, 1833, 1836.
BORGES, Pere, prevere beneficiat a Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1405, 1407.
BORGES, Pere Joan, soldat del tèrcio del General, 402.
Borges Blanques, les (Garrigues), taula de,
1366, 1369, 1371, 1504, 1564, 1565.
Borges del Camp, les (Baix Camp), taula de,
1503.
Borgonya, la, soldats de, 632.
BORGONYÓ, Simó, cellerer de Perpinyà,
1734.
BORGUNY, Jaume, traginer, 28.
BORI, Josep, cirurgià de Barcelona, 65, 74,
146.
BORÍ, Pere, fuster de Tarragona, 1167, 1168.
BÒRIA, Miquel, síndic de Balaguer, 1024.
BÒRIA I GUALBA, Gabriel Francesc de, doctor, del braç militar, 2, 159, 160, 1400,
1401, 1579, 1664, 1668.
BORJA, Fernando de, virrei d’Aragó, 1819.
BORJA, Francesc de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 39, 67, 161, 235, 339, 352,
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386, 409, 508, 712, 800, 805, 1080, 1413,
1457, 1459, 1577, 1578.
BORNIAC, Joaquim, doctor, del braç reial,
1528.
BORNIAC I TEIXIDOR, Francesc, doctor en
drets, guarda i alcait del palau reial de Barcelona, 405, 700, 761, 1470, 1529.
BORRÀS, Agustí, doctor en medicina de Tarragona, 1343, 1861.
BORRÀS, Jacint, notari públic de Barcelona,
escrivà racional de la casa de la ciutat, 87,
1382, 1455, 1458.
BORRÀS, Jacint, prevere beneficiat a la Seu de
Tarragona, 1450, 1857, 1858.
BORRÀS, Pau, ciutadà honrat de Barcelona,
batlle de Tàrrega, 298, 299.
BORRÀS I VINYALS, Jeroni, notari públic de
Barcelona, 1736.
Borredà (Berguedà), taula de, 1502, 1562,
1563.
BORRELL, Martí de, de la vegueria de Lleida,
del braç militar, 265, 1445.
BOSC, Anton, soldat del tèrcio del General, 85.
BOSC, Dionís, 1660.
BOSC, Francesc, doctor en dret civil i canonge
de la Seu de Lleida, 1715.
BOSC, Frederic, mestre de camp, 234.
BOSC, Gaspar, del braç reial, 1473, 1477.
BOSC, Gaspar Arnau, de Perpinyà, del braç
reial, 1544, 1680.
BOSC, Isidre, notari causídic i ciutadà de Barcelona, receptor dels fraus i fogatges del General, 171, 357, 368, 479, 525, 551, 552, 553,
555, 556, 603, 624, 626, 627, 628, 629,
647, 674, 683, 687, 694, 1203, 1208,
1340, 1455, 1576.
BOSC, Joan, prevere i doctor en teologia, capellà de sant Antoni i sant Andreu de l’església del Pi de Barcelona, 144.
BOSC, Josep, corredor de Girona, 953, 954.
BOSC, Josep, doctor, ajudant del regent els
comptes del General, 662.
BOSC, Josep, estudiant de filosofia de Sant Boi
de Lluçanès, 1479.
BOSC, Josep, sagristà i canonge de la Seu de
Vic, del braç eclesiàstic, 509, 1471, 1475.
BOSC, Mateu, pagès de Tàrrega, 1720.
BOSC, Miquel, capità del tèrcio del General,
164.
BOSC, Miquel Joan, canonge de la Seu de Vic,
oïdor eclesiàstic, 35, 43, 54, 67, 84, 85, 86,
187, 210, 645, 719, 749, 762, 763, 764,
766, 770, 771, 1348, 1381, 1390, 1401,
1410, 1411, 1415, 1441, 1447, 1543,
1865, 1866.
BOSC, Pau, apotecari i ciutadà de Barcelona,
1774.
BOSC, Pau, escrivà de Barcelona, 1573, 1575,
1782.
BOSC, Pau, fill de Pau Bosc, apotecari, i prevere

beneficiat a la Seu de Barcelona, guarda ordinària del portal de Mar d’aquesta ciutat,
374, 1192, 1193, 1774.
BOSC, Pere, barreter de Barcelona, 51.
BOSC, Salvador, passamaner de Canet de Mar,
879.
BOSC DE PLATRAVER, Joan, doctor en drets
d’Olot, 1490.
BOSC DE PLATRAVER, Josep, fill de Joan Bosc
de Platraver, doctor en drets d’Olot, 1490.
BOSC I ROCA, Francesc, mercader i ciutadà de
Barcelona, 1405.
BOSC I TALAVERA, Josep, doctor de Barcelona, del braç reial, 1770.
BOSQUER, Josep, guarda ordinària del General a Mataró, 1028, 1723.
BOSSAC, Joan, prevere i doctor en teologia,
rector d’Albinyana i capellà de Santa Maria
del Pi de Barcelona, 1396.
BOSSER, Maria, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
BOSSER, Maria Francesca, 1696.
BOSSER I SAFONT, Francesca, 1695, 1696.
BOSSOM, Amador, sergent reformat del tèrcio
del General, 58.
Bossost (Val d’Aran), taula de, 1366, 1369,
1371, 1505, 1566.
Bot (Terra Alta), taula de, 1366, 1368, 1370,
1371, 1504, 1565.
Botarell (Baix Camp), taula de, 1503, 1564.
BOTARELL, Josep, notari públic de Tortosa,
946, 1531, 1665, 1683.
BOTELL, Joan, sastre i ciutadà de Barcelona,
1387.
BOTELLO, Crispín de, secretari reial, 445,
651, 806, 822, 823, 1436, 1648.
BOTER, Miquel, pescador de Mataró, 1069.
BOU, Antoni, prevere i domer primer de l’església del castell de Palafrugell, 1132, 1137,
1138, 1755, 1758.
BOURNONVILLE, duc de, 135, 138, 197,
844, 1082.
BOURNONVILLE DE PERAPERTUSA VILADEMANY I CRUÏLLES, Francesc de,
vegeu RUPIT, marquès de.
BOUSAC, Ramon, 1196, 1776.
BOUSQUÉ, Miquel, pagès de Barcelona, 881.
BOVER, Jacint, 328.
BOVER, Josep, mercader, 968.
BOVER, Miquel, mestre de cases de Balaguer,
1024.
BOVER I POUS, Pau de, teixidor de llana de
Montesquiu, 142.
BOXÓ, vegeu BOIXÓ.
Brabant (Països Baixos), ducat de, 1246.
Bràfim (Alt Camp), taula de, 1503, 1564.
BRAGÓS, Pere, soguer de Lleida, 1028.
BRANDIA, Josep, fill de Ponç Brandia, ciutadà
honrat de Barcelona i notari públic de Camprodon, 1361, 1524, 1530.
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BRANDIA, Pere Josep, ciutadà honrat de Barcelona i notari públic de Camprodon, 1899.
BRANDIA, Ponç, ciutadà honrat de Barcelona i
notari públic de Camprodon, escrivà de la diputació local d’aquesta vila, 500, 1487,
1489, 1514, 1524, 1530.
BRAS, Joan, veí de Masquefa, 362.
BRASSÓ I DURAN, Josep, de Barcelona, del
braç reial, 1579, 1582.
Breda (Selva), 612, 613. -Monestir de, 1698,
1703.
BRET, Sebastià, 1700, 1705.
BRIANÇÓ, Esteve, jove, sastre, 624.
BROSSA, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, 69, 1049, 1052, 1150, 1691, 1726,
1727.
BROSSA I DE BOIXADORS, Francesc, de la
vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 888, 1660, 1663, 1666.
BROSSA I ELIES, Maria, muller de Josep Brossa, 1052.
BROT, Onofre, 1332.
BROTONS, Jeroni, notari públic de Barcelona,
escrivà major del General, 67, 68, 72, 76, 78,
79, 85, 87, 95, 103, 106, 112, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130,
132, 133, 141, 142, 143, 145, 147, 149,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 165,
171, 177, 184, 185, 187, 189, 210, 214,
217, 219, 221, 229, 230, 243, 256, 261,
262, 268, 269, 276, 297, 298, 330, 370,
372, 378, 394, 396, 422, 428, 433, 455,
458, 460, 479, 480, 482, 484, 489, 493,
501, 502, 511, 515, 526, 527, 553, 577,
578, 580, 583, 591, 593, 618, 624, 627,
659, 660, 661, 675, 689, 692, 705, 710,
712, 715, 721, 723, 729, 780, 935, 1395,
1410, 1411, 1415, 1441, 1450, 1452,
1454, 1455, 1456, 1458, 1461, 1463,
1465, 1468, 1472, 1473, 1474, 1480,
1485, 1500, 1508, 1517, 1527, 1530,
1547, 1558, 1559, 1570, 1579, 1588,
1589, 1607, 1608, 1682, 1802, 1807,
1827, 1828, 1829, 1830.
BROTONS, Jofre, notari públic de Barcelona,
1480.
BRU, Baltassar de, militar, 1641.
BRU, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
regent la tresoreria, 1587.
BRU, Francesc, jesuita, 612, 870.
BRU, Ignasi, canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 4, 11, 518.
BRU, Josep de, fill de Francesc Bru i cavaller domiciliat a Barcelona, diputat militar, 33, 512,
516, 528, 529, 576, 578, 579, 583, 597,
599, 616, 712, 713, 714, 718, 722, 723,
729, 735, 736, 737, 740, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 1586, 1587,
1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593,
1595, 1596, 1601, 1602.

BRU, Josep de, domiciliat a Barcelona, 1395,
1396.
BRU, Josep, mestre de camp, 234.
BRU, Peronella, muller de Francesc Bru, regent
la tresoreria, 1587.
BRU I BANYULS, Josep, donzell, 742, 1699.
BRU I CANTA, Baltassar de, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 265, 722, 1441,
1443, 1444, 1525, 1532.
BRU I CANTA, Lluís de, fill de Josep Bru, del
braç militar, 518, 602, 607, 647, 713, 719,
740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 1307,
1589.
BRU I CANTA, Teresa de, muller de Josep de
Bru, 1395, 1396.
BRU I MÓRA, Antoni, capità del tèrcio del General, del braç militar, 139, 165, 214, 220,
333, 387, 409, 412, 432, 441, 470, 584,
1441, 1526, 1579.
BRU I MÓRA, Josep, del braç militar, 1579,
1582.
Bruc, el (Anoia), 363, 364.
BRUGUER, Cristòfor, nunci jurat de la cort règia d’Olot, 1520, 1521, 1522.
BRUGUERA, Domènec, prevere beneficiat a
Sabadell, 1764.
BRUGUERA, Francesc, paraire, 391.
BRUGUERA, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, 1395.
BRUGUERA, Pau, pagès de Sabadell, 1133,
1756.
BRUGUERA, Rafael, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 1526, 1529, 1853, 1864.
BRUGUERA, Salvador, escrivà de Barcelona,
1577.
BRUNÉS, Josep, adroguer de Barcelona, 595.
BRUNET, Atanasi, capità de la companyia d’infanteria de Vilafranca del Penedès, 1640.
BRUNET, Manuel, capità del tèrcio del General, 784, 785.
BRUNIQUER, Serafina, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
BRUNIQUER, Teresa, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
BRUSÍ, Carles, retorçador de seda, 1759.
BULLFARINES, Joan Baptista, doctor, receptor del General a Lleida, del braç reial, 322,
323, 921, 1527, 1534.
BULLFARINES, Josep de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1586.
BULLFARINES, Josep, doctor de Lleida, del
braç reial, 1579, 1770, 1771.
BUNYOL NAVARRO, Josep, capità de la companyia d’infanteria de Balaguer, 1640.
BURGADA, Francesc, cinter de Barcelona, 51.
BURGADA, Joan, jove, cirurgià de Barcelona,
1341.
BURGET, Aleix, burgès honrat de Perpinyà i
notari públic de Cervera, 1775.
Burgos (Castella), 349.
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BURGUÉS, Francesc, mercader i ciutadà de Girona, 1552.
BURGUÉS, Ignasi, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 273.
BURGUÉS, Jaume, canonge de la Seu de Girona, oïdor eclediàstic, 8, 10, 269, 282, 287,
313, 319, 339, 371, 480, 494, 175, 876,
1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1464,
1467, 1472, 1474, 1499, 1527, 1530,
1543, 1678, 1723.
BURGUÉS, Narcís, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 36, 273, 277, 956,
1360, 1400, 1455, 1458, 1543.
BURGUÉS, Narcís, de la vegueria de Vilafranca
del Penedès, del braç militar, 1473, 1544,
1587.
BUSQUETS, Francesc, notari públic i ciutadà
de Barcelona, ajudant tercer de l’escrivania
major del General, 303, 306, 341, 1380,
1455, 1456, 1807, 1830.
BUSQUETS, Jaume, notari causídic de Girona,
1572.
BUSQUETS, Tomàs, sastre i ciutadà de Barcelona, 1757.
BUSTAMANTE, García de, secretari reial, 22,
26, 66, 111, 112, 185, 195, 204, 314, 348,
384, 419, 425, 432, 439, 445, 471, 817.
Bustins (Garrotxa), benefici de, 1704.
C
CABANAC, Ponç, seder de Camprodon, 1517,
1518.
CABANES, Joan, mercader, 1853.
CABANES, Joan, notari públic i ciutadà de Barcelona, escrivà major de la Batllia General,
1403.
CABANES, Joan Baptista, de Lleida, del braç
reial, 1454, 1457.
Cabanes d’Empordà (Alt Empordà), 358.
CABANYES, Paula, 1695.
CABANYES, Ramona, monja del monestir de
Santa Clara de Barcelona, 1598.
Cabassers (Priorat), taula de, 1503, 1564.
CABASSERS, Gertrudis, muller de Joan Baptista Cabassers, 322, 323, 354, 915, 917.
CABASSERS, Joan Baptista, mercader, receptor del General a Lleida, 308, 321, 322, 323,
463, 917, 921, 922.
CABASSINO, Antonio, de la galera patrona de
Sicília, 560.
Cabdella (Pallars Jussà), vall de, 197.
CABESSA, Josep, notari públic de Montblanc i
secretari del seu consell, 499, 706, 707.
Cabra del Camp (Conca de Barberà), companyia d’infanteria de, 1623.
CABRER, Agustí, de la casa de Josep Oliver i de
Boteller, 1684.
CABRER, Jaume, síndic de les Voltes, 1149.

Cabrera (Osona), vescomtat de, 134, 135,
532.
CABRERA, Onofre, ciutadà honrat de Barcelona, notari i escrivà major de la diputació local
de Tortosa, 916, 920.
Cabrera d’Anoia (Anoia), 363, 364, 365, 368.
-Batlle de, 363.
Cabrerès, el, 1424.
Caçà de la Selva (Gironès), 1688. -Síndic de,
983, 984, 1687. -Taula de, 1501, 1562.
Cadaqués (Alt Empordà), 198. -Taula de, 639,
1364, 1367, 1369, 1370, 1501, 1504,
1562, 1564.
CADELL, Baltassar de, de Girona, 1572.
CADELL, Germà, botiguer francès de Roses,
958.
Cadis (Castella), 195, 396, 401, 402, 620, 674,
675, 1189, 1642. -Governador de, 350.
Calaf (Anoia), companyia d’infanteria de,
1641. -Tauler de, 1334, 1853. -Taula de,
1502, 1563.
CALAF, Pere, porter reial, 946, 947.
Calafell (Baix Penedès), 364, 365, 367.
CALATAYUD, ..., regent del Consell Suprem
d’Aragó, 10, 24, 25, 26, 58, 62, 67, 84, 87,
104, 110, 1389, 1390.
CALBÚS, Pere Joan, doctor, receptor del General a Lleida, 921.
CALDERÓ, ..., 160, 212.
CALDERÓ, Francesc, doctor, 811.
CALDERÓ, Miquel de, regent la reial cancelleria, 166, 264, 288, 507, 603, 605, 609, 824,
827, 896, 986, 988, 1066, 1068, 1087,
1186, 1314, 1316, 1325, 1336, 1338,
1402, 1412, 1413, 1653, 1837, 1838,
1842, 1843.
CALDERÓ I RESPLANS, Francesc de, de la
vegueria de Cervera, del braç militar, 1410,
1411, 1439, 1440, 1442,1665, 1668.
CALDERÓ I RESPLANS, Magdalena de, 955,
984, 992, 993.
CALDERS, Carles de, 1360, 1361, 1898.
CALDERS, Miquel de, 159.
CALDERS DESBOSC I DE SANTVICENÇ,
Teresa de, muller de Carles de Calders,
1360, 1361, 1693, 1701, 1705, 1898.
CALDERS I VILAFRANCA, Felip Ramon de,
del braç militar, 343, 345, 347, 415.
CALDES, Fèlix, cònsol de Llagostera, 1689.
Caldes de Malavella (Selva), síndic de, 983,
984, 1691, 1692.
Caldes de Montbui (Vallès Occidental), 585,
590. -Jurats de, 585. -Síndic de, 585.
-Taula de, 1364, 1366, 1367, 1369, 1501,
1503, 1562, 1564.
Calella (Maresme), 612, 613, 649, 650, 653,
655. -Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370,
1372, 1373, 1501, 1504, 1562, 1564,
1567.
Càller (Sardenya), 46.
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Calonge de Mar (Baix Empordà), taula de,
1501, 1562, 1567.
CALVERIA I SABATER, Josep, capità del tèrcio del General, 618, 687, 733, 734.
CALVERÓ, Josep, negociant i ciutadà de Barcelona, 1396.
CALVET, Guerau, veler de Barcelona, 596.
CALVET, Joan Martí, capità de la lleva de Lleida, 1140, 1640.
CALVET, Josep, veler de Barcelona, 596.
CALVET, Miquel, notari públic de Valls, 1343,
1861.
CALVET I SORS, Francesc, doctor en drets,
1664.
CALVÓ, Francesc de, 961, 962.
CALVÓ I BASSEDES, Benet de, nebot de
Francesc de Calvó, 962.
CALZINA I VALLS, Jacint, prevere beneficiat a
la Seu de Barcelona, 1789.
Camallera (Alt Empordà), 639.
CAMARASA, Francesc, cirurgià de Tàrrega, 299.
CAMARASA, marquès de, 3, 7, 375, 430,
1818, 1819, 1820.
CAMARASA, Miquel, notari públic de Barcelona, escrivà de la Batllia General, 1403.
Cambrils (Baix Camp), 830, 831. -Síndics de,
1149. -Taula de, 1365, 1368, 1370, 1503,
1504, 1564, 1565.
CAMERANS, Josep, prevere beneficiat a la Santa Maria de Meià, subdelegat apostòlic,
1339.
CAMERLOT I CIRERA, Mateu, notari públic
de Talarn, 1048, 1726.
CAMP, Daniel, arrendatari de la bolla de Vilafranca del Penedès, 1470.
CAMP, Silvestre, llaurador de Barcelona, 1362.
CAMPA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
500, 1530.
CAMPASOL, Josep, cònsol de Sant Feliu de
Pallerols, 1517, 1518.
CAMPDERRIC, Joan, 969.
CAMPDERRÓS, ..., 834.
CAMPDERRÓS, Francesc, doctor, 1695.
CAMPET, Pere, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, 1172, 1195, 1202, 1315.
CAMPÍ, Joan, d’Arfa, 1211.
CAMPLANS, Josep, teixidor de lli, 968.
CAMPLLONG, Josep, doctor en medicina domiciliat a Barcelona, guarda ordinària del
General del portal de Mar d’aquesta ciutat,
del braç reial, 36, 373, 374, 1446, 1465,
1527, 1534, 1774.
CAMPLLONG I BOSC, Maria, muller de Josep Campllong i germana de Pau Bosc,
1774.
CAMPORRELLS, Anton de, del braç militar,
2, 6.
CAMPORRELLS, Josep de, ardiaca d’Andorra
i canonge de la Seu d’Urgell, diputat eclesiàstic, 1724.

Camprodon (Ripollès), 11, 12, 13, 22, 24, 26,
61, 67, 73, 133, 134, 135, 149, 196, 197,
200, 202, 212, 224, 227, 371, 829, 830,
1028, 1083, 1486, 1488, 1489, 1517,
1518, 1519, 1522, 1523, 1524, 1722,
1899. -Bolla de, 1493, 1569. -Col.lecta de,
692, 727, 827, 829, 836, 1485, 1487,
1493, 1499, 1500, 1502, 1504, 1505,
1506, 1517, 1561, 1562, 1564, 1567,
1569, 1570, 1571, 1574. -Diputació local
de, 1487, 1522, 1523. -Diputat local de,
490, 1487, 1517, 1524, 1571. -Plaça del
Bart de, 1722. -Taula de, 454, 457, 472,
473, 490, 827, 829, 836, 1364, 1365,
1367, 1370, 1502, 1504, 1562, 1564.
-Tauler de, 1361, 1899. -Veguer de, 975,
976, 977, 979. -Vegueria de, 1519.
CAMPS, Albínia, 1695, 1704.
CAMPS, Francesc, 1857, 1858.
CAMPS, Francesc, canonge de la Seu de Girona
i vicari general del seu capítol, 1717.
CAMPS, Jaume, mercader de Girona, del braç
reial, 1527, 1534, 1541, 1594, 1600.
CAMPS, Jaume Narcís, albaraner de la bolla de
Girona, 917.
CAMPS, Joan, gerrer del General, 2, 280, 519,
948.
CAMPS, Josep, ardiaca i canonge de la Seu de
Girona, del braç reial, 1410.
CAMPS, Josep, de la casa dels Dusay, 1757.
CAMPS, Manuel, paraire de draps de llana i ciutadà de Barcelona, 1406.
CAMPS, Narcís, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona i Girona, diputat reial, 35,
48, 76, 146, 161, 162, 178, 187, 209, 211,
212, 1397, 1401, 1410, 1441, 1454, 1457.
CAMPS, Rafael, botiguer de draps i ciutadà de
Girona, 1552.
CAMPS, Ramon, 1700.
CAMPS, Salvador, doctor en drets, 1455.
CAMPS I AMAT, Narcís, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1453, 1456, 1460,
1543, 1596.
CANADELL, Francesc, corredor públic i jurat
de Cervera, 1784, 1785.
CANAL, Domingo de, militar, 1641.
CANAL, Josep, donzell, 1415.
CANAL, Josep, sastre de sant Esteve de Palautordera, 1686.
CANALDA, Josep, pagès i ciutadà de Tortosa,
987.
CANALES, marquès de, 15, 29, 39, 62, 87,
195, 1400, 1401.
CANALS, Pere, pagès i guarda extraordinària
de Granollers, 729.
CANALS, Pere Pau, veler i ciutadà de Barcelona, arrendatari dels drets de la bolla, 503,
504, 505, 780, 832, 833, 852, 911, 971,
1094, 1095, 1185, 1326, 1327, 1605,
1606, 1607, 1608.
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CANALS, Ramon, perxer de Barcelona, 411,
755.
CÀNCER, Miquel de, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1454.
CÀNCER I DE PRAT-SANTJULIÀ, Josep de,
doctor en drets, advocat fiscal del General,
del braç militar, 279, 423, 424, 438, 452,
453, 469, 471, 475, 491, 494, 511, 522,
533, 563, 572, 582, 594, 600, 602, 617,
618, 623, 626, 627, 629, 661, 663, 664,
658, 685, 687, 689, 691, 693, 698, 699,
716, 718, 721, 722, 723, 724, 726, 729,
734, 739, 745, 746, 758, 759, 762, 763,
764, 765, 766, 770, 771, 774, 776, 777,
781, 804, 815, 816, 828, 836, 841, 845,
858, 859, 909, 930, 935, 942, 946, 951,
953, 985, 999, 1001, 1011, 1012, 1051,
1106, 1108, 1117, 1118, 1124, 1141,
1151, 1152, 1186, 1191, 1223, 1231,
1252, 1258, 1263, 1277, 1283, 1289,
1293, 1294, 1301, 1304, 1305, 1315,
1318, 1323, 1328, 1331, 1345, 1351,
1354, 1357, 1359, 1508, 1509, 1516,
1517, 1527, 1535, 1547, 1548, 1551,
1559, 1576, 1586, 1588, 1589, 1590,
1594, 1599, 1602, 1657, 1684, 1727,
1744, 1801, 1823, 1827, 1851, 1852,
1862, 1867, 1874, 1880.
CANES, Marc, prevere i rector de Santa Eulàlia
de Mèrida, 1284.
Canet de Mar (Maresme), 543, 612, 613, 648,
879. -Taula de, 1364, 1367, 1369, 1371,
1372, 1373, 1501, 1504, 1562, 1564, 1567.
CANTACORBS, Magí, botiguer de draps de
llana i arrendatari del dret de bolla de Cervera, 1837, 1838.
CANTAMERLA, Pacià, flequer i ciutadà de
Barcelona, 1777.
CANTER, Josep, canonge de la Seu de Girona,
1774.
CANTER I D’OMS, Lluís, donzell domiciliat a
Barcelona, oïdor militar, 42, 995, 1447,
1543, 1587, 1679, 1724, 1754, 1897.
CANTERÓ, Guillem del, aventatjat del tèrcio
del General, 332.
CANTÓ, Guillem del, capità de la companyia
d’infanteria de Vilanova i la Geltrú, 488.
CANUDES, Francesc, prevere de Barcelona,
arrendatari de les bolles foranes, 968, 1493,
1497, 1574.
CANYADELL, Pere Pau, 1699.
Canyelles de Garraf (Garraf), 364.
CANYET, Jaume, mercader i ciutadà de Barcelona, 1395.
CANYET, Maria, muller de Jaume Canyet,
1395.
CAPDEVILA, Joan, aventatjat del tèrcio del
General, 332.
CAPDEVILA, Josep, notari públic de Ripoll,
404.

CAPDEVILA, Josep, passamaner, 480.
CAPDEVILA, Josep, verguer del General, 482,
488, 492, 495, 496.
CAPDEVILA, Tomàs de, ciutadà honrat de
Barcelona i Lleida, veguer de Lleida, del braç
reial, 932, 933, 934, 991, 1112, 1119,
1143, 1410, 1411, 1415, 1439, 1594,
1599, 1600, 1679, 1681, 1682, 1694.
CAPELLA, Joan, sombrerer i ciutadà de Barcelona, 462.
CAPELLA, Joan Josep, notari públic de Sort,
col.lector del dret de General, 798, 1491,
1609, 1615.
Capellades (Anoia), taula de, 1503, 1564.
CAPELLADES, Domènec, sastre, 125.
Capsacosta, serra de (Ripollès), 134, 1522,
1523.
CAPSI, Rafael, mestre de camp, 234.
CARA, Juan Guillermo, militar, 1209.
CARAGOLL, Baldiri, paraire, 639.
CARAGOLL, Domènec, paraire d’Esponellà,
639, 640.
CARBÓ, Francesc, negociant i ciutadà de Barcelona, 1396.
CARBONELL, Agustí, mestre de cases de la
Seu d’Urgell, 1211.
CARBONELL, Francesc, doctor en drets, del
braç reial, 1530, 1536, 1594.
CARBONELL, Francesc, notari públic de Barcelona, 1763.
CARBONELL, Josep, prohom de Mataró,
1766.
CÀRCER I BALS, pubills, 1695, 1699, 1704.
Cardedéu (Vallès Oriental), taula de, 1501,
1562.
CÀRDENES, Francesc, doctor en drets, guarda
ordinària del General, 173, 883.
CARDENYES, Joan, sergent del tèrcio del General, 332.
Cardona (Bages), 382, 619, 807, 830. -Capítol
de, 1332. -Castell de, 197, 212, 224, 225,
226, 761. -Ducat de, 135, 265, 1441.
-Taula de, 1366, 1368, 1369, 1371, 1372,
1373, 1502, 1505, 1563, 1565, 1566.
CARDONA, Bernat de, diputat eclesiàstic, 57,
214, 404, 1065, 1066, 1406, 1733.
CARDONA, duc de, 242, 265, 570, 1441,
1596, 1597, 1679, 1681, 1896, 1897.
CARDONA, Francesc de, 160.
CARDONA, Galceran de, 57, 1066.
CARDONA, Jaume de, 57.
CARDONA, Pere de, cavaller i doctor en drets,
consultor del General, del braç militar, 528,
557, 658, 678, 691, 895, 899, 906, 1118,
1119, 1191, 1252, 1283, 1289, 1302,
1579, 1582, 1808, 1813, 1825.
CARDONA I D’ERILL, Pere de, senyor de
l’Albi, 1131.
CARDONA I VIDAL, Francesc de, del braç
militar, 719, 722, 1529, 1536, 1579, 1582.
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Cardós, vall de (Pallars Sobirà), 197.
CARLES I DE CATALUNYA, 90, 91, 92, 93,
979, 1171, 1189, 1802, 1809.
CARLES II DE CATALUNYA, 7, 10, 14, 15,
24, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 51, 52, 58, 61,
62, 67, 83, 87, 104, 109, 110, 111, 112,
122, 133, 301, 303, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 318, 319, 323, 339, 349, 350,
352, 353, 354, 355, 360, 361, 369, 383,
386, 388, 392, 393, 394, 397, 401, 404,
407, 409, 420, 421, 422, 423, 424, 429,
436, 440, 445, 446, 453, 471, 485, 486,
487, 494, 498, 508, 554, 559, 604, 609,
614, 624, 625, 641, 644, 645, 646, 651,
663, 669, 688, 694, 697, 701, 702, 712,
714, 725, 726, 753, 768, 770, 777, 783,
789, 799, 802, 805, 806, 815, 817, 823,
825, 829, 846, 848, 849, 855, 857, 858,
873, 875, 876, 884, 885, 888, 889, 894,
909, 914, 915, 941, 961, 976, 978, 996,
1049, 1050, 1079, 1080, 1096, 1099,
1111, 1143, 1144, 1154, 1197, 1198,
1215, 1216, 1221, 1222, 1223, 1226,
1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1234,
1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1243,
1244, 1245, 1247, 1248, 1251, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261,
1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1269,
1273, 1279, 1280, 1283, 1284, 1292,
1294, 1295, 1297, 1298, 1303, 1306,
1307, 1313, 1316, 1320, 1321, 1333,
1347, 1362, 1388, 1389, 1390, 1399,
1401, 1413, 1419, 1438, 1439, 1440,
1441, 1412, 1456, 1457, 1458, 1459,
1475. 1476, 1477, 1478, 1532, 1534,
1535, 1537, 1578, 1581, 1582, 1583,
1584, 1599, 1601, 1602, 1616, 1632,
1651, 1661, 1662, 1665, 1667, 1668,
1739, 1740, 1741, 1777, 1778, 1779,
1780, 1783, 1788, 1790, 1791, 1792,
1793, 1799, 1801, 1803, 1810, 1816,
1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,
1872.
CARLES III DE CATALUNYA, 1246.
CARLES, Antoni, 708.
CARMANIU, Josep, de Castellbò, 1491.
CARMONA, Francesc de, major, tauler de
Martorell, 453, 1484.
CARNISSER, Andreu, prevere de Lleida, 1715.
CARRAC, Joan, sots-diaca de Vic, 1736.
CARRERA, Jaume, infansó domiciliat a Barcelona, 1172, 1771.
CARRERA, Joan, 790.
CARRERA, Josep, sastre de Ribes de Freser,
1486.
CARRERES, Bernat, credencer del General,
464.
CARRERES, Bernat, sastre, 968.
CARRERES, Francesc de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1594.

CARRERES, Joan de, ciutadà honrat de Barcelona, algutzir de la Inquisició, 1215.
CARRERES, Joan Baptista, frare del monestir
de la Vall d’Hebron, 405, 408, 1474.
CARRERES, Josep, 585.
CARRERES, Pau, ardiaca i canonge de la Seu
d’Urgell, visitador del braç eclesiàstic, 945,
947, 949, 952, 982, 1578, 1582, 1743,
1745.
CARRERES, Pere Màrtir, donzell, ajudant tercer del racional del General, 519, 607, 1141,
1257, 1258.
CARRERES, Teresa, vídua, 1199.
CARRERES, Vicenç, doctor, prevere beneficiat
a la Seu de Barcelona, ajudant primer del racional del General, 1213, 1324, 1325.
CARRERES I BERTRAN, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 415.
CARRERES I BERTRAN, Miquel, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 11, 45,
199, 280, 283, 343, 345, 347, 387, 405,
455, 509, 518, 1594, 1599, 1697.
CARRERES I RAMON, Joan, de Girona, del
braç reial, 1680, 1897.
CARRERES I TALAVERA, Josep, de Barcelona, del braç reial, 1663, 1666, 1852, 1862.
CARREU, Francesc, estudiant de lleis, 45.
Cartagena (Castella), 401.
Cartellà (Gironès), taula de, 1501.
CARTELLÀ, Teresa de, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
CARTELLÀ I DESBAC, Benet de, canonge de
la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 722,
1180.
CARTELLÀ I DESBAC, Pere de, senyor d’Orriols, oïdor militar, 40, 1294, 1656.
CARTELLÀ I DESCATLLAR, Lluís de, de la
vegueria de Tarragona, del braç militar,
1410, 1411, 1439, 1440.
CARTELLÀ SABASTIDA ERILL I CARDONA, Josep Galceran de, del braç militar, vegeu ALBI, baró de l’.
CARTES, Cosma, guarda ordinària del General
a Tortosa, 917.
CARTES, Domènec, guarda ordinària del General a Tortosa, 917, 920, 921.
CARTES, Onofre, de Tortosa, del braç reial,
1381, 1382, 1578, 1581.
CARTES, Onofre, guarda ordinària del General
a Tortosa, 917, 920.
CARTES, Salvador, notari públic de Barcelona,
1856.
CARTES, Tomàs, mercader i ciutadà de Tortosa, guarda ordinària del General en aquesta
ciutat, 917, 920, 1058, 1721, 1728.
CARTUSSAN, Pedro José, causídic de Saragossa, 1818.
CARULLA, Josep, canonge de la Seu de Lleida,
373, 1461, 1463, 1465, 1715.
CASABLANCA, Fèlix, pagès de Terrassa, 1764.
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CASALINS, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1382, 1852, 1862.
CASALS, ..., apotecari i ciutadà de Barcelona,
1576.
CASALS, Ermengol, apotecari i ciutadà de Barcelona, 1805.
CASALS, Joan, teixidor de la Seu d’Urgell,
1721.
CASALS, Miquel, paraire, 639, 640.
CASALS, Miquel, tauler de la Seu d’Urgell,
463.
CASALS, Nicolau, soldat del tèrcio del General,
47.
CASAMITJANA, Francesc, 1696.
CASAMITJANA, Gregori, veler, síndic de la
confraria dels velers de Barcelona, 1334,
1854.
CASAMITJANA I CONGOST, Francesc, capità d’infanteria de Montblanc, 499, 500,
733, 734.
CASAMITJANA I D’ERILL, Gaspar de, abat
de Santa Maria de Ripoll, del braç eclesiàstic,
1578, 1579, 1580, 1581, 1583.
CASANOVES, ..., 1012.
CASANOVES, ..., escrivà, 884.
CASANOVES, Jaume, nunci jurat de les corts
del veguer i batlle de Vilafranca del Penedès,
1757, 1758.
CASANOVES, Jeroni, prevere beneficiat a Santa Maria del Mar de Barcelona, guarda de la
bolla d’aquesta ciutat, 173, 213.
CASANOVES, Joan, de Lleida, del braç reial,
1454, 1455, 1456, 1458, 1471, 1475,
1525, 1533.
CASANOVES, Joan Josep, doctor i ciutadà
honrat de Lleida, visitador del braç reial,
946, 947, 949, 952, 953, 1743, 1745.
CASANOVES, Josep, 932, 933, 1681, 1682.
CASANOVES, Josep, canonge de la Seu de
Lleida, 373, 1461, 1463, 1465, 1715.
CASANOVES, Josep, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1679.
CASANOVES, Josep, detingut a les galeres de
Gènova, 283.
CASANOVES, Josep de, doctor en drets, 1411,
1665.
CASANOVES, Miquel, prevere beneficiat a
Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
CASANOVES, Pere Pau, vidrier, arrendatari de
les bolles foranes, 968.
CASANOVES, Rafael, estudiant de Manresa,
1466.
CASANOVES, Segimon, doctor i prevere,
1452.
CASASSÚS, Joan, soldat del tèrcio del General,
260, 261, 262.
CASASSÚS, José, pagès de Jaca, 675.
CASASSÚS, Valentín, fill de José Casassús,
forçat de galeres, 675.

Casavells (Baix Empordà), taula de, 1501,
1562.
CASELLES, Esteve, ardiaca major i mestre
d’escoles de Lleida, 612.
CASES, Agustí, escrivà, 27.
CASES, Antoni, notari públic i ciutadà de Tarragona, 95, 96, 110, 111.
CASES, Antoni, tauler de Puigcerdà, 917.
CASES, Bartomeu, veler de Barcelona, 479.
CASES, Benet, estudiant resident a Tortosa,
1061, 1733.
CASES, Benet, notari i ciutadà de Tortosa,
1094.
CASES, Benet, paraire i abaixador, 390.
CASES, Ermengol, apotecari, receptor de la
taula del General, 1284.
CASES, Joan, guarda ordinària del portal de
l’Àngel de Barcelona, 916.
CASES, Joan, prevere beneficiat a Sabadell,
1764.
CASES, Joan de les, ajudant del tèrcio del General, 239, 459, 936, 970, 1285.
CASES, Josep, guarda ordinària del portal de
l’Àngel de Barcelona, 3, 25, 41, 57, 66, 83,
109, 140, 163, 190, 210, 220, 240, 260,
288, 304, 320, 351, 373, 393, 408, 424,
444, 460, 492, 505, 576, 607, 634, 666,
697, 720, 753, 916, 919, 1110, 1119,
1753.
CASES, Josep, major, mestre de cases de Cervera, 1310, 1315, 1318, 1784, 1785, 1837,
1838.
CASES, Josep, menor, fill de Josep Cases, de
Cervera, 1785.
CASES, Magí, ajudant comú del racional, 918.
CASES, Magí, doctor en teologia i prevere, subdelegat apostòlic, 594, 596, 709, 710, 1478,
1479.
CASES, Miquel, tauler de la Seu d’Urgell, 296,
1451.
CASES, Pere, clavari de Sant Feliu de Girona,
954.
CASES, Pere, teixidor natural de Vic i ciutadà
de Barcelona, 1466, 1775.
CASES, Rafael, argenter i ciutadà de Girona,
1552.
CASETES, Jeroni, notari, 1664.
Casp (Aragó), 1794.
CASSANY, Antoni, notari públic de la Seu
d’Urgell i de la seva diputació local, 45, 490,
1061, 1076, 1077, 1078, 1079, 1084,
1086, 1122, 1211, 1219, 1491, 1721,
1738, 1730, 1783.
CASSANY, Francesc, apotecari de Lleida, 1061,
1084, 1085.
CASSANY, Gaspar, negociant, arrendatari de la
bolla de Lleida, 463, 922.
CASSANY, Pau, de Barcelona, 1875, 1876.
CASSANYARD I DONADÉU, Francesc, cirurgià de Granollers, 1549.
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CASSANYES, Rafael, notari públic i ciutadà de
Barcelona, 610, 1124.
CASSI, Josep, sastre de Barcelona, fill de Salvador Cassi, 257.
CASSI, Salvador, corredor de coll de Barcelona,
257.
CASTALDI, Joan Baptista, capità de vaixell genovès, 409, 410.
CASTANY, Joan Baptista, canonge de la Seu de
Tarragona, del braç eclesiàstic, 1454.
CASTANY, Pere, teixidor de llana de Ribes de
Freser, 1486.
CASTANYER, Jaume, prevere de Barcelona, albaraner del General, 210, 428, 1405, 1479.
CASTANYER, Joan Pere, blanquer d’Olot,
1490.
CASTANYER, Pau, canonge de la Seu de Tarragona, visitador del braç eclesiàstic, 273,
276, 277.
CASTANYER, Pere, blanquer d’Olot, 1521,
1522, 1572.
CASTELL, Pere Joan, botiguer d’Igualada,
881.
Castella, regne de, 48, 67, 224, 229, 234, 352,
383, 395, 421, 645, 737, 1246, 1266,
1385. -Conestable de, 653. -Consell Suprem de, 349, 1247, 1419, 1819, 1840.
-Lleis de, 247. -Priorat hospitaler de, 379,
380, 407.
CASTELLA, Maria de, esposa d’Alfons IV de
Catalunya, 23, 979.
CASTELLAR, ..., doctor en drets, 1859.
CASTELLAR, Pere, patró de barca, 1165.
Castellar del Vallès (Vallès Occidental), 319.
Castellbisbal (Vallès Occidental), 441. -Hostal
de la Barraqueta de, 40.
Castellbò (Alt Urgell), 212, 1028, 1722.
-Col.lecta de, 1499, 1500, 1505, 1506,
1507. -Taula de, 1502, 1505, 1563, 1566.
-Vescomtat de, 197.
Castellciutat (Alt Urgell), 386, 619, 751.
Castèl-Leon (Val d’Aran), castell de, 197, 198,
224, 228. -Governador de, 1096.
Castellet i la Gornal (Alt Penedès), 364, 365.
CASTELLET I SOLER-FERRAN, Ignasi, doctor, advocat fiscal del General, 301, 304.
Castellfollit de la Roca (Garrotxa), castell de,
60, 135, 212, 224, 386, 434, 435, 440, 491,
550, 559, 637, 820, 872, 1083, 1519,
1523.
CASTELLNOU, Joan, nunci jurat de la cúria
de la vegueria de Cerdanya, 1722.
CASTELLNOU, marquès de, 10, 15, 24, 25,
26, 39, 62, 83, 87, 104, 110, 195, 203, 235,
281, 287, 293, 301, 318, 339, 350, 352,
436, 915, 1005, 1245, 1308, 1332, 1362,
1439, 1441, 1457, 1459, 1478, 1537,
1602.
CASTELLÓ, Francesc, notari públic de Montblanc, 500.

CASTELLÓ, Francesc, pagès de Granyanella,
1785.
CASTELLÓ, Isabel, monja del monestir de
Santa Clara de Barcelona, 1598.
CASTELLÓ, Ramon, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 33, 1410, 1411, 1438,
1440, 1441.
Castelló de Farfanya (Noguera), taula de,
1365, 1368, 1370, 1373, 1505, 1565.
Castelló d’Empúries (Alt Empordà), 1028.
-Bolla de, 353, 853, 854, 855, 856, 857,
859, 860, 902, 905, 958, 1497, 1499,
1893. -Col.lecta de, 692, 727, 728, 1501,
1504, 1561, 1562, 1564, 1569, 1570,
1572, 1574. -Diputat local de, 1033.
-Plaça pública de, 1721. -Taula de, 454,
457, 472, 473, 1364, 1367, 1369, 1370,
1372, 1501, 1504, 1562, 1564.
Castelltallat (Bages), 226.
Castellterçol (Vallès Oriental), benefici de Santa Margarida de, 1332. -Taula de, 1502,
1563. -Tauler de, 991, 1694.
CASTELLVÍ, Jordi de, regent del Consell Suprem d’Aragó, 1404.
Castellví de la Marca (Alt Penedès), 362, 364,
366.
CASTEL-RODRIGO, marquès de, 234, 322,
588, 589, 1339.
CASTILLO, Juan del, secretari del tribunal del
Sant Ofici, 1215.
CATÀ, Francesc, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, 210, 1405, 1480.
CATÀ, Pere, pedrenyaler i manyà de Mataró, 9,
513, 555, 556.
CATÀ I BERTRAN, Josep de, ciutadà honrat
de Barcelona, racional del General, del braç
reial, 3, 4, 26, 27, 31, 33, 41, 44, 45, 58, 59,
60, 65, 103, 105, 106, 125, 160, 169, 178,
179, 188, 189, 200, 207, 212, 215, 217,
220, 221, 231, 237, 240, 244, 246, 251,
256, 258, 262, 268, 300, 321, 323, 332,
335, 390, 415, 1002, 1073, 1095, 1121,
1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132,
1138, 1142, 1143, 1158, 1235, 1250,
1265, 1269, 1374, 1379, 1380, 1399,
1407, 1408, 1409, 1449, 1451, 1455,
1472, 1473, 1842.
CATADA, Martín de, diputat d’Aragó, 477.
CATALÀ, Ignasi, estudiant de teologia resident
a Barcelona, 1129.
CATINAT, ... de, militar francès, 175.
CATÚS, Josep, prevere beneficiat a Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 219, 1405,
1407.
CATÚS, Marià, notari causídic, 961, 962.
CAVA, Joan, soldat del tèrcio del General, 147.
CAVA, Josep, capità reformat del tèrcio del General, 104, 105, 106.
CAVALL, Andreu, vicari general i canonge de la
Seu de Manresa, 1466.
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CAVALLER, Jacint, mercader, 1853, 1863.
CAVALLER, Joan, de Cervià de Ter, 1452.
CAVALLER, Josep, de les Corts de Sarrià,
1805.
CELLERS, Joan, de la vegueria de barcelona,
del braç militar, 1526.
CELLERS, Miquel, canonge de la Seu de
Vic,del braç eclesiàstic, 1769, 1778.
CELLERS, Ramon de, del braç militar, 1586,
1592, 1663, 1852.
Celrà (Gironès), taula de, 1501, 1562.
CENDRA, ..., escrivà, 688.
Centelles (Osona), 1376. -Taula de, 1502,
1563.
CENTELLES, comte de, 1697.
CERC, Francesc, del braç reial, 1529.
CERCÓS, Josep, de la vegueria d’Urgell, del
braç militar, 1663.
CERCÓS, Pere, canonge de la Seu de Lleida,
1715.
CERDÀ, Miquel, ciutadà honrat de Girona,
1552, 1553.
CERDÀ, Onofre, notari, 1726, 1740.
CERDÀ, Pere Màrtir, doctor i ciutadà de Puigcerdà, oïdor reial, 1360, 1448, 1742.
CERDÀ, Rafael, ciutadà honrat de Girona,
1553.
CERDÀ, Rafael de, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1471.
CERDÀ I MADUIXER, Josep, del braç militar,
160.
CERDÀ I MADUIXER, Rafael, de Girona, del
braç reial, 1680, 1897.
CERDA Y ARAGÓN, Juan Francisco de la,
160.
Cerdanya, la, comtat de, 133, 135, 196, 197,
212, 222, 386, 423, 619, 872, 1082, 1486,
1567, 1569, 1572, 1886.
CERDANYA, Miquel, cònsol de la confraria de
blanquers de Barcelona, 170, 1398.
CERDANYA, Pere, courer, guarda ordinària de
la bolla de Barcelona, 434, 460, 488, 591,
607, 634, 666, 689, 697, 720, 753, 761,
811, 990.
CERDANYOLA, marquès de, 669, 688, 712,
725, 726, 753, 789, 800, 829, 846, 849,
873, 885, 889, 894, 941, 996, 1049, 1304,
1308, 1346, 1582, 1584, 1600, 1602,
1661, 1667, 1740, 1741, 1851, 1863,
1864.
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), 441.
CERVELLÓ, Maria de, àlias del Socors, santa,
241, 242, 306, 320, 321, 323, 450.
Cervera (Segarra), 8, 44, 45, 346, 568, 575,
626, 627, 628, 947, 948, 1028, 1720,
1836. -Bolla de, 1498, 1574. -Cases: de
Francesc Pla, hostaler, 549; del General,
1195, 1229, 1310, 1315, 1318, 1775,
1783, 1784, 1785, 1837, 1840. -Col.lecta
de, 297, 298, 1366, 1368, 1369, 1371,

1502, 1505, 1563, 1566. -Companyia
d’infanteria de, 496, 1641. -Confraria de
Sant Nicolau de, 1701. -Corts de, 23. -Diputat local de, 297, 1775. -Muralles de,
549. -Paers de, 44. -Pou de Sant Miquel
de, 549. -Síndic de, 44. -Taula de, 1366,
1368, 1369, 1371, 1372, 1502, 1505,
1563, 1566. -Tauler de, 462, 916, 919.
-Veguer de, 1115. -Vegueria de, 227, 418,
424, 425, 480, 495, 775, 784.
CERVERA, Francesc, notari, 1162.
CERVERÓ, ..., mercader, 1699.
CERVERÓ, Jeroni, mercader de Barcelona,
353, 1853.
CERVERÓ, Josep, 1695.
CESARI, Benet, canonge de la Seu de Manresa,
1466.
Ceuta (Marroc), guarnició de, 1019, 1427,
1632, 1634, 1638, 1639, 1642.
CHALLET, Joseph, cònsol anglès a Barcelona,
674.
CHAPUY, Honorat, patró francès, 1187.
CHIUSCA, Gabriel, frare caputxí, 666.
CIGES, vegeu SITGES.
CIRERA, Miquel, corredor de coll, trompeta
del General, 395, 396.
Cistella (Alt Empordà), taula de, 1562.
CIUDAD REAL, duc de, 1819.
CIURANA, vegeu SIURANA.
CIUTAT, Joan, boter d’Arenys de Mar, 644.
CLAR, Caterina, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
Clarà (Tarragonès), 365.
CLARAMUNT, Joan de, de Pierola, 363.
CLARAMUNT, Miquel de, negociant i ciutadà
de Barcelona, 1475.
CLARASSÓ, Francesc, del braç reial, 1664, 1667.
CLARESVALLS, Jeroni, doctor en drets, 1579.
CLARESVALLS I CLARET, Lluís, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1584,
1595.
CLARESVALLS I DE MIQUEL, Lluís, de la
vegueria de Barcelona, del braç militar,
1578, 1582.
CLARET, Jaume, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 1256.
CLARIANA, Jacint, algutzir de la Capitania
General, 450.
CLARIANA, Josep, 1695.
CLARIANA, Miquel de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1410.
CLARIANA, Miquel de, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1410, 1439.
CLARIANA, Pau, forçat de galeres, 13.
CLARIANA I DE GUALBES, Josep de, 1253.
CLARIANA I SEVA, Miquel de, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 231, 251, 550,
1408, 1438, 1441, 1444.
CLAVELL I SUNYER, Pau, conseller de Sant
Pere de Vilamajor, 1686.
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CLAVER, Josep de, doctor en drets i de la Reial
Audiència, del braç militar, 889, 890, 1049,
1052, 1447, 1663, 1666, 1726.
CLAVER, Ramon de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1663,
1666, 1671.
CLAVERIA, Baptista, síndic de Reus, 1149.
CLAVERIA, Joan Baptista, ajudant tercer de
l’escrivania major del General, 836.
CLIMENT VII, Papa, 593, 736, 870, 955,
963, 971, 984, 1058, 1111, 1172, 1339,
1839, 1840.
CLIMENT VIII, Papa, 621, 1315, 1318.
CLIMENT, ..., de les galeres de Gènova, 165.
CLIMENT, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 161, 186, 201, 205, 306, 319, 323,
383, 386, 393, 397, 407, 1412, 1476.
CLIMENT, Miquel, protonotari, 92.
CLIMENT, Pau, tauler de Roses, 1744.
COBERTA, Josep, botiguer de draps de llana
de Granollers, 1550, 1551.
COBOS, Tomás de los, 177, 178.
COBURG, duc de, militar, 1209, 1214.
COC, Clara, 1699.
CODERC, Miquel, credencer del General a Girona, 464, 923.
CODINA, Esteve, cònsol de Sant Feliu de Pallerols, 1517, 1518.
CODINA, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
1552, 1553.
CODINA, Joan, prevere beneficiat a Cervera,
1775.
CODINA FERRERES I DE MONT-RODON, Maria de, 56.
CODINA I FERRERES, Ramon de, domiciliat
a Barcelona, escrivà major del General, del
braç militar, 59, 509, 510, 511, 549, 576,
697, 698, 699, 707, 722, 729, 732, 740,
742, 743, 745, 746, 747, 748, 750, 751,
752, 778, 795, 812, 822, 835, 837, 853,
854, 855, 860, 861, 881, 884, 886, 887,
890, 892, 895, 899, 900, 925, 926, 931,
933, 934, 936, 939, 942, 943, 945, 947,
948, 949, 950, 951, 952, 962, 965, 966,
969, 970, 983, 985, 993, 1003, 1011,
1012, 1024, 1026, 1051, 1057, 1065,
1067, 1068, 1069, 1094, 1108, 1117,
1118, 1120, 1124, 1125, 1126, 1128,
1129, 1130, 1132, 1137, 1141, 1142,
1146, 1147, 1148, 1152, 1158, 1170,
1176, 1186, 1192, 1193, 1198, 1200,
1222, 1224, 1226, 1227, 1228, 1235,
1238, 1239, 1240, 1241, 1249, 1250,
1252, 1253, 1259, 1263, 1267, 1273,
1276, 1277, 1278, 1281, 1284, 1286,
1292, 1295, 1296, 1297, 1298, 1301,
1303, 1307, 1308, 1309, 1318, 1325,
1326, 1330. 1331, 1338, 1345, 1348,
1354, 1356, 1357, 1358, 1453, 1475,
1590, 1592, 1593, 1594, 1595, 1606,

1638, 1656, 1658, 1660, 1662, 1663,
1665, 1666, 1669, 1674, 1676, 1686,
1691, 1700, 1714, 1716, 1718, 1719,
1720, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730,
1731, 1742, 1750, 1753, 1755, 1758,
1759, 1770, 1771, 1773, 1790, 1794,
1795, 1802, 1804, 1805, 1808, 1809,
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817,
1826, 1828, 1830, 1831, 1833, 1834,
1835, 1836, 1841, 1842, 1849, 1853,
1855, 1857, 1858, 1864, 1866, 1867,
1874, 1900.
CÒDOL, Jacinta, monja de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona, 1777.
CODOLAR, Bonaventura, cònsol de Llagostera, 1689.
COGULL, Andreu, pagès de la Selva del Camp,
1150.
COLL, Bonaventura, doctor de Perpinyà, del
braç reial, 1448, 1680, 1897.
COLL, Ignasi, doctor, conseller de Vic, del braç
reial, 1527, 1529, 1628, 1866.
COLL, Joan, notari públic de Barcelona, 1554.
COLL, Miquel, doctor en drets, del braç reial,
1529, 1664, 1852.
COLLARES, ..., intendent francès, 1521,
1523.
Collbató (Baix Llobregat), 363, 364, 365.
COLLDELRAM, Francesc, canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 1524, 1532.
COLLELL, Francesc, prior i canonge de la Seu
de Manresa, 1466.
COLLELL, Rafael, canonge de la Seu de Manresa, 1466.
COLLELL, Pere, notari, 71, 89, 91.
COLLFERRER, Joan de, oïdor militar, 446,
1482.
COLOBRET, Mateu, paraire, 639, 640.
COLOMER, ..., regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1346.
COLOMER, Joan de, cavaller, doctor en drets i
de la Reial Audiència, 243, 244, 475, 600,
617, 727, 968, 969, 1006, 1055, 1093,
1113, 1115, 1123, 1358, 1808.
COLOMER, Joan Pau, prevere, procurador fiscal del General, 1291, 1815, 1816.
COLOMER, Josep, notari públic i ciutadà de
Tortosa, advocat fiscal de la col.lecta d’aquesta ciutat, 587, 588.
COLOMER, Miquel, mercader de Barcelona,
del braç reial, 1454, 1528.
COLOMER, Pau, del consell de Mataró, 1766.
COLOMER, Pau, doctor, del braç reial, 1528.
COLÓN, Juan, militar, 416.
COLS, Esteve, notari públic de Barcelona,
1580, 1583, 1734.
COLS, Gabriel de, doctor, de la vegueria de Girona, del braç militar, 719, 1662, 1769, 1778.
COMA, Jeroni, estudiant de gramàtica d’Àger,
1479.
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COMA, Tomàs, canonge de la Seu de Tarragona, 1840.
COMABELLA DEL PLA, Jaume, àlias Bonagana, tingut per rebel, 50.
COMALADA I D’OLMERA, Francesc, 969.
COMAMALA, Marcià, conseller de Vic, 1866.
Coma-ruga (Baix Penedès), platja de, 154.
Combessano (Itàlia), 143.
COMDOR, Joan Baptista, doctor en drets, alferes de les companyies de Barcelona, 419.
COMDOR, Joan Baptista, notari públic de Barcelona, 318, 1455, 1458.
COMELLES, Eulàlia, d’Esparreguera, 40.
COMELLES, Joan, botiguer de teles de Barcelona, 317.
COMERMA, Anna, mare d’Antoni Comerma,
1877.
COMERMA, Antoni, doctor en drets resident a
Barcelona, del braç reial, 1008, 1348, 1349,
1351, 1352, 1353, 1354, 1712, 1852,
1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879.
COMERMA, Josep, doctor en drets resident a
Barcelona, del braç reial, 80, 86, 111, 1382,
1526, 1534, 1875.
COMERMA I PUIG-RUBÍ, Anna, muller de
Josep Comerma, 1875.
COMES, Antoni, del consell de Caçà de la Selva, 1688.
COMES, Antoni, prevere beneficiat a la Seu de
Vic, subdelegat apostòlic, 1172.
COMES, Antoni, tingut per rebel, 50.
COMES, Carles, jove, mestre de cases de Tiana,
1876.
COMES, Cristòfor, notari públic i ciutadà de
Barcelona, 1552, 1558.
COMES, Magí, notari de Ponts, 145, 146.
COMES, Miquel, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 55, 1387.
COMES I PUIGVERD, Ignasi, doctor, del
braç reial, 1455, 1529.
COMES I TORRÓ, Francesc, regent del Consell Suprem d’Aragó, 10, 15, 29, 31, 58, 62,
83, 104, 110, 161, 186, 201, 203, 205, 232,
288, 293, 296, 301, 308, 309, 311, 323,
350, 352, 383, 386, 394, 397, 402, 405,
407, 409, 421, 424, 429, 440, 485, 487,
498, 508, 554, 560, 609, 614, 625, 641,
645, 669, 688, 712, 725, 726, 789, 800,
805, 829, 846, 849, 889, 915, 941, 996,
1049, 1080, 1154, 1216, 1323, 1389,
1390, 1400, 1401, 1416, 1457, 1459,
1476, 1478, 1534, 1537, 1578, 1582,
1584, 1600, 1602, 1661, 1662, 1667,
1740, 1741, 1841, 1852, 1862.
COMPANY, Galderic, veler, 503.
COMPANY, Julià, batlle de Tàrrega, 1684.
COMPANY, Rafael, capellà de Santa Maria
d’Arenys, 1551, 1552.

COMPTER, Antoni, canonge de la Seu d’Elna,
del braç eclesiàstic, 1447, 1543, 1832, 1896.
COMPTER, Francesc, canonge de la Seu d’Elna,
del braç eclesiàstic, 1447, 1543, 1678, 1896.
COMTE, Antoni Joan, notari públic d’Olot,
1493, 1494, 1497.
COMTE, Jeroni, de Perpinyà, del braç reial,
1472, 1477, 1544, 1680.
COMTE, Josep, del braç reial, 1473, 1477.
COMTE, Josep, de Perpinyà, del braç reial,
1448, 1680, 1897.
CONDE, Alonso, natural d’Andújar, forçat de
galeres, 250.
CONFLANS, marquès de, 148.
Conflent, el, bolla de, 1886.
CONGOST, Ramon, notari públic de Barcelona, 709.
CONILL, Joan Baptista, jove, mestre de cases
de Barcelona, 1875.
CONILL, Miquel, negociant i ciutadà de Barcelona, 1396.
COPONS, ..., 95, 1701.
COPONS, Dalmau de, 1702.
COPONS, Galceran de, donzell domiciliat a
Barcelona, 1170, 1212, 1213, 1699, 1700,
1704, 1705, 1754, 1768, 1781.
COPONS, Isabel de, monja del monestir de
Jonqueres de Barcelona, 1712.
COPONS, Jacint, de la vegueria de Lleida, del
braç militar, 1579, 1582.
COPONS, Jaume de, bisbe de Lleida, 1071,
1735.
COPONS, Jaume de, bisbe de Vic, diputat eclesiàstic, 14, 19, 20, 21, 29, 38, 68.
COPONS, Josep, doctor de Barcelona, del braç
reial, 1400, 1852, 1863.
COPONS, Josep, doctor en drets i jutge, del
braç militar, 212, 370, 399, 522, 548, 568,
723, 724, 907, 1283, 1588, 1589, 1826.
COPONS, Maria de, monja del monestir de
Jonqueres de Barcelona, 1875, 1876.
COPONS, Maria de, monja de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1761.
COPONS, Narcís, doctor, 1415.
COPONS, Onofre, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1410.
COPONS, Plàcid de, doctor en drets, 179,
1277, 1326, 1345, 1358, 1842.
COPONS, Ramon de, 38, 68, 1071, 1653,
1735.
COPONS DE LA MANRESANA, Jaume, de la
vegueria de Cervera, del braç militar, 1410,
1668.
COPONS DEL LLOR, Ramon, del braç militar, 41, 60, 80, 86, 1212, 1213, 1301, 1302,
1360, 1768, 1781.
COPONS I DE COPONS, Agustí, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1852, 1862.
COPONS I D’ESQUERRER, Manuel, frare
benedictí, del braç eclesiàstic, 178, 1578.
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COPONS I FALCÓ, Joan de, senyor de la
Manresana, del braç militar, 268, 645, 647,
650, 900, 925, 969, 972, 1002, 1021,
1025, 1235, 1254, 1265, 1269, 1410,
1439, 1442, 1443, 1639.
COPONS I FITA, Ambròs, escrivà jurat de
Cervera, 1720, 1775, 1784, 1785, 1837,
1838.
COPONS I GRIMAU, Anton de, 38, 39,
1699.
COPONS I GRIMAU, Dalmau de, canonge de
la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 10,
24, 199, 509, 510, 512, 719, 934, 1526,
1533.
COPONS I GRIMAU, Francesc de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 38, 39,
470, 471, 949, 955, 1212, 1213, 1381,
1389, 1754, 1768, 1781.
COPONS I GRIMAU, Joan de, de la vegueria
de Barcelona, mestre de camp, del braç militar, 470, 487, 733, 734, 1381, 1441, 1525,
1532, 1641.
COPONS I GRIMAU, Ramon de, del braç militar, 794, 804, 1212, 1213, 1663, 1666,
1768, 1781.
CORBERA, Isabel de, 1697.
CORBERA BLANES I SANTCLIMENT, Maria de, muller de Josep de Corbera i Santcliment, 42, 1378, 1703.
Corbera d’Ebre (Terra Alta), taula de, 1366,
1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
CORBERA I PALAU, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1354.
CORBERA I PALAU, Pau, ciutadà honrat de
Barcelona, del braç reial, 1355, 1362, 1852,
1862, 1863.
CORBERA I SANTCLIMENT, Josep de, donzell domiciliat a Barcelona i baró de Llinars,
42, 1378.
CORBETE, Pedro, general, 345.
Corçà (Baix Empordà), 989, 999, 1011, 1050,
1059, 1066, 1068.
CORDELLES, Felicià de, del braç militar, 199,
770, 772, 972, 1236.
CORDELLES, Jaume de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1381, 1769.
CORDELLES, Josep, doctor en drets, 1826.
CORDELLES, Miquel de, de la vegueria de
Lleida, del braç militar, 265, 1445.
CORDELLES, Miquel de, regent la reial cancelleria, 536, 574, 1872.
CORDER, Pere Joan, mestre de cases de Tarragona, 1167, 1168.
CORDÉS, Pere Pau, mestre de cases de Barcelona, 878.
CÒRDOVA, ... de, doctor en drets, 180.
CORMELLES, Jaume, doctor en drets, consultor del General, 1302.
CORMELLES, Josep, doctor en drets, visitador
del braç reial, 277, 460, 581, 945, 1137,

1283, 1291, 1296, 1301, 1303, 1410,
1455, 1439, 1544, 1545, 1725, 1739,
1771, 1779, 1816, 1817, 1852, 1853,
1862, 1864.
CORMELLES, Miquel, visitador del braç reial,
518, 526.
CORNELL, Joan, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1448, 1680, 1897.
CORNELL, Pere, pagès de Sant Esteve de Palautordera, 1686.
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 802,
1362, 1633, 1637.
Cornudella de Montsant (Priorat), companyia
d’infanteria de, 1623, 1641. -Taula de,
1365, 1368, 1370, 1373, 1503, 1504,
1564, 1565.
COROMINA, Francesc, ciutadà de Vic, 1393.
COROMINES, ..., doctor en drets, 155, 184,
692, 958, 1326, 1808.
COROMINES, Joan Baptista, notari públic de
Vic, 1497.
COROMINES, Josep, doctor, del braç reial,
1529.
COROMINES, Pau, corredor públic de Castelló d’Empúries, 1721.
COROMINES, Pere, notari públic de Vilafranca de Conflent, comissari delegat de l’exèrcit
francès, 1490.
CORONES, Josep, llaurador de Girona, 1720.
CORRAL, Pere, pagès i paer de Balaguer,
1024.
CORRIOL, Francesc, canonge de la Seu de Vic,
del braç eclesiàstic, 1769.
CORRONS, Josep, corredor públic i jurat de
Manresa, 1728.
CORRONS, Maurici, escrivà de Barcelona,
1483.
CORRONS, Rafael, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, subdelegat apostòlic, 736,
737, 756, 1597, 1684.
CORTADA, Jaume, ardiaca major i canonge de
la Seu de Vic, visitador del braç eclesiàstic,
945, 946, 947, 1524, 1532, 1743, 1745.
CORTADA, Josep de, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 24, 71, 199,
1221, 1224, 1311.
CORTADA, Rafael, 1023.
CORTADA I CODINA, Jeroni, vicari general
del bisbe de Barcelona, 5, 6, 8, 11.
CORTADA I COROMINA, Joan Baptista, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Vic,
1497.
CORTADELLA, Magí, sabater i ciutadà de
Barcelona, arrendatari de la bolla de Tremp i
Pallars, 446, 1481.
CORTADES, Josep, sabater, 462.
CORTELL, ..., escrivà, 532.
CORTÈS, Angelo, patró maltès, 1745, 1746.
CORTÈS, Anton, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1663.
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CORTÈS, Francesc, albaraner del General,
884.
CORTÈS, Francesc, notari públic de Barcelona
i secretari dels seus consellers, 168, 169,
210, 428, 1083, 1098, 1329, 1405,1455,
1480, 1554, 1604, 1625, 1627, 1630,
1634, 1635, 1637, 1643, 1807, 1830,
1844, 1848, 1849.
CORTÈS, Jeroni, natural de Solsona, forçat de
galeres, 557.
CORTÈS, Josep, negociant i ciutadà de Tortosa, 1215.
CORTÈS, Josep, verguer del General, 916.
CORTÈS, Vicenç, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
CORTÈS I MERCER, Lluís, notari, ajudant segon d’escrivà major de la visita, 274, 1664.
CORTÈS I ORIOL, Melcior, notari, ajudant
primer d’escrivà major de la visita, 274,
1217, 1664, 1668, 1782.
CORTÈS I PINYANA, Onofre, doctor en drets
de Tortosa i ciutadà honrat de Barcelona, oïdor reial, 1656.
CORTIADA, Emerenciana de, muller de Miquel de Cortiada, 1379.
CORTIADA, Miquel de, doctor en drets, regent la reial cancelleria, 15, 16, 17, 50, 159,
160, 166, 1362, 1379, 1838, 1843, 1898.
CORTS, Agustina, 991, 1694.
CORTS, Bernat, doctor, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1453, 1455, 1456,
1458.
CORTS, Bernat, doctor en drets, 1411.
CORTS I LLANOS, Ignasi, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 518, 528, 719,
750, 925, 934, 1585, 1594, 1595, 1601.
CORZANA, comte de la, lloctinent del Principat, 810, 813, 814, 815, 816, 818, 824,
825, 826, 828, 829, 831, 835, 836, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
848, 850, 870, 1015, 1016, 1018, 1639,
1640, 1643, 1650, 1651, 1709.
COSCÓ, Jeroni, de la Granada, 362.
COSCOLLANA, Jacint, del braç reial, 1382,
1580, 1595, 1664.
COSINA, Francesc, corredor jurat i trompeta
major de Lleida, 1721.
COSSANA, Fèlix, escrivà de Barcelona, 1387.
COSSANA, Fèlix, notari públic de Barcelona,
1455.
COSTA, Antoni Joan, abaixador, arrendatari de
les bolles foranes, 968.
COSTA, Bartomeu, notari públic d’Igualada,
446, 447, 1482.
COSTA, Fèlix, escrivà de Barcelona, 1577.
COSTA, Esteve, doctor de Perpinyà, del braç
reial, 1448, 1680, 1897.
COSTA, Francesc, de Barcelona, del braç reial,
528, 1471, 1475.

COSTA, Francesc, doctor en medicina, 985,
1223, 1276, 1589, 1590.
COSTA, Francesc, paraire de llana de Camprodon, 1488.
COSTA, Francesc, peller de Caldes de Montbui, 390.
COSTA, Isidre, sacerdot de la Companyia de
Jesús, 1776.
COSTA, Jaume, prevere, 30.
COSTA, Joan, abaixador, 390.
COSTA, Joan, adroguer de Barcelona, 1481.
COSTA, Joan, argenter del General, 2, 140,
284.
COSTA, Joan, guarda ordinària del General a
Barcelona, 736, 737, 883, 916, 919, 1759.
COSTA, Joan, guarda ordinària del General a
Girona, 917.
COSTA, Joan, negociant i ciutadà de Barcelona, 1608.
COSTA, Josep, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, visitador del braç reial, 2, 6,
11, 32, 173, 274, 276, 313, 418, 512, 518,
548, 645, 648, 691, 692, 693, 697, 698,
705, 707, 726, 729, 734, 853, 854, 855,
886, 895, 901, 905, 906, 925, 946, 982,
1001, 1067, 1068, 1069, 1095, 1191,
1229, 1230, 1294, 1296, 1410, 1453,
1458, 1475, 1594, 1599, 1600, 1664,
1668, 1818, 1853, 1867, 1873.
COSTA, Marià de, 1728.
COSTA, Pere, prevere resident a Barcelona,
683, 1576.
COSTA, Rafael, ferrer manyà i ciutadà de Barcelona, 1060, 1085, 1086, 1087, 1088.
COSTA, Ramon, provincial dominicà i mestre
catedràtic, 208, 323, 936, 938, 1312.
COSTA I VILA, Josep, doctor en drets, procurador fiscal del General, 43, 173, 934.
COSTA I VINYOLA, Ignasi, de la vegueria de
Barcelona, del braç reial, 1410, 1439.
COTES, Sebastián de, secretari reial, 1651.
COTEU, Joan, guarda de la casa del General i
Bolla de Barcelona, 916.
Cotlliure (Rosselló), 133, 228, 849, 1082.
COTXET, Francesc, notari públic de Barcelona, 1580, 1584.
COTXET, Josep, professor de teologia de Barcelona, 1479.
COTXET I SOLER-FERRAN, Francesc, notari públic de Barcelona, del braç reial, 214,
219, 506, 967, 1406, 1408, 1532.
COTXET I SOLER-FERRAN, Jacint, notari
públic de Barcelona, 425, 1479.
COURER, Pere, guarda de la bolla de Barcelona, 213.
COY, Lluís, tauler de Salardú, 1744.
COYGNI, comte de, governador francès de
Barcelona, 849, 850.
CREIXELL, Miquel, del consell de Caçà de la
Selva, 1688.
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Creixell de Mar (Tarragonès), 364, 365, 367.
CRESPÍ DE VALLDAURA, Cristòfor, vicecanceller del Consell Suprem d’Aragó, 678,
1404.
Crespià (Pla de l’Estany), taula de, 639, 640,
1501, 1562.
Creus, Cap de (Alt Empordà), 270.
CREUS, Josep, notari públic de Barcelona,
1455, 1466, 1736.
CRISTIÀ, Pere, del consell de Caçà de la Selva,
1688.
CRISTIÀ, Salvi, del consell de Caçà de la Selva,
1688.
CROSSES, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, arrendatari als francesos de la bolla de
Castelló d’Empúries, Figueres i Girona, 902,
905, 1574, 1706, 1709.
CROSSI, Ignasi, doctor en teologia, prevere i
vicari perpetu de Sant Just i Sant Pastor de
Barcelona, 1379.
CROSSÍ, Josep, tauler de la Seu d’Urgell, 463,
916, 920.
CROWE, Mitford, cavaller anglès, 674, 675.
CRUELLS, Marià, alferes reformat del tèrcio
del General, 165, 335.
CRUÏLLES, Ignasi de, cabiscol i canonge de la
Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 6, 8, 509,
510, 528, 1572.
CRUÏLLES, Ignàsia de, 1702, 1705.
CRUÏLLES, Lluís de, de la vegueria de Vic, del
braç militar, 1544, 1587.
CRUÏLLES, Maria, 1696, 1701.
CRUÏLLES I DE RAJADELL, Antoni de, doctor en drets, assessor del General, 989, 990,
1001, 1008, 1051, 1057, 1106, 1108,
1119, 1124, 1141, 1152, 1190, 1208,
1214, 1252, 1258, 1263, 1283, 1286,
1287, 1289, 1293, 1294, 1302, 1304,
1305, 1315, 1318, 1328, 1331, 1345,
1351, 1353, 1357, 1359, 1727, 1751,
1808, 1813, 1814, 1815, 1825, 1835,
1866, 1867, 1868, 1874, 1880.
CRUÏLLES I DE RAJADELL, Narcís de, del
braç militar, 1473.
CRUÏLLES I SITJAR, Joan de, de la vegueria
de Girona, del braç militar, 6, 1525, 1532.
CRUIXENT, Francesc, pagès de Sant Esteve de
Palautordera, 1686.
CUARRASSA, Miquel, veler de Barcelona,
433.
Cubells (Noguera), taula de, 1365, 1368,
1370, 1373, 1505, 1565.
CUBELLS, Anton de, doctor, 638.
CUBERES, Pere, tauler de Lleida, 923.
CUC, ..., jurat de Pacs del Penedès, 363.
CUC, Miquel, botiguer de Girona, 1572.
CURTO, Josep, de la vegueria de Manresa, del
braç militar, 1663, 1666.
CURTO, Josep, de Tortosa, del braç militar,
892, 1661, 1672.

CURTO, Josep, torner i ciutadà de Tortosa,
725.
CUSTÓ, Francesc, apotecari i ciutadà de Barcelona, 1408.
D
DAGUES, Josep, apotecari, tauler de Ponts,
146.
DALFAU, ..., consultor del General, 54, 82.
DALFAU, Josep, degà i canonge de la Seu de
Girona, del braç eclesiàstic, 19, 266, 278,
1311, 1381, 1471, 1529, 1536.
DALFAU, Onofre, ardiaca major i canonge de
la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic,
1381, 1471, 1476.
DALFAU, Onofre, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
DALMASSES, Francesc, de Cervera, 1837.
DALMASSES I ROS, Ignasi, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1780.
DALMASSES I ROS, Pau, defenedor del General, del braç militar, 25, 61, 173, 946, 952,
1354, 1743, 1745.
DALMASSES I ROS, Pau Ignasi, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1769, 1778.
DALMAU, ..., escrivà, 142.
DALMAU, Basili, tauler del Pont de Suert,
1744.
DALMAU, Francesc, síndic de Montbrió del
Camp, 1149.
DALMAU, Jacint, estudiant de la Seu d’Urgell,
1491.
DALMAU, Joan, doctor, del braç reial, 719,
1725, 1726, 1739, 1740.
DALMAU, Joan Baptista, doctor, del braç reial,
1355, 1410, 1852, 1863.
DALMAU, Josep, corredor d’orella de Barcelona, receptor dels fraus i fogatges del General,
154, 683, 684, 685, 686, 687, 694, 695,
884, 1760.
DALMAU, Pere, notari públic de la Seu d’Urgell, 490, 1159, 1491, 1574, 1722, 1763.
DALMAU Y CASSANATE, Francisco, marquès
de Palacio, secretari del Consell Suprem d’Aragó, 383, 386, 393, 394, 397, 402, 405,
409, 421, 424, 429, 436, 440, 485, 487,
495, 498, 508, 554, 560, 609, 614, 624,
625, 641, 645, 669, 688, 712, 725, 726,
753, 789, 800, 805, 829, 846, 849, 873,
876, 885, 889, 894, 941, 996, 1049, 1080,
1144, 1154, 1210, 1216, 1243, 1245, 1247,
1248, 1265, 1281, 1304, 1308, 1322, 1346,
1476, 1478, 1534, 1537, 1577, 1578, 1582,
1584, 1600, 1602, 1661, 1667, 1668, 1728,
1740, 1741, 1778, 1780, 1810, 1849, 1850,
1851, 1863, 1864.
DALTÀ, Josep, de la vegueria de Barcelona, del
braç reial, 1410, 1439.
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DAUDER, Galderic, rossellonès, 1185, 1196,
1776.
DAURA, Isidre, veler de Ponts, 146.
DAVÍ, Joan, diputat local de Manresa, 1728.
DEÀ, Guillem, mallorquí, condemnat a galeres,
557.
DEDÉU, Francesc, botiguer de draps de Camprodon, 1489.
DEIXENS, Maria, 9.
DELÀS, Francesc, prevere i sagristà de l’església
del castell de Palafrugell, 1132, 1137, 1138,
1755, 1758.
DELÀS, Narcís, mercader de Girona, del braç
reial, 1755, 1770, 1771.
DELÉ, Miquel, ferrer i ciutadà de Barcelona,
1085, 1086.
DELFAU, vegeu DALFAU.
DELPÀS, Àngel, de la vegueria de Perpinyà, del
braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679, 1896.
Dénia (Marina Alta), 677.
DESBAC, Benet, canonge de la Seu de Barcelona, 1221, 1255.
DESBARRI, ..., 1695.
DESBOSC I CASTELLS, Pere, 1236.
DESCATAFALS, Francesc, tingut per rebel,
50.
DESCATLLAR, Francesc, 1697.
DESCATLLAR, Jaume, capità del tèrcio del
General, 41, 146.
DESCATLLAR, Joan, lloctinent del batlle general de Catalunya, del braç militar, 1447,
1543, 1596, 1678, 1896.
DESCATLLAR, Lluís, regent la reial tresoreria,
del braç militar, 242, 996, 998, 1050, 1059,
1066, 1104, 1146, 1163, 1165, 1447,
1543, 1596, 1678, 1896.
DESCATLLAR, Maria Francesca, monja de
Santa Clara de Barcelona, 1598.
DESCATLLAR, Pere, domiciliat a Barcelona,
742.
DESCATLLAR, Pere Màrtir, 1411, 1700.
DESCATLLAR, Narcís, marquès de Besora,
agent del General a Madrid, del braç militar,
2, 6, 7, 11, 174, 190, 212, 234, 241, 320,
343, 345, 347, 415, 777, 790, 791, 813,
1015, 1616, 1625, 1627, 1630, 1632,
1634, 1635, 1638, 1642, 1643, 1645.
DESCATLLAR I FIVALLER, Jacint, de la vegueria de Puigcerdà, del braç militar, 159,
1400, 1415.
DESCATLLAR I OLLERS, Francesc, de la vegueria d’Urgell, del braç militar, 1525,
1532.
DESCATLLAR I POBLA, Emerenciana, 1587.
DESCATLLAR I TORD, Francesc, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1526,
1534, 1595, 1601, 1662, 1663, 1666,
1673.
DESCATLLAR I TORD, Joan Baptista, frare i
dispeser major del monestir de Sant Cugat

del Vallès, del braç eclesiàstic, 867, 869,
1826, 1827.
DESCATLLAR I TORD, Josep, frare i cabiscol
del monestir de Serrateix, del braç eclesiàstic,
1826.
DESGRIGNY, Renné, intendent francès de justícia, policia, finances i fortificacions a Catalunya, 648, 824, 826, 1650, 1651.
DESPALAU, Dídac, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1354, 1699, 1704,
1851, 1862.
DESPALAU, Josep, frare i prior de Sant Salvador de Breda, del braç eclesiàstic, 2, 509,
867, 869, 926, 931, 932, 1535.
DESPRATS I SAVASSONA, Josep, del braç
militar, 1594, 1599, 1603.
DESPUJOL, Àngela, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
DESPUJOL, Maria, priora de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
DESPUJOL, Pere Pau, escrivà de la casa del
comte de Plasencia, 210.
DESPUJOL I DE MONTCORB, Francesc, del
braç militar, 926.
DESVALL, Manuel, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1410, 1439.
DESVALL I ESCURA, Manuel, donzell domiciliat a Barcelona, 877, 1675.
DESVALLS, Manuel, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 2, 6, 8, 438, 1444.
DÉU, Pere Ignasi, doctor en drets de Girona,
del braç reial, 1544, 1664.
DEUNOSAJUT, Joan, hortolà, arrendatari de
les bolles foranes, 968.
DEVÍ, Joan, professor de teologia i clergue resident a Barcelona, 709, 1598.
DIERN, Nicolau, velluter i ciutadà de Barcelona, 75, 76, 79.
DIERN, Onofre, sastre i ciutadà de Barcelona,
1802.
DIES, Jaume Arnau, ciutadà de Barcelona, mestre de cases del General, 2, 280, 519, 948,
1010, 1056, 1076, 1101, 1202, 1315.
DIES, Marina, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
DILLAT, Bartomeu, patró de barca, 1206.
DINER, Francesc, canonge de la Seu de Manresa, 1466.
DIUMENGE, Francesc, tauler de la Seu d’Urgell, 916.
DOLÇ, Gaspar, notari públic de Tortosa, 1721.
DOMÈNEC, Antoni, mestre de cases de Vic,
1843.
DOMÈNEC, Francesc, barreter, 1260.
DOMÈNEC, Joan, frare de Sant Agustí de Barcelona, 170, 1398.
DOMÈNEC, Nicolau, pagès de la Seu d’Urgell,
1078, 1079, 1721.
DOMÈNEC, Rafael, prevere de Puigcerdà,
1722.
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DOMÈNEC, Salvador, pescador de Lloret de
Mar, 1510, 1571.
DOMENGE, Francesc, nunci jurat de la diputació local de Camprodon, 1488, 1489, 1518,
1519.
DOMINGO, Josep, forner de Vilafranca del Penedès, 1758.
DOMINGO, Josep, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
DONADÉU, Esteve, pagès de Sant Esteve de
Palautordera, 1686.
DORDÀ I CEVALLOS, Josep, correu de la Diputació, 917, 924.
DORIA, Joatín de, general de les galeres de Gènova, 209.
Dosrius (Maresme), 382.
DOTRA, Josep de, d’Albatàrrec, condemnat a
galeres, 557.
DOU, Esteve, del braç reial, 1529.
DOU, Jacint, doctor en drets i jutge, del braç
reial, 187, 261, 374, 512, 522, 548, 568,
1024, 1283, 1291, 1296, 1302, 1381,
1389, 1529, 1536, 1816, 1817, 1826.
DRAGÓ, Francesc, capser del General, 2, 280,
519.
DUC, Josep, sastre i ciutadà de Tortosa, 1271.
DUPONT, príncep, militar, 1209, 1214.
DURAN, ..., doctor, 995.
DURAN, Antoni Pau, botiguer de teles i ciutadà de Barcelona, 1713.
DURAN, Feliu, boter i ciutadà de Barcelona,
1842.
DURAN, Ignasi, cavaller domiciliat a Tortosa,
1313.
DURAN, Jaume, mestre de cases de Vic, 1170,
1766, 1768.
DURAN, Joan, doctor en medicina, 125, 214,
1446.
DURAN, Josep, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 332.
DURAN, Josep, cirurgià de Barcelona, 163.
DURAN, Josep, del braç militar, 1472, 1473,
1529.
DURAN I LLORENÇ, Ignasi, donzell, 1590,
1656, 1663, 1674.
DURAN I ORIENT, Josep, receptor de la bolla
de Tortosa, 916, 920.
DURÓ, Benet, prevere de Girona, 1900.
DUSAY, Galceran, donzell domiciliat a Barcelona, 1395, 1396.
DUSAY, Guillem Pere, 1127, 1135, 1756.
DUSAY, Jerònia, 1696, 1698, 1699, 1701,
1754.
DUSAY, Jerònia, monja de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona, 1777.
DUSAY, Joana, monja de Jonqueres de Barcelona, 1712, 1875, 1876.
DUSAY, Magdalena, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.

DUSAY, Ramon, 1754.
DUSAY, Teresa, monja de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona, 1777.
DUSAY I ARAGALL, Jerònia, muller de Galceran Dusay, 1395, 1396.
DUSAY I ARAGALL, Ramon, donzell domiciliat a Barcelona, 144, 1133, 1134, 1135,
1395, 1396, 1754, 1756, 1757.
DUSAY I DE BRU, Josep de, fill de Ramon de
Dusay i Aragall, 821, 1125, 1126, 1127,
1133, 1134, 1135, 1663, 1666, 1756,
1757.
DUSAY I DE BRU, Maria de, muller de Ramon
de Dusay i Aragall, 1125, 1126, 1127, 1133,
1134, 1135, 1395, 1396, 1754, 1756,
1757.
DUSAY I NARBONA, Joan Antoni, canonge
de la Seu de Lleida, 372, 1461, 1463, 1465.
E
Ebre, riu, 143, 1154, 1155.
EGEA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó,
1005, 1404.
Eivissa, 1108, 1426.
EIXIDES, Pere, clavari de Blanes, 1510.
EIXIDES, Sebastià, fill de Pere Eixides, mariner
de Blanes, 1509, 1570.
ELIES, Francesc, correu de la Diputació, 924.
ELIES, Jaume, doctor en medicina, del braç
reial, 250, 1410, 1412, 1439.
ELIES, Jeroni, cirurgià, receptor de les avaries
del General, 1726.
Elna (Rosselló), bisbe d’, 1447, 1542, 1678,
1896. -Capítol d’, 1447, 1543, 1678.
ELRA, Jaume, 446, 1481.
Empordà, l’, 54, 133, 224, 341, 343, 350, 619,
621, 636, 849, 977, 1033, 1375, 1376. -Sometents de, 227.
Empúries (Alt Empordà), comtat d’, 1107,
1108, 1109, 1110, 1208, 1441.
EMPÚRIES, comte d’, 160, 265, 570, 1441,
1596, 1597, 1679, 1680, 1896, 1897.
ENGENDRAU, Ignasi, mestre de cases de la
Seu d’Urgell, 1060.
ENRIC, Joan Pau, doctor en drets, 1853.
ENRIC, Pau, doctor en drets, guarda del General al portal de Sant Antoni de Barcelona,
1313.
ENRÍQUEZ, Bernardo, 162.
ENVEJA, Bernat, prior de Santa Anna de Barcelona, subcol.lector de la Cambra Apostòlica, 525.
ENVEJA, Jeroni, subcol.lector de la Cambra
Apostòlica i canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 518, 901, 925, 934,
1314, 1361, 1580, 1895.
ERES, Manuel de les, sergent reformat del tèrcio del General, 335.
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ERES, Salvi, pagès de Sants, 376.
ERILL, Guiomar d’, monja del monestir de
Jonqueres de Barcelona, 1712.
ERMENGOL, Antoni d’, del braç militar,
1664.
ERMENGOL, Antoni d’, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1454, 1457, 1662,
1666.
ERMENGOL, Antoni d’, de la vegueria de
Puigcerdà, del braç militar, 1460, 1663,
1666, 1670.
ERMENGOL, Ignasi, teixidor de llana de la
Seu d’Urgell, 1061.
ERMENGOL, Josep, mestre de camp, del braç
militar, 234.
ERMENGOL, Rafael, notari públic de Barcelona, 1687.
ESBERT, Josep, blanquer i ciutadà de Manresa,
1728.
Esblada (Alt Camp), 364, 367.
Escala, l’ (Alt Empordà), taula de, 1364, 1367,
1369, 1370, 1372, 1501, 1504, 1562,
1564. -Tauler de, 269, 1450.
ESCALA, Preixeda, monja del monestir de Santa Clara de Barcelona, 1598.
ESCALADA, Juan de, soldat de cavalleria, 379,
1466.
Escaladei (Priorat), cartoixa d’, 1167. -Prior
d’, 18.
Escaló (Pallars Sobirà), 1492. -Taula d’, 1366,
1369, 1371, 1505, 1566.
ESCALONA, duc d’, lloctinent del Principat, 7,
159, 289, 290, 361, 369, 387, 388, 391,
393, 394, 395, 396, 397, 401, 402, 405,
406, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420,
421, 423, 426, 429, 436, 440, 445, 451,
1475, 1476, 1477, 1478.
ESCAPA I GUITART, Francesc, de Perpinyà,
del braç reial, 1447, 1680, 1897.
ESCAPA I GUITART, Romuald, receptor de la
bolla de Barcelona, del braç militar, 25, 41,
54, 65, 108, 140, 163, 190, 209, 220, 240,
260, 290, 304, 319, 343, 690, 1448, 1473,
1477, 1680, 1897.
ESCARDÓ, Gabriel, 616.
ESCARDÓ, Gabriel, fill de Gabriel Escardó,
doctor en drets, receptor de la bolla, 578,
616, 617, 901, 902, 903, 904, 1473, 1706,
1709, 1771.
ESCARÓ, Lluís d’, capità d’una de les companyies d’infanteria de la vegueria de Lleida, 1640.
ESCOFET, Llorenç, canonge de la Seu de Girona, 1774.
ESCOFET, Melcior, del Vendrell, 1396, 1397.
ESCOFET, Rafael, del Vendrell, 1397.
ESCOLÀ, Baltassar, sergent del tèrcio del General, 333.
ESCORCELL, Francesc, de la vegueria de Barcelona, del braç reial, 1410, 1411, 1439,
1440.

ESCOT, Josep, prevere i capellà major de Sant
Feliu de Girona, 1676.
ESCUDER, Joan, hortolà del General, 370,
519, 948.
ESPÀ, Tomàs, jurat de Mataró, 1766.
Espanya, artilleria d’, 350. -Corona d’ 246,
259. -Galeres d’, 6, 13, 66, 67, 250, 283,
655, 662, 667, 668, 670, 671, 673, 675,
676, 677, 688, 700, 893, 973, 975, 977,
978, 1084, 1085, 1321, 1322, 1323, 1512,
1513, 1567, 1571. -Nunci d’, 526. -Ports
d’, 554.
ESPANYOL, Gertrudis, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
ESPANYOL, Maria, sots-priora de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
ESPAÑOL, Francisco Antonio, secretari dels
jurats de Saragossa, 478, 1652.
Esparreguera (Baix Llobregat), 29, 364, 367,
487, 488, 803, 804, 805, 806, 807, 810,
811, 812, 813, 814, 1139, 1634, 1636,
1638, 1708. -Capità d’, 362, 363, 367.
-Companyia d’infanteria d’, 362. -Taula
d’, 1503, 1564.
ESPERABÉ, Bartomeu, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 555, 880, 881, 1546,
1725.
ESPINÀS, Josep, diaca escolà de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1406, 1408.
ESPINÓS, Gabriel, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 910.
ESPINÓS, Josepa, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
ESPITAL, José de, jurat de Saragossa, 478.
Espluga de Francolí, l’ (Conca de Barberà),
companyia d’infanteria de, 1640.
Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), 1617,
1637.
Esponellà (Pla de l’Estany), 360, 370. -Taula
d’, 1501, 1562.
ESPUNY, Martí Joan d’, 446, 1481.
ESPUNY, Josep d’, 446, 1481, 1695.
ESPUNY I BERARDO, Maria d’, muller de
Francesc de Morera i Espuny, 446, 447,
1481.
ESPUNY I CLARAMUNT, Ramon d’, 446,
1481.
ESQUERRA, Jaume, 331.
ESQUERRER, Agnès d’, abadessa de Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1761.
ESQUERRER, Agustí, 179.
ESQUERRER, Pere, pagès i tauler d’Arbeca,
341, 1456.
ESQUERRER, Pere Jaume, fill de Pere Esquerrer, 341, 1456.
ESQUERRER, Serafina d’, monja de Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1761.
ESQUERRER I RASSET, Agnès d’, monja de
Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 1761.
ESTALELLA, Francesc, doctor en drets i ciu1935

tadà de Barcelona, assessor de la Capitania
General, del braç reial, 518, 946, 1544,
1769, 1771, 1778, 1779.
ESTALELLA, Magí Onofre, 1697.
ESTAMPA, Josep, rector del col.legi de Sant
Pere Nolasc de Barcelona, 997, 998.
ESTANYOL, Jaume, cap d’esquadra del tèrcio
del General, 332.
ESTANYOL, Josep, tauler de la Seu d’Urgell,
463.
ESTAPER, ..., escrivà, 433.
ESTARGUES, Josep, de Vilallonga del Camp,
condemnat a galeres, 699.
Estartit, l’ (Baix Empordà), 398, 399, 400, 1187.
Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), 1492. -Taula
d’, 1366, 1369, 1371, 1505, 1566, 1615.
-Tauler d’, 788, 1609.
ESTEVE, Eudald Pere, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Vic, 1875, 1876.
ESTEVE, Jaume, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 333.
ESTEVE, Joan, capità de la companyia d’infanteria de la vegueria de Vilafranca del Penedès, 1641.
ESTEVE, Joan, prevere beneficiat a Sant Joan
de Jerusalem de Barcelona, 995.
ESTEVE, Pere Joan, prevere, capellà major de
la capella del palau de la Comtessa de Barcelona, 453, 1484.
ESTEVE, Rafael, de Barcelona, del braç reial,
1725.
ESTOP, Francesc, paraire de Sabadell, 319.
ESTRADA, Francesc, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 1687, 1689, 1691, 1852.
ESTRELLA, Martín de la, sergent major de la
Seu d’Urgell, 1099.
ESTRINO, Gaetano, patró, 682.
EUGENI IV, Papa, 1318.
EVA I MALLA, Jaume, domiciliat a Barcelona,
oïdor militar, 1360.
EXARC, Francesc, notari, sobrecollidor del General a la part de llevant, 303, 916, 1452,
1455, 1458.
EXARC, Miquel, sobrecollidor del General a la
part de llevant, 916, 918.
Extremadura, capità general d’, 349. -Tropes
d’, 447, 1685.
F
FABES, Pere, corredor públic de Puigcerdà,
1722.
FABRA, Nicolau, cirurgià i tauler de la Seu
d’Urgell, 463, 916, 919.
FÀBREGA, Isidre, sastre i ciutadà de Tortosa,
589.
FÀBREGA, Jaume, notari, 1382.
FÀBREGA, Jaume, pagès de la Seu d’Urgell,
1491.

FÀBREGA, Jeroni, ciutadà de Girona, 1553.
FÀBREGA, Joan, de Barcelona, del braç reial,
1725, 1739.
FABREGAT, Llorenç, pagès de Barcelona,
1878.
FABREGAT, Rafael, prohom en cap de la confraria de manyans de Barcelona, 1087.
FÀBREGUES, Felip, negociant i ciutadà de
Barcelona, 1395.
FÀBREGUES, Felip, tauler de Lleida, 922.
FÀBREGUES, Francesc, abaixador de Barcelona, 1008.
FÀBREGUES, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona i Girona, del braç reial, 914, 1669.
FÀBREGUES, Gabriel, doctor en medicina de
Lleida, del braç reial, 1105, 1579, 1582,
1594, 1600, 1752.
FÀBREGUES, Joan Domènec, adroguer,
arrendatari de les bolles foranes, 968.
FÀBREGUES, Magdalena, 1698.
FÀBREGUES, Magdalena, monja de Santa
Clara de Barcelona, 1598.
FÀBREGUES, Salvador, botiguer de Blanes,
753.
FÀBREGUES, Teodora, vídua de Barcelona,
644.
FÀBREGUES I QUINTANA, Magdalena, 1699.
FABRES, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1663, 1666.
FABRES, Miquel, prevere beneficiat a Sabadell,
1764.
FAGA, Francesc, cordoner de Girona, 1755.
FAGES, Francesc, de la casa del bisbe de Girona, 1773.
FALCÓ, Jaume, notari públic de Castelló
d’Empúries, 1721.
FALCÓ, Maria, 1697.
FALCÓ, Marina, sots-priora de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
FALCÓ, Paula, monja del monestir de Jonqueres de Barcelona, 1712, 1875, 1876.
FALCÓ, Ramon, prevere beneficiat a Castelló d’Empúries, subdelegat apostòlic, 870,
971.
FALGUERA, Anna, 1702.
FALGUERA, ... de, doctor en drets, advocat de
Barcelona, 1252.
FALGUERA, Francesc, conseller en cap de Barcelona, 320.
FALGUERA, Francesc de, donzell domiciliat a
Barcelona, 1132, 1133, 1753, 1754.
FALGUERA, Jaume, major, ciutadà honrat de
Barcelona, 57, 58, 306, 1657, 1753, 1754.
FALGUERA, Jaume, menor, cavaller, del braç
militar, 512, 1132, 1133, 1525, 1527,
1528, 1533, 1534, 1535, 1664, 1864.
FALGUERES, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 25.
FALGUERES, Francesc, notari públic de Barcelona, escrivà major de la visita, 2, 5, 6, 518,
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527, 756, 946, 953, 967, 968, 1597, 1598,
1745, 1746, 1747.
FALGUERES, Francesc Anton, escrivà de Barcelona, 1745.
FALS, Francesc, adroguer i corredor d’orella de
Barcelona, 219, 220.
Falset (Priorat), companyia d’infanteria de,
1620, 1640. -Taula de, 1365, 1368, 1370,
1373, 1503, 1504, 1564, 1565.
FALVET, Joan, porter reial, 947, 949.
FAMADA, Bernat, notari públic de Barcelona,
617, 1393.
FAMADES, Francesc, frare i provincial mercedari, 936, 938.
FAMADES, Isidre, notari públic de Barcelona,
46, 1380, 1484, 1554, 1855.
FAMADES I MORELL, Dídac, escrivà de Barcelon, 1771.
FANIÓ, Joan, prevere de Sabadell, 1764.
FARGUES, Francesc, mercader i ciutadà de
Manresa, diputat local d’aquesta ciutat, 383,
1466.
FARGUES, Joan, prevere beneficiat a la Selva
del Camp, 1546.
FARNERS, ... de, advocat fiscal del General, 52,
53, 1386.
FARNERS, Llorenç de, domiciliat a Barcelona,
del braç militar, 1576.
FARRÉS, Llorenç, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 1454, 1457.
Fatarella, la (Terra Alta), taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1504, 1565.
FATJÓ, Agustí, doctor en medicina domiciliat a
Barcelona, 37, 47, 60, 69, 216, 744, 745,
749, 750, 870, 877, 879, 888, 893, 910,
987, 1032, 1053, 1060, 1215, 1304, 1589,
1590, 1592, 1833, 1834.
FAU, Francesc, doctor en filosofia resident a
Barcelona, 1781.
FAURA, Joan, 640.
FEBRER, Joan Pere, notari, 1113.
FEBRER, Josep, doctor en drets i ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 1301, 1302,
1439.
FEIXES, Magí, 307.
FEIXES, Joan, sabater de Lleida, 1085.
FELICIANI, Francisco Maria, genovès, 304.
FELIP I DE CATALUNYA, 91, 93, 1189,
1802, 1809.
FELIP II DE CATALUNYA, 568, 615, 1431,
1820.
FELIP III DE CATALUNYA, 18, 30, 52, 136,
207, 459, 462, 562, 606, 684, 906, 919,
1029, 1076, 1333, 1382, 1404, 1431,
1819, 1820, 1827.
FELIP IV DE CATALUNYA, 1245, 1246.
1249, 1265, 1267, 1270, 1273, 1280,
1281, 1283, 1285, 1292, 1293, 1304,
1308, 1311, 1322, 1345, 1346, 1792,
1793, 1800, 1803, 1810, 1816, 1818,

1819, 1823, 1831, 1849, 1850, 1851,
1862, 1863, 1864.
FELIU, Ambròs, doctor en drets, assessor de la
diputació local de Tremp i Pallars, 1048,
1492, 1726.
FELIU, Antoni Pau, sastre del General, 519,
948.
FELIU, Jeroni, jove, de Caçà de la Selva, 1688.
FELIU, Manuel, doctor en drets i jutge, 1289.
FELIU, Salvador, mercader, 616, 617.
FELIU DE LA PENYA, Francesc, del consell
de Mataró, 1766.
FELIU I ROVIRACOLL, Jacint, cònsol de
Sant Pere de Vilamajor, 1686.
FENES, Pere, ciutadà de la Seu d’Urgell, 1491.
FENLLENGA, Joan Simó, prevere i doctor en
drets, verguer general del bisbe d’Urgell, 1732.
FERNÁNDEZ, Juan, bandit, 598, 602.
FERNÁNDEZ DE GUEVARA, Francisco, extremeny, forçat de galeres, 449.
FERRAN I DE CATALUNYA, 89, 1171,
1266, 1793, 1794.
FERRAN II DE CATALUNYA, 89, 90, 93, 94,
96, 99, 101, 122, 388, 452, 664, 816, 858,
1294, 1416, 1430, 1433.
FERRAN, Anton, 1698, 1704.
FERRAN, Caterina, 1697.
FERRAN, Damià, corredor jurat de Tàrrega,
1720.
FERRAN, Felip, domiciliat a Barcelona, del
braç militar, 698, 1230, 1415.
FERRAN, Fèlix, 1702.
FERRAN, Isidre, síndic de les Borges del
Camp, 1149.
FERRAN, Joan, escrivà de Puigcerdà, 1722.
FERRAN, Joan, tauler de Tossa, 158, 1112,
1113, 1115, 1744.
FERRAN, Josep, doctor, 1531.
FERRAN, Josep, notari públic de Barcelona,
sobrecollidor del General a la part de llevant,
28, 126, 351, 612, 613, 687, 692, 693, 736,
737, 883, 884.
FERRAN, Manuel, soldat del tèrcio del General, 216.
FERRAN, Miquel, sots-batlle de Barcelona, 22,
23, 1362, 1363.
FERRAN, Rafael, tauler de Puigcerdà, 917,
923, 924, 1099, 1742.
FERRAN I SACIRERA, Felip, domiciliat a Barcelona, 1760.
FERRAN I SACIRERA, Josep, frare santjoanista, 358, 1839.
FERRÀS, Lluís, de la casa de Josep Melic, 1483.
FERRER, Amadeu, fill d’Antoni Ferrer, canonge de la Seu de Girona, 1557.
FERRER, Andreu, escrivà de Vic, 1736.
FERRER, Antoni, mercader d’Arenys de Mar,
1556.
FERRER, Baltassar, ciutadà honrat de Barcelona, 1382.
1937

FERRER, Baltassar, fill de Marc Antoni Ferrer,
de la vegueria de Girona, del braç reial,
1441, 1526, 1533, 1556, 1557, 1680,
1897.
FERRER, Bernat, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
FERRER, Bernat, diputat reial, 45, 1204.
FERRER, Fèlix, fill de Marc Antoni Ferrer, ciutadà honrat de Barcelona i Girona, del braç
reial, 160, 265, 509, 510, 571, 1441, 1551,
1554, 1555, 1556.
FERRER, Fèlix Albert, fill de Fèlix Ferrer, ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 265,
520, 547, 558, 564, 567, 568, 571, 572,
575, 576, 1441, 1551, 1554, 1555, 1556,
1578.
FERRER, Francesc, canonge de la Seu de Lleida, oïdor eclesiàstic, 1724.
FERRER, Francesc, capità de la companyia
d’infanteria de Montbrió del Camp, 1641.
FERRER, Francesc, escrivà de Lleida, 1721.
FERRER, Francesc, fill d’Antoni Ferrer, i canonge de la Seu de Girona, 1557.
FERRER, Francesc, soldat del tèrcio del General, 147, 174, 179.
FERRER, Francesc, teixidor de Camprodon,
1530.
FERRER, Gaietà, canonge de la Seu de Girona,
1774.
FERRER, Jeroni de, de la vegueria de Cervera,
del braç reial, 1410.
FERRER, Jeroni, teixidor i ciutadà de Barcelona, 960.
FERRER, Joan, ventilador i ciutadà de Barcelona, 1854.
FERRER, Joan Pau, manyà de Barcelona, 730,
1323.
FERRER, Joana, muller d’Antoni Ferrer, 1556.
FERRER, Josep de, 71, 89, 91, 1126.
FERRER, Josep, fill d’Antoni Ferrer, i mercader
i ciutadà de Girona, del braç reial, 1557,
1680, 1897.
FERRER, Josep, notari, escrivà ordinari de l’escrivania major del General, 36, 51, 54, 917,
1380, 1382.
FERRER, Josep, perxer, verguer del General,
926, 931.
FERRER, Juan José, de Terol, condemnat a galeres, 449.
FERRER, Lluís, porter de la visita, 1745.
FERRER, Marc Antoni, fill d’Antoni Ferrer,
ciutadà honrat de Girona domiciliat a Arenys
de Mar, 571, 1551, 1552, 1553, 1554,
1555, 1556, 1557.
FERRER, Maria, 1332.
FERRER, Maria, donzella, filla de Marc Antoni
Ferrer, 1557.
FERRER, Maria, vídua de Mataró, 964.
FERRER, Mateu, pagès i paer de Lleida, 939.
FERRER, Miquel, tauler de Martorell, 1089.

FERRER, Nicolau, guarda ordinària de la bolla
del General, 173.
FERRER, Pau, 1132.
FERRER, Pau, esparter de Barcelona, 1405.
FERRER, Pau, degà i canonge de la Seu de Lleida, 1009, 1715, 1742.
FERRER, Pere, calceter i jurat de Girona, 1552.
FERRER, Pere, velluter i ciutadà de Barcelona,
arrendatari dels drets del General, 1339,
1340, 1341, 1342.
FERRER, Pere Màrtir, botiguer de Vila-rodona, 364.
FERRER, Pere Pau, mestre de cases del General, 1056.
FERRER, Sebastià, canonge de la Seu d’Urgell,
del braç eclesiàstic, 1578, 1580, 1582,
1583.
FERRER DE GUALBES, Francesc, donzell,
1125, 1127.
FERRER DE GUALBES, Joan, donzell, 1134,
1332, 1695, 1697, 1698, 1699.
FERRER DE SAVASSONA I VILA, Jeroni, de
la vegueria de Lleida, del braç militar, 1381,
1389, 1662, 1663, 1666, 1670, 1671.
FERRER I BRET, Estefania, 407, 1470, 1702,
1703, 1705, 1706.
FERRER I D’AGUILANIU, Francesc, batxiller
en decrets de Lleida, 1085.
FERRER I DE LLUPIÀ, Jeroni, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 1392.
FERRER I DESGÜELL, Francesc de, paborde
major i prior de Sant Cugat del Vallès, ajudant de regent els comptes del General, del
braç eclesiàstic, 22, 23, 173, 212, 342, 351,
486, 492, 662, 719, 721, 722, 1362, 1362,
1363, 1380, 1580.
FERRER I HUMBERT, Caterina, muller de
Marc Antoni Ferrer, 1556, 1557.
FERRER I PAGÈS, Maria Àngela, 1695.
FERRER I RUFET, Estefania, 95.
FERRER I TRESSERRES, Gaietà de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1663.
FERRER I TRESSERRES, Ignasi de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1663,
1666.
FERRER I VINYALS, Jeroni de, doctor en
drets i cavaller domiciliat a Barcelona, consultor del General, 44, 45, 75, 78, 80, 86,
167, 168, 169, 522, 557, 1480, 1578,
1582, 1584.
FERRERES, Fèlix, botiguer de la Seu d’Urgell,
1574.
FERRERES, Segimon, 1700.
FERRERES, Segimon, canonge de la Seu de
Vic, 56, 58.
FERRERIC, Pere, canonge i arxiver de Santa
Anna de Barcelona, 1166, 1765.
FERRIOL, Altília, 1703.
FERRIOL, Josep, àlias Jepot, cap de miquelets,
602.
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FERRO, Antoni, pagès de Tossa de Mar, 1511,
1571.
FERRO, Jeroni, sergent, 849, 850.
FERRUSSOLA, Eudald, negociant d’Olot,
1490.
FERRUSSOLA, Jaume, doctor en drets d’Olot,
1519, 1572.
FERRUSSOLA, Josep, botiguer d’Olot, 1489,
1490, 1494, 1497.
FERRUSSOLA, Pere Pau, adroguer d’Olot,
1521, 1522.
FEU, Anton, traginer de Vic, 417.
FEU, Fortià, estudiant resident a Barcelona, de
la casa de Rafael de Nadal, 1217, 1250.
FEU, Pau de, cavaller domiciliat a Barcelona,
ajudant del mestre racional, del braç militar,
272, 910, 1381, 1389, 1447, 1498, 1591,
1592, 1594, 1600, 1607, 1624, 1664,
1694, 1746, 1748.
FEU, Tomàs, doctor en drets de la Seu d’Urgell, jutge i assessor del vescomtat de Castellbò, 1076, 1077, 1078, 1079.
FEXEO DE VILLALOBOS, Juan, general de
l’orde del Carme, 505.
FIESCO, Juan Francisco, factor general de les
galeres d’Espanya, 1404.
Figueres (Alt Empordà), bolla de, 353, 454,
457, 472, 473, 856, 857, 859, 860, 902,
905, 1497, 1499, 1574, 1893. -Col.lecta
de, 692, 693, 727, 728, 958, 1501, 1561,
1562, 1567, 1568, 1570, 1572. -Taula de,
1364, 1367, 1369, 1370, 1501, 1504,
1562, 1564.
FIGUERES, Onofre, doctor en medicina, del
braç reial, 914, 935, 1770, 1779, 1852,
1862.
FIGUERES, Pere, masover, 881.
FIGUERÓ, Jacint, doctor en teologia, prevere
beneficiat a la Seu de Barcelona, guarda ordinària del General en aquesta ciutat, 313,
317, 418, 512, 936, 950, 1474.
FIGUERÓ, Rafael, ciutadà de Barcelona, estamper del General, 2, 280, 519, 948, 1065,
1074, 1142, 1186, 1316, 1320, 1325,
1338, 1341, 1343, 1360, 1408, 1837,
1838, 1843.
FIGUEROLA, Francesc, teixidor de lli de la
Selva del Camp, 1150.
FIGUEROLA, Magí, doctor d’Olot, 1521,
1522.
FIGUEROLA, Martí, doctor en drets de Barcelona, assessor del lloctinent, del braç reial,
1447, 1769, 1770, 1778, 1779.
FILBAR, Jacint, llaurador de Sant Pere de Vilamajor, 1686.
FILLOL, Josep, de València, 1821.
FINC, Alfons, frare del monestir de Bonsuccés
de Barcelona, 1165, 1765.
FINESTRES, Jaume, doctor, 513.
FINESTRES, Magí Roc, 71, 89, 91.

FINESTRES, Pere Joan, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 120, 1378,
1455.
FINESTRES, Roc, ciutadà honrat i batlle de
Barcelona, 1050.
FIORENTINO, Josep, remer de les galeres de
Sicília, 560.
FIRETÓ, Simó, canonge de la Seu de Solsona,
1737.
FIRMAT, Anton, capità d’una de les companyies d’infanteria de la Conca de Tremp,
1640.
FIRMAT, Epifani, doctor, del braç reial, 722,
934.
FIRMAT, Pere, doctor en drets i jutge, 269,
374, 1450.
FITER, Joan, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, 1878.
FITER, Simó, doctor en decrets i prevere, vicari
general del bisbe de Barcelona, 266, 276,
277, 278.
FITOR I ROURE, Baltassar, doctor, ajudant
d’advocat fiscal de la visita, del braç reial,
278, 518.
FIVALLER, Carles, de la vegueria de Vic, del
braç militar, 1410, 1526, 1533.
FIVALLER I POL, Carles, 1754.
FIVALLER I TERRÉ, Carles, 1212, 1213, 1781.
FIVALLER I TORRES, Carles, domiciliat a Barcelona, 1768.
FIVALLER I TORRES, Gertrudis de, 1754.
Flandes, 791, 868, 1246, 1794. -Tropes de,
1688.
FLAVIÀ, Josep, prevere beneficiat a la Selva del
Camp, 1546.
FLEQUER, Francesc, alferes del tèrcio del General, 333, 450.
Flix (Ribera d’Ebre), fortificacions de, 349.
-Taula de, 1366, 1368, 1370, 1371, 1503,
1504, 1563, 1565.
FLIX, Manuel, doctor en drets i advocat fiscal, 353, 1296, 1302, 1808, 1817, 1825,
1826.
FLOQUER, Fèlix, alferes reformat del tèrcio
del General, 687.
FLORIDA, marquès de la, general d’artilleria,
849, 850, 887, 1016.
FLORIT, Francesc, doctor, 1817.
FLUVIÀ, Jacint, doctor en drets d’Olot, 1490.
Fogars de Tordera (Selva), 519.
FOGUERES, Brotona, d’Arenys de Mar, 644.
FOGUERES, Domènec, doctor en decrets i canonge de la Seu de Barcelona, vicari general
del seu capítol, 772, 926, 952, 953, 1174,
1184, 1229, 1230, 1360, 1528, 1663.
FOIX, Andreu, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, 405, 704, 756, 1180, 1321,
1528, 1663, 1666, 1877, 1878.
FOIX, Maria Àngela, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
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FOIX, Rafaela, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
Foixà (Baix Empordà), 416. -Taula de, 1501,
1562.
FOIXÀ, Bernat de, 1699.
FOIXÀ, Lluís de, de la vegueria de Tarragona,
del braç militar, 1410, 1445, 1594.
FOIXÀ I DE BOIXADORS, Bernat de, de la
vegueria de Girona, del braç militar, 1543,
1596.
FOLC, Francesc, cirurgià de Barcelona, 126,
163.
FOLC, Francesc, notari i secretari del capítol de
Tarragona, 1840.
FOLCRÀ, Pau, batlle de Llançà, 1033.
FOLCRÀS, Agustí, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1591, 1592.
FOLLÓS, Ramon, perxer de Barcelona, 755,
756.
FOLQUER, Felip, alferes del tèrcio del General, 412.
FONOLLERES, Joan, pagès de Llagostera,
1689.
FONQUERNA, Joan, de Torroella de Montgrí, 401.
FONT, Andreu, cirurgià major del tèrcio del
General, 332.
FONT, Antoni, soldat del tèrcio del General,
159.
FONT, Francesc, mercader i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1301, 1302, 1770.
FONT, Francesc, paraire de draps de llana i ciutadà de Barcelona, 390, 800, 801.
FONT, Jaume, escultor i ciutadà de Barcelona,
1398.
FONT, Joan, 640.
FONT, Joan, patró de barca de Blanes, 1746.
FONT, Joan Pau, prohom de la confraria de sastres de Barcelona, 95.
FONT, Llorenç de, donzell, jurat de Girona,
1552, 1553.
FONT, Llorenç, vidrier del General, 2.
FONT, Narcís de, canonge de la Seu de Girona,
1774.
FONT, Pau, arrendatari dels drets del General,
1708.
FONT, Pere, receptor del General a Puigcerdà,
917.
FONT, Ramon, paraire de Barcelona, 29.
FONT I CLIMENT, Joan, ciutadà de Barcelona, 1334, 1853.
FONT I LLOBREGAT, Josep de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1663.
FONT I LLORENÇ, Josep, mercader i ciutadà
de Girona, 1552.
FONTANA, Jaume, doctor en medicina, del
braç reial, 13, 38, 54, 62, 309, 313, 314,
316, 317, 886, 908, 964, 987, 1029, 1065,
1093, 1122, 1166, 1198, 1212, 1267,
1453.

FONTANA, Josep, notari públic de Barcelona,
883, 1554.
FONTANA, Josep Francesc, escrivà de Barcelona, ajudant primer del racional del General,
1250, 1292, 1324, 1585, 1817, 1842.
FONTANA, Lluís, doctor, veedor dels tèrcios,
495, 1507.
FONTANA, Lluís, notari públic de Barcelona,
escrivà major de la visita, 45, 59, 60, 144,
268, 313, 321, 323, 418, 449, 518, 527,
581, 583, 694, 968, 994, 1136, 1157,
1165, 1250, 1292, 1324, 1361, 1379,
1388, 1397, 1449, 1453, 1455, 1475,
1483, 1546, 1554, 1585, 1734, 1758,
1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1787,
1818, 1842, 1856, 1898, 1899.
FONTANA, Ramon, doctor en medicina de
Barcelona, 1576.
FONTANALS DE LES CASES, Jaume, veí del
Pla del Penedès, 362.
FONTANALS DE LES CLOTES, Antoni, jurat de Sant Martí Sarroca, 364.
FONTANELLA, Francesc, 1204.
FONTANELLA, Joan Pere, jurista, 180, 564.
FONTANELLA, Josep, 1702.
FONTANELLA, Pere Joan, doctor, 1204.
FONTANELLES, Josep, capità de la companyia d’infanteria de Sarral i Rocafort, 1641.
FONTANER, Honorat, de Perpinyà, del braç
reial, 1544, 1680.
FONTANER I MARTELL, Josep, prevere beneficiat a Santa Maria del Mar de Barcelona,
1130, 1131.
FONTANET, Pere Pau, escrivà de Barcelona,
1480.
FONTANET I MARTÍ, Ignasi, tauler de Tarragona, 916, 919.
FONTANILLES, ..., jurat de Bonastre, 362.
FONTANILLES, Josep, ajudant de veedor del
tèrcio del General, 848.
FONTCOBERTA, Bonaventura, escrivà de
Barcelona, 1760.
FONTCOBERTA, Joan, notari públic de Barcelona, 1763.
FONTDEVILA, Jeroni, doctor en drets de Girona, del braç reial, 160, 514, 531, 834, 991,
1447, 1544, 1579, 1582.
FONTLLONGA, Francesc, doctor en medicina
domiciliat a Barcelona, síndic del General,
del braç reial, 378, 818, 846, 847, 877,
1282, 1473, 1478, 1579, 1582.
FONTS, Salvador, síndic de Puigdelfí, 1149.
FORASTER, Ramon, capità de la companyia
d’infanteria de la vegueria de Lleida, 1640.
FORCADELL, Josep, tauler d’Amposta, 1744.
FORÈS, Antoni, mestre de cases de Tarragona,
1168.
FORÈS, Bernat, notari públic de Barcelona,
ajudant tercer de l’escrivania major del General, 736, 737, 780, 800, 801, 847, 913,
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943, 985, 999, 1000, 1001, 1002, 1052,
1088, 1098, 1148, 1308, 1319, 1361,
1508, 1561, 1566, 1572, 1664, 1668,
1706, 1709, 1726, 1759, 1760, 1833,
1834, 1835, 1836, 1899.
FORÈS, Pere, notari públic de Barcelona,
1839.
FORÈS I CORTELL, Josep, notari públic de
Barcelona, 408, 532, 1362, 1362, 1363,
1474, 1580, 1664.
FORMANTÍ, Joan, sastre, 417.
FORMAT, Pere, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 152, 153,
214, 221.
FORN I VALLS, Francesc, capità de la companyia d’infanteria de Sanaüja, 1641.
FORNAGUERA, Aleix, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, escrivà extraordinari del
General, 57, 68, 78, 85, 106, 113, 115, 117,
118, 119, 125, 127, 128, 129, 130, 132,
143, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 165,
179, 181, 188, 200, 205, 258, 317, 370,
376, 381, 390, 395, 404, 407, 412, 417,
422, 449, 459, 470, 485, 489, 512, 659,
660, 735, 753, 780, 852, 892, 918, 934,
941, 964, 995, 1071, 1110, 1132, 1135,
1145, 1284, 1286, 1361, 1664, 1667,
1668, 1674, 1676, 1684, 1710, 1759,
1771, 1790, 1817, 1835, 1852, 1862.
FORNAGUERA, Bonaventura, argenter de
Barcelona, 912.
FORNAGUERA, Josep, doctor en drets, escrivà extraordinari del General, 8597, 1000,
1001, 1002, 1664, 1710.
FORNAGUERA, Josep, estudiant de lleis, 214,
221.
FORNAGUERA, Josep, professor de lleis resident a Barcelona, 156, 157.
FORNAGUERA I ALÒS, Francesc, doctor en
drets de Barcelona, del braç reial, 1852,
1862.
FORNAGUERA I ALÒS, Josep, doctor en
drets de Barcelona, del braç reial, 1852.
FORNELLS, Francesc, doctor en medicina de
Barcelona, del braç reial, 478, 479, 486,
488, 491, 1269, 1314, 1338, 1339, 1454,
1457, 1529.
FORNELLS, Jeroni, alferes del tèrcio del General, 242.
FORNELLS, Pelegrí, pare president del monestir de Bonsuccés de Barcelona, 1129, 1130.
FORNÉS, ..., escrivà, 141.
FORNÉS, Bernat, doctor de Barcelona, del
braç reial, 1526, 1534, 1576.
FORNÉS, Bernat, guarda del General, 173.
FORNÉS, Eufèmia, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
FORNÉS, Jaume, doctor en medicina, 1145.
FORNÉS, Josep, doctor en medicina, del braç
reial, 147, 724, 749, 750, 871, 877, 893,

911, 966, 1065, 1225, 1280, 1316, 1340,
1579, 1582, 1595, 1664, 1770.
FORNS, Francesc, botiguer de Cervera, arrendatari de la seva bolla, 297, 1574.
FORT, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1447, 1680, 1897.
FORT, Gabriel, capità de la companyia d’infanteria d’Alforja, 1149, 1150, 1641.
FORTS, Jacint, escrivà de Vic, 1468, 1515,
1857.
FORTUNY, Francesc, capità del tèrcio del General, 824.
FORTUNY, Joaquim de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1410.
FORTUNY, Pere, tauler de Tortosa, 917.
FRAGA, Anastasi, de Lleida, del braç reial,
1579, 1726, 1852.
FRAGA, Josep, capità de la companyia d’infanteria de Torà, 1640.
França, 35, 73, 121, 137, 199, 225, 226, 235,
314, 318, 477, 493, 619, 621, 664, 816,
819, 841, 842, 843, 844, 845, 850, 863,
864, 865, 868, 884, 886, 901, 902, 904,
976, 977, 979, 980, 1055, 1161, 1162,
1188, 1205, 1207, 1245, 1246, 1614, 1656,
1657, 1661, 1818. -Cònsol de, 1188.
-Exèrcit de, 12, 59, 73, 112, 133, 135, 136,
138, 142, 171, 175, 180, 189, 191, 196,
197, 223, 224, 226, 352, 414, 415, 422,
429, 444, 448, 472, 475, 476, 489, 624,
634, 636, 648, 692, 752, 760, 761, 762,
763, 769, 772, 773, 779, 781, 787, 792,
793, 796, 798, 799, 802, 803, 804, 819,
820, 821, 822, 830, 837, 838, 850, 852,
872, 873, 890, 986, 1014, 1015, 1016,
1017, 1018, 1019, 1029, 1076, 1375, 1377,
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492,
1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1561, 1566, 1567, 1570, 1571, 1572, 1604,
1606, 1607, 1615, 1616, 1617, 1621, 1622,
1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629,
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644,
1646, 1647, 1655, 1656, 1687, 1711. -Intendent de, 888, 889, 1506. -Mercaderies
de, 788, 799, 1170, 1171, 1204, 1207,
1209, 1214, 1608. -Miquelets de, 872,
1520, 1522, 1572. -Presoners de, 215, 335,
402, 519, 610, 670, 837, 872, 885, 890,
1428, 1429. -Rei de, 618. -Vaixells de, 189,
191, 192, 193, 195, 196, 198, 201, 208,
217, 222, 237, 238, 340, 345, 352, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 368, 416, 421,
422, 429, 430, 553, 681, 688, 760, 885,
910, 1072, 1193, 1339, 1426, 1427, 1606,
1615, 1626, 1631.
FRANCESC, Joan, mestre de cases de Sabadell,
811.
Franciac (Selva), 1691.
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FRANCOLÍ, Jaume, receptor del General a Girona, 917, 923.
FRANCOLÍ, Josep, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1410.
FRANCOLÍ I TORALLA, Jaume de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 749, 750,
1548, 1596, 1597, 1679, 1852, 1862.
FRANCOLÍ I TORALLA, Josep de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1331,
1586, 1850.
FRANQUES, Pere, del consell de Mataró,
1766.
FRANQUESA, Baltassar, pagès de Pujalt, 1854.
FRECOMIL Y FRECHILLA, Luis, capità de
cavalleria, 379, 1466.
FREIXA, Francesc, corder de Torredembarra,
1678.
Freixe (Anoia), 363, 364, 365, 368.
FREIXES, Gabriel, notari, 362.
FRIGILIANA, comte de, 1231, 1247, 1248,
1249, 1819.
FRIGOLA, Josep, de Caçà de la Selva, 1688.
FRIGOLA I FOLCRÀ, Narcís, de Girona, del
braç reial, 1454, 1578, 1579, 1581, 1582.
FUENSALIDA, comte de, 175, 176.
Fuenterrabía (Castella), 1029.
FUMAT, Pere, vegeu FORMAT, Pere.
FUNER, Joan Baptista, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 1405.
FUNES, Josep de, de la casa del bisbe de Lleida,
1469.
FUSTER, ..., capità, 362, 366.
FUSTER, ..., escrivà, 141.
FUSTER, Genís, adroguer de Torroella de
Montgrí, 1494.
FUSTER, Jacint, procurador fiscal de la diputació local de la Seu d’Urgell, 1721.
FUSTER, Marià, fuster i ciutadà de Barcelona,
1878.
FUSTER, Miquel, doctor en drets, 657, 665,
677.
FUSTER, Nicolau, llaurador de Torroella de
Montgrí, 401.
FUSTER, Pau, doctor en medicina de Barcelona, del braç reial, 1479, 1525, 1533.
G
GABRIEL, Joan, de Tortosa, del braç reial,
1680, 1769, 1770, 1771, 1778, 1779.
GABRIEL, Joan, escrivà extraordinari de l’escrivania major del General, 915.
GACHAPAY Y VERA, Gerónimo de, pagador
general de l’exèrcit de Catalunya, 1782.
GAIÀ, Ramon, doctor, del braç reial, 1410.
GALAN, Joan, mestre de casesde Tarragona,
1168.
GALCERAN, Esteve, notari i escrivà de manament reial, 968, 1005, 1687.

GALCERAN, Joan, ferrer de Camprodon,
1722.
GALÍ, Bonaventura, fill de Jeroni Galí, notari
públic de Barcelona, 1172, 1771.
GALÍ, Jeroni, notari públic i ciutadà de Barcelona, 1172, 1395.
GALÍ, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, 1250, 1787.
GALÍ, Josep, prevere beneficiat a Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1405, 1407.
GALÍ, Miquel, notari, escrivà del consell de Girona, 1552, 1554.
GALÍ I SALVANY, Josep, escrivà de Barcelona,
1453.
Galícia, governador de, 349.
GALLART, Pere Pau, corredor de coll, trompeta del General, 395.
GALLART, Simó, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 514, 576, 1343, 1529, 1580,
1584, 1858.
GALLART I PASTOR, Francesc, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, assessor
del General, del braç reial, 297, 926, 955,
1191, 1283, 1287, 1289, 1293, 1294, 1302,
1315, 1318, 1331, 1342, 1345, 1351, 1353,
1357, 1359, 1410, 1439, 1808, 1813, 1825,
1835, 1840, 1855, 1860, 1873, 1874.
GALLO, Hipólito, antic capità de la galera Patrona de Gènova, 1828.
GAMIL, Anna, 1695.
GAMIS, Francesc, 1895.
Gandesa (Terra Alta), companyia d’infanteria
de, 1622, 1640. -Taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1503, 1504, 1563, 1565.
GANDOLBEU, Joan, prevere beneficiat a la
Selva del Camp, 1546.
GANDOLFO, Antonio, sergent major de
Rialp, 160.
GARANDIA, Bartomeu, llaurador de Torroella
de Montgrí, 400, 401.
GARBA, Marià, sagristà i canonge de la Seu de
Manresa, 1466.
GARCÉS, Bonifaci, prevere, diputat local de
Tremp, 1610.
Garcia (Ribera d’Ebre), companyia d’infanteria de, 1640. -Taula de, 1366, 1368, 1370,
1371, 1503, 1504, 1564, 1565.
GARCIA, Gaspar, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1381.
GARCIA, Jeroni, mercader i ciutadà de Tortosa, 725.
GARCÍA, Martín, criat, 162.
GARCÍA, Pedro, soldat de cavalleria, 1466.
GARÉS, Joan, notari, sots-veguer de Tortosa,
587, 589.
GARÍ, Narcís, fuster i ciutadà de Vic, 1170,
1766, 1767, 1768, 1844, 1857.
GARRABOU, Teodor, 1697.
GARRELL, Miquel, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 321, 430, 431.
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GARRETA, Joan, pellisser, 968.
Garriga, la (Vallès Oriental), 319, 590.
GARRIGA, Agustí, captiu de galeres, 379.
GARRIGA, Antoni, escrivà del terme de Llagostera, 1690.
GARRIGA, Francesc, especier de Perpinyà,
1734.
GARRIGA, Jaume, de la Garriga, tingut per rebel, 50.
GARRIGA, Lluís, doctor en drets i advocat de
pobres, 892.
GARRIGA, Pau, espardenyer d’Almenar, 1100,
1101, 1742.
GARRÓS, Pau, verguer dels consellers de Tarragona, 95, 110.
GASC, Jaume, argenter i ciutadà de Girona,
1552.
GASCÓ, Miquel, mestre de camp de la infanteria espanyola, 840, 841, 845.
Gaserans (Selva), 577.
GASPAR, Agustí, tauler de la Seu d’Urgell,
131, 463.
GASSET, Josep, de la casa de Josep Melic,
1483.
GASSET, Pere, negociant i botiguer de la Seu
d’Urgell, 1077, 1078, 1491.
GASSIA, Jacint, de la vegueria de Montblanc,
del braç militar, 1472, 1476.
GASSIA, Jeroni, de la vegueria de Lleida, del
braç militar, 1662, 1664, 1666, 1667.
GASSIA, Josep, col.lector de las taules foranes
de Tortosa, 917, 920.
GASSIA I GRAU, Jeroni de, donzell, receptor
dels fraus de Tortosa, 842, 846, 870, 916,
920, 1656, 1658, 1670.
GASSIA I GRAU, Josep, de la vegueria de Tortosa, del braç militar, 1851, 1853, 1862.
GASSOL, Bonaventura, síndic de Valls, 1149.
GASSOL, Francesc, mestre de cases de Lleida,
1027, 1084, 1085.
GASSOLS, Isidre, veler de Barcelona, 1362.
GASSULL, Cosma Miquel, notari públic de
Santa Pau, 1255.
GASSULL, Josep, clergue beneficiat a Bustins,
1255.
GASTAÑAGA, marquès de, lloctinent del Principat, 445, 450, 451, 453, 455, 456, 461,
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 475,
487, 488, 489, 491, 492, 494, 497, 498,
499, 507, 508, 511, 517, 519, 551, 554,
555, 561, 562, 577, 578, 590, 601, 603,
605, 608, 609, 611, 619, 620, 625, 626,
632, 633, 635, 637, 638, 640, 641, 643,
644, 646, 647, 649, 651, 652, 662, 667,
668, 669, 670, 708, 709, 733, 1082, 1509,
1532, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540,
1541, 1542, 1544, 1577, 1578, 1581,
1582, 1583, 1584.
GASTÓN, José, aragonès condemnat a galeres,
700.

GATELL, Francesc, sastre de Lleida, guarda del
portal del Sant Esperit d’aquesta ciutat, 408,
1474.
GATELL, Joan, pagès de la Selva del Camp,
1546.
GATILLEPA, Gaspar, mercader, receptor de la
bolla de Barcelona, 173, 528, 577, 578,
599, 600, 616, 617, 901, 904, 905, 1382,
1390, 1558, 1559, 1560.
Gavà (Baix Llobregat), 31.
GAVALDÀ, Josep, doctor en medicina de
Reus, 838, 877.
GAVARRÓ, Macià, pagès de Cervera, 1784,
1785.
GAVARRÓ I SERRA, Vicenç, notari públic de
Barcelona, 506, 1382, 1401, 1466, 1531,
1763, 1856.
GAVÀS, Aleix, prevere beneficiat a Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, capellà major del
tèrcio del General, 470, 496.
GÀVER I DE FLUVIÀ, Bernat, del braç militar, 189, 592, 593.
GELABERT, Francesc, botiguer de Figueres,
1572.
GELABERT, Francesc, passamaner i ciutadà de
Barcelona, 991.
GELABERT, Francesc, tauler de Lleida, 922.
GELABERT, Isabel de, 471, 949, 955.
GELABERT, Josep, algutzir reial, 1363.
GELABERT, Llorenç, escrivà de Girona, 954.
GELABERT, Llorenç, mercader de Figueres,
1452.
GELABERT, Martí, impressor de Barcelona,
1315, 1316, 1325, 1326, 1838, 1843.
GELABERT I RABASSA, Pau, prevere beneficiat a Sant Pere de les Puelles de Barcelona,
1405, 1407.
GELABERT I SENTMENAT, Isabel de, 1072.
GELAMBÍ, Sebastià, notari públic de Tarragona, 27, 1374.
Gelida (Alt Penedès), 364, 368.
GELSEN, Llàtzer, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1594, 1599, 1603.
GEMMIR I LLEONART, Francesc, del consell
de Mataró, 1766.
GENÇANA, Felip, tauler de la Seu d’Urgell,
920.
GENÇANA, Joan, agent del General a Madrid,
791, 961, 1023, 1056, 1058, 1229, 1272,
1321, 1728, 1841.
GENER, Cristòfor, pellisser de Barcelona, 57.
GENER, Felip, doctor en drets i ciutadà de Tortosa, 588.
GENER, Gabriel, sastre de Ribes de Freser,
1572.
GENER, Jaume, argenter, 1696.
GENER, Jeroni, menor de dies, passamaner de
Cervera, 1720.
GENER, Josep, llaurador de Ribes de Freser,
1486.
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GENER, Onofre, negociant i ciutadà de Barcelona, credencer dels draps del General, 57,
173.
GENER, Pau, velluter de Barcelona, 1089,
1113, 1114.
GENER, Pere, calceter de Mataró, 1110.
GENERES, Antoni, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679,
1896.
GENERES, Jeroni de, doctor en medicina domiciliat a Barcelona, drassaner del General,
del braç militar, 192, 449, 607, 694, 749,
1258, 1292, 1274, 1325, 1482, 1483,
1585, 1797, 1817, 1841.
GENERES I MELIC, Josep de, fill de Jeroni de
Generes, domiciliat a Barcelona, ajudant primer del racional del General, 694, 1250,
1324, 1325, 1787, 1841.
GENERES I MELIC, Maria Teresa, filla de Josep Melic i muller de Jeroni de Generes,
1482, 1483, 1585, 1817, 1841.
Gènova (Itàlia), 143, 175, 410, 731, 1055,
1737. -Galeres de, 4, 7, 61, 69, 73, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 82, 165, 271, 281, 550, 678,
699, 700, 995, 1087, 1427, 1547, 1754.
-Teles de, 165.
GERMÀ, Manuel, capità de la companyia d’infanteria de Bellpuig, 1640.
Gerri de la Sal (Pallars Sobirà), 226.
GIBERT, Antoni, clergue de Girona, 1676.
GIBERT, Gil Pascasi, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 213, 1405,
1406, 1407.
GIBERT, Ignasi, mercader de Girona, del braç
reial, 1594, 1600.
GIBERT, Jacint, doctor en medicina i ciutadà
honrat de Barcelona, receptor dels fraus i fogatges del General, 78, 108, 148, 209, 220,
240, 260, 288, 304, 319, 351, 373, 392,
408, 491, 624, 1382, 1411, 1529, 1576,
1578, 1580, 1581, 1583.
GIBERT, Jacinta, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
GIBERT, Miquel, doctor en teologia, canonge
de la Seu de Lleida, 373, 1461, 1463, 1465.
GIBERT, Tomàs, notari públic de Lloret de
Mar, 1510, 1571.
GIBERT I REIXAC, Eulàlia, muller de Jacint
Gibert, 1576.
GIBLÉ, Josep, de Berga, del braç militar, 1769.
GIFREDA, Esteve, paraire d’Esponellà, 640.
GIL, Feliu, jove, apotecari de Barcelona, 1761.
GIL, Joan, d’Alentorn, condemnat a galeres,
431.
GIL, Josep, guarda de la bolla de Barcelona,
916.
GIL, Josep, presoner dels françesos i forçat de
galeres, 890, 1661.
GIL DE FREDERIC, Antoni, ciutadà honrat
de Tortosa, del braç reial, 588.

GIL DE FEDERIC, Francesc, ciutadà honrat
de Tortosa, del braç reial, 1471, 1475.
GILABERT, Josep, 374.
GILABERT, Ramon, corredor jurat de Tàrrega, 1720.
GILI, Francesc, síndic de Riudoms, 1149.
GILI, Josep, calceter de Tàrrega, 297, 298,
299.
GIMBERT, Miquel, pagador del tèrcio del General, 848.
GIMFERRER, Josep, jove, pagès de Caldes de
Malavella, 1692.
GINEBREDA, Victòria, vídua, 71, 89, 91.
GINÉS, Miquel, jove, escrivà de la Selva del
Camp, 1546.
GINESTA, Joan, detingut a les galeres de Nàpols, 283.
GINESTA, Josep, de Girona, del braç reial,
1454, 1457, 1472, 1476, 1544.
GINESTAR, Joan, courer del General, 2, 280,
519, 716, 948, 1134.
Ginestar d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de,
1366, 1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
GINESTRET, Josep, paraire de Sant Quirze de
Besora, 142.
GIRALT, ..., d’Olot, 991.
GIRALT, Esteve, corder d’Olot, 1489, 1490,
1494, 1497, 1498.
GIRALT, Francesc, apotecari i tauler de Tírvia,
1077, 1089, 1145, 1759.
GIRAU, Xavier, frare del monestir del Carme
de Perpinyà, 1341, 1856.
Girona (Gironès), 8, 54, 69, 133, 135, 136,
137, 138, 141, 142, 146, 176, 197, 209,
212, 224, 234, 246, 280, 288, 341, 345,
347, 348, 351, 352, 353, 358, 359, 386,
403, 406, 407, 420, 421, 422, 427, 429,
440, 448, 520, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 541, 542, 543, 544, 546,
547, 550, 564, 565, 566, 567, 569, 570,
571, 572, 573, 574, 575, 619, 620, 621,
636, 654, 655, 726, 760, 820, 849, 850,
851, 868, 872, 912, 929, 930, 932, 945,
946, 947, 1014, 1028, 1029, 1054, 1055,
1083, 1137, 1352, 1353, 1397, 1412,
1457, 1494, 1509, 1510, 1517, 1518,
1519, 1520, 1521, 1522, 1547, 1548,
1551, 1566, 1567, 1656, 1675, 1676,
1688, 1691, 1720, 1774, 1869, 1870,
1873. -Albaraner de, 464. -Auditor de la
plaça de, 559. -Bisbat de, 227, 1145. -Bisbe de, 6, 7, 8, 21, 648, 649, 835, 836, 1186,
1198, 1557, 1774, 1832, 1896. -Bolla de,
853, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 902,
905, 917, 1362, 1497, 1499, 1568, 1893,
1900. -Capítol de, 376, 407, 1186, 1774.
-Cases: del Consell, 1552; del General de,
953, 954. -Ciutadans de, 514, 515, 548,
564, 565, 566, 567, 570, 571, 573, 574,
575. -Col.lecta de, 454, 457, 472, 473,
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612, 613, 618, 624, 692, 693, 727, 958,
1136, 1137, 1364, 1367, 1369, 1370,
1501, 1503, 1508, 1561, 1562, 1564,
1566, 1568, 1569, 1570, 1572, 1574.
-Col.legis de Sant Martí Sacosta de, 1700,
1701, 1702, 1703, 1705, 1706. -Diputació
local de, 990, 991, 1530, 1531, 1674,
1857, 1858. -Diputat local de, 165, 398,
917, 923. -Església de Sant Feliu de, 1675.
-Governador de la plaça de, 348, 423,
1657. -Guarnició de, 141, 1687. -Jurats
de, 60, 415, 416, 417, 421, 422. -Mà major
de, 914, 928. -Mà mitjana de, 907. -Monestirs: de Predicadors, 1332; de Sant Daniel, 969, 1699. -Muralles de, 654. -Plaça
del Vi de, 1720. -Pont Major de, 423.
-Presons de, 334. -Receptor del General
de, 877. -Seu de, 1023, 1163, 1695, 1697,
1702, 1706, 1763. -Taula de, 1114, 1364,
1367, 1369, 1370, 1501, 1503, 1562,
1564. -Vegueria de, 140, 141, 571, 1872.
GIRONA, Alfons, capità d’una companyia d’infanteria de la vegueria de Tarragona, 1641.
GIRONA, Ramon, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 1529, 1852.
GIRONA I MIRALLES, Ramon de, del braç
militar, 1579.
Gironella (Berguedà), taula de, 1502, 1563.
GISPERT, Manuel, doctor en filosofia i cirurgià
de Barcelona, 409.
GISPERT, Miquel, botiguer de Girona, 968.
GISPERT, Miquel, corredor d’orella de Girona, 1720.
GODALL, Antoni, calceter de Barcelona, 983.
GODALL, Marc, patró, 184.
GODÓ, Jaume, apotecari d’Olot, 1490.
GODOLÀ, Ramon, notari públic de Barcelona,
1380.
GOLORONS, Dídac, doctor, eclesiàstic, 1178.
GOLORONS, Salvador, notari públic i ciutadà
de Barcelona, 231, 616, 1380, 1576.
GOMÀ, Pere, veler del General, 948.
GOMAR, Joan, de Tortosa, del braç reial, 536,
574, 1872.
GOMAR I VILAPLANA, Ignasi de, doctor en
drets, del braç militar, 1354, 1411, 1454,
1457, 1526, 1527, 1533, 1534, 1594,
1599, 1852, 1862, 1880.
GOMES DE LINA, Íñigo, abat de Piedra, diputat d’Aragó, 477.
GÓMEZ, Antonio, de Valladolid, forçat de galeres, 449.
GÓMEZ, José, de la Mancha, forçat de galeres,
558.
GOMILLA, Josep, fuster de Tarragona, 878.
GOMIS, Vicenç, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1454, 1457.
GOMIS LÓPEZ, Francesc, patró portuguès,
245.
GONDINO, Lorenzo, capellà, 72, 73.

GONDULS, Josep, ciutadà de Tortosa, 1658.
GONIMA, Pere, bastaix del General, 2, 280,
519.
GONZAGA, Vicente, lloctinent del Principat,
20.
GONZÀLEZ, Joan, tambor del tèrcio del General, 333.
GONZÁLEZ, Tirso, prepòsit general de la
Companyia de Jesús, 1762.
GONZÁLEZ BOTELLO, Crispín, secretari
reial, 1426.
GORDELL, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1454, 1471.
GORGOT, Josep, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1453, 1455, 1526, 1533.
GORGOT, Ramon, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1472.
GORÍ, Agustí, síndic del Rourell, 1149.
GORI, Simeó, sombrerer, 616, 617.
GORINA, Pere, notari, 1113.
Gornal, torrent, 549, 626, 627.
Gósol (Berguedà), taula de, 1502, 1563.
GOSSANES, Joan, doctor, 1411.
GRAC, Salvador, doctor, del braç reial, 1594,
1600.
GRAELL CASTELLÓ, Francesc de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1592,
1663, 1666.
GRAELL CASTELLÓ I PARATGE, Josep de,
de la vegueria de Cervera, del braç militar,
1591, 1592, 1595.
GRAELLS, Felicià, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 586, 1696.
GRAELLS, Francesca, muller de Joan Graells,
1319.
GRAELLS, Joan, 1319.
GRAELLS, Joan, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 688, 689.
GRAELLS, Joan, verguer del General, 918.
GRAELLS, Pau, candeler de seu de Barcelona,
1745.
GRAELLS, Salvador, doctor en drets i ciutadà
de Barcelona, 1345, 1354, 1359, 1360,
1410, 1471, 1579, 1606, 1607, 1817,
1826.
Granada (Castella), tèrcio de, 651, 779, 781,
1426, 1616.
Granada, la (Alt Penedès), 362, 365.
GRANADA, Alonso de, militar, 416.
GRANADA, Francesc, doctor en medicina, jurat en cap de Reus, 785, 976, 977, 978, 979,
1149.
GRANADELL, Francesc, corder de Granollers,
1549.
Gran Bretanya, 247, 259.
GRANER, Sebastià, de Montclar, forçat de galeres, 54.
GRANES, Ramon, flequer de Puigcerdà, 1772.
Granja d’Escarp, la (Segrià), taula de, 1366,
1369, 1371, 1504, 1565.
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GRANOLLACS, Anton de, del braç militar,
437, 512, 1410.
GRANOLLACS I D’ARDENA, Anton de, de la
vegueria de Barcelona, del braç militar, 1454,
1457, 1472, 1473, 1525, 1528, 1530.
Granollers (Vallès Oriental), 36, 81, 297, 344,
358, 359, 371, 447, 448, 449, 514, 531,
534, 539, 543, 544, 565, 568, 569, 572,
578, 599, 602, 671, 681, 682, 686, 724,
725, 752, 755, 854, 860, 871, 874, 883,
1194, 1196, 1547, 1548, 1549, 1550,
1551. -Capellania de Sant Joan Baptista
de, 1702. -Taula de, 1364, 1366, 1367,
1369, 1372, 1373, 1501, 1503, 1507,
1562, 1564.
GRANYÓ, Josep, de Guissona, proposat rector
de Peralta de la Sal, 330, 331.
GRAS, Andreu, fuster i ciutadà de Barcelona,
1761.
GRAS, Gabriel, prevere beneficiat a Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1405, 1407.
GRASÉS, Anton, doctor en drets, 1853.
GRASÉS, Gaspar, escrivà de Barcelona, 1713.
GRASÉS I GRALLA, Francesc, doctor en drets
de Barcelona, advocat fiscal de la visita, del
braç reial, 518, 594, 595, 598, 946, 982,
1529, 1536, 1663, 1666.
GRASÉS I RIBES, Francesca, muller de Francesc Grasés i Gralla, 594.
GRASSELLES, Francesc, notari públic de Lleida, 323, 408, 1474.
GRASSES, Gaspar, fill d’Hermenegild Grasses,
992.
GRASSES, Hermenegild, mercader i ciutadà de
Barcelona, credencer dels drets del General
en aquesta ciutat, 173, 992, 993.
GRASSES, Maria, muller d’Hermenegild Grasses, 955, 984, 992, 993.
GRASSOT, Joan, teixidor del castell de Palafrugell, 1137.
Gratallops (Priorat), taula de, 1365, 1368,
1370, 1373, 1504, 1565.
GRAU, Carles, notari públic de Barcelona,
1282, 1802, 1806.
GRAU, Joan, notari de públic de Reus, 1574.
GRAU, Joan Francesc, notari públic de Tremp,
1493, 1574, 1610, 1722.
GRAU, Josep, degà i canonge de la Seu de Solsona, 1737.
GRAU, Macià, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
GRAU, Pere Pau, pagès de Tarragona, 1719.
GRAVALOSA, Galceran de, oïdor militar, 57.
GREGORI XIII, Papa, 621, 1314, 1318.
GREGORI, Domènec, velluter, 956.
GREGORI, Josep, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
GRIMAU, Francesc de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 265, 1441.

GRIMAU, Francesc, governador de l’esquadra
de galeres d’Espanya, 656.
GRIMAU, Joaquim, mestre de camp, del braç
militar, 234, 1591, 1592.
GRIMOSACS, Miquel, doctor i ciutadà honrat
de Barcelona, visitador del braç reial, 901,
946, 952, 982, 1702, 1703, 1743, 1745.
GRINOVAL, Justinià, cirurgià dels soldats alemanys, 1217.
GRINY, marquès de, general de cavalleria, 416,
765, 803, 1426, 1637.
GRIONS, Albert, notari públic de Lleida, 1061.
GRORI, ..., alferes, 1618.
GROS, Pau, guardià dels càrcers reials de Barcelona, 1388.
GROS I D’ILLA, Esteve, de Perpinyà, del braç
reial, 1448, 1680, 1897.
GROSSET, Josep, clergue beneficiat a la Seu de
Lleida, subdelegat apostòlic, 963.
GUAL, Francesca, 1697.
GUAL, Josep, aventatjat del tèrcio del General,
332.
GUAL, Josep, negociant de Mataró, 282.
GUAL, Salvador, conseller de Sant Pere de Vilamajor, 1686.
Gualadajara (Castella), 997, 998.
GUALBES, Bonanat de, 1794.
GUALBES, Joan de, 8, 1470.
GUALBES, Magí Joan de, 221.
GUALBES, Miquel de, antic cavaller, 889.
GUALBES, Rafael Bonaventura de, 1702.
GUALBES I DE COPONS, Joan Bonaventura
de, donzell domiciliat a Barcelona, del braç
militar, 4, 435, 438, 759, 760, 766, 853,
972, 976, 985, 1002, 1003, 1004, 1022,
1025, 1032, 1036, 1050, 1051, 1056, 1069,
1070, 1170, 1201, 1211, 1236, 1273, 1276,
1320, 1322, 1698, 1699, 1795, 1796, 1797,
1858, 1860, 1887, 1890.
GUANTER, Manuel, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1447, 1543, 1587,
1679, 1897.
GUÀRDIA, Gabriel, valencià, forçat de galeres,
1384.
GUÀRDIA, Pere, prevere beneficiat a Batea,
1781.
GUÀRDIA, Rafael, jurat de la Pobla de Montornès, 363.
Guàrdia dels Prats, la (Conca de Barberà),
1708.
GUARDIOLA, Esteve, negociant de Vic, 380,
1468.
GUARRO, Joan, 328.
GUARRO, Salvador, passamaner de Mataró, 9.
GUARRO, Sebastià, botiguer de Mataró, 9.
GUASC, Fèlix, prevere beneficiat a Sabadell,
1764.
GUASC, Francesc, síndic de Vinyols, 1149.
GUBERT I D’AGUILAR, Francesc, de Perpinyà, del braç reial, 1448, 1680, 1897.
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GUEFFI, Joan Enric, mercader genovès, 1480.
GÜELL, Bernat, patró de Vilanova de Cubelles,
731.
GÜELL, Jeroni, negociant, 708.
GÜELL, Josep, doctor en drets i de la Reial Audiència, del braç reial, 1256, 1410, 1439,
1455.
GÜELL, Josep, notari públic de Barcelona i síndic de la ciutat, 25, 31, 274, 276, 277, 305,
428, 594, 624, 701, 707, 968, 1008, 1282,
1301, 1351, 1451, 1480, 1577, 1713,
1764, 1765, 1802, 1803, 1804, 1806,
1807, 1808, 1827, 1828, 1830, 1831,
1869, 1876, 1877, 1878, 1879.
GÜELL, Lluís, doctor en drets, 1289.
GÜELL, Mateu, notari, 1580, 1726.
GÜELL, Pere, jove, pagès de Vilanova de Cubelles, 1743.
GÜELL, Teresa, muller de Josep Güell, 594.
GÜELL I SOLER, Josep, doctor en drets i de la
Reial Audiència, del braç reial, 593, 618,
1187, 1897.
GÜELLS, Joan, matalasser del General, 519,
948.
GUERAU, Carles, notari públic de Barcelona,
244, 1409, 1828, 1830.
GUERAU, Joan, 640.
GUERAU, Joan Francesc, notari de la diputació
local de Tremp, 1080.
GUERAU, Roc, doctor en drets de Tàrrega,
1720.
GUERRA, Francesc, adroguer de Balaguer,
1023, 1024.
GUIAMET I LLEDÓ, Manuel, ciutadà honrat
de Barcelona, 45, 1379.
GUIANOLES, Joan, capità enginyer, 1154.
GUIEM, Andreu, professor de filosofia de Barcelona, 1776.
GUILLÓ, Francesc, cirurgià i tauler de Torroella de Montgrí, 398, 399, 400.
GUIM, Josep, prevere i notari de Lleida, 1715.
Guimerà (Urgell), companyia d’infanteria de,
1640.
GUINART, Maria Àngela, vídua, 89.
GUINART, Salvador, de Crespià, 639, 640.
GUIOL, Francesc, sabater de Sabadell, 1756.
GUIRC, Antoni, notari públic de Sant Feliu de
Guíxols, 1513, 1571.
Guissona (Segarra), 105, 186, 330, 1731.
-Companyia d’infanteria de, 1641. -Fira
de, 1115. -Palau Episcopal de, 1731.
-Taula de, 1366, 1368, 1369, 1371, 1372,
1502, 1505, 1563, 1566.
GUITART, Francesc, ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 10, 1526, 1527, 1533,
1534, 1663, 1666.
GUITART, Francesc, doctor en drets, 1528,
1535.
GUITART, Jeroni, canonge de la Seu de Girona, 1857, 1858.

GUITART, Pasqual, pagès d’Almenar, 1100,
1101, 1742.
GUITART I DE PALOL, Francesc, veguer de
Barcelona, del braç militar, 932, 933, 934,
1600, 1679, 1680, 1681, 1682, 1725,
1739, 1741, 1897.
GUIU, Francesc, de la vegueria d’Urgell, del
braç militar, 1594, 1663, 1666, 1672.
GUIU, Jeroni, notari públic de Barcelona,
1382, 1390, 1455.
GUIU, Joan, notari, 1726, 1740.
GUIU I ESCOLÀ, Francesc, doctor en lleis i
donzell, paer de Lleida, 939.
GUIX, Dídac, botiguer de Berga, 1574.
GUIX, Pere, barreter d’agulla de Barcelona,
257, 856.
Gunyoles, les (Alt Penedès), 364, 366.
GURRI, Atanasi, prohom de la confraria dels
sastres de Barcelona, 95.
GURRI, Joan, pagès de Granollers, 147.
GURRI, Joan, patró mallorquí, 304.
GURRI, Pere Joan, prevere beneficiat a Granollers, 1550.
GUZMÁN EL BUENO, Alonso de, tresorer
general de la Corona d’Aragó, 162, 1418.
H
Haia, l’ (Holanda), 842.
HAM, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
HAM, Jacint, burgès de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
HARAC, comte d’, ambaixador imperial, 756,
885.
HARO Y LARA, José de, secretari del Consell
Suprem d’Aragó, 10, 15, 24, 25, 29, 39, 52,
58, 62, 67, 83, 87, 104, 110, 112, 143, 161,
186, 195, 201, 203, 205, 232, 235, 238,
281, 288, 293, 296, 301, 306, 308, 309,
311, 319, 323, 339, 350, 352, 355, 915,
1154, 1243, 1245, 1362, 1389, 1390,
1400, 1401, 1412, 1413, 1439, 1441,
1457, 1459, 1740, 1741.
HERNANDES, Josep, mercader de Tortosa,
1674.
HERM, Macià de l’, prevere de Castellbò,
1722.
HERRERO, Felipe, jesuita, 1159, 1762.
HESSEN-DARMSTADT, Jordi de, lloctinent
del Principat, 551, 585, 590, 649, 855, 857,
859, 861, 862, 863, 864, 867, 870, 871,
873, 875, 877, 880, 883, 885, 887, 888,
889, 890, 894, 895, 900, 901, 924, 925,
927, 928, 930, 931, 945, 947, 948, 949,
950, 951, 953, 954, 955, 957, 959, 961,
969, 974, 975, 976, 977, 978, 981, 983,
984, 996, 1004, 1005, 1007, 1009, 1014,
1016, 1022, 1025, 1026, 1028, 1030,
1947

1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1048, 1049, 1050, 1051, 1053,
1054, 1056, 1058, 1061, 1062, 1064,
1066, 1067, 1068, 1069, 1073, 1074,
1075, 1079, 1080, 1082, 1088, 1089,
1096, 1097, 1099, 1109, 1110, 1111,
1112, 1115, 1119, 1120, 1122, 1123,
1128, 1134, 1136, 1143, 1144, 1150,
1152, 1153, 1154, 1155, 1159, 1160,
1161, 1162, 1164, 1165, 1170, 1173,
1178, 1179, 1186, 1187, 1188, 1190,
1194, 1196, 1198, 1201, 1202, 1204,
1205, 1208, 1209, 1213, 1219, 1221,
1222, 1228, 1233, 1234, 1243, 1244,
1249, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1256, 1257, 1263, 1265, 1266, 1270,
1273, 1277, 1281, 1282, 1284, 1288,
1295, 1303, 1304, 1308, 1321, 1347,
1632, 1643, 1660, 1661, 1662, 1665,
1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672,
1673, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682,
1736, 1738, 1739, 1740, 1741, 1766,
1776, 1777, 1779, 1780, 1788, 1792,
1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804,
1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1816,
1823, 1825, 1826.
Holanda, vaixells d’ 195, 301, 303, 305, 306,
343, 396, 397, 401, 402, 409, 415, 550,
551, 553, 554.
HOMDEDÉU, Joan, domiciliat a Barcelona,
45, 1379.
HOMDEDÉU, Josep, canonge i tresorer de la
Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 1454,
1457.
HOMDEDÉU I AMIGÓ, Teresa d’, muller de
Joan Homdedéu, 45, 1379, 1701.
Hongria, reina d’, 1231.
HORNOS, Iu, de Girona, 1553.
HORNOS, Salvador d’, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1354, 1572, 1851,
1862, 1880.
HORTA, Pere, pescador de Tossa, 1512, 1571.
Horta de Sant Joan (Terra Alta), taula d’, 1366,
1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
HORTELLS, Joan, paraire, abaixador i ciutadà
de Barcelona, arrendatari dels drets del General, 910, 911, 949, 1002, 1133, 1340,
1754.
HORTOLÀ, Josep, jurat de Santa Margarida,
362.
HORTONEDA, Jaume, doctor, 1531.
Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), 455,
488, 591, 1637.
Hostalric (Selva), 135, 224, 423, 426, 434,
435, 440, 441, 448, 550, 559, 612, 613,
619, 620, 629, 632, 633, 636, 641, 643,
646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 655,
664, 672, 673, 675, 676, 694, 696, 709,
711, 730, 761, 763, 820, 990, 991, 1083,
1509, 1566, 1570, 1581, 1582, 1584. -Bat-

lle d’, 991. -Benefici del Roser d’, 1697.
-Taula d’, 1501, 1562.
Hostoles, Vall d’ (Garrotxa), 1517, 1518.
HUALTE, José, inquisidor de Catalunya, 1212,
1215.
HUGO, Josep, soldat del tèrcio del General,
232.
HUGUET, Francesc Ignasi, doctor en drets
de Barcelona, del braç reial, 1725, 1739,
1853.
HUGUET, Ignasi, doctor en drets de Barcelona, consultor del General, del braç reial,
1283, 1289, 1345, 1355, 1358, 1769, 1778,
1864.
HUGUET, Jaume, de Barcelona, del braç reial,
1579, 1582.
HUGUET, Joan, doctor en drets de Barcelona,
del braç reial, 1725, 1853.
HUGUET, Joan, pagès de Torrelameu, 1752.
HUGUET, Josep, notari causídic, guarda del
General del portal de Sant Antoni de Barcelona, 336, 1456.
HUGUET, Pau, notari, 1580.
HUMBERT, Salvi, doctor en drets, del braç
reial, 566, 567, 574, 575, 1872.
I
IBÁÑEZ DE AOIZ, Francisco, secretari dels
diputats d’Aragó, 477, 1651, 1654, 1818.
ICARD, Bernabé, 1697, 1700, 1702.
IGLÉSIES, Josep, ciutadà de Barcelona, corredor de coll del General, 4, 42, 50, 56, 159,
160, 166, 249, 256, 257, 260, 295, 310,
311, 312, 313, 389, 396, 398, 411, 461,
462, 503, 658, 665, 752, 755, 853, 854,
855, 856, 857, 860, 905, 906, 907, 908,
910, 911, 912, 913, 914, 949, 956, 960,
1057, 1060, 1172, 1194, 1206, 1208,
1296, 1320, 1328, 1719, 1720, 1727.
IGLÉSIES, Salvador, jove, cirurgià de Barcelona, 1789.
Igualada (Anoia), 828, 1655, 1708, 1712.
-Taula d’, 1365, 1367, 1370, 1372, 1503,
1504, 1564, 1565.
Illa (Rosselló), vescomtat d’, 962.
ILLA, Jaume, mariner de Mataró, 1206.
ILLA, Josep, arrendatari de la bolla de Cervera,
297.
ILLES, Isidre, jurat de Santa Maria de Fontrubí, 362.
Índies, Consell d’, 349.
INGA, Pau, sots-còmit de les galeres de Sicília,
560.
INOCENCI XI, Papa, 450, 1255.
INOCENCI XII, Papa, 320, 1051, 1052.
INVERS, Miquel, de Terrassa, 147.
Irún (Castella), 1292, 1293.
ISAC, Francesc, prevere beneficiat a Santa Ma1948

ria del Mar de Barcelona, subdelegat apostòlic, 955.
ISALGUER, Miquel, apotecari de Camprodon,
1488.
ISART, Antoni, teixidor de Mataró, 1766.
ISART, Bernat, boter, 1481.
ISERN, Domènec, de Perpinyà, del braç reial,
1448, 1680, 1897.
ISERN, Joan, sastre de Caldes de Malavella,
1692.
ISERN, Pere, 1665.
Isona (Pallars Jussà), 947, 949.
ISTRELL, Josep, escrivà de Barcelona, 1878,
1879.
Itàlia, 176, 229, 253, 303, 345, 554, 1098.
-Consell d’, 349. -Esquadres de galeres d’,
67. -Soldats d’, 1209, 1214, 1634, 1638,
1642.
IVARS, Andreu, notari de València, 1655.
IVORRA, Caterina d’, 1696, 1698, 1699.
IVORRA, Ermenter d’, aventatjat del tèrcio del
General, 610.
IVORRA, Guillem Ramon d’, 1411, 1440.
IVORRA I DE SALVÀ, Ramon d’, baró de Sant
Vicenç dels Horts, domiciliat a la Bisbal del
Penedès, 1136, 1153, 1760, 1757, 1758,
1760.
IXARC, Pau, marxant francès habitant a Valls,
145.
IXART, Joan, botiguer de Valls, 145.
IZQUIERDO DE BERBEGAL, Francisco, secretari del Consell Suprem d’Aragó, 1005,
1416.
J
JACA, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó,
1850.
JAÉN, Francesc de la vegueria de Perpinyà, del
braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679, 1896.
Jafra (Garraf), 362, 365.
JALPÍ, Enric de, de la vegueria de Tàrrega, del
braç militar, 1725.
JAQUÍ, Josep, del braç militar, 1472, 1477.
JAQUÍ I PALS, Josep de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1447, 1543, 1587,
1679, 1897.
JARDIN, Andreu de, de Lieja, forçat de galeres,
1322.
JAUBERT, Josep, notari públic de Perpinyà,
1734.
JAUMAR, Josep, de Barcelona, del braç reial,
1580, 1770, 1852.
JAUME I DE CATALUNYA, 604.
JAUME II DE CATALUNYA, 89, 97, 99, 101,
122, 207, 388, 452, 664, 816, 858, 979,
1294, 1402, 1802, 1809.
JAUME, Joan, botiguer de Blanes, 753.
JAUME, Joan, hortolà del portal Nou de Barce-

lona, guarda del General al portal de l’Angel,
860, 958, 1198, 1199.
JERICÓ, Gabriel, capità del tèrcio del General,
785.
Jerusalem, 269, 270.
JESSALÍ, Pere, prohom de la confraria de pellers de Barcelona, 891.
JOAN I DE CATALUNYA, 23, 1810.
JOAN II DE CATALUNYA, 90, 1029, 1171.
JOAN, Pere, de Perpinyà, condemnat a galeres,
700.
JOC, vescomte de, vegeu RUPIT, marquès de.
JOFRE, Francesc, botiguer de teles de Barcelona, 644.
JOFRE, Josep, notari públic de Perpinyà, 1734.
JOFREU, Joan, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, assessor del General, 22, 23,
33, 38, 45, 48, 53, 60, 73, 76, 95, 106, 122,
123, 124, 141, 142, 145, 166, 171, 178,
180, 184, 185, 187, 220, 230, 243, 261,
262, 274, 288, 303, 306, 309, 336, 359,
380, 395, 412, 429, 447, 466, 495, 512,
518, 544, 1375, 1386, 1399, 1555, 1663,
1664, 1666, 1667, 1668.
JOFRIU, Joan, mariner, 1260.
JOLÍS, Joan, estamper de Barcelona, 1343,
1360, 1898.
JONC, Francesc, doctor en medicina, 910, 975,
994, 1048, 1069, 1094, 1202.
JONC, Narcís, doctor en medicina, 644.
JONCAR, Paladi, de la vegueria de Barcelona,
del braç reial, 1410, 1439.
JONQUER I COLLFERRER, Francesc de,
veguer de Camprodon, del braç militar,
356, 509, 510, 1355, 1400, 1447, 1448,
1770.
Jonquera, la (Alt Empordà), 358. -Taula de,
1364, 1367, 1369, 1370, 1372, 1501,
1504, 1562, 1564.
JONQUERES, Domènec, paraire de llana i síndic de Vilamajor, 1686.
JOPÍ, Francesc, notari, 1458.
JORBA I ROIG, Eulàlia, 1696.
JORDÀ, Joan, escrivà de Barcelona, 270.
JORDÀ I DE LA TORRE, Gregori, del braç
militar, 1664.
JORDANA, Benet, pagès de Sort, 1492.
JORDI, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
JOSA, Guillem de, de la vegueria de Tàrrega,
del braç militar, 1725, 1739.
JOSA, Joan de, del braç militar, 885, 1459.
JOSA I AGULLÓ, Joan de, del braç militar,
1021, 1454, 1457.
JOSA I PEGUERA, Lluís de, ardiaca de Santa
Maria del Mar i canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 2, 5, 6, 11, 32, 175,
268, 273, 343, 345, 347, 415, 548, 647,
698, 868, 1002, 1003, 1025, 1166, 1169,
1174, 1180, 1201, 1211, 1229, 1232,
1949

1320, 1322, 1355, 1356, 1528, 1535,
1657, 1858, 1860, 1887, 1890.
JOVER, ..., 1699.
JOVER, Francesc, 1753.
JOVER, Francesc, pagès de Santa Coloma de
Queralt, 525, 549, 626, 627.
JOVER, Isidre, prevere beneficiat i diputat local
de Montblanc, 706.
JOVER, Jaume, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 332.
JOVER, Miquel, lloctinent de correu major,
311, 314, 315, 316, 324, 325, 329, 336,
338, 393.
JOVER, Simó, paraire, 390.
JUBERT, Bonaventura, verguer de la Reial Audiència, 644, 883.
JUBERT, Joan, de Caçà de la Selva, 1688.
JUBERT, Salvi, batlle de Caçà de la Selva,
1688.
JULIÀ, Francesc, pintor de vidrieres i ciutadà de
Barcelona, 1194, 1195.
JULIÀ, Gabriel, capità del tèrcio del General,
824.
JULIÀ, Josep, fuster de Terrassa, condemnat a
galeres, 431.
JULIÀ, Josep, sastre de Mataró, 1766.
JULIÀ, Pau, músic, 695.
JULIÀ, Pau, negociant de Barcelona, 1609,
1614, 1615.
JULIÀ, Pau, sastre, 695.
JULIÀ I MARCAS, Joan, doctor, del braç reial,
1525, 1528.
JULIOL, Ignasi, doctor en medicina, albaraner
de la bolla de Barcelona, 460, 488, 505, 576,
607, 634, 666, 697, 720, 753, 853, 883,
914, 969, 996, 1049, 1072, 1101, 1146,
1185, 1202, 1225, 1280, 1316, 1340,
1342, 1526.
JUNCOSA, Francesc, cirurgià major del tèrcio
del General, 28, 36.
JUNCOSA, Josep, fuster de Barcelona, 1217.
JUNYENT, Francesc de, del braç militar, 70,
471, 550.
JUNYENT, Francesc de, pare de Francesc de
Junyent i de Vergós, 714.
JUNYENT I DE GUIMERÀ, Miquel de, frare i
cavaller hospitaler, batlliu de Negropont,
380.
JUNYENT I DE MARIMON, Francesc de, del
braç militar, 11, 32, 949, 955.
JUNYENT I DE ROVIRA, Miquel Joan de,
arrendatari de la bolla de Girona, 1470.
JUNYENT I DE VERGÓS, Anna de, 1332.
JUNYENT I DE VERGÓS, Francesc de, donzell de Barcelona, oïdor militar, 512, 516,
548, 558, 576, 611, 629, 685, 698, 709,
711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719,
721, 725, 733, 734, 894, 895, 900, 901,
909, 936, 1294, 1296, 1526, 1533, 1540,
1558, 1578, 1579, 1581, 1582, 1585,

1589, 1591, 1592, 1593, 1674, 1676,
1679, 1896.
JUST, Agustí, paraire i ciutadà de Barcelona,
166.
JUST, Francesc, paraire i ciutadà de Barcelona,
166.
JUST, Pau, escrivà de Barcelona, 1362, 1362,
1363.
JUST, Pau, notari públic i ciutadà de Barcelona,
696, 1508.
JUVENASO, duc de, 1419.
L
LABRÓ, Nicolau, mestre de cases i fuster de
Puigcerdà, 1185, 1772.
LACONI, marquès de, 195, 201, 495, 560,
1439, 1441.
LACRUZ, Joan, negociant de Barcelona, 1128.
LAFARGA, Lluís, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
LAFONT, ..., nunci jurat de la cort de la vegueria de Ribes, 1486, 1487.
LAGRIFA, Francesc, escrivà de la cort eclesiàstica de Girona, 1717.
LAGUERRA, Jaume, soldat del tèrcio del General presoner dels francesos, 890, 1661.
LANA, Bernat de, donzell, aventatjat del tèrcio
del General, 647.
LANA I DE CÀNCER, Josep Nuri de, fill d’Erasme de Lana i donzell domiciliat a Barcelona, racional del General, 332, 335, 341, 402,
403, 433, 509, 529, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 608, 660, 661, 745, 746,
835, 861, 899, 900, 935, 936, 945, 970,
1098, 1132, 1176, 1224, 1256, 1258,
1263, 1271, 1278, 1279, 1281, 1283,
1284, 1291, 1303, 1325, 1328, 1331,
1332, 1333, 1334, 1336, 1340, 1341,
1342, 1343, 1345, 1453, 1470, 1471,
1456, 1474, 1484, 1495, 1496, 1542,
1573, 1576, 1581, 1585, 1676, 1677,
1678, 1682, 1684, 1724, 1734, 1753,
1755, 1759, 1772, 1854, 1861, 1895,
1896, 1900.
LANA I FONTANET, Erasme de, donzell domiciliat a Barcelona, racional del General, del
braç militar, 13, 26, 36, 44, 45, 46, 60, 69,
78, 106, 148, 169, 181, 206, 218, 236, 252,
282, 299, 313, 342, 360, 381, 406, 418,
432, 456, 478, 502, 557, 579, 583, 584,
585, 601, 635, 646, 683, 724, 732, 794,
800, 804, 838, 847, 877, 893, 930, 935,
936, 966, 1098, 1676, 1677, 1682, 1700.
LANSOL, José de Borja, governador de la plaça
de Barcelona, 253, 254.
LANUSSA, Bonaventura de, degà i canonge de
la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 596,
1355, 1360, 1840.
1950

LANUSSA, Josep de de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679,
1896.
LANUSSA I OMS, Antoni de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1381, 1389, 1391,
1410, 1439, 1443.
LANUSSA I OMS, Ignasi de, degà i canonge de
la Seu de Tarragona, del braç eclesiàstic, 268,
318, 1453, 1456.
LANUSSA I OMS, Joan de, comte de Plasencia, diputat militar, 35, 44, 57, 73, 78, 123,
147, 178, 187, 210, 232, 1410, 1411,
1415, 1416, 1421, 1432, 1441, 1447,
1543, 1596.
LAPEIRA, Joan, cavaller, del braç militar, 181,
1770, 1778.
LAPEIRA, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, 38, 79.
LARCA, Anna, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
LARRAS, Josep, aragonès forçat de galeres,
431.
LARREA, Juan de, secretari de despatx universal, 653, 694, 697, 768, 790, 791, 792, 807,
1432, 1435, 1616, 1618, 1632, 1645.
LARREA, Juan Bautista de, jurista, 898.
Lavaix (Alta Ribagorça), abat de, 18.
LAVALZA, Sebastián, 1323, 1841.
LAVERNÍ, Esteve, verguer del General, 356,
358, 374, 381, 394, 395, 396, 403, 405,
408, 411, 412, 413, 414, 418, 419, 420,
425, 428, 429, 437, 438, 444.
Lavit (Alt Penedès), 364, 367.
LEGANÉS, marquès de, 175, 514, 934, 935.
LEMOS, comte de, general de les galeres de
Nàpols, 893, 900.
LENES, vegeu LLENES.
LENTISCLAR, Francesc, notari, 1382.
León (Castella), 349.
Linyola (Pla d’Urgell), companyia d’infanteria
de, 1640.
Liorna (Itàlia), 143, 677, 1055. -Jueus de, 662,
677.
Lisboa (Portugal), 248, 293, 302, 677.
LIVER, Maria, donzella, 181.
LLAC, Rafael, doctor, credencer dels salaris,
173.
LLACERA, Marc Antoni, capità de la companyia d’infanteria de Tremp, 1641.
Llacuna, la (Anoia), 364, 365, 367. -Taula de,
1503, 1564.
LLADRERA, Magí, criat d’Antoni Grató Perpinyà, 210, 597.
Llagostera (Gironès), 551, 554, 612, 613, 983,
984. -Universitat de, 1688, 1689.
LLAMPILLES, Jeroni, escrivà de manament
reial, 7, 50, 287, 1529, 1536.
LLAMPILLES, Rafael, oncle de Rafael Llampilles i Prous, 1808, 1825, 1826.
LLAMPILLES I PROUS, Rafael, doctor en

drets, assessor del General, del braç reial,
180, 399, 593, 644, 645, 719, 789, 815,
816, 1000, 1190, 1283, 1289, 1292, 1296,
1302, 1305, 1525, 1528, 1808, 1813,
1814, 1816, 1817.
Llançà (Alt Empordà), 639, 1033, 1205. -Jurats de, 1030. -Taula de, 1364, 1367,
1369, 1370, 1501, 1504, 1562, 1564.
-Tauler de, 1033.
LLANÇA, Jaume, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1663.
LLAUDER, Francesc, notari públic i ciutadà
honrat de Barcelona, 614, 1381, 1828.
LLAUDER, Josep, doctor i ciutadà honrat de
Barcelona, 1411, 1441.
LLAUDER, Vicença, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
LLAURADOR, Jaume, ciutadà de Barcelona,
1362, 1363.
LLAURADOR, Josep, notari públic de Barcelona, 221, 982, 1170, 1212, 1213, 1607,
1768, 1781.
LLAURADOR, Josep, receptor de la confraria
de mestres sastres de Barcelona, 95.
LLAVORS, Saldoni, sergent del tèrcio del General, 332.
LLEDÓ, Francesc, prevere beneficiat a Sant Esteve de Granollers, 1548.
LLEDÓ, Jacint, argenter, tauler de Lleida, 463,
922.
LLEDÓ, Joan, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1789.
LLEDÓ, Llorenç, cavaller de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1381.
LLEDÓ, Llorenç, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1594, 1676.
LLEDÓ, Pau, mercader de Barcelona, del braç
reial, 1770.
Lledó d’Empordà (Alt Empordà), taula de,
1501, 1562. -Tauler de, 1724.
LLEDÓ I CARRERES, Cristòfor, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 267, 509,
719, 722, 1261, 1281, 1445, 1446, 1542,
1789.
LLEDÓ I DALMASSES, Pau, menor, ciutadà
honrat de Barcelona, defenedor del General,
del braç reial, 25, 61, 173, 845, 861, 884,
902, 903, 1258, 1854.
LLEGAT, Pere Joan, doctor en drets, assessor
de la Capitania General, del braç militar,
268, 1303, 1449.
Lleger (Baix Penedès), 364.
Lleida (Segrià), 3, 72, 79, 87, 133, 135, 136,
137, 197, 198, 204, 212, 224, 240, 306,
349, 384, 385, 390, 450, 451, 455, 533,
535, 574, 577, 590, 619, 620, 629, 630,
638, 642, 646, 709, 710, 711, 740, 741,
743, 744, 751, 752, 754, 757, 758, 789,
819, 845, 854, 859, 861, 923, 938, 940,
947, 949, 956, 981, 984, 991, 1028, 1029,
1951

1066, 1089, 1102, 1105, 1113, 1114,
1139, 1140, 1141, 1294, 1297, 1298,
1299, 1303, 1306, 1307, 1308, 1397,
1494, 1694, 1721, 1742, 1752, 1831,
1869. -Bisbat de, 330, 331. -Bisbe de, 201,
397, 1447, 1448, 1832, 1896. -Bolla de, 3,
1498, 1499, 1574. -Capítol de, 373, 407,
621, 623, 1008, 1009, 1023, 1089, 1461,
1463, 1465, 1715, 1742. -Cases: de Josep
Llopis, 1752; del General de, 1027, 1061,
1084, 1085. -Ciutadans honrats de, 952.
-Col.lecta de, 1366, 1369, 1371, 1503,
1504, 1563, 1565. -Col.legi de Sant Benet
de, 1332. -Companyies de, 1640. -Companyies de la vegueria de, 940, 1640.
-Consell general de, 1139, 1140. -Diputació local de, 1415, 1530, 1531, 1674,
1857, 1858. -Diputat local de, 917, 921,
1558. -Paers de, 940, 1139, 1140, 1277.
-Palau episcopal de, 1468, 1469. -Plaça de
la Palma de, 1752. -Portals: del Sant Esperit, 1474. -Receptor del General de, 308,
321, 322, 323, 354, 355, 463, 915, 917,
921. -Sant Joan de, 1701. -Síndic de,
1139. -Taula de, 1366, 1369, 1371, 1503,
1504, 1563, 1565. -Taulers de, 244, 463,
917, 922, 1409, 1452. -Veguer de, 1619.
-Vegueria de, 475, 480, 487, 492, 497,
775, 784, 796, 1119, 1134, 1143.
LLEIDA, Francesc de, botiguer de Tortosa,
arrendatari de la bolla d’aquesta ciutat, del
braç reial, 143, 1448, 1471, 1497, 1574.
LLENA, Josep, negociant de Tàrrega, 1685.
LLENES, Josep de, doctor en drets, del braç
militar, 1527.
LLENES I DE BOSSER, Anton, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 1594, 1851.
LLEÓ X, Papa, 1220, 1226.
LLEÓ, Joan, prevere, mestre de cerimònies de
la Seu de Barcelona, 703, 1178, 1180, 1184,
1311.
LLEÓ, Josep, botiguer de draps de Tàrrega,
arrendatari de la bolla d’aquesta ciutat, 297,
298, 299, 1574.
LLEONART, Pere, pagès de Mataró, 1723.
LLEONART, Salvador, paraire, 417.
LLEONART I BERTRAN, Maria, 1700.
LLEOPART, vegeu LLOPART.
LLEVINA, Josep, tingut per rebel, 50.
LLIGADA, Francesc, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1594.
LLIGADA, Joan, canonge de la Seu de Girona,
1774.
LLIMA, Llorenç, de l’Espluga Calba, forçat de
galeres, 557.
LLIMÓS, Bernat, pescador i ciutadà de Barcelona, 1496.
LLINARS, Jacint, pagès d’Olesa de Montserrat,
1484.
LLINARS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,

del braç reial, 32, 36, 44, 70, 74, 75, 405,
648, 772, 969, 972, 1002, 1021, 1023,
1025, 1032, 1235, 1265, 1269, 1487,
1488, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498,
1499, 1573, 1574, 1575.
LLINARS, Pau, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 661, 722, 934, 1595.
Llinars del Vallès (Vallès Oriental), 507, 562.
Llívia (Alta Cerdanya), 197. -Taula de, 1502,
1562.
LLOBATERES, Jaume, mercader i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 266, 689.
LLOBATERES, Salvador, soldat del tèrcio del
General, 441.
LLOBERA, Felip, del consell de Sant Pere de
Vilamajor, 1686.
LLOBERA, Josep, prevere i rector de Torredembarra, 930, 1678.
LLOBET, ..., patró de barca, 446.
LLOBET, Bartomeu, escrivà de Barcelona,
1483, 1488.
LLOBET, Josep, escrivà de Barcelona, 1771.
LLOBET, Manuel, militar, 1641.
LLOBET, Onofre, 995, 1698, 1701, 1704,
1705.
LLOBET, Pere, 995, 1411.
LLOBET, Pere, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 1410.
LLOBET, Pere, donzell de la vegueria de Balaguer, del braç militar, 1381, 1382.
LLOBET I D’OLUJA, Manuel, fill d’Onofre
Llobet, del braç militar, 994, 995,1600,
1603.
LLOBET I D’OLUJA, Teresa, vídua d’Onofre
Llobet, 994.
LLOBET I VILASECA, Onofre, de Perpinyà,
del braç reial, 1544, 1680.
Llobregat, riu, 681, 688, 819, 836, 851, 1637.
LLODREGUES, Gertrudis, monja de Santa
Clara de Barcelona, 1598.
LLOMBARD, Joan, mestre de cases de Cervera, 1836, 1837.
LLOMBARD, Francesc, prevere de Móra d’Ebre, 1345.
LLOP D’ARBELLS, Francesc, de Cervera, del
braç reial, 568, 575.
LLOPART, Joan, pagès i tauler de Martorell,
453, 1484.
LLOPART, Josep, prevere beneficiat a Sant Just
i Sant Pastor de Barcelona, 1157, 1761.
LLOPART, Pere, de Barcelona, 254.
LLOPART, Pere, fuster de Barcelona, 253.
LLOPIS, Agustí, de Lleida, del braç reial, 1360,
1457, 1527, 1534, 1726, 1853.
LLOPIS, Cristòfor, adroguer i ciutadà de Barcelona, receptor del General, 450, 608,
1119, 1483, 1575.
LLOPIS, Domènec, notari públic de Lleida, 923.
LLOPIS, Domènec, prevere de Lleida, 1857,
1858.
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LLOPIS, Francesc, boter del General, 2.
LLOPIS, Jaume, clergue, 1753.
LLOPIS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona i
tauler de Balaguer, 1895.
LLOPIS, Miquel, clergue tonsurat resident a
Alguaire, 1474.
LLOPIS, Pere Joan, 1706.
LLOPIS I DE FOIX, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona domiciliat a Lleida, diputat reial,
420, 518, 526, 934, 941, 944, 981, 1065,
1105, 1193, 1217, 1324, 1356, 1454,
1457, 1471, 1472, 1475, 1476, 1478,
1713, 1715, 1717, 1725, 1726, 1728,
1730, 1740, 1752, 1753, 1770, 1771,
1772, 1779, 1809, 1811, 1812, 1826,
1830, 1831, 1852, 1853, 1857, 1858,
1859, 1864, 1886, 1887, 1890, 1900.
LLORAC, Joan de, menor, del braç militar,
1662.
LLORDAT, Joan de, del braç militar, 258.
LLOREDA, Jacint de, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1301, 1302.
LLOREDA, Maurici, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 159, 1400, 1402.
LLORELL, Miquel, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 1023, 1529, 1726.
LLORELL, Pere, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 938, 939.
LLORENÇ, Cebrià, paraire, 639, 640.
LLORENÇ, Pere Joan, doctor, receptor del
General a Tarragona, 916, 919, 1377, 1378.
Llorenç del Penedès (Baix Penedès), 364, 365.
LLORENÇ I MIR, Tomàs, notari i tauler de
Solsona, 1737.
LLORENÇ I MURGADES, Josep, 1377,
1378.
LLORET, Francesc, prevere, capellà del tèrcio
del General, 449, 585, 1136, 1758.
LLORET, Francesc, teixidor de lli de Cervera,
1720.
LLORET, Pere, prevere, capellà major del tèrcio del General, 470.
Lloret de Mar (Selva), 612, 613, 1510. -Taula
de, 693, 1364, 1367, 1369, 1370, 1373,
1501, 1504, 1508, 1562, 1564, 1566,
1567, 1570, 1571.
LLOSADA, Jaume, sobrecollidor de la part de
ponent, 1470.
LLOSES, Pere, notari públic i ciutadà de Barcelona, 258, 902, 904, 1319, 1395, 1839.
LLOTERES, ..., canonge, 1702, 1705.
LLUC, Rafael, escrivà de Tarragona, 1374.
Lluçanès, el, 135, 224, 227, 480, 836, 991,
994. -Tauler de, 1694.
LLUCIÀ, Josep, notari públic de Vic, 68, 1348,
1351, 1393, 1866, 1867, 1868, 1876,
1877, 1879.
LLUÍS, Nicolau, 640.
LLUÍS I LATORRE, Agustí, ciutadà de Tortosa, 1654.

LLUNELL, Pau, cavaller, 1554, 1555.
LLUNELL, Pere Màrtir, notari públic de Barcelona i escrivà de la taula de comuns dipòsits
d’aquesta ciutat, 1364.
LLUPIÀ, Carles de de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1447, 1543, 1587, 1679,
1897.
LLUPIÀ, Carles de, de la vegueria de Vilafranca
del Penedès, del braç militar, 1578, 1581.
LLUPIÀ, Francesca de, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
LLUPIÀ, Magdalena de, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
LLUPIÀ, Manuel de, portantveus de general
governador, del braç militar, 234, 609, 610,
719, 1447, 1543, 1810.
LLUPIÀ I AGULLÓ, Joan de, fill de Manuel
de Llupià, portantveus de general governador, del braç militar, 609, 610, 1439, 1444,
1587, 1679, 1897.
LLÚRIA, Jaume de, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1668, 1669.
LLUSCÀ, Antoni, paraire, verguer del General,
55, 390.
LLUSCÀ, Francesc, paraire, verguer del General, 51, 166, 249, 259, 276, 296, 301, 303,
313, 318, 336.
LLUSCÀ, Pau, mercader, 852.
LOCOVITZ, comte de, ambaixador imperial,
205.
LOÏGA, Josep, pintor de Barcelona, 1271.
LÓPEZ, Francisco, d’Alcanyís, forçat de galeres, 559.
LÓPEZ, Juan Luis, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1243, 1265, 1322, 1346, 1668,
1740, 1741, 1849, 1850, 1851, 1863,
1864.
LÓPEZ DE LARA, Ignacio Antonio, secretari
reial, 825.
LÓPEZ DE ZÁRATE, Juan Antonio, secretari
reial, 61, 188, 246, 360, 369, 420, 423,
1645, 1652.
LORENZO, Francisco, valencià, forçat de galeres, 1384.
LORENZANA Y MIRANDA, Francisco, escrivà reial, 1416, 1432, 1437.
LORISSA, arquebisbe de, nunci papal, 1314.
LOSTA, Antonio de, agent fiscal del Consell
Suprem d’Aragó, 1438.
Luxemburg, 1246.
M
Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), 227.
-Taula de, 1372, 1501, 1504, 1562, 1564.
Maçanet de la Selva (Selva), 612, 613. -Taula
de, 1364, 1367, 1369, 1370, 1501, 1562.
MACIÀ, Ermengol, fuster de la Seu d’Urgell,
1211.
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MACIÀ, Francesc, calafat de Lloret, 1511, 1571.
MACIÀ, Josep, pagès de Tortosa, 1028.
MACIP, Joan, canonge de la Seu de Tarragona,
1840.
MACIP, Josep, jove, apotecari de Vilanova de
Cubelles, 1743.
Madrid (Castella), 10, 15, 17, 21, 22, 24, 25,
26, 29, 31, 39, 52, 53, 58, 62, 67, 83, 87,
93, 104, 111, 112, 175, 188, 195, 201, 203,
205, 206, 232, 233, 235, 238, 245, 281,
287, 293, 296, 301, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 316, 317, 318, 319, 322,
323, 339, 348, 350, 352, 353, 354, 355,
360, 369, 380, 383, 384, 386, 387, 391,
392, 393, 394, 397, 402, 404, 407, 409,
419, 420, 421, 423, 424, 425, 427, 429,
432, 436, 439, 442, 444, 445, 451, 462,
471, 485, 486, 487, 494, 498, 508, 549,
554, 557, 559, 561, 609, 614, 624, 625,
627, 641, 644, 645, 646, 650, 651, 663,
669, 688, 725, 726, 753, 756, 783, 787,
789, 799, 802, 805, 806, 817, 823, 825,
826, 829, 846, 849, 855, 858, 859, 863,
870, 873, 875, 876, 884, 885, 888, 889,
909, 915, 941, 961, 978, 996, 1005, 1022,
1036, 1049, 1062, 1067, 1073, 1074,
1096, 1119, 1143, 1154, 1188, 1210,
1215, 1216, 1221, 1227, 1229, 1231,
1237, 1243, 1244, 1245, 1247, 1248,
1265, 1266, 1272, 1280, 1288, 1293,
1297, 1304, 1308, 1309, 1310, 1311,
1322, 1345, 1346, 1362, 1385, 1394,
1401, 1404, 1416, 1418, 1420, 1421,
1422, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429,
1430, 1432, 1433, 1435, 1436, 1437,
1438, 1439, 1441, 1457, 1459, 1476,
1534, 1537, 1559, 1560, 1578, 1582,
1584, 1602, 1618, 1632, 1649, 1650,
1651, 1652, 1653, 1661, 1667, 1668,
1712, 1728, 1732, 1741, 1742, 1832,
1833, 1841, 1863, 1864. -Agent del General de, 1894. -Carrers: Ancha de San Bernardo, 1437. -Palaus: del Buenretiro, 61,
66, 185, 186, 314, 350, 493, 1308, 1389,
1390, 1840, 1849, 1850; del Pardo, 906,
907. -Tèrcio de, 349.
MAGAROLA, ..., diaca de la Seu de Barcelona,
704, 705.
MAGAROLA, Jeroni de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, del braç militar, 1447,
1544, 1587, 1679, 1703, 1897.
MAGAROLA, Josep de, 901.
MAGAROLA, Josep de, algutzir ordinari, 303,
306, 594, 596, 598.
MAGAROLA, Josep de, de la vegueria de Girona, visitador del braç militar, 518, 1410,
1439, 1444, 1769, 1778.
MAGAROLA, Lluís de, ciutadà honrat de Barcelona, algutzir reial ordinari, 414, 614,
736, 737, 1203, 1208.

MAGAROLA, Pere de, dipùtat eclesiàstic,
1135, 1756.
MAGAROLA, Vicenç de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 265, 1444, 1662, 1663,
1666, 1669, 1673.
MAGAROLA I DE LLUPIÀ, Pere de, diputat
militar, 1360.
MAGAROLA I SAPORTELLA, Josepa de,
priora del monestir de Jonqueres de Barcelona, 1712, 1875, 1876.
MAGRE, Bartomeu, de Montagut, forçat de
galeres, 54.
Maians, coll de (Ripollès), 203.
MAIG, Francesc, patró de Mataró, 183.
MAIG I ALBERTÍ, Francesc de, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 1592.
MAINOU, Josep, pagès i jurat segon de Sant
Esteve de Palautordera, 1686, 1692, 1693.
MAINOU, Josep, paraire de Sabadell, 1756.
MAJOR DE PRATS, ..., militar francès, 1523.
MAL..., marquès de, 195.
Màlaga (Castella), 61, 349, 674, 675. -Tropes
de, 67.
MALAGARRIGA, Bernardí, notari, 1580.
MALARC, Tomàs, cirurgià de Camprodon,
1899.
MALAVILA, Joan, prevere de Sant Feliu de Girona, 1676.
MALCION, Baldiri, de Camprodon, 1571.
MALEGAT, Josep, escrivà de Lleida, 1085,
1721.
MALET, Gaspar, prevere de Lleida, 1715.
MALET, Jaume, canonge de la Seu de Solsona,
1737,
Malgrat de Mar (Selva), taula de, 1364, 1367,
1369, 1370, 1372, 1373, 1501, 1504,
1562, 1564, 1567.
MALLA, Dimas, abat de Banyoles, síndic del
General, del braç eclesiàstic, 417, 1579,
1583, 1804.
MALLA, Felip de, 1138, 1470.
MALLA, Gabriel de, doctor en drets, 1289.
MALLA, Gregori de, veedor general de l’exèrcit
de Catalunya, 1188, 1207, 1210, 1214.
MALLA, Jaume, prevere, 1659, 1660, 1674.
MALLA, Jeroni de, capità de la lleva de la vegueria de Lleida, 492.
MALLA, Jeroni, credencer del General a Girona, 917, 923.
MALLA, Jeroni, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1381.
MALLA, Joan de, 1470.
MALLA, Sebastià, forçat de galeres, 1383,
1384.
MALLA I CONANGLELL, Francesc de, oïdor
militar, 221.
MALLADA, ..., escrivà, 939.
MALLOL, Salvi, corredor d’orella i ciutadà de
Barcelona, 1192, 1193, 1774.
Mallorca, 70, 71, 184, 304, 534, 557, 558,
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559, 566, 569, 573, 574, 948, 1107, 1108,
1109, 1110, 1246, 1737, 1802, 1809,
1822. -Bisbe de, 948. -Jurats de, 798, 817,
1292, 1629, 1644, 1822, 1823. -Noblesa
de, 380. -Virrei de, 1107.
MALSION, Baudili, cònsol de Camprodon,
1518, 1519.
Malta, 380. -Hospitalers de, 407.
MANART, Salvador, ajudant del tèrcio del General, 318.
MANEGAT, Jeroni, canceller, 536, 574, 1872.
MANENT, Agustí, hostaler de Mataró, 1069.
MANESCAL, Isidre, prevere beneficiat a la Seu
de Girona, 1716.
MANET, Francesc, pagès de Premià, 319.
MANFERA, marquès de, 961.
Manlleu (Osona), jurats de, 605. -Taula de,
1502, 1563.
Manresa (Bages), 224, 346, 533, 567, 571,
629, 630, 642, 646, 708, 710, 711, 740,
741, 743, 744, 754, 755, 757, 758, 789,
829, 830, 1053, 1468, 1494, 1708, 1727.
-Bolla de, 257, 1498, 1499, 1574. -Capítol
de, 380, 1695. -Ciutadans de, 547.
-Col.lecta de, 827, 829, 836, 1502, 1504,
1563, 1565, 1566. -Consellers de, 757,
758. -Diputat local de, 382, 1466. -Seu de,
1466. -Síndic de, 708. -Taula de, 827, 829,
836, 1326, 1327, 1364, 1365, 1367, 1370,
1373, 1502, 1504, 1563, 1565. -Tauler de,
991,1694. -Vegueria de, 420, 480, 495,
775.
MANRESA, Francesc, antic diputat local de
Tortosa, 1794.
MANRESA, Pere Joan, 1415.
MANRIQUE, Bonifacio, comissari general del
trosso d’Extremadura, 1685.
MANRIQUE DE LARA, Rodrigo Manuel, vegeu FRIGILIANA, comte de.
MANSO, Luis, patró portuguès, 245.
MANTICA, Luis, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1005.
Màntua (Itàlia), 175.
MANUEL, Luis, jutge de Madrid, 1437.
MANY, Josep, mercader de Barcelona, del braç
reial, 1528, 1536.
MANYER, Antoni, doctor en drets i rector de
l’església de Sant Miquel de Barcelona,
1587, 1588.
MANYER, Francesc, jurat primer de la Bisbal
del Penedès, 586.
MANYER, Josep, canonge de la Seu d’Elna, del
braç eclesiàstic, 1447, 1543, 1678, 1896.
MAÑES, Francisco, de Magallón, forçat de galeres, 13.
Maó (Menorca), 199.
MAQUEDA, duc de, 1110.
MARANES, Joan, teixidor i ciutadà de Barcelona, 1362, 1363.
MARANGES, Sebastià, prevere beneficiat a

Sant Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
MARANYOSA I ARANYÓ, Josep de, de la vegueria de Lleida, del braç militar, 1354,
1881.
MARANYOSA I DE GRANADA, Ignasi de,
del braç militar, 1852, 1862.
MARANYOSA I DE GRANADA, Ramon de,
del braç militar, 1354, 1852, 1862, 1881.
MARAS, Pau, del Vendrell, tingut per rebel, 50.
MARBÀ, ..., 585.
MARC, Antoni, pagès de Montgai, 1752.
MARC, Jaume, frare i prior de Santa Maria de
Gerri, del braç eclesisiàstic, 1528.
MARC, Joan, forçat de galeres, 1383.
MARC, Joan, pagès de Sant Esteve de Palautordera, 1686.
MARC, Josep, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, verguer del General, 342, 361,
382, 406, 419, 422, 424, 443, 444, 601,
692, 693, 727, 728, 916, 1478, 1481,
1561, 1570, 1751.
MARC, Llorenç, barreter d’agulla, verguer del
General, 447, 504, 505, 509, 560, 576, 608,
610, 614, 625, 629, 647, 660, 662, 687,
694, 708, 721, 729, 746, 751, 773, 798,
824, 856, 857, 859, 860, 861, 881, 884,
887, 910, 911, 914, 925, 926, 931, 934,
941, 942, 943, 952, 953, 962, 985, 999,
1002, 1009, 1012, 1025, 1035, 1050,
1066, 1130, 1141, 1172, 1173, 1176,
1202, 1203, 1208, 1230, 1236, 1249,
1265, 1269, 1284, 1292, 1294, 1313,
1319, 1334, 1339, 1340, 1341, 1342,
1356, 1357, 1360, 1361, 1481, 1711,
1804, 1809, 1813, 1827, 1831, 1836,
1867, 1890, 1891.
MARC, Lluís de, frare, del braç eclesiàstic,
1595, 1601.
MARC, Maurici, doctor en medicina de Barcelona, del braç reial, 163, 1400, 1454, 1455,
1457, 1458.
MARC, Sever, adroguer, 1708.
MARC I JALPÍ, Baltassar de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1447, 1543, 1587,
1679, 1897.
MARC I JALPÍ, Josep, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1525, 1532, 1533,
1662, 1666.
MARÇAL, Francesc, ciutadà de Girona, 1553.
MARÇAL, Francesc, notari públic de Barcelona, 1789, 1858.
MARÇAL, Francesc, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 1164, 1554, 1555.
MARÇAL, Jaume, pagès d’Alguaire, 397.
MARÇAL, Macià, notari públic de Barcelona,
1255, 1343, 1858.
MARÇAL, Tomàs, doctor en drets i prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, 1789.
MARCER, vegeu MERCER.
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MARCÓ, Rafael, candeler de cera i ciutadà de
Barcelona, col.lector del dret de monedes,
936.
MARCÓ, Vicenç, cavaller de Tortosa, del braç
militar, 946, 1590, 1683.
MARÈS, Francesc, blanquer, 1481.
MARÈS, Josep, blanquer, 417.
MARESC, Francesc, cavaller domiciliat a Barcelona, del braç militar, 1400, 1475.
MARESC I HUGUET, Joan Francesc de, cavaller, del braç militar, 528, 926, 931, 932,
934, 1095, 1355, 1360, 1853.
MARGINET, Josep, mestre de cases de Lleida,
1027, 1084, 1085.
MARÍ, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona,
42.
MARÍ, Ignasi, de la vegueria de Montblanc, del
braç militar, 1669.
MARÍ, Luis, jutge de Madrid, 1437.
MARÍ I DE GENOVÈS, Antoni, resident a
Amèrica, del braç militar, 1662, 1679, 1896.
MARÍ I DE GENOVÈS, Francesc, donzell, regent els comptes del General, del braç militar, 591, 592, 593, 660, 661, 705, 745, 746,
810, 833, 834, 837, 844, 848, 861, 970,
999, 1000, 1001, 1002, 1090, 1139, 1141,
1142, 1143, 1176, 1224, 1258, 1263,
1592, 1676, 1677, 1703, 1706, 1707,
1708, 1743, 1753, 1754.
MARÍ I DE GENOVÈS, Ignasi Fèlix, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1663,
1676.
MARÍ I DE GENOVÈS, Maria Àngela de,
1695.
MARÍ I DE GENOVÈS, Maria Anna de, mare
de Francesc Marí i de Genovès, 1141, 1142,
1143, 1332, 1697, 1702, 1706, 1753,
1754.
MARÍA, Francisco, de Campos de Castilla, condemnat a galeres, 449, 668, 671.
MARIMON, Bernardí de, 678.
MARIMON, Bernat Joan de, 1129, 1204,
1361, 1899.
MARIMON, Fèlix de, del Consell Suprem d’Aragó, 10, 15, 24, 25, 26, 39, 58, 67, 104,
110, 112, 186, 195, 201, 203, 235, 281,
293, 296, 1389, 1390, 1412, 1413, 1439,
1441.
MARIMON, Joan de, frare santjoanista, mestre
de camp del tèrcio del General, 519, 837,
872, 1429, 1661.
MARIMON, Josep de, de la vegueria d’Urgell,
del braç militar, 1525, 1526, 1532, 1533,
1539.
MARIMON, Magdalena de, monja del monestir de Jonqueres de Barcelona, 1712.
MARIMON, Plegamans de, 1129, 1142, 1143.
MARIMON, Teresa de, monja del monestir de
Jonqueres de Barcelona, 1712.
MARIMON I TORT, Joan de, frare i cambrer

de Sant Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic,
721, 1458.
MARÍN, Pedro, militar aragonès, 675.
MARÍN DE RESENDE, Pedro, diputat d’Aragó, 477.
MARINER, Joan, manyà del General, 2, 519,
730, 948, 1323.
MARINER, Maria, 1700.
MARÍS, Josep, 1404.
Marmellar (Baix Penedès), 365.
MARMER, Joan, doctor en drets, del braç reial,
1149, 1344, 1410, 1864, 1865.
MARQUÈS, ..., 1078.
MARQUÈS, Cebrià, notari i escrivà jurat de la
Seu d’Urgell, 1078, 1079, 1211.
MARQUÈS, Miquel, notari públic i ciutadà de
Barcelona, escrivà extraordinari de l’escrivania major del General, 142, 915, 1395.
Marsella (França), 175, 190, 193, 352, 619,
636, 678, 760, 885, 890, 1165, 1426,
1661.
MARTÀ, Josep, escrivà de Lleida, 1474.
MARTÍ I DE CATALUNYA, 207.
MARTÍ, ..., francès, 1171.
MARTÍ, Andreu, estudiant de filosofia d’Alòs,
1684.
MARTÍ, Bernat, tauler de Tamarit, 708, 1585.
MARTÍ, Bru, prevere beneficiat a la Seu de Tarragona i sobrecollidor del General a les taules
foranes d’aquesta ciutat, 27, 1374.
MARTÍ, Cirili, mercader i ciutadà de Tortosa,
1683.
MARTÍ, Cosma, capità de la companyia d’infanteria de Montblanc, 1641.
MARTÍ, Francesc, abaixador de Barcelona,
752, 891.
MARTÍ, Francesc, adroguer i tauler de Calaf,
1334, 1853, 1854.
MARTÍ, Francesc, ardiaca i canonge de la Seu
de Tortosa, 1331, 1850, 1852, 1862.
MARTÍ, Francesc, doctor, 1377, 1378, 1706.
MARTÍ, Francesc, notari públic de Tarragona,
1168.
MARTÍ, Francesc, prevere i rector de Sabadell,
1133, 1756, 1764.
MARTÍ, Francesc, tauler de Tarragona, 95, 96,
110, 111, 916, 919.
MARTÍ, Hilari, notari públic de Tortosa, del
braç reial, 1472, 1476.
MARTÍ, Jaume, canonge de la Seu de Lleida i
diputat local d’aquesta ciutat, 1061, 1085,
1674, 1715, 1725.
MARTÍ, Jaume, sastre de Barcelona, 459, 460.
MARTÍ, Jeroni, doctor en drets, advocat fiscal
del General, del braç reial, 392, 399, 436,
449, 452, 453, 475, 511, 563, 568, 602,
614, 623, 658, 661, 663, 664, 685, 687,
689, 691, 693, 715, 718, 722, 723, 729,
734, 739, 781, 788, 815, 816, 817, 821,
828, 832, 836, 857, 858, 859, 861, 899,
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905, 907, 909, 930, 942, 943, 999, 1000,
1002, 1001, 1283, 1289, 1525, 1533,
1547, 1559, 1586, 1588, 1618, 1620,
1706, 1744.
MARTÍ, Joan, cap d’esquadra del tèrcio del General, 333.
MARTÍ, Joan, cirurgià de la Seu d’Urgell, diputat local d’aquesta ciutat, 1491.
MARTÍ, Joan, del braç reial, 1529.
MARTÍ, Joan Baptista, de Lleida, del braç reial,
695, 1527, 1534.
MARTÍ, Joan Pau, ciutadà de Barcelona, llibreter del General, 2, 27, 167, 280, 519, 946,
948, 1074.
MARTÍ, Joana, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
MARTÍ, Josep, doctor en drets de Barcelona,
del braç reial, 1525.
MARTÍ, Miquel, pagès de Ponts, 146.
MARTÍ, Pere, 1664, 1667.
MARTÍ, Rafael, cirurgià i ciutadà de Tortosa,
1094.
MARTÍ, Rafael, guarda extraordinària del General, 299.
MARTÍ, Ramon, jurat de Sant Jaume dels Domenys, 363.
MARTÍ, Teresa, 162.
MARTÍ, Vicenç, síndic de Castellvell del Camp,
1149.
MARTÍ I ALDRAU, Domènec, notari públic
de Puigcerdà i escrivà de la seva diputació local, 1185, 1722, 1772.
MARTÍ I CANAL, Pau, de la universitat de
Sant Pere de Vilamajor, 1686.
MARTÍ I DE VILANOVA, Tomàs Francesc,
cavaller de Barcelona, oïdor militar, 265,
722, 723, 737, 738, 744, 745, 746, 747,
793, 811, 864, 1441, 1445, 1590, 1591,
1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1600,
1601, 1602, 1656, 1658, 1660, 1663,
1665, 1669, 1678.
MARTÍ I MUNTANER, Joan, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 1410.
MARTÍN, Lluís, escrivà de registre de la reial
cancelleria, 76, 98, 100, 102, 114, 119, 120,
129, 130, 150, 152, 976.
MARTINES, Mariana, 1699.
MARTÍNEZ, Agustí, mercader de Barcelona,
del braç reial, 1454.
MARTÍNEZ, Juan, capità de les galeres d’Espanya, 680.
MARTÍNEZ, Manuel, de Madrid, 549.
MARTÍNEZ I ARENY, Teresa, muller de Dídac Martínez i Folcràs, 1531.
MARTÍNEZ I FOLCRÀS, Dídac, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, ajudant
primer de la escrivania major del General,
58, 61, 348, 422, 425, 506, 710, 773, 777,
870, 888, 926, 953, 1032, 1053, 1060,
1120, 1121, 1131, 1198, 1239, 1240,

1277, 1278, 1281, 1298, 1303, 1309,
1338, 1349, 1350, 1351, 1479, 1531,
1701, 1702, 1754, 1835, 1859, 1890,
1891.
MARTINIANI, comte, enviat del duc de Savoia, 31.
MARTÓ, Francesc, notari públic de Vilanova
de Cubelles, 145.
Martorell (Baix Llobregat), 371, 390, 549,
750, 751, 777, 779, 782, 783, 784, 785,
786, 788, 802, 803, 818, 825, 826, 852,
1015, 1140, 1608, 1634, 1637, 1712. -Jurats de, 777. -Taula de, 1364, 1366, 1367,
1369, 1372, 1373, 1501, 1503, 1562,
1564.
MARTORELL, Joan, escrivà de registre del
Consell Suprem d’Aragó, 162, 1397.
MARTORELL, Joan, síndic de Constantí,
1149.
MARTORELL, Miquel, pintor del General, 2,
280, 519, 948, 958, 1271, 1343.
MARTORELL, Narcís, de Girona, del braç
reial, 1455, 1458, 1527, 1529, 1534, 1536,
1541.
MARTORELL, Narcís, notari públic de Girona, 1398.
MARTRÚS, Francesc, notari públic de Solsona,
1737, 1738.
MARUT, Francesc, galiot, 209.
MAS, Antoni, mallorquí, forçat de galeres, 557.
MAS, Bartomeu, sergent del tèrcio del General,
333, 495.
MAS, Francesc, daurador de Barcelona, 1048,
1049.
MAS, Francesc, doctor, 811, 812.
MAS, Jaume, 1695, 1698.
MAS, Josep, alferes reformat del tèrcio del General, 625.
MAS, Josep, burgès i notari públic de Vilafranca
del Penedès, escrivà de la cort del diputat local de dita vila, 1136, 1757, 1758.
MAS, Josep, escrivà de Barcelona, 1805.
MAS, Josep, notari públic de Barcelona, ajudant
primer de l’escrivà major de la visita, 946,
1580, 1584.
MAS, Josep, paraire de Torroella de Montgrí,
639, 640.
MAS, Josep, prevere i rector de la Selva del
Camp, 1546.
MAS, Manuel, doctor en drets de Vic, del braç
reial, 1352, 1353, 1527, 1534, 1852, 1863.
MAS, Maria Laura, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
MAS, Ramon, notari causídic i ciutadà de Barcelona, procurador fiscal de la Capitania General, 2, 688, 689, 946, 1100, 1101, 1742.
MAS, Salvi, paraire de Barcelona, 29.
MAS, Segimon, prevere beneficiat a la Seu de
Vic, diputat local d’aquesta ciutat, 1328,
1342, 1766, 1843, 1857.
1957

MAS, Silvestre, porter reial, 947, 949.
MAS I CALDERÓ, Francesc, doctor en drets,
del braç reial, 1852, 1863, 1867, 1873.
MAS I ENVEJA, Benet, doctor en drets, advocat de la Llotja de Mar de Barcelona, 410,
471, 1038, 1047, 1700.
MAS I SOLDEVILA, Manuel, doctor en drets,
del braç reial, 1529, 1663, 1769, 1778,
1853, 1880.
MASBERNAT, Joan, subdelegat apostòlic resident a la Seu de Tarragona, 963.
MASCARÓ, Francesc, mercader i ciutadà de
Barcelona, del braç reial, 601, 692, 727,
728, 1561, 1570, 1770.
MASCARÓ, Joaquim, mercader, 489, 490,
1499, 1500, 1507.
MASCARÓ, Josep, prevere, 1857, 1858.
MASCARÓ I LLUÇÀS, Jeroni, ciutadà honrat
de Barcelona, del braç reial, 512, 1410,
1526, 1534.
MASCORT, Jaume, doctor, de Mataró, 1766.
MASDERRODA, Josep, manyà de Barcelona,
730, 1323.
MASDÉU, Gabriel, cavaller de Girona, del braç
militar, 1411, 1441, 1453, 1572, 1663.
MASDÉU, Pau, capità d’una de les companyies
d’infanteria de la vegueria de Montblanc,
1641.
MASDÉU, Joan Francesc, cavaller, del braç militar, 1254, 1268.
MASDÉU, Joan Francesc, doctor en drets,
1771.
MASDÉU, Rafael, ciutadà honrat de Girona, visitador del braç reial, 2, 5, 568, 1526, 1533,
1547.
MASDOVELLES, Miquel de, síndic del General, del braç militar, 68, 107, 112, 115, 116,
127, 128, 129, 130, 132, 148, 149, 151,
152, 153, 156, 157, 181, 206, 218, 236,
252, 282, 300, 314, 342, 361, 381, 406,
417, 419, 1447, 1525, 1528, 1529, 1532,
1535, 1536.
MASDOVELLES I SALVÀ, Josep de, canonge
de la Seu d’Urgell, del braç eclesiàstic, 804.
MASERES, Francesc, daguer, arrendatari de les
bolles foranes, 968.
MASERES, Francesc, verguer del General, 41,
42, 46, 51, 56.
MASERES, Josep, daguer, arrendatari de les
bolles foranes, 968.
MASFERRER, Joan, paraire de draps de llana i
ciutadà de Barcelona, arrendatari de les bolles foranes, 968, 1606.
MASFERRER, Josep, courer, 417.
MASGUERAU, Josep, jurat tercer de Caçà de
la Selva, 1688.
MASJOAN, Salvi, paraire, 106.
Masllorenç (Baix Penedès), 365.
Masquefa (Anoia), 362, 364, 549. -Lleva de,
792. -Síndic de, 1619.

MASSANA, ..., escrivà, 579.
MASSANA, Baltassar, mercader de Barcelona,
del braç reial, 1770.
MASSANA, Estàsia, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
MASSANA, Joan, prevere beneficiat a Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1405, 1407.
MASSANES DE RIBERA, Salvador, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, ajudant
d’assessor de la visita, del braç reial, 518,
648, 972, 973, 1097, 1230, 1236, 1237,
1238, 1410.
MASSART, Lluís, doctor, assessor de la visita,
del braç reial, 274.
MASSIE, Hug, botiguer de teles de Camprodon, 1899.
MASSÓ, Pau, de Mataró, tingut per rebel, 50.
MASSÓ, Pau, guarda del General, 1115.
MASSOT, Francesc, 1009, 1011.
MATA, Jaume, pagès de Torredembarra, 1678.
MATA, Jaume, prevere resident a Barcelona,
ajudant primer del racional del General, 449,
694, 1585.
MATA, Joana, monja de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona, 1777.
MATA, Lluís de, alferes reformat del tèrcio del
General, 333.
MATA, Tomàs, pagès i paer de Balaguer, 1024.
MATALÍ, Miquel, doctor en medicina, 1067,
1101, 1148, 1174, 1203, 1225, 1284,
1314, 1454.
Mataró (Maresme), 230, 284, 344, 345, 456,
459, 648, 649, 650, 653, 655, 669, 1044,
1314, 1723, 1765, 1766. -Carrer de la Riera
de, 1766. -Cases: de la vila, 1766; del General, 731. -Companyia de, 350. -Convent de
Sant Josep de, 9. -Guarda del General de,
1028, 1723. -Duana de, 738, 739. -Jurats
de, 648, 874. -Platja de, 183, 731, 1165.
-Síndic de, 1169, 1170, 1765. -Taula de,
1364, 1366, 1367, 1369, 1371, 1501, 1503,
1562, 1564. -Taulers de, 184, 1009, 1185.
MATARÓ, Joan, batlle de Caldes de Malavella,
1691.
MATARÓ, Salvador, pagès i síndic de Mataró,
1766.
MATES, Joan, jurat de Mataró, 1766.
MATEU, ..., doctor en drets, 1508, 1517.
MATEU, Antoni, 1701.
MATEU, Bernat, procurador fiscal de la diputació local de Tarragona, 1719.
MATEU, Jeroni, doctor en medicina de Sant
Feliu de Guíxols, 1895.
MATEU, Josep, botiguer, arrendatari dels drets
de General, 27.
MATEU, Josep, de Mataró, 253.
MATEU, pubill, 1696.
MAULDE, vescomte de, militar, 1209.
MAURÍS I RAVELL, Maurici, de Perpinyà, del
braç reial, 1448, 1680, 1897.
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MAYMÓ, ..., botiguer de teles, 249.
MAYMÓ, ..., canonge de la Seu de Barcelona i
president del seu capítol, 3.
MAYMÓ, A., mercader, caixer de la taula de comuns dipòsits de Barcelona, 1319.
MAYMÓ, Joan, escrivà de Barcelona, 1483,
1498, 1573, 1576.
MAYMÓ, Joan, mercader de Barcelona, del
braç reial, 1528.
MAYMÓ I PLA, Josep, guarda, estimador i escrivà del defenedor del General a Barcelona,
919.
MAXENS, Josep, capità de la companyia d’infanteria de Calaf, 1641.
MECA, Josep, 1698.
MECA, Josep de, fill de Josep de Meca i de
Caçador, 1615.
MECA I BERARDÓ, Manuel, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 267, 1445, 1446.
MECA I DE CAÇADOR, Josep de, diputat militar, 750, 751, 789, 790, 791, 792, 793,
796, 797, 802, 803, 804, 805, 806, 810,
821, 825, 832, 833, 836, 837, 840, 846,
852, 878, 879, 886, 888, 889, 914, 930,
943, 1001, 1007, 1008, 1615, 1616, 1618,
1619, 1620, 1621, 1623, 1624, 1628,
1633, 1636, 1637, 1638, 1656, 1658,
1659, 1660, 1663, 1665, 1669, 1676,
1679, 1706, 1878.
MECA I DE CARDONA, Isabel, muller de Josep Meca i de Caçador, 889, 1878.
MECA I DE CARDONA, Josep de, del braç
militar, 934, 1662, 1664, 1666, 1667,
1668, 1769, 1770, 1771, 1778, 1779.
MECA I VILALBA, Francesc, doctor en drets i
assessor del General, del braç militar, 269,
1360.
MECA I VILALBA, Ignasi, 7, 8.
Medes, les (Baix Empordà), governador de,
1187.
MEDINA SIDONIA, duc de, lloctinent del
Principat, 78, 79, 86, 87, 109, 111, 112,
121, 122, 123, 124, 125, 143, 144, 161,
169, 172, 174, 175, 176, 179, 180, 182,
185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 195,
196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205,
206, 211, 212, 214, 232, 233, 235, 237,
238, 242, 244, 245, 246, 254, 256, 263,
264, 265, 267, 274, 275, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 294,
295, 296, 300, 301, 302, 303, 307, 308,
309, 311, 318, 319, 320, 323, 337, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
358, 359, 360, 361, 369, 370, 371, 374,
375, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 421,
675, 768, 804, 824, 914, 915, 961, 1394,
1399, 1400, 1401, 1402, 1408, 1409,
1411, 1412, 1413, 1417, 1421, 1422,
1423, 1424, 1425, 1427, 1428, 1429,

1430, 1438, 1440, 1441, 1442, 1443,
1444, 1445, 1446, 1456, 1457, 1458,
1650.
MEDINA SIDONIA, duquesa de, 163, 182,
183, 205, 206, 357, 360, 387.
MEDINILLA, Francisco, comissari general,
1202, 1204, 1207.
Mediona (Alt Penedès), 363, 364, 368.
Mediterrània, mar, 301, 305, 306, 396, 397.
MEIÀ, Bonaventura, notari públic de Tàrrega i
del seu diputat local, 186, 187, 298, 299,
625, 1574, 1577.
MEIÀ I VILALBA, Francesc, degà i canonge de
la Seu de Lleida, 373, 1461, 1463, 1465.
MELCIOR, ..., traginer de la Seu d’Urgell, 10.
MELCIOR, Francesc, sots-veguer de Barcelona, 1363.
MELCIOR, Joan, doctor, 617.
MELCIOR, Miquel, jove, tintorer de draps de
Barcelona, 1409.
MELIANTA, Josep, capità de la companyia
d’infanteria de Linyola, 1640.
MELIANTA, Josep de, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 1526.
MELIANTA, Pau, receptor dels drets del General a Lleida, 921.
MELIANTA, Pere Joan, mercader i ciutadà
honrat de Barcelona, receptor dels drets del
General a Lleida, 322, 921.
MELIANTA I DE MORATÓ, Josep de, donzell i doctor en drets de Lleida, receptor del
General a Lleida, 322, 921.
MELIC, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
ajudant primer del racional del General, del
braç reial, 36, 41, 175, 343, 345, 347, 415,
449, 1358, 1359, 1482, 1483, 1585, 1769,
1770, 1771, 1778, 1779.
MELIC, Josep, doctor en medicina domiciliat a
Tortosa, 651, 652, 690, 720, 735, 833, 877,
882, 894, 960, 961, 987, 988, 1030, 1063,
1064, 1093, 1094, 1127, 1164, 1197,
1214, 1215, 1271, 1312, 1313, 1336,
1337, 1654, 1655, 1658, 1659, 1665,
1732, 1733.
MELIC, Josep, menor de dies, doctor en medicina domiciliat a Tortosa, 1313.
MELIC I ARMANT, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, diputat reial, 1656.
MENAUT, Salvador, ajudant del tèrcio del General, 189, 190.
MENCER, Segismundo, regent del Consell Suprem d’Aragó, 725.
Menorca, 1108, 1246.
MERCADER, Miquel, mercader de Girona, del
braç reial, 1473.
MERCER, Jaume, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1578, 1580, 1581, 1583.
MERCER, Lluís, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1009.
MERCER, Mateu, blanquer d’Olot, 1490.
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MERCER, Narcís, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1537.
MERLÈS, Josep, 75, 80, 84, 86.
MERLÈS I MASSANA, Francesc de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1410.
MERLÈS I MASSANA, Josep de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1410, 1439,
1443, 1662, 1666, 1670.
MESONADA, Bartomeu, doctor de Lleida, del
braç reial, 1527, 1537, 1558, 1579, 1582.
MESSEGUER, Antoni, mercader de Lleida,
940, 1139.
MESSEGUER, Francesc, prevere beneficiat a
Cervera, 1785.
MESSEGUER, Miquel, de Jorba, forçat de galeres, 25.
MESSEGUER, Pau, soldat del tèrcio del General, 65, 71, 74, 146.
MESTRES, Josep, sergent del tèrcio del General, 332.
MESTRES I SABATER, Pere, de Caçà de la
Selva, 1688.
METGE, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1454.
METGE, Montserrat, prevere, diputat local de
Girona, 158, 166.
Milà (Itàlia), 175, 176, 188, 1246, 1737.
-Trosso de, 1207, 1209.
MILANS, Fèlix, mestre d’Arenys de Mar, 1554.
MILANS, Joan, adroguer d’Arenys de Mar,
965.
MILANS, Segimon, botiguer de Girona, 1572.
MILLARS, Joan, adroguer d’Arenys, 184.
MILSOCOS, Eulàlia, 1700.
MINGUELL, Gabriel, candeler de cera i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla d’aquesta ciutat, 428, 1480.
MINGUELL, Joan, candeler de cera i ciutadà
de Barcelona, 428, 1480.
MINGUELLA, Francesc, notari públic i ciutadà de Barcelona, 1124, 1396, 1552, 1558.
MINGUELLA, Francesc, fill d’Isidre Minguella, fuster de Cervera, 1784.
MINGUELLA, Ignasi, de Tortosa, del braç
reial, 1579, 1664.
MINGUELLA, Isidre, fuster de Cervera, 1310,
1315, 1318, 1775, 1776, 1783, 1784,
1785, 1837, 1838.
MINGUELLA, Jaume, torner i ciutadà de Barcelona, verguer dels seus consellers, 1807,
1830, 1831.
MINGUELLA, Josep, doctor en drets, assessor
del General, del braç reial, 614, 1411, 1455,
1473, 1831.
MINGUELLA, Miquel, de Lleida, del braç
reial, 1525, 1533.
MINUART, Bartomeu, paraire i ciutadà de Barcelona, 1098, 1099.
MIQUEL, Bernat, fill de Joan Miquel, doctor
en medicina, 1213, 1782.

MIQUEL, Emerenciana de, 258.
MIQUEL, Francesc de, 1754.
MIQUEL, Jaume, guarda ordinària de la bolla
de Barcelona, 173.
MIQUEL, Ignasi de, de la vegueria d’Urgell,
del braç militar, 1852.
MIQUEL, Jeroni de, 1701, 1768.
MIQUEL, Joan, doctor en medicina, 1213,
1782.
MIQUEL, Josep, de Girona, del braç reial,
1680, 1897.
MIQUEL, Ramon, sastre i ciutadà de Barcelona, 847.
MIQUEL I DESCATLLAR, Francesc de, fill de
Jeroni de Miquel, de la vegueria de Barcelona, ambaixador davant del rei, del braç militar, 258, 304, 1197, 1198, 1254, 1272,
1399, 1400, 1413, 1700, 1768, 1791,
1796, 1797.
MIQUEL I FERRER, Jeroni de, domiciliat a
Barcelona i Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 258, 304, 794, 804, 1413, 1663,
1666, 1671.
MIQUELET, Francesc, cirurgià de Barcelona,
46.
MIR, Francesc, traginer de la Cerdanya, 337.
MIR, Gaspar, veguer de Cervera, 51.
MIR, Gaspar de, del braç militar, 1579, 1582,
1587.
MIR, Jaume, doctor en drets, 1289, 1290.
MIR, Joan, 1455.
MIR, Joan, doctor en medicina, 207.
MIR, Nicolau, de Puigcerdà, 1857, 1858.
MIR, Pau, prevere vicari de Sant Joan Despí,
403, 1469.
MIR I GÜELLS, Fèlix, aventatjat del tèrcio del
General, 55.
MIRALLES, Anna de, 1701, 1702, 1705.
MIRALLES, Francesc, valencià, forçat de galeres, 1384.
MIRALLES, Josep, sergent del tèrcio del General, 751.
MIRARNAU, Antoni, de Lleida, del braç reial,
1579, 1582, 1594.
MIRARNAU, Josep, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 373, 1461, 1463,
1465, 1537, 1715.
MIRAVALL, Faustí de, de Tortosa, del braç militar, 1857, 1858.
MIRAVALL, Pere de, de Tortosa, del braç militar, 1853, 1857, 1858.
MIRAVALL I DE GASSIA, Pere de, veguer de
Tortosa, del braç militar, 1215, 1447, 1851,
1852, 1857, 1858.
MIRAVALL I DE XIVELLÍ, Aleix de, de Tortosa, diputat militar, 518, 526, 579, 581,
934, 941, 944, 950, 1192, 1217, 1232,
1324, 1713, 1715, 1717, 1725, 1726,
1728, 1730, 1742, 1751, 1753, 1770,
1771, 1772, 1809, 1812, 1826, 1830,
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1831, 1852, 1853, 1857, 1858, 1864,
1886, 1890, 1896, 1900.
Miravet (Ribera d’Ebre), taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1504, 1565.
MIRET, Dídac, capità de la companyia de Vilafranca del Penedès, 362, 365.
MIRET, Francesc, burgès de Vilafranca del Penedès, 364.
MIRET, Josep, notari públic de Vilafranca del
Penedès, 1711.
MIRÓ, Bernat, de Barcelona, passamaner del
General, 2, 280, 519, 856, 857, 859, 911,
948, 971, 1341.
MIRÓ, Isidre, verguer dels consellers de Tarragona, 95, 110.
MIRÓ, Joan, prevere beneficiat a la Seu de Barcelona, 1255, 1789.
MIRÓ, Josep, mercader de Tortosa, del braç
reial, 1579, 1582.
MITJÀ, Joan Pau, mercader, albaraner del General, 26, 41, 54, 63, 76, 108, 126, 163,
200, 209, 210, 428, 1404, 1405, 1480.
MITJÀ, Teresa, muller de Joan Pau Mitjà, 428,
1405, 1480.
MITJÀ, Rafael, teixidor de llana i guarda extraordinària de Vic, 1047.
MITJANS, Pau, notari públic de Barcelona, 1455.
MITJAVILA, Pere, prohom de la confraria de
velers de Barcelona, 433, 1854.
MODOLELL SACOSTA, Josep, doctor en
drets i ciutadà honrat de Barcelona, 1382,
1390, 1554.
Moià (Bages), 427. -Taula de, 1502, 1563.
-Tauler de, 991.
MOIA, Anton, llibreter i ciutadà de Barcelona,
1035.
MOIA, Josep, llibreter i ciutadà de Barcelona,
andador de la confraria de Sant Jordi, 209,
219, 241, 252, 283, 300, 316, 342, 361,
382, 407, 419, 432, 456, 478, 502, 558,
601, 633, 647, 683, 720, 732, 885, 910,
916, 918, 975, 994, 1048, 1069, 1133,
1165, 1202, 1255, 1313, 1339.
MOIX, Crisantó, doctor, del braç reial, 1473,
1477, 1527.
MOIX, Josep, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 1378, 1473, 1477.
MOIXÓ, Francesc, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 267, 1445, 1446.
MOIXÓ I MERLÈS, Rafael de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1471, 1476.
Moja (Alt Penedès), 365.
MOLA, Felip, menor, apotecari de Camprodon, 1494.
MOLES, Felip, major, apotecari i tauler de
Camprodon, 1361, 1899, 1900.
MOLES, Felip, menor, apotecari de Camprodon, 1519, 1571.
MOLINA, Miguel Gerónimo de, bisbe de Lleida, 1468, 1469.

MOLINA, Pere, escrivà de Barcelona, 1480.
MOLINER, Francesc, doctor, ciutadà honrat
de Barcelona, 41, 78, 80, 86.
MOLINS, Fèlix, major, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, assessor de la Batllia General, del braç reial, 269, 498, 1447, 1469,
1525, 1528, 1533, 1535.
MOLINS, Fèlix, menor, doctor en drets i
ciutadà de Barcelona, 1525, 1528, 1533,
1535.
MOLINS, Antoni, teixidor de lli de Tàrrega,
1685.
MOLINS, Josep, prevere i diputat local de Tàrrega, 954, 1684, 1685, 1720.
MOLINS, Miquel, sabater de Tàrrega, 1685.
Molins de Rei (Baix Llobregat), 790, 792, 793,
799, 801, 821, 940, 1139, 1615, 1616,
1618, 1619, 1620, 1623, 1624.
MOLINS I AMORÓS, Segimon, diputat local
de Montblanc, 956.
MOLINS I CASADEVALL, Francesc, del braç
reial, 794, 804.
MÓN, Antoni, pescador de Tossa, 1512.
MONAR, Francesc, doctor en arts i medicina
domiciliat a Barcelona, 1783.
MONDIU, Antoni, 1571.
Monells (Baix Empordà), taula de, 1501,
1562.
MONER, Francesc, boter de Mataró, 964.
MONER, Joan, mercader de Girona, del braç
reial, 536.
MONER, Rafael, abat de Sant Pere de Roda,
del braç eclesiàstic, 11, 926, 1725, 1739.
MONER I BASSEDES, Anton, doctor, 1455,
1458.
MONER I DE BASSEDES, Francesc, del braç
militar, 1769.
MONERA, Bartomeu, notari públic i ciutadà
de Tortosa, 1683.
MONFAGES, Alfons, tauler de Lleida, 464,
922, 923.
MONFAGES, Guerau, candeler de cera de Barcelona, tauler de Lleida, 244, 463, 464, 923,
1409.
MONFAGES, Jaume, candeler de cera de Barcelona, tauler de Lleida, 244, 463, 464, 922,
923, 1409.
MONFAGES, Josep, passamaner, tauler de
Lleida, 464, 923.
MONFAR, Gertrudis, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
MONFAR, Josep, procurador fiscal del General, 261.
MONFAR, Pere, tauler de Tàrrega, 958, 959.
MONFAR I SORS, Francesc de, ciutadà honrat
de Barcelona, procurador fiscal del General,
del braç reial, 66, 71, 109, 160, 301, 304,
311, 312, 314, 315, 337, 353, 449, 456,
459, 469, 482, 484, 614, 617, 698, 712,
713, 723, 789, 804, 828, 836, 839, 860,
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861, 892, 931, 943, 953, 965, 966, 999,
1000, 1001, 1002, 1121, 1124, 1125,
1126, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132,
1133, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147,
1148, 1158, 1159, 1170, 1186, 1197,
1200, 1212, 1222, 1226, 1227, 1228,
1238, 1241, 1252, 1253, 1257, 1258,
1269, 1314, 1589, 1684, 1708, 1709,
1710, 1711, 1744, 1815, 1867.
MONFAR I SORS, Joan Baptista, ciutadà honrat de Barcelona, aventatjat del tèrcio del General, 334, 409, 647.
Monistrol d’Anoia (Alt Penedès), 365.
Monistrol de Montserrat (Bages), 1708. -Taula
de, 1563.
MONSALVO, Josep, de Perpinyà, del braç
reial, 1448, 1680, 1897.
MONSALVO, Onofre, doctor en medicina i
ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 4,
11, 32, 36, 38, 51, 59, 69, 70, 74, 75, 80,
83, 84, 86, 106, 107, 108, 109, 111, 123,
126, 140, 143, 146, 148, 163, 164, 166,
167, 175, 181, 190, 199, 200, 205, 206,
209, 215, 218, 219, 220, 222, 236, 237,
240, 251, 252, 260, 262, 266, 267, 273,
278, 281, 282, 283, 290, 299, 300, 304,
309, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 336,
337, 342, 343, 345, 347, 351, 356, 359,
360, 361, 371, 373, 376, 379, 380, 381,
382, 384, 392, 393, 395, 399, 406, 408,
409, 412, 414, 418, 424, 429, 430, 432,
434, 444, 447, 456, 459, 460, 466, 469,
478, 479, 486, 491, 495, 502, 505, 518,
519, 531, 544, 545, 548, 549, 557, 576,
591, 601, 607, 633, 635, 646, 647, 666,
676, 683, 689, 690, 697, 698, 700, 719,
720, 724, 732, 749, 752, 758, 759, 760,
761, 762, 763, 765, 766, 773, 800, 801,
853, 885, 900, 965, 972, 990, 1002, 1003,
1004, 1014, 1025, 1064, 1069, 1070,
1156, 1269, 1271, 1272, 1274, 1278,
1308, 1353, 1359.
Montagut (Alt Camp), 364, 365, 366.
Montagut (Garrotxa), taula de, 1502, 1517,
1563, 1568, 1569, 1571, 1575.
MONTAGUT, Gaspar, canonge de la Seu de
Barcelona, 1309, 1310.
MONTAGUT, Rafael, canonge de la Seu de
Barcelona, 1782.
MONTALAR, Ramon, pagès de Calonge,
1854.
MONTALT RIU I DESCLERGUE, Josep de
la vegueria de Perpinyà, del braç militar,
1447, 1543, 1596, 1679, 1896.
MONTAGUT, Rafael Tomàs, canonge de la
Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1526.
Montalegre, cartoixa de (Barcelonès), 1167,
1700, 1702.
MONTALTO, duc de, president del Consell
Suprem d’Aragó, 469, 498, 508, 608, 609,

675, 677, 680, 768, 770, 804, 824, 826,
1248, 1281, 1306, 1419, 1578, 1651,
1652, 1833, 1840.
MONTANYANS, ..., 1702.
MONTANER, Domingo Antonio, secretari
dels jurats de Saragossa, 1647.
MONTARGULL,..., algutzir extraordinari,
450.
MONTARGULL, Francesc, sots-veguer de
Barcelona, 610.
Montblanc (Conca de Barberà), 706, 734, 789,
942, 1000, 1001, 1028, 1070, 1402, 1706,
1721. -Bolla de, 1498, 1499, 1574. -Carrer
Major de, 706. -Col.lecta de, 1365, 1368,
1370, 1501, 1503, 1504, 1564, 1565.
-Companyies d’infanteria de, 499, 500,
506, 1623, 1641. -Cònsols de, 499. -Diputat local de, 229. -Taula de, 1365, 1368,
1370, 1373, 1503, 1504, 1564, 1565. -Veguer de, 499. -Vegueria de, 425, 479, 480,
487, 497, 733, 734, 775, 784, 788, 837,
943, 1119, 1706.
Montbrió del Camp (Baix Camp), companyia
d’infanteria d’, 1641. -Taula de, 1503,
1564.
Montcada (Vallès Occidental), 425, 426, 667,
668, 761, 779.
MONTCADA, Eufrasina de, muller de Mateu
de Montcada, 889.
MONTCADA, Mateu de, antic diputat, 889.
MONTCLAR, Francesc Melcior, domer menor
de l’església de Sant Pere de les Puelles de
Barcelona, 1405, 1407.
Montclús (Noguera?), 196.
MONTELEUT, Paulo, patró de barca, 956.
Montellà de Cadí (Baixa Cerdanya), 135, 197,
200, 202, 1082.
MONTER, Antoni, barreter d’agulla i ciutadà
de Barcelona, 1775.
MONTER, Segimon, regent del Consell Suprem d’Aragó, 436, 440, 645, 753, 873,
894, 1154, 1661, 1662, 1740, 1741.
MONTER, Gabriel, doctor en drets, prevere i
rector de l’església parroquial de Vila-seca,
410.
MONTERREY, comte de, 138.
Montferri (Alt Camp), 364, 366.
MONTGAI, Francesc de, frare i paborde major
de Sant Cugat del Vallès, oïdor eclesiàstic,
343, 353, 414, 447, 495, 525, 527, 577,
599, 1558, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583,
1656.
Montgat (Maresme), platja de, 658, 678.
MONTLLEÓ, Jaume, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona, 1343, 1861.
MONTLLEÓ, Josep, estudiant de gramàtica
d’Ulldemolins, 1450.
Montlluís (Alta Cerdanya), 133, 135, 197,
1082.
Montmaneu (Anoia), 836.
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Montmell, el (Baix Penedès), 365.
MONTOLIU, Plàcid, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1381.
Montpeller (França), 1661.
MONTPOU, Josep, pagès i ciutadà de Tortosa,
1337.
Mont-roig del Camp (Baix Camp), companyia
d’infanteria de, 1618, 1620, 1640. -Taula
de, 1365, 1368, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565.
MONT-ROS, Antoni, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
Montserrat (Baix Llobregat), monestir de,
146, 1167, 1299, 1300, 1636, 1698, 1700,
1701, 1708, 1827.
MONTSERRAT, Damià, 145.
MONTSERRAT, Fèlix, assaonador i ciutadà de
Barcelona, 1475.
MONTSERRAT, Jeroni, capità de la companyia d’infanteria d’Alcover, 1641.
MONTSERRAT, Joan, prevere beneficiat a la
Seu de Barcelona, 1789, 1858.
MONTSERRAT, Joan Benet, paraire de llana
de Camprodon, 1722.
MONTSERRAT, Oleguer, bisbe d’Urgell, 268,
1449.
MONTSERRAT I CUA, Alexandre de, de la
vegueria de Cervera, del braç militar, 1471,
1476.
MONTSERRAT I MERLÈS, Onofre, visitador
del braç militar, 2, 5, 1769, 1778.
Montsó (Aragó), 1810. -Corts de, 89, 90, 91,
93, 94, 609, 610, 979, 1189, 1552.
MONYOS, Joan, pagès de la Serra, 1719.
Móra, la (Segarra), 297, 298.
MÓRA, Francesc, jesuïta, 320, 1181, 1184,
1263.
MÓRA, Gabriel, notari públic de Barcelona, escrivà major de la Batllia General, 1404,
1473.
MÓRA, Domènec, de la vegueria d’Urgell, del
braç militar, 1410, 1439, 1663, 1666, 1672.
MÓRA, Jeroni, mercader i tauler de Valls,
1343, 1861.
MÓRA, Josep, advocat fiscal del General, 315.
MÓRA, Josep de, donzell de la vegueria de
Montblanc, del braç militar, 1006, 1472,
1476, 1713.
MÓRA I SOLANELL, Josep, visitador del braç
militar, 2, 5.
MÓRA, Magdalena, 1699.
MÓRA, Tomàs, de Cervera, 1785.
MÓRA, Vicenç, retorçador de seda, 968.
Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), 1344, 1358.
-Companyia d’infanteria de, 1620. -Taula
de, 1366, 1368, 1370, 1371, 1503, 1504,
1564, 1565.
MÓRA I BOSSER, Salvador, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, assessor del Ge-

neral, del braç reial, 379, 509, 510, 1158,
1159, 1203, 1204, 1240, 1242, 1253,
1256, 1291, 1292, 1410, 1439, 1781.
MÓRA I DE PASQUAL, Joan de, escrivà de
manament reial, 880, 889.
MÓRA I NAVARRO, Jeroni de, abat de Sant
Pere de Galligants, del braç eclesiàstic, 320,
945, 946, 947, 950, 951, 952, 957, 1447,
1743, 1745.
MÓRA I SOLANELL, Josep, del braç militar,
1301, 1302, 1770, 1771.
MÓRA I XETMAR, Anton, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 1525, 1592.
MORAGUES, Joan, capità del tèrcio del General, 28, 403, 584, 1661.
MORALES, Andrés, de Madrid, 549.
Morana, la (Segarra), castell de, 1449.
MORAT, Pere, notari públic de Tírvia, 1145,
1759.
MORATA, ..., escrivà, 397.
MORATA, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 1454, 1456, 1471, 1475.
MORATA, Vito, de la galera patrona de Sicília,
560.
MORATÓ, Eudald, tauler d’Olot, 1521, 1572.
MORATÓ, Jacint, 183.
MORATÓ, Jacint, barreter d’agulla i ciutadà de
Barcelona, 1324, 1325, 1684.
MORATÓ, Jacint, tapisser i ciutadà de Barcelona, 149, 151, 152, 153.
MORATÓ, Jacint, verguer del General, 4, 5, 6,
25, 27, 29, 57, 60, 61, 65, 67, 80, 166, 213,
215, 231, 239, 242, 245, 249, 259, 268,
269, 273, 276, 278, 284, 295, 313, 317,
318, 336, 341, 348, 356, 358, 374, 381,
387, 394, 395, 396, 405, 407, 412, 413,
414, 418, 419, 420, 422, 437, 438, 447,
449, 450, 453, 455, 456, 459, 479, 500,
503, 504, 505, 506, 509, 526, 558, 578,
608, 610, 616, 618, 624, 625, 629, 647,
656, 660, 662, 694, 708, 729, 735, 736,
737, 738, 739, 741, 742, 743, 746, 748,
749, 751, 773, 789, 803, 824, 856, 857,
859, 860, 861, 878, 879, 910, 911, 914,
930, 934, 941, 942, 943, 946, 953, 962,
1002, 1028, 1048, 1050, 1066, 1071,
1101, 1102, 1145, 1172, 1173, 1199,
1230, 1236, 1249, 1265, 1269, 1284,
1291, 1292, 1339, 1340, 1341, 1342,
1343, 1360, 1751, 1804, 1809, 1813,
1830, 1831, 1867, 1890, 1891.
MORATÓ, Joan de, de la vegueria de Puigcerdà, del braç militar, 1410.
MORATÓ, Joan, doctor en drets i de la Reial
Audiència, 7, 370, 518, 529, 1664, 1668.
MORATÓ, Rafael, doctor en filosofia i ciutadà
honrat de Barcelona domiciliat a Linyola, receptor del General a Lleida, 322.
MORCILLO, Cristòfor, fuster de Tarragona,
878.
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MORELL, Antoni, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 267, 1380,
1770.
MORELL, Baltassar, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 566.
MORELL, Francesc, pagès de Sarral, 525, 549,
626, 627.
MORELLA, Antoni, nunci i corredor públic de
Castellbò, 1722.
Morellàs (Rosselló), 138.
MORER I PASQUAL, Cristòfor de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1381.
MORER I PASQUAL, Joan de, domiciliat a
Barcelona, escrivà de manament reial, 113,
115, 465, 480, 517, 1226, 1459, 1460,
1485, 1572.
MORERA, Jaume, argenter, arrendatari del
dret de General, 1738.
MORERA I ESPUNY, Francesc de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 446, 447,
1471, 1476, 1481.
MORET, Josep, doctor en drets de Girona, del
braç reial, 1093, 1544, 1679.
MORET, Pere, notari públic de Barcelona, 269,
270.
MORET I SALA, Josep, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 461, 514, 531, 929, 930,
1115.
MORETO, Josep, patró genovès, 399, 400,
401.
MORTARA, marquès de, 20, 138, 959, 1004.
MOSSES, Ramon, prevere i doctor en teologia,
diputat local de Puigcerdà, 923, 1659, 1660,
1674, 1722, 1772.
Mostaganem (Algèria), 143.
MOTA, Francesc, escrivà de Girona, 1716,
1717, 1720.
MOTES, Joan Baptista, doctor, del Pont de
Claverol, 788, 1608, 1609, 1610.
MOXÍ, Bernat, de Barcelona, del braç reial,
1852, 1863.
MOXIGA, vegeu MUXIGA.
MULLER, Pere, pagès, jurat primer de Sant Esteve de Palautordera, 1686.
MÚNIA, Domènec, notari de la diputació local
de Tortosa, 463, 916, 920.
MUNTADA, Francesc, mercader de Barcelona,
369.
MUNTANER, Agustí, sergent major del tèrcio
del General, 519, 1429.
MUNTANER, Francesc, 1664, 1668.
MUNTANER, Francesc, capità de la companyia d’infanteria de la vegueria de Cervera,
1641.
MUNTANER, Isidre, de la universitat de Sant
Pere de Vilamajor, 1686.
MUNTANER, Joan, notari públic i burgès de
Cervera, 1195, 1229, 1310, 1315, 1318,
1574, 1720, 1775, 1776, 1784, 1785,
1837, 1838.

MUNTANER, Joan, cap d’esquadra del tèrcio
del General, 126, 231, 792, 1619.
MUNTANER, Josep, doctor, del braç reial,
1528.
MUNTANER, Maria, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
MUNTANER, Maria Teresa, monja de Santa
Clara de Barcelona, 1598.
MUNTANER, Pau, capità de la companyia
d’infanteria de l’Espluga de Francolí, 1640.
MUNTANER, Pere, 234, 1695.
MUNTANER I ALBÀ, Josep, veguer de Montblanc, 500.
MUNTANER I ALBÀ, Pau, de Montblanc,
499, 500.
MUNTANER I NUIX, Josep, burgès honrat i
notari públic de Perpinyà, diputat local de
Cervera, 1775, 1783, 1784, 1785, 1837.
MUNTANER I PERELLÓS, Francesc, de la
vegueria de Girona, del braç militar, 1381.
MUNTANER I SACOSTA, Baltassar de, abat
del monestir de Camprodon, diputat eclesiàstic, 19, 269, 293, 343, 345, 347, 415,
719, 722, 935, 1330, 1656, 1743.
MUNTANER I SACOSTA, Francesc, del braç
militar, 1662, 1666.
MUNTANER I SOLANELL, Pere, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1591,
1592, 1595, 1601.
MUNTANYOLA, Joan, capità de la companyia
d’infanteria de la vegueria de Montblanc,
499, 1641.
MUNTANYOLA, Segimon, armer major del
General, 2, 280, 519, 948.
MURILLO, Cristòfor, fuster de Barcelona, 1168.
MURTRA, Pere Joan, prevere i notari públic de
Montblanc, 499.
MUXIGA I FERRER, Antoni de, del braç militar, 1454, 1472, 1476, 1528, 1530, 1535,
1536, 1852, 1853, 1862, 1863, 1864.
MUXIGA I GINEBREDA, Antoni de, del braç
militar, 273, 277, 509, 1301, 1454, 1457,
1528, 1530.
N
NABONA, Gil, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 373, 518, 528, 722,
748, 750, 869, 1461, 1463, 1465, 1725,
1739.
NABONA, Miquel, doctor en teologia i canonge de la Seu de Lleida, 1715.
NABONA, Rafael, doctor, del braç militar, 617.
NABONA SEGUÍ I CAPELLA, Rafael de, de la
vegueria de Cervera, del braç reial, 1400.
NADAL, Baltassar, retorçador de seda i ciutadà
de Barcelona, 1158.
NADAL, Fèlix, prevere domiciliat a Barcelona,
1379.
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NADAL, Francesc, pagès i tauler de Vilaller,
1771.
NADAL, Hipòlita, monja de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
NADAL, Ignasi de, canonge de la Seu de Girona, 1774.
NADAL, Joan Francesc, pagès i tauler de Vilaller, 1089, 1172, 1173, 1744, 1772.
NADAL, Manuel, del braç militar, 1301, 1303.
NADAL I COLL, Joan, argenter de Barcelona,
284.
NADAL I DESPUJOL, Manuel de, de la vegueria de Barcelona, 1852, 1862.
NADAL I DOMÈNEC, Rafael de, frare i sagristà major de Santa Maria de Ripoll, oïdor
eclesiàstic, 934, 944, 950, 1193, 1217,
1324, 1713, 1715, 1717, 1725, 1726,
1728, 1730, 1742, 1751, 1753, 1770,
1771, 1772, 1809, 1826, 1830, 1831,
1852, 1853, 1857, 1858, 1864, 1867,
1886, 1890, 1896, 1900.
NÁJERA, duc de, general de les galeres de Nàpols, 25, 26, 250, 251, 255, 263, 278, 280,
375, 377, 430, 506, 518, 676, 682, 893,
1321.
Nàpols (Itàlia), 25, 1040, 1246, 1737. -Galeres
de, 7, 25, 61, 253, 254, 278, 279, 280, 281,
375, 518, 550. -Soldats de, 1639. -Virrei
de, 143, 1681, 1897.
Narbona (França), 1054, 1055.
NAT, Jaume Joan, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1155,
1405, 1408, 1761.
NATÓ, Josep, notari públic de Girona, del braç
reial, 1398, 1472, 1476.
Navata (Alt Empordà), taula de, 1501, 1562.
Navarra, 1246. -Noblesa de, 380. -Tèrcios de,
61, 1642. -Virrei de, 159, 350.
NAVARRA, Melchor de, president del Consell
Suprem d’Aragó, 103, 104, 1005.
NAVARRO, Antoni, notari públic de Barcelona, 1284, 1580, 1805.
NAVARRO, Fausto, 695.
NAVEL, Francesca de, 1698.
NAVEL, Jeroni de, 404.
NAVEL, Josep de, ciutadà honrat de Barcelona,
404.
NAVEL, Julià de, ciutadà honrat de Barcelona,
214, 404, 1406.
NAVEL I D’ERILL, Josep de, 1695, 1697.
NAVELLA, Jaume, corder de Barcelona, 1284.
NAVÉS, Francesc, sobrecollidor del General a
la part de ponent, 446, 1481.
NAVÉS, Joan, notari públic de Barcelona, 170,
1398.
NEGRE, Miquel, veler, 417.
NERIA, Francesc, pagès i ciutadà de Tortosa,
987.
NESPLES, Francesc, mercader de Girona, del
braç reial, 1472, 1476.

NÉT, Francesc, notari públic i diputat local de la
Seu d’Urgell, 1061, 1078, 1084, 1211,
1721, 1730, 1738.
NÉT, Jeroni, canonge de la Seu de Barcelona,
del braçeclesiàstic, 1526.
NICOLAU V, Papa, 973.
NICOLAU, Helena, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
NICOLAU, Jaume, escrivà de Granollers, 1550.
NIN, Francesc, pagès i tauler del Vendrell, 155,
284, 1397.
NINOT, Joan, menor, ciutadà de Barcelona,
243.
NINOT, Josep, del braç militar, 243, 244.
NINOT, Magí, 996.
NINOT I NEGRELL, Caterina, vídua de Josep
Ninot, 243, 244.
NOAILLES, duc de, 619, 1285, 1490, 1519,
1521, 1522, 1523.
Noguera Pallaresa, riu, 788, 1608.
NOGUÉS, Jaume, assaonador i ciutadà de Barcelona, 1395.
NOGUÉS, Josep, doctor, 1674.
NOGUÉS, Onofre, frare i infermer de Sant Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic, 925.
NOGUÉS, Pere, prohom de la confraria de pellers de Barcelona, 891.
NOGUÉS, Pere Joan, notari públic i síndic de
Riudoms, 1149, 1150.
NOGUÉS, Tomàs, diputat militar, 1091.
NOGUÉS I ANGLASELL, Joan, prevere, diputat local de Lleida, 921, 1558.
NONÓ, Joan, traginer de Sant Joan de les Abadesses, 1524, 1572.
Nostra Senyora del Castell (Rosselló), 133,
1082.
Nou de Gaià, la (Tarragonès), 364, 365.
NOVELL, Francesc, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1454, 1457.
NOVELL, Jeroni, 1695.
NOVELL, Teresa, monja de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
NOVELL I BERTROLÀ, Jeroni, donzell domiciliat a Barcelona, del braç militar, 44, 45,
1379, 1453, 1456.
NOVELL I NADAL, Josep, de la vegueria de
Tàrrega, del braç militar, 945, 1725, 1739.
NOVELL I NADAL, Marià, frare i paborde de
Sant Salvador de Breda, del braç eclesiàstic,
945, 1769, 1778.
NUALART, Pere, frare franciscà i comissari de
Terra Santa, 269, 270.
NUIX, Domènec, doctor, 1747.
NUIX, Francesc, doctor en drets de Cervera, visitador del braç reial, 946, 947, 949, 952,
953, 1356, 1743, 1745, 1897.
NUIX, Gaspar de, de la vegueria de Girona, veguer de Cervera, del braç militar, 1679.
NUIX, Joan, prevere i domer de Cervera, 186,
187.
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NUIX, Miquel, prevere, sobrecol.lector de les
taules foranes de Cervera, 463, 919.
NUIX I COMTE, Cristòfor, notari públic de
Cervera, 1775, 1837, 1838.
O
OBARA, Joan Baptista, genovès, forçat de galeres, 1323.
OBIOLS, Vicenç, professor de filosofia de Barcelona, 1713.
OBREGÓN, Gerónimo de, capità de les galeres
d’Espanya, 657, 665, 677.
Ocaña (Castella), 1416, 1430.
OCHOA, José de, secretari del príncep de Hessen-Darmstadt, 1187.
OLALLA, Esteban de, governador de Roses,
1004, 1005, 1027, 1030.
Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès), 364, 365,
368.
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat), 784.
Oliana (Alt Urgell), 224. -Taula d’, 1502,
1505, 1563, 1565.
OLÍAS I MORTARA, marquès d’, 520.
OLIUS, Antoni d’, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 1576.
OLIVA, ..., 1551.
OLIVA, Jaume, doctor en drets de Barcelona,
diputat reial, 1190, 1283, 1289, 1360,
1804, 1805, 1808, 1813, 1825, 1852,
1862.
OLIVA, Jaume, síndic del General, 558, 559,
560, 602, 608, 610, 613, 615, 618, 633,
699, 963, 964, 968, 969, 971, 973, 974,
978, 980, 981, 984, 986, 987, 989, 994,
996, 998, 1003, 1005, 1006, 1009, 1011,
1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1031,
1033, 1035, 1037, 1049, 1051, 1053,
1054, 1055, 1057, 1058, 1059, 1061,
1062, 1063, 1066, 1067, 1068, 1084,
1087, 1089, 1096, 1098, 1099, 1102,
1104, 1110, 1115, 1119, 1120, 1134,
1136, 1145, 1146, 1150, 1152, 1153,
1154, 1160, 1162, 1164, 11023, 1166,
1170, 1174, 1175, 1182, 1185, 1186,
1187, 1188, 1189, 1193, 1196, 1199,
1205, 1208, 1219, 1220, 1222, 1226,
1235, 1256, 1257, 1258, 1260, 1261,
1262, 1294, 1299, 1300, 1302, 1305,
1306, 1316, 1317, 1321, 1322, 1325,
1328, 1335, 1339, 1342, 1344.
OLIVA, Pere, batlle del castell de Llagostera,
1689.
OLIVA, Sebastià, prevere de Castellbò, 1722.
OLIVA CAIRÓ, Pau, soldat del tèrcio del General, 126.
OLIVAR, Eduardo, secretari reial, 1437.
OLIVARES, Joan Francesc, sergent reformat
del tèrcio del General, 335.

Olivella (Garraf), 362, 365.
OLIVER, ..., de Torroella de Montgrí, 401.
OLIVER, Cecília, monja de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1761.
OLIVER, Honorat, de Perpinyà, del braç reial,
1447, 1680, 1897.
OLIVER, Jaume, corredor d’orella i ciutadà de
Barcelona, 1774.
OLIVER, Joan, canonge de la Seu de Lleida,
373, 1461, 1463, 1465.
OLIVER, Josep d’, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 518, 647, 650, 972, 1236,
1591, 1592, 1594, 1599, 1603.
OLIVER, Lluís, guarda del General a Llançà,
1030.
OLIVER, Pere d’, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 719, 1301, 1302.
OLIVER, Pere Joan, prevere beneficiat a la Selva del Camp, 1546.
OLIVER I DE BOTELLER, Jacint d’, del braç
militar, 946, 1663, 1666, 1669, 1672, 1683.
OLIVER I FIGUEROLA, Tomàs, veguer de
Tortosa, del braç militar, 945, 1852, 1853,
1862, 1863, 1896.
OLIVER I SANTÀNGEL, Josep, doctor en
medicina de Barcelona, del braç reial, 164,
375, 402, 431, 1525, 1533, 1594, 1864.
OLIVERA, Baptista, mestre de cases de Tortosa, 882.
OLIVERES, Baltassar, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 794.
OLIVERES, Jaume, notari públic d’Olot,
1494.
OLIVES, Josep, del braç militar, 766.
OLLER, Esteve, fuster de Tarragona, 1168.
OLLER, Josep, notari i regent l’escrivania pública del castell de Montpalau, 1556.
OLLER, Miquel, jurat segon de Caçà de la Selva, 1688.
OLLER, Pau, síndic d’Almoster, 1149.
OLLER, Pere, ciutadà de Barcelona, 992.
OLLER I DESCATLLAR, Joan, soldat del tèrcio del General, 334.
OLMERA, Benet d’, del braç militar, 1354,
1881.
OLMERA, Joan d’, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 10, 719, 722.
OLMERA I BASSEDES, Anna Maria d’, 969.
OLMERA I DE BIANYA, Joan d’, cavaller de
Barcelona, oïdor militar, 934, 944, 950,
968, 969, 1005, 1006, 1123, 1173, 1354,
1713, 1715, 1717, 1725, 1726, 1728,
1730, 1742, 1751, 1753, 1770, 1779,
1809, 1811, 1813, 1826, 1830, 1831,
1851, 1852, 1853, 1857, 1858, 1862,
1863, 1864, 1867, 1880, 1886, 1890,
1891, 1896, 1900.
OLMERA I MOLÍ, Joan d’, 1695.
OLMERA I RASSET, Benet d’, del braç militar,
1852.
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OLMERA I RASSET, Joan d’, del braç militar,
945, 1354, 1725, 1739, 1741, 1770, 1881.
Olost (Osona), taula d’, 1563.
Olot (Garrotxa), 13, 15, 24, 134, 135, 142,
224, 284, 285, 335, 637, 991, 1488, 1489,
1490, 1494, 1495, 1519, 1520, 1521,
1522. -Bolla d’, 353, 1489, 1498, 1569.
-Col.lecta d’, 454, 457, 472, 473, 490,
1502, 1506, 1507, 1561, 1563, 1568,
1569, 1570, 1571, 1572, 1574, 1575.
-Cònsols d’, 1490, 1521, 1522. -Guarnició
d’, 761. -Taula d’, 692, 693, 727, 728,
1364, 1365, 1367, 1370, 1373, 1499,
1500, 1502, 1504, 1517, 1563, 1565,
1568, 1569, 1575.
OLUJA, Pere Joan, canonge de la Seu de Solsona, 1737.
OLUJA I CORDELLES, Serafina d’, abadessa
del monestir de Valldonzella de Barcelona,
283.
OLZINA, vegeu ALZINA.
OLZINELLES, Francesc d’, de la vegueria de
Tàrrega, del braç militar, 1525, 1526, 1532,
1534, 1663, 1666.
OMS, Anton d’, del braç militar, 792, 1619.
OMS, Isabel, muller de Josep Oms, de Vic,
1877, 1879.
OMS, Isidre, guarda del General, 186.
OMS, Josep, candeler de cera i ciutadà de Vic,
1879.
OMS, Josep, teixidor de lli de Valls, 1861,
OMS, Macià, ciutadà de Vic, del braç reial,
1382.
OMS, Miquel d’, 1125.
OMS I CABRERA, Anton d’, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 1594, 1599, 1603.
OMS I DE SANTAPAU, Anton d’, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1591, 1593, 1624, 1625.
ONA, Francesc d’, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1852, 1862.
ONA, Francesc d’, notari domiciliat a Tortosa,
del braç reial, 924, 1344, 1345, 1358, 1669.
ONA, Joan d’, doctor, del braç militar, 1669.
ONA, Josep d’, fill de Francesc d’Ona, doctor en
drets i ciutadà honrat de Lleida, advocat fiscal
del General, del braç reial, 293, 303, 306,
311, 314, 324, 336, 338, 924, 939, 945,
1037, 1151, 1190, 1283, 1289, 1301, 1330,
1344, 1345, 1357, 1358, 1359, 1669.
Orcau, Conca d’ (Pallars Jussà), 197, 224.
Ordes, les (Alt Camp), 364, 365.
Organyà (Alt Urgell), 197, 225, 227.
ORIC, Josep, de Lleida, del braç militar, 1594,
1600.
ORIOL, Anton, blanquer i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla d’aquesta
ciutat, 428, 1480.
ORIOL, Francesc, de la casa de Lluís de Josa,
1858.

ORIOL, Josep, prevere de Gandesa resident a
Móra d’Ebre, 1345.
ORIOL, Josep Antoni, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 1663.
ORIOL, Pau, procurador de lleis, 1782.
ORIOL I MERCER, Baltassar, donzell, escrivà
de manament reial i lloctinent de protonotari, del braç militar, 34, 55, 59, 96, 98, 99,
100, 101, 102, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 128, 129, 130, 133, 149, 151,
155, 156, 157, 465, 880, 883, 889, 924,
986, 994, 997, 1007, 1037, 1057, 1226,
1362, 1447, 1587, 1669, 1673.
ORIOLA, Ignasi, doctor en drets, del braç militar, 1527.
ORIOLA I NAVEL, Maria d’, muller d’Ignasi
d’Oriola i Tort, 404.
ORIOLA I TORT, Ignasi d’, ciutadà honrat de
Barcelona domiciliat a Ripoll, 404.
ORÍS, Francesc d’, del braç militar, 1382.
ORÍS, Ignasi, soldat del tèrcio del General,
217.
ORÍS I PUIGJANER, Carles d’, del braç militar, 1297.
Oristà (Osona), taula d’, 1502, 1563.
ORLAU, Josep, doctor en drets i ciutadà de
Barcelona, síndic del General, del braç reial,
55, 56, 57, 59, 69, 73, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 98, 100, 110, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 147, 149, 150,
151, 152, 153, 156, 157, 158, 160, 163,
164, 167, 172, 182, 183, 191, 202, 205,
206, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 239,
246, 250, 252, 253, 256, 274, 275, 277,
278, 280, 281, 288, 295, 296, 301, 304,
305, 309, 310, 312, 313, 314, 320, 335,
337, 339, 340, 379, 389, 395, 403, 406,
412, 413, 431, 449, 453, 455, 1342, 1378,
1473, 1477, 1527, 1675.
ORLEANS, Maria Lluïsa d’, muller de Carles II
de Catalunya, 77.
OROMIR, Francesc, doctor en medicina,
1274, 1308, 1322, 1341, 1360.
OROZCO, Joan, de la vegueria de Vic, del braç
militar, 1852, 1862.
ORPESA, comte d’, 961.
ORRI, Esteve, paraire de llana d’Olot, 1490.
ORRI, Miquel, notari públic d’Olot, 490,
1490, 1580.
ORRIOLS, Francesc, doctor en medicina i ciutadà de Barcelona, del braç reial, 240, 986,
1160, 1196, 1213, 1232, 1307, 1334,
1525, 1533.
ORRIOLS, Josep, botiguer de Premià, 319.
ORRIOLS, Onofre, ajudant de veedor del tèrcio del General, 403.
ORRIOLS I GRIMOSACS, Ramon, doctor en
medicina de Barcelona, del braç reial, 1028,
1063, 1088, 1123, 1594, 1600.
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ORTEGA, Anton, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, visitador del braç reial,
274, 276.
ORTEGA, Carles d’, prevere i canonge de Santa
Maria la Real de Perpinyà, 1341, 1856.
ORTÍ, Josep, secretari dels diputats de València, 476, 1653, 1656, 1820, 1822.
ORTIGA, Anton, de Lleida, visitador del braç
reial, 2, 5, 1527, 1534.
Ortigós (Baix Penedès), 364, 365.
ORTIZ DE OTALORA, Antonio, 978, 1298.
OSCÁRIZ, ..., regent del Consell Suprem d’Aragó, 84, 205, 232, 306, 393, 405, 421,
424.
OSIO SALAZAR, Francisco de, de la Capitania
General, 1615.
Osor (Selva), taula d’, 1502, 1563.
OSORIO, Benito, capità de la companyia de la
vegueria de Vilafranca del Penedès, 1641.
OSSET, Josep, prevere rector de Sant Feliu de
Codines, 48.
OSSÓ I MAURI, Carles, alferes de la companyia d’infanteria de Tortosa, 1507.
OSUNA, duc d’, 232, 233, 235, 319, 349,
1418, 1419, 1420, 1421, 1424, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430, 1432, 1433,
1434, 1435, 1436, 1438.
OTAZA, Miguel de, tinent general de cavalleria, 802, 803, 810, 812, 872, 1140, 1615,
1624, 1640.
OTGER, Josep, ferrer de Tossa, 1512, 1571.
OTGER, Miquel, escrivà resident a Barcelona,
1854.
OTS, Onofre, canonge de la Seu de Solsona,
1737.
P
Pacs del Penedès (Alt Penedès), 365.
PADELLÀS, Pere de, diputat militar, 404.
PADELLÀS, Teresa, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
PADELLÀS I DE CASAMITJANA, Antoni de,
frare i almoiner de Santa Maria de Ripoll,
del braç eclesiàstic, 867, 868, 869, 1528,
1580.
PADELLÀS I DE CASAMITJANA, Rafael de,
frare i paborde de Palau de Sant Cugat del
Vallès, oïdor eclesiàstic, 268, 749, 867, 868,
926, 1360, 1580, 1583.
PADRES, Jaume, notari públic i ciutadà de Girona, escrivà de la diputació local d’aquesta
ciutat, 400, 401, 954, 991, 1716, 1717,
1720.
PADRÓS, Sebastià, doctor en medicina, 241.
PAGÈS, Claudi, del Llenguadoc, condemnat a
galeres, 1322.
PAGÈS, Cristòfor, doctor en teologia i canonge
de la Seu de Girona, 1763.

PAGÈS, Fruitós, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 334.
PAGÈS, Ignasi, notari causídic de Girona, procurador fiscal de la seva diputació local,
1716, 1717, 1774.
PAGÈS, Jeroni Martí, ciutadà de Barcelona,
1158.
PAGÈS, Joan, adroguer de Torroella de Montgrí, 400.
PAGÈS, Joan Cristòfor, canonge de la Seu de
Girona, 1774.
PAGÈS, Josep, pífan del tèrcio del General,
332.
PAGÈS, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 434.
PAGÈS, Rafael, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
PAGÈS I SANTJUST, Joan de, de la vegueria
d’Urgell, del braç militar, 1663.
PAHISSA, Francesc, verguer del General, 4, 5,
27, 60, 65, 67, 80, 142, 166, 169, 192, 200,
215, 231, 239, 259, 268, 269, 276, 284,
295, 296, 303.
PAHISSA, Josep, paraire, verguer del General,
249.
Països Baixos, 1246.
PAÏSSA, vegeu PAHISSA.
PAJARON, Josep, notari de València, 1821,
1822.
PAJARON, Miquel, notari de València, 1822.
PALÀ, Francesc, mestre de cases de la Seu d’Urgell, 1060, 1084, 1086, 1219, 1738, 1783.
PALACIO, marquès del, vegeu DALMAU Y
CASSANATE, Francisco.
Palafrugell (Baix Empordà), 1132, 1138, 1425.
-Taula de, 184, 185, 1364, 1367, 1369,
1370, 1501, 1504, 1562, 1564, 1567.
-Tauler de, 1138, 1398.
Palamós (Baix Empordà), 137, 189, 190, 212,
224, 343, 344, 345, 386, 429, 440, 820,
1083, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513,
1514. -Governador de, 375. -Setge de,
548, 550, 551, 555, 557, 559, 872. -Taula
de, 1364, 1367, 1369, 1370, 1372, 1501,
1504, 1562, 1564, 1567.
PALAMÓS, comte de, 570.
PALATINAT, Mariana del, muller de Carles II
de Catalunya, 14, 15, 58, 59, 444, 487, 559,
653, 751, 768, 770, 777, 785, 787, 807,
825, 826, 863, 981, 1110, 1111, 1198,
1237, 1238, 1244, 1245, 1247, 1253,
1254, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269,
1298, 1419, 1616, 1618, 1619, 1793.
PALAU, Joan, cavaller, 1471.
PALAU, Joan, negociant, arrendatari de la bolla
de Montblanc, 1471.
PALAU, Joan, negociant de Barcelona, 1471.
PALAU, Melcior, inquisidor de Catalunya,
615.
PALAU, Rafael, de Puigcerdà, 36.
1968

Palau d’Anglesola, el (Pla d’Urgell), companyia
d’infanteria de, 1640.
PALAU I PALAU, Joan, cavaller, 1471.
Palaudàries (Vallès Oriental), taula de, 1501,
1562.
Palència (Castella), 92, 93.
PALLARÈS, Dídac de, visitador del braç militar, 946, 949, 952, 1663, 1666, 1743,
1745.
PALLARÈS, Francesc de, doctor en decrets i canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 1595, 1601, 1664, 1715.
PALLARÈS, Josep, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1471, 1476, 1530, 1536.
PALLARÈS, Josep, tauler de Balaguer, 509,
1542.
PALLARÈS, Miquel de, ajudant primer del racional del General, 13, 38, 54, 62, 107, 148,
181, 206, 218, 236, 238, 252, 282, 300,
314, 342, 361, 382, 406, 419, 432, 435,
456, 478, 502, 558, 601, 633, 647, 683,
719, 886, 908, 964, 987, 1030, 1065,
1093, 1122, 1166, 1198, 1212, 1217,
1219, 1267, 1782.
PALLARÈS, Miquel de, del braç militar, 1344,
1864, 1865.
PALLARÈS, Tomàs de, procurador fiscal de la
visita, del braç militar, 266, 518, 527, 580,
1592, 1663, 1664, 1665, 1666, 1668,
1782.
PALLARÈS D’ILLA, Josep, de la vegueria de
Vilafranca del Penedès, del braç militar,
1381.
PALLARÈS I MONJO, Miquel de, oriünd de
Besalú, diputat militar, 1656.
Pallars, el, 197, 226, 1710. -Col.lecta de, 490,
1502, 1505, 1506, 1507, 1563, 1566.
-Sots-veguer de, 1609. -Sots-vegueria de,
479, 480, 481, 775.
PALLARS, Agustí, doctor en drets de Lleida,
assessor de la seva vegueria, 932, 933, 934,
1527, 1537, 1538, 1578, 1579, 1581,
1582, 1679, 1681, 1682.
PALLARS, Francesc, prevere beneficiat a la Seu
de Tortosa, 882.
Pallejà (Baix Llobregat), 1217, 1782.
PALLEJÀ, Josep, guardamaniller de Barcelona,
1362.
PALLEJÀ, Mariana, muller de Josep Pallejà,
1362.
PALLEJÀ I RIERA, Honorat, doctor en drets,
procurador fiscal del General, del braç reial,
59, 66, 173, 1388, 1530, 1579.
PALLEROLS, Josep, notari causídic i ciutadà
de Barcelona, 1453.
PALLÓS, Joan, doctor, del braç reial, 1410.
PALMA DEL RÍO, comte de, lloctinent del
Principat, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297,
1298, 1299, 1300, 1301, 1303, 1305,
1306, 1307, 1308, 1310, 1321, 1324,

1333, 1354, 1362, 1826, 1827, 1830,
1831, 1832, 1833, 1849, 1850, 1851,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1880,
1881, 1897, 1898.
PALMEROLA, Francesc, capità de la companyia d’infanteria del comtat de Prades, 1640.
PALMEROLA, Francesc, pagès i tauler de l’Aleixar, 706, 707.
PALMEROLA, Ignasi, ciutadà honrat de Barcelona, capità reformat del tèrcio del General, 403, 1469.
PALMEROLA, Teresa, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
PÀMIES, Andreu, prevere beneficiat a la Selva
del Camp, 1546.
PÀMIES, Andreu Joan, prevere beneficiat a la
Selva del Camp, 1546.
PÀMIES, Josep, prevere beneficiat a la Selva del
Camp, 1546.
Pamplona (Navarra), 211.
PANISSER, Josep, jove, passamaner habitant
de Vic, 1515.
PAPACHINO, ..., almirall, 188.
PAPÍ, Germà, de Girona, del braç reial, 534.
Papiol, quadra del (Baix Penedès), 364.
PAPIOL, ..., vídua, candelera de cera del General, 2.
PARAI, Gaspar, jove, fuster de Vic, 1866.
PARAIRE, Josep, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
PARENT, Miquel, doctor i canonge de la Seu
de Solsona, 1737.
PARERA, Antoni, jurat de Sant Pere de Vilamajor, 1686.
PARERA, Francesc, daurador de Barcelona,
1048, 1049.
PARERA, Jacint, pagès de Barcelona, 1783.
PARERA, Josep, cirurgià de Barcelona, 147.
PARÈS, Angèlica, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
PARÈS, Eudald, jove, sabater i ciutadà de Barcelona, 1141.
PARÈS, Josep, paraire, 106.
París (França), 1737.
PARÍS, Francesc, de Lleida, del braç reial,
1527, 1534, 1537, 1538.
PARÍS, Tomàs, apotecari de Lleida, 940.
PARMA, príncep de, lloctinent del Principat,
294.
PARRELLA I ARCS, Fortunat de, donzell i
doctor en drets, del braç militar, 1326,
1411, 1529, 1579, 1842, 1867, 1873.
PASQUAL, Ramon, capità de la companyia
d’infanteria de Guissona, 1641.
PASQUAL I COLOMER, Jeroni, doctor de
Girona, del braç reial, 1544, 1680, 1897.
PASQUAL I DE CADELL, Miquel, 1531.
PASQUAL I DE MONTSONÍS, Antoni, professor de gramàtica resident a Tírvia, 1759.
PASQUAL I ROMA, Jeroni, doctor en drets,
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advocat fiscal de la cúria règia de Girona, del
braç reial, 1679.
PASQUETS, Josep, sastre de Barcelona, 51.
PASSA RIUS, Josep, 1660.
PASTOR, Baptista Ramon, escrivà ordinari del
regent els comptes del General, 915, 918.
PASTOR, Jeroni, 1701.
PASTOR, Jerònia, 1332.
PASTOR, Joan Baptista, doctor en drets, regent
del Consell Suprem d’Aragó, del braç militar, 10, 24, 25, 26, 29, 31, 39, 58, 62, 67,
104, 112, 161, 186, 195, 201, 203, 205,
235, 281, 288, 296, 301, 319, 339, 1362,
1389, 1390, 1400, 1401, 1413, 1439,
1441, 1525, 1532.
PASTOR, Pere, sastre de Barcelona, 58.
PASTOR I FERRER, Anton, ciutadà de Lleida,
del braç reial, 1472, 1476, 1525, 1527, 1534.
PASTOR I FERRER, Josep, ciutadà de Lleida,
del braç reial, 1472, 1525.
PASTOR I MÓRA, Josep, doctor en drets i de
la Reial Audiència, 208, 475, 577, 600, 617,
696, 726, 727, 729, 734, 1336, 1697,
1808.
PATRÓ, Joan Baptista, soldat del tèrcio del General, 432.
PAU, Anton, veler de Barcelona, 479.
Paüls dels Ports (Baix Ebre), taula de, 1366,
1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
PEDRET, Montserrat, mercader de Barcelona,
arrendatari del dret de bolla, 1339, 1837,
1838.
PEDRITGES, Grau, de Caçà de la Selva, 1688.
PEDRITGES, Joan, sastre i ciutadà de Barcelona, verguer del General, 41, 42, 46, 950,
970, 985, 1807, 1830.
PEDRÓ, Rafael, pagès i ciutadà de Manresa,
1466.
PEDROLO, Francesc Onofre de, cavaller de
Montesa, oïdor militar, 520, 562.
PEDROSA, Pau, sastre, arrendatari de les bolles
foranes, 948.
PEGUERA, Antoni de, 1128, 1701, 1702.
PEGUERA, Ermengol de, del braç militar,
1526, 1533, 1540.
PEGUERA, Guerau de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1525, 1526, 1532,
1533, 1538.
PEGUERA, Isabel de, 1332, 1705.
PEGUERA, Josep de, del braç militar, 1780.
PEGUERA, Lluís de, 532.
PEGUERA I GUILLA, Antoni de, 1695,
1706, 1753.
PEGUERA I RIBA, Ermengol de, fill d’Antoni
de Peguera, 1128, 1129, 1753.
PEGUERA I RIBA, Joana de, 1753.
PEGUERA I RIBA, Maria de, muller d’Antoni
de Peguera, 1128, 1129.
PEGUERA I VILANA, Josep de, de la vegueria
de Lleida, del braç militar, 719, 1769, 1778.

PEINADO, Pedro, aragonès condemnat a galeres, 431.
PEIRÍ, Francesc, capità de la companyia d’infanteria de la Conca de Tremp, 1609, 1640.
PEIRÓ, Manuel, doctor de Lleida, del braç
reial, 1527, 1534, 1770, 1771.
PEIX, Guerau, domer major de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1405.
PELAI, Narcís, pagès de Llagostera, 1689,
1690.
PELEGRÍ, Benet de, de la vegueria de Cervera,
agent del General a Madrid, del braç militar,
87, 111, 383, 459, 1429, 1437, 1438,
1591, 1592.
PELEGRÍ, Fèlix, cirurgià i tauler de la Seu
d’Urgell, 131, 463, 920, 1084, 1219, 1738,
1783.
PELEGRÍ, Francesc, de la casa de Josep Bru,
713, 1589.
PELEGRÍ, Francesc, notari causídic, 1157,
1762.
PELEGRÍ, Jaume Joan, oïdor eclesiàstic, 1204.
PELEGRÍ, Josep, corder de seda i ciutadà de
Barcelona, 116, 127, 128, 129, 130, 156,
157, 1682.
PELEGRÍ, Josep, verguer del General, 4, 25,
27, 28, 40, 55, 61, 81, 109, 142, 150, 173,
200, 213, 215, 242, 341, 348, 353, 356,
382, 387, 403, 404, 407, 408, 411, 412,
414, 423, 424, 425, 428, 429, 438, 447,
479, 502, 506, 512, 526, 527, 558, 591,
616, 618, 623, 650, 656, 687, 690, 701,
721, 729, 730, 742, 748, 749, 751, 835,
836, 856, 857, 859, 860, 876, 878, 881,
887, 910, 911, 914, 918, 925, 926, 930,
931, 934, 946, 952,, 970, 986, 999, 1028,
1035, 1059, 1063, 1088, 1123, 1160,
1196, 1205, 1213, 1232, 1307, 1334,
1362, 1363, 1364, 1694, 1710, 1711.
PELEGRÍ I MONTCLÚS, Josep, pagès, 1687.
PELEGRÍ I SEGUÍ, Joan, doctor, 1853, 1864.
PELLISSER, Joan, síndic de Botarell, 1149.
PELLISSER, Macià, nunci jurat de Tremp,
1722.
PELLISSER, Pau, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, credencer del
General a la taula d’aquesta ciutat, 46, 173,
1379, 1380.
PELLISSER, Pere, àlias lo Pere, bandit, 602.
PELLISSER I VIDAL, Ramon, doctor en drets,
del braç reial, 926.
PENYA, Gabriel, de la casa d’Agustí Berardó,
1482.
PENYAFORT, Ramon de, sant, 604, 787, 823.
PEÑARRUBIA, comte de, 416, 755.
Pera, la (Baix Empordà), taula de, 1501, 1562.
PERA I DE TORD, Antoni, donzell, del braç
militar, 1065, 1066, 1572.
Perafita (Osona), taula de, 1502, 1563.
Peralada (Alt Empordà), 134.
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PERALTA, Jeroni, canonge de la Seu de Barcelona, 1587.
Peralta de la Sal (Llitera), 72. -Rectoria de,
330.
Peramola (Alt Urgell), 227.
PERARNAU, Joan, doctor en medicina, 3, 25,
41, 57, 66, 1133, 1165, 1255, 1313, 1339.
PERARNAU, Josep de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1447, 1543, 1596,
1679, 1896.
PERARNAU, Pere, corredor públic i jurat de
Manresa, 1728.
Peratallada (Baix Empordà), taula de, 1501,
1562.
PERE II DE CATALUNYA, 87, 533, 548,
979, 1402.
PERE III DE CATALUNYA, 23, 91, 97, 99,
101, 122, 385, 388, 452, 609, 610, 664,
816, 858, 979, 1171, 1190, 1294, 1802,
1809.
PERE, Josep, de la casa de Jeroni de Generes,
1787.
PERELLÓ, Francesc de, del braç militar, 1595.
PEREU, Andreu, jurat del Penedès, 363.
PÉREZ, Domingo, de Vila-seca, 411.
PÉREZ, Felip, doctor en drets de Barcelona, del
braç reial, 719, 722, 1578.
PÉREZ, Josep, valencià, forçat de galeres, 1384.
PERIS, Francesc, mercader i ciutadà de Tortosa, del braç reial, 1527, 1530, 1531, 1534.
PERIS, Josep, mercader i ciutadà de Tortosa,
diputat local d’aquesta ciutat, 652, 690,
725, 735, 882, 920, 960, 1530, 1531,
1654, 1655, 1658, 1665.
PERLES, Ramon Vicenç, ciutadà honrat de
Barcelona, 602.
PERMINI, Josep, mestre de cases de Tarragona, 878, 1167, 1168.
Perpinyà (Rosselló), 531, 574, 760, 1029,
1054, 1113, 1114, 1661, 1776. -Col.lecta
de, 917. -Corts de, 979. -Universitat literària de, 1331, 1341, 1856.
PERPINYÀ, Francesc, aventatjat del tèrcio del
General, 333.
PERPINYÀ, Joan, diputat reial, 57.
PERPINYÀ, Joan, major, de Perpinyà, del braç
reial, 536, 574.
PERPINYÀ, Joan, menor, de Vinçà, del braç
reial, 536, 563, 565, 574, 1872.
PERPINYÀ, Joan Baptista, ciutadà honrat de
Girona, del braç reial, 1544, 1578, 1580,
1581, 1583.
PERPINYÀ, Joan Pau, ciutadà honrat de Girona, 569, 1553.
PERPINYÀ, Margarida, 1676.
PERPINYÀ, Miquel, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1473.
PERPINYÀ I DE FERRER, Antoni, ciutadà
honrat de Girona, del braç reial, 1579, 1582,
1663.

PERPINYÀ I DE FERRER, Francesc, ciutadà
honrat de Girona, del braç reial, 1579, 1580,
1582, 1664.
PERPINYÀ I DE MASFERRER, Antoni Grató, fill de Joan Pau Perpinyà, doctor en drets,
ciutadà honrat de Barcelona i Girona resident a Granollers, diputat reial, 512, 514,
515, 516, 519, 520, 521, 522, 524, 525,
529, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538,
539, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548,
556, 557, 561, 562, 563, 565, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 597, 598, 599, 602, 629, 671,
681, 682, 686, 710, 716, 724, 725, 854,
860, 871, 883, 935, 1360, 1526, 1533,
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1579,
1580, 1583, 1586, 1590, 1592, 1593,
1594, 1595, 1602, 1656, 1658, 1659,
1660, 1663, 1664, 1665, 1667, 1669,
1676, 1679, 1869, 1870, 1871, 1872.
PERPINYÀ I DE VINYABELLA, Francesc, de
la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 925,
1579, 1595, 1663, 1666, 1673.
PERRAMON, Pere, canonge de la Seu de Girona, 1774.
PERTEGÀS, Josep, guarda del General, 1759.
PERTEGÀS, Josep, vidrier del General, 280,
519, 948.
PEXAU, Agustí, 1332.
PEXAU, Albínia, 1696.
PEXAU I SANTJUST, Agustí, 1701.
PI, ..., doctor en drets, 95.
PI, ..., escrivà, 279, 402.
PI, Francesc, soldat del tèrcio del General, 335.
PI, Jaume, albaraner de la taula de Barcelona,
1404.
PI, Jeroni, canonge de la Seu de Tortosa, del
braç eclesiàstic, 1852.
PI, Josep, canonge de la Seu de Girona, 1774.
PI, Josep, doctor de Barcelona, del braç reial,
1852.
PI, Josep, doctor en drets i canonge de la Seu de
Tarragona, del braç eclesiàstic, 1454, 1457,
1576.
PI, Josep, doctor en filosofia, frare i cambrer de
Sant Esteve de Banyoles, del braç eclesiàstic,
249, 1473, 1525, 1528.
PI, Pere, de Mataró, 1766.
PI, Salvador, notari públic de Barcelona, 1736.
PI, Sebastià, pagès de Torroella de Montgrí,
401.
PI, Pau, notari públic de Barcelona, 453, 1484.
PI I DE RIU, Ignasi, doctor en drets, 402,
1747.
PI I PAGÈS, Isidre, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, advocat fiscal del General, 80, 84, 86, 274, 308, 309, 310, 394,
484, 491, 493, 580, 600, 617, 618, 901,
905, 926, 1252, 1382, 1390, 1808, 1831.
Piamont, el (Itàlia), 175, 619, 726.
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PICAIRE, Bonaventura, batlle de Mataró, 1766.
PICALQUERS, Ignasi, capità del tèrcio del General, 610, 616, 647, 751.
PICARD, Francesc, mercader, del braç reial,
1382.
PICASSO, Martí, alferes del tèrcio del General,
402, 403.
PICÓ, Josep, mercader de Barcelona, del braç
reial, 1006, 1401, 1457, 1713.
PICÓ, Pere, perxer de Barcelona, 755, 756.
PICÓ, Pere Joan, fuster de Vic, 1328, 1342,
1844, 1857.
PICONS, Albert, notari públic de Lleida, 373,
1028, 1085, 1462, 1463, 1465, 1468,
1469, 1715, 1721.
Piera (Anoia), 364, 368, 1619. -Lleva de, 792.
-Taula de, 1503,1564.
Pierola (Anoia), 363, 368, 801. -Jurats de, 801.
PIFERRER I LLOBET, Damià, de Caçà de la
Selva, 1688.
PIGNATELLI, Julio, mestre de camp d’un tèrcio napolità, 874.
PIJOAN, Anton, de Perpinyà, del braç reial,
1448, 1680, 1897.
PIJOAN, Francesc, notari públic d’Almenar,
1100, 1742.
PIJOAN, Pau, doctor en drets de Barcelona, de
la Reial Audiència de Menorca, del braç reial,
1544, 1579, 1582.
PINEDA, Manuel de, capità de la companyia
d’infanteria de Garcia, 1640.
Pineda de Mar (Maresme), 612, 613, 649, 650.
-Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370, 1372,
1373, 1501, 1504, 1562, 1564, 1567.
PINEDA ROIG I LLUNÀS, Josep, aventatjat
del tèrcio del General, 333, 394.
PINEDA ROIG I LLUNÀS, Maria, 1754.
Pinell de Brai (Terra Alta), taula de, 1366,
1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
PINGARRÓN, Francisco, militar, 1637.
PINÓS, Jeroni, canonge de la Seu de Tortosa,
del braç eclesiàstic, 1453.
PINÓS, Josep de, del braç militar, 189, 1169,
1170, 1230, 1797.
PINÓS, Josep Galceran de, del braç militar,
1166, 1236, 1694, 1695.
PINÓS, Miquel de, 1235.
PINTON, Bernardo, patró genovès, 168.
PINYANA, Agustí, doctor en drets, 1000.
PINYANA, Antoni de, 1664.
PINYANA, Fèlix, frare i infermer de Sant Cugat
del Vallès, del braç eclesiàstic, 1595.
PINYANA, Francesc, botiguer de teles i ciutadà
de Barcelona, 1094, 1095, 1185, 1326.
PINYANA, Francesc, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 111.
PINYANA, Josep, del braç reial, 1664.
PINYANA I GALVANY, Francesc de, doctor,
de la vegueria de Tortosa, del braç reial,
1454, 1455, 1457, 1458.

PINYANA I GALVANY, Jeroni de, donzell domiciliat a Tortosa, diputat local d’aquesta
ciutat, del braç militar, 518, 528, 748, 750,
925, 987, 1031, 1064, 1093, 1127, 1164,
1197, 1215, 1271, 1313, 1323, 1336,
1453, 1590, 1656, 1658, 1664, 1668,
1674, 1732, 1841.
PINYANA I GALVANY, Josep de, hospitaler i
paborde de la Seu de Tortosa, 1656, 1658.
PINYANA I GALVANY, Rafael de, doctor en
drets, paborde i canonge de la Seu de Tortosa, diputat eclesiàstic, 6, 74, 75, 80, 86, 266,
267, 268, 512, 516, 572, 610, 629, 650,
685, 686, 709, 716, 811, 832, 842, 1454,
1456, 1457, 1554, 1558, 1579, 1580,
1583, 1586, 1590, 1592, 1593, 1594,
1595, 1601, 1656, 1658, 1659, 1660,
1663, 1665, 1669, 1676, 1678, 1832,
1872, 1896.
PINYATELLI, Caterina, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
PINYATELLI, Fernando, general i governador
de Vic, 435, 654, 1519, 1523.
PINYATELLI, Gertrudis, monja de Sant Pere
de les Puelles de Barcelona, 1761.
PINYES, Josep, corredor públic jurat de Cervera, 1720.
PINYOL, Baptista, llibreter, 1753.
PINYOL, Domènec, doctor en drets de Barcelona, del braç reial, 273, 509, 1455, 1472,
1473, 1477, 1525, 1528, 1533, 1852,
1862.
PINYOL, Francesc, de Tortosa, del braç reial,
1594.
PINYOL, Pau, doctor, del braç reial, 1473,
1477, 1527, 1529.
PINYOL, Pere Pau, doctor, del braç reial,
1579.
PINYONOSA, ..., 14.
PIÑA, Fernando, de la casa del bisbe d’Urgell,
1732.
PIQUER, Francesc, mercader de Barcelona, escrivà del defenedor del General, 919.
PIQUER, Jaume, notari de l’auditoria de la cavalleria, 1466.
PIQUER, Joan, pagès de Sarrià, 1204.
PIQUER, Onofre, guarda ordinària del defenedor de Barcelona, 916, 919.
PIQUES, Joan Pere, arrendatari de la bolla de
Puigcerdà, 56.
PISANS, Pere, tauler de Crespià, 639.
PLA, Francesc, àlias Carnisser, tingut per rebel,
50.
PLA, Francesc, peller, 616, 617.
PLA, Joan, pagès i ciutadà de Tortosa, 1128.
PLA, Pau, ardiaca i canonge de la Seu de Barcelona, oïdor eclesiàstic, 214, 258, 404,
1406.
PLA, Pere, sagristà de la Seu de Barcelona,
1289.
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PLA, Ramon, de Barcelona, 1777.
Pla del Penedès, el (Alt Penedès), 362, 364,
366.
PLA I CÀRCER, Magdalena, 1695.
PLADEVILA, Salvi, de Caçà de la Selva, 1688.
PLANA, Joan, síndic de Vilallonga del Camp,
1149.
PLANELL, Pere, 1698.
PLANELLA, Baptista, mestre de camp, 234.
PLANELLA, Esteve, baster de Barcelona, 596.
PLANELLA, Guiomar, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
PLANELLA, Joan Baptista, 80, 86, 190, 593.
PLANELLA, Manuel, del braç militar, 509.
PLANELLA I CRUÏLLES, Antoni de, abat de
Sant Pere de Besalú, diputat eclesiàstic, 266,
269, 285, 301, 302, 320, 321, 338, 371,
372, 480, 494, 501, 548, 647, 875, 876,
1360, 1454, 1455, 1458, 1460, 1461,
1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1468,
1472, 1473, 1477, 1499, 1509, 1516,
1527, 1528, 1530, 1535, 1536, 1542,
1678, 1723, 1832.
PLANELLA I CRUÏLLES, Joan Baptista de, de
la vegueria de Manresa, del braç militar, 11,
1591, 1592.
PLANELLA I CRUÏLLES, Pere de, del braç
militar, 174, 343, 345, 347, 415, 699, 968,
1005, 1006, 1123, 1124, 1220, 1473,
1477.
PLANELLA I DUSAY, Manuel de, del braç militar, 1669, 1852, 1862.
PLANELLA I HUMBERT, Maria de, muller
de Pere de Planella, 968, 1005, 1006, 1123,
1124.
PLANES, Francesc, de la vegueria de Cervera,
alcait de Castèl-Leon, del braç militar, 1447,
1543, 1587, 1679, 1897.
PLANES, Francesc, de la vegueria de Lleida, del
braç militar, 1662.
PLANES, Francesc, fuster de Barcelona, 1207,
1208, 1305.
PLANES, Isidre, prevere beneficiat a Sabadell,
1764.
PLANES, Jeroni, notari causídic de Barcelona,
1458, 1529, 1536.
PLANES, Josep, canonge de la Seu de Solsona,
1737.
PLANES, Ponç, negociant, arrendatari de les
bolles foranes, 968, 1161, 1162, 1163.
Planoles (Ripollès), taula de, 1502, 1562.
PLANTÍ, Carles, doctor i prevere, de la casa del
bisbe de Barcelona, 1024, 1718.
PLASENCIA, comte de, vegeu LANUSSA, Josep de.
PLASSA, Josep de la, pagador general de l’exèrcit reial, 1053.
PLENC, Lluís, cabellaire de Barcelona, 910.
Pobla de Lillet, la (Berguedà), taula de, 1502,
1563.

Pobla de Massaluca, la (Terra Alta), taula de,
1366, 1368, 1370, 1371.
Pobla de Montornès, la (Tarragonès), 363, 364,
366.
POCURULL, ..., capità de la vegueria de Tarragona, 808.
POCURULL I DE BRU, Ramon de, capità de
la companyia d’infanteria del Palau d’Anglesola, 1640.
POL, Francesca, monja, 1697.
POL, Joan Pau, argenter de Barcelona, 140, 912.
POL, Pere Bernat de, àlias Ferrús, pagès i guarda ordinària de Batea, 1201, 1781.
POL, Salvi, 1699.
POMADA, Josep, doctor en medicina, del braç
reial, 10, 27, 37, 41, 46, 55, 59, 65, 69, 125,
126, 144, 220, 231, 719, 1314, 1340.
POMBLIN, príncep de, 7, 13, 28.
POMÉS, Josep, del braç reial, 748.
PONCES, Cristòfor, burgès de Perpinyà i notari públic de Guissona, 1731, 1732..
PONS, vegeu PONTS.
PONSARNAU, Agustí, pregoner públic de la
Seu d’Urgell, 1721, 1738.
PONSIC, Gabriel, mercader de Vic, del braç
reial, 1382.
PONSIC, Joan, de la vegueria de Manresa, del
braç militar, 1592.
PONSIC, Josep, botiguer i ciutadà de Vic,
1514, 1515, 1517, 1520.
PONSIC I DE MONJO, Joan, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 1411, 1578,
1594, 1595, 1599, 1662, 1663, 1666.
PONT, Antoni, estudiant de Sort, 1726.
PONT, Antoni, pagès de Sant Esteve de Palautordera, 1686.
Pont de Molins (Alt Empordà), 263, 264, 282.
Pont d’Armentera (Alt Camp), taula de, 1503,
1564.
Pont de Suert, el (Alta Ribagorça), taula de,
1366, 1369, 1371, 1505, 1566.
PONTARRÓ, Josep de, aventatjat del tèrcio del
General, del braç militar, 335, 1528.
PONTELLÀ, Gaspar, guarda ordinària de la
bolla de Barcelona, 278, 916, 919, 1067,
1101, 1148, 1174, 1203, 1225, 1284,
1314, 1339, 1342.
Pontons (Alt Penedès), 364, 366.
Ponts (Noguera), 170, 224. -Botigues: de
Magí Coma, 146. -Companyia d’infanteria
de, 1618. -Plaça del Blat de, 146. -Taula
de, 1365, 1368, 1370, 1502, 1505, 1563,
1565. -Tauler de, 145.
PONTS, Antoni, de la vegueria de Tortosa, del braç
militar, 423, 548, 1851, 1853, 1862, 1863.
PONTS, Francesc de, de la vegueria de Manresa, del braç militar, 1526, 1533.
PONTS, Francesc de, frare, del braç eclesiàstic,
1525, 1528, 1532, 1535.
PONTS, Francesc, oïdor militar, 42, 1754.
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PONTS, Jeroni, 1587.
PONTS, Joan, canonge de la Seu de Manresa,
1466.
PONTS, Joan, diputat local de Vilafranca del
Penedès, 154, 1396.
PONTS, Josep, del braç militar, 277, 1526,
1532.
PONTS I DE MECA, Josep, de la vegueria de
Tàrrega, del braç militar, 1525, 1587, 1679,
1897.
PONTS I LLOMBARD, Josep, doctor i ciutadà
honrat de Girona, del braç reial, 159, 514,
529, 531, 532, 535, 546, 563, 566, 574,
1381, 1676, 1677, 1873.
PONTS I SACOSTA, Susanna, monja de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
Pont-xetmar (Pla de l’Estany), 134.
POP I OLIVER, Lluís, guarda extraordinària
del General a Llançà, 1033.
PORCIOLES, Anna, 1699.
PORQUERES, Gabriel, prohom de la confraria
dels sastres de Barcelona, 95.
Porrera (Priorat), taula de, 1365, 1368, 1370,
1504, 1565.
PORTA, Jaume, arrendatari de la col.lecta i taula de Cervera, 297.
PORTA, Jaume, síndic de la Pobla de Mafumet,
1149.
PORTAL, Antoni, valencià, forçat de galeres,
1384.
PORTALS, Antoni, patró d’Arenys, 1746.
PORTAS, Francesc, jove, fuster de Barcelona,
1480.
PORTELL, Francesc de, doctor en drets i de
la Reial Audiència, del braç militar, 65,
475, 577, 600, 617, 727, 843, 946, 999,
1001, 1059, 1066, 1068, 1087, 1115,
1141, 1336, 1447, 1543, 1596, 1678,
1896.
PORTELL, Francesc, guarda ordinària de la bolla, 1342.
PORTELL, Gaspar, soldat del tèrcio del General, 163.
PORTELL, Josep, verguer dels consellers de
Vic, 1866.
PORTELLA, ..., albaraner de la taula d’Esterri
d’Àneu, 1615.
PORTELLA, Josep, teixidor de Tírvia, 1076,
1077, 1078.
PORTOCARRERO, ..., cardenal arquebisbe de
Toledo, 310, 349, 961, 1144, 1234, 1241,
1243, 1247, 1265, 1306, 1420, 1421,
1819, 1820, 1821, 1832, 1840.
PORTOLÀ I BELLVER, Nicolau de, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1400,
1402.
Portugal, 247, 248, 259, 285, 286, 293, 302.
-Ambaixador de, 300. -Caravel.les de,
246, 248, 259, 285, 293, 295, 296, 309.
-Ports de, 293, 300, 302.

POSES, Jeroni, mestre de cases de Barcelona,
1315.
POSES, Josep, ajudant del tèrcio del General,
335, 687.
POSES, Josep, credencer de les sedes de la bolla
de Barcelona, 219, 220.
POTAU, Anton de, doctor en drets, advocat fiscal del General, del braç militar, 76, 269,
274, 298, 314, 315, 316, 324, 331, 336,
337, 338, 339, 379, 386, 388, 389, 408,
423, 424, 432, 522, 525, 548, 562, 602,
615, 871, 911, 935, 1037, 1107, 1108,
1109, 1110, 1118, 1119, 1149, 1190,
1355, 1356, 1359, 1381, 1389, 1391,
1401, 1593, 1744, 1864, 1865.
POTAU, Cristòfor de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, del braç militar, 147, 532,
696, 726, 729, 734, 969, 1186, 1351,
1360, 1447, 1543, 1586, 1679.
POTAU, Jeroni de, capità de la companyia d’infanteria de Tàrrega, 1640.
POTAU, Jeroni de, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 1864.
POTAU, Joan de, de la vegueria de Barcelona,
del braç militar, 1381.
POTAU, Pere Dimas de, doctor en drets, prior
major i cambrer de la Seu de Tortosa, advocat fiscal del General, del braç eclesiàstic, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 33,
43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
73, 76, 78, 87, 88, 111, 144, 160, 220, 230,
243, 256, 261, 262, 269, 321, 328, 661,
670, 1375, 1386, 1401.
POTAU I MOLES, Jaume, doctor en drets i de
la Reial Audiència, 147, 1473, 1477.
POU, ..., 1698.
POU, Jacint, doctor, de Vic, 1877, 1879.
POU, Joan, de Mataró, 1766.
POU, Josep, carreter de Mataró, 183.
POU, Josep, traginer de Vic, 417.
POU, Miquel, de Mataró, 1766.
POU I MÓRA, ..., escrivà, 297.
POUPLANA, Miquel, escrivà de Sant Feliu de
Guíxols, 1895.
PRADELL, Jaume, espardenyer de Granollers,
1532.
PRADELL, Miquel, notari públic de Vic, 1877,
1879.
PRADELLA, Cristòfor Miquel, sergent reformat del tèrcio del General, 431.
Prades (Baix Camp), lleva del comtat de,
1622, 1640. -Taula de, 1365, 1368, 1370,
1373, 1504, 1565.
PRADES, Vicenç, estudiant resident a Tortosa,
1064, 1733.
PRADES, Vicenç, negociant i ciutadà de Tortosa, 1164.
PRAT, Gaspar de, 382.
PRAT, Joan de, 880, 881.
PRAT I REIXAC, Joan, de la vegueria de Barce1974

lona, del braç militar, 1576, 1592, 1594,
1663.
PRAT VILA I SALETA, Antoni de, donzell domiciliat a Barcelona i Vic, 382, 435, 880,
881, 926, 931.
PRATS, Agustí, canonge de la Seu de Girona,
1774.
PRATS, Baudili, canonge de la Seu de Girona,
1774.
PRATS, Ermenter, botiguer, 1753.
PRATS, Baltassar, escrivà, 38.
PRATS, Baltassar, notari públic i ciutadà de
Barcelona, 1552, 1558.
PRATS, Baptista, tauler de Lleida, 463, 922.
PRATS, Jacint, capser del General, 519, 948.
PRATS, Josep, 695.
PRATS, Josep, cirurgià de Barcelona, 126.
PRATS, Josep, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, 1057, 1060, 1076.
PRATS, Mateu, botiguer de draps de llana d’Olot, 1520, 1521, 1522, 1572.
PRATS, Rafael, ciutadà honrat de Girona,
1552, 1553.
Prats de Lluçanès (Osona), taula de, 1502,
1563.
Prats de Molló (Vallespir), 133, 224, 227,
1082, 1519.
Prats de Rei, els (Anoia), taula de, 1502, 1563.
PRATS I CODINA, Francesc de, donzell domiciliat a Girona, del braç militar, 1377, 1411,
1440, 1543, 1586.
PRATS I MURILLO, Josep, 1701.
PREIXENS, Alamanda, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
PREIXENS, Antònia, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
PREU, marquès de, 434, 435, 1140, 1491,
1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523,
1571, 1624.
PROFER, Josep, soldat del tèrcio del General,
143.
PROUS, ..., doctor en drets, 1694, 1867.
PROUS, Baltassar, doctor en drets, síndic del
General, del braç reial, 461, 462, 464, 465,
525, 656, 668, 700, 701, 702, 707, 708,
714, 722, 730, 731, 733, 736, 737, 747,
748, 754, 756, 757, 758, 774, 859, 861,
870, 871, 873, 877, 880, 883, 889, 891,
892, 914, 946, 949, 954, 955, 957, 960,
982, 1073, 1151, 1410, 1455, 1458, 1528,
1663, 1666, 1807, 1830.
PROUS, Melcior, doctor en drets i de la Reial
Audiència, del braç reial, 293, 330, 386,
593, 911, 1330, 1455, 1525, 1528, 1533,
1745, 1873, 1897.
PROVENZA, Cristóbal Antonio, escrivà del
Consell Suprem d’Aragó, 163.
Puerto de Santa María (Castella), 350.
PUEYO, José de, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1404.

PUGET, Francesc, cirurgià i ciutadà de Girona,
1552.
PUI, Bartomeu, pagès de Suterranya, 1493.
PUIG, Andreu, jesuita, 1167.
PUIG, Antoní, doctor, del braç militar, 1381,
1389.
PUIG, Antoni de, doctor, veguer de Lleida, del
braç militar, 1447, 1448.
PUIG, Celoni, estudiant de filosofia de Vic, 1768.
PUIG, Fèlix, canonge de la Seu de Barcelona,
1234.
PUIG, Francesc de, 231.
PUIG, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
PUIG, Francesc de, doctor en drets, sagristà segon i canonge de la Seu de Girona, vicari general del seu bisbe, del braç eclesiàstic, 1455,
1458, 1530, 1531, 1763, 1774.
PUIG, Francesc, sots-diaca de Barcelona, 1833.
PUIG, Isidre, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 1774.
PUIG, Josep, alferes del tèrcio del General,
332, 419.
PUIG, Josep, candeler de cera, 1334.
PUIG, Josep, doctor en drets, advocat de pobres, 1037.
PUIG, Josep, notari i mercader de Girona, del
braç reial, 1472.
PUIG, Josep, sastre, 63.
PUIG, Lluís de, donzell, 243, 1204.
PUIG, Lluís, mercader de Puigcerdà, 1204.
PUIG, Mariana, muller d’Isidre Puig, 1774.
PUIG, Ramon de, filla de Lluís de Puig, 243.
PUIG, Pere, notari públic i escrivà la cort del veguer de Barcelona, 1455, 1580, 1692, 1807,
1830.
PUIG I BOSSOM, Esteve, prevere beneficiat a
la Seu de Girona, 1163, 1763.
PUIG I QUINTANA, Magdalena, muller de
Lluís de Puig, 243.
PUIGBÒ, Vicenç, ciutadà de Barcelona, ferrer
del General, 2, 519, 948, 1085, 1086.
Puigcerdà (Baixa Cerdanya), 12, 26, 61, 67, 73,
133, 135, 138, 196, 200, 202, 212, 234,
618, 1028, 1083, 1360, 1567. -Bolla de,
854, 855, 1498, 1499, 1574, 1893. -Casa
del General de, 1185, 1772. -Col.lecta de,
490, 612, 692, 727, 728, 1365, 1367,
1370, 1485, 1486, 1494, 1499, 1500,
1502, 1504, 1505, 1506, 1561, 1562,
1564, 1567, 1569, 1570, 1572. -Diputat
local de, 877, 917, 923, 1659, 1660. -Diputació local de, 1415, 1531, 1674, 1857,
1858. -Plaça Major de, 1722, 1772. -Taula
de, 1365, 1367, 1370, 1371, 1502, 1504,
1562, 1564, 1569. -Taulers de, 464, 917,
923, 1099, 1742.
Puigdàlber (Alt Penedès), 364, 367.
PUIGDESALIT, Antoni, aventatjat del tèrcio
del General, 333.
1975

PUIGDESALIT, Carles, frare benedictí, del
braç eclesiàstic, 1580.
PUIGDESALIT, Francesc, 1410, 1411, 1439,
1440.
PUIGDESALIT, Francesc, diputat militar,
1204, 1701, 1702, 1705.
PUIGDESALIT I MALLA, Francesc, donzell
domiciliat a Vic i Sant Feliu de Torelló, donador dels ploms del General, del braç militar, 68, 167, 305, 1070, 1071, 1332, 1392,
1442, 1734, 1735, 1736.
PUIGDESALIT I MALLA, Ponç, abat de Sant
Pau del Camp de Barcelona, del braç eclesiàstic, 321, 1471, 1473, 1476, 1477.
PUIGDESALIT I PASQUAL, Francesc, de la
vegueria de Camprodon, del braç militar,
159, 1400.
PUIGDESALIT I SAIZ, Caterina, muller de
Francesc Puigdesalit i Malla, 68, 1070,
1071, 1392, 1734, 1735, 1736.
PUIGDESALIT I SAIZ, Francesc, fill de Francesc Puigdesalit i Malla, i donzell domiciliat a
Vic, 1071, 1734, 1735, 1736.
PUIGDOLLERS, Joan, guarda ordinària del
General a Vic, 380, 1468.
PUIGJANER, Fèlix, prevere beneficiat a Sant
Feliu de Sabadell, 1163, 1764.
PUIGJANER, Francesc, 1660.
PUIGJANER I D’ORÍS, Carles, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 266, 1410,
1439, 1443.
PUIG-REFAGUT, Jaume, canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 1471.
Puigtinyós (Alt Camp), 364, 366.
PUIGVENTÓS, Josep, correu de la Diputació,
918, 924.
PUIGXORIGUER, Pau, botiguer de draps de
llana de Granollers, 1550.
PUJADES, Francesc de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1301, 1303, 1594.
PUJADES, Jaume, doctor en medicina, del braç
reial, 26, 41, 54, 63, 65, 76, 231, 411, 886,
1725, 1739.
PUJADES, Josep, doctor en drets de Barcelona,
assessor de la visita, del braç reial, 2, 1525,
1529, 1533, 1536.
PUJADES, Miquel de, donzell i doctor en
drets, assessor ordinari del General a Girona,
954, 990, 991, 1725.
PUJOL, Bernat, del consell del rei, lloctinent de
protonotari de la Corona d’Aragó, 163.
PUJOL, Francesc, canonge de la Seu d’Elna,
del braç eclesiàstic, 1447, 1543, 1678,
1896.
PUJOL, Francesc, escrivà de registre de la reial
cancelleria, 98, 100, 102, 114.
PUJOL, Francesc, paraire de Caldes de Montbui, 319.
PUJOL, Francesc, soldat del tèrcio del General,
214.

PUJOL, Ignasi, de la vegueria de Vic, del braç
militar, 266, 1544, 1587.
PUJOL, Jeroni, notari públic del terme del castell de Montpalau, 1556.
PUJOL, Joan, corredor de coll i ciutadà de Vic,
1843, 1844.
PUJOL, Joan Baptista, notari, escrivà de registre de la reial cancelleria, 117, 118, 129,
150, 151, 1415.
PUJOL, Josep, aromater i ciutadà de Barcelona,
132.
PUJOL, Macià, doctor i canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1578, 1742.
PUJOL, Pere Pau, escrivà, 189.
PUJOL, Prim, negociant i tauler de Besalú,
216, 1406, 1407.
PUMENYONS, Pere, notari públic de Lleida,
1574.
PUNYET, Francesc, ciutadà honrat i paer de
Lleida, del braç reial, 939, 1578, 1852,
1853, 1862.
PUSALGUES, Josep, sastre de Ripoll, 1522,
1572.
Q
QUADRES, Joan, doctor en drets, procurador
fiscal del General, 22, 23, 59, 173, 1000,
1028, 1362, 1362, 1363, 1388, 1723.
QUADRES, Joan, doctor en filosofia i ciutadà
de Barcelona, arrendatari del dret de monedes, 913, 914, 936, 1044, 1115, 1117,
1192, 1193, 1516.
QUADRES, Maria, muller de Joan Quadres,
procurador fiscal, 22, 23.
QUATRECASES, Francesc, paraire de llana de
Vic, 1876, 1879.
QUEIXÀ, Baptista, pagès de Tortosa, 1728.
QUER, Miquel, paraire, 639.
Queralbs (Ripollès), taula de, 1502, 1562.
Queralt, castell de (Conca de Barberà), 365.
QUERALT, Clara, monja de Santa Clara de
Barcelona, 1598.
QUERALT, Dalmau de, 1129, 1130.
QUERALT, Joan Tomàs de, 38.
QUERALT I DE MOLINER, Joan de, 38.
QUERALTÓ, Ramon, doctor, 1674.
QUEREJASO, Pere, ajudant de tenidors de
bastiments, 1130.
Querol (Alt Camp), 364, 367.
QUEROL, Eudald, llibreter i ciutadà de Barcelona, 1576.
QUEROL, Josep, notari públic i escrivà major
de la paeria de Lleida, 938, 939, 940, 941,
1139, 1140.
QUILLET, Pere, prevere, 1452.
QUILMETES, Joan, jove, cirurgià de Castelló
d’Empúries, 1721.
QUINGLES, Josep, conseller de Vic, 1866.
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QUINQUER, Josep, notari públic de Granollers, 1549, 1550.
QUINTANA, Constança, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
QUINTANA, Francesc, de Puigcerdà, 56.
QUINTANA, Francesc, de Torroella de Montgrí, del braç reial, 1454, 1457.
QUINTANA, Francesc, doctor en drets de Barcelona, 56.
QUINTANA, Francesc, prevere beneficiat a
Sant Jaume de Barcelona, 313, 1453, 1475.
QUINTANA, Jacint, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
QUINTANA, Jeroni, canonge de la Seu de Girona, 1774.
QUINTANA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, exactor del General, 37, 47, 60, 69, 78,
107, 148, 181, 206, 218, 236, 252, 282,
299, 313, 342, 360, 381, 387, 391, 392,
1709.
QUINTANA, Madrona, monja de Santa Clara
de Barcelona, 1598.
QUINTANA, Salvador, de Torroella de Montgrí, del braç reial, 1454, 1457.
QUINTANA I FÀBREGUES, Felip de, ciutadà
de Barcelona, del braç reial, 380, 1277,
1769, 1778, 1852, 1862, 1863.
QUIÑONES, Gabriel de, governador de Vic,
289.
R
RABASSA, Josep, escrivà de la Seu d’Urgell,
131.
RABASSA, Josep, notari públic de la Seu d’Urgell, 131, 132.
RABASSA, Ramon, fuster i ciutadà de Barcelona, 1878.
RABES, Simó, procurador fiscal de la diputació
local de Puigcerdà, 1722.
RAFAEL, Francesc, botiguer d’Arbeca, 1574.
RAFART, Josep, major, tintorer i ciutadà de
Barcelona, 46, 1379.
RAFART, Josep, menor, credencer del General
a la taula de Barcelona, 46, 173, 656, 693,
883, 884, 955, 984, 992, 993, 1338, 1379,
1404.
RAGUER, Nicasi, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 333.
RAHOLA, Pere Antoni, prevere beneficiat a la
Seu de Girona, 1774.
RAINER, Pere, batlle d’Aiguamúrcia, 364.
RAMIRES, Francesc, de Barcelona, 1839.
RAMIRES, Maria Àngela, vídua, 165.
RAMON, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 1789.
RAMON I DE TORD, Josep de, de la vegueria
de Tarragona, del braç militar, 1579, 1582.

RAMON I DE TORD, Miquel de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1769,
1778.
RAMON I REIG, Josep, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 277, 518,
526, 581, 749, 945, 1355.
RAMONEDA, Agustí, doctor en drets i prevere
beneficiat a la Seu de Barcelona, 1013, 1169,
1201, 1211, 1320, 1322, 1858, 1860,
1887, 1890, 1891.
RAMONEDA, Josep, canonge de la Seu de Girona, 1774.
RANDER, Joan, prevere beneficiat a la Selva del
Camp, 1546.
RANDER, Onofre, prevere beneficiat a la Selva
del Camp, 1546.
RASSET I TRULLARS, Josep Grató de, de la
vegueria de Girona, del braç militar, 1381,
1389, 1543, 1596.
RAURELL, Pere, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 144, 1126,
1131, 1133, 1134, 1135, 1396, 1756,
1757.
RAVELLA, ..., llaurador de Castellví de la Marca, 362.
REAL, Jeroni de, donzell, receptor de les taules
foranes de Girona, 917, 1552.
REAL, Josep, cavaller napolità, 1362.
REALES, Juan de, secretari del rei, 1420, 1437,
1438.
REART, Anton de la vegueria de Perpinyà, del
braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679, 1896.
REART, Carles, de Perpinyà, del braç reial,
1448, 1680, 1897.
REART I D’ICART, Gaspar, frare santjoanista i
comanador de Bajoles, del braç eclesiàstic,
719, 721, 722, 925, 1769, 1778, 1839.
REBOLLEDO, Diego de, canoge de la Seu de
Tarragona, 1315, 1320, 1840.
REBULL, Jaume, notari públic i ciutadà de
Barcelona i Tortosa, regent l’escrivania de la
diputació local d’aquesta última ciutat, 652,
690, 720, 735, 882, 960, 961, 987, 988,
1030, 1031, 1064, 1093, 1094, 1127,
1128, 1164, 1197, 1215, 1271, 1312,
1313, 1336, 1337, 1654, 1655, 1658,
1659, 1665, 1732, 1733.
RECÓ, Domingo, mestre de camp, 1209, 1685.
RECORDER, Damià, adroguer de Vilassar,
230.
RECS I GALLART, Maurici, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, procurador fiscal del General, del braç reial, 2, 6, 7, 22, 23,
30, 38, 43, 45, 48, 62, 73, 76, 109, 122,
123, 124, 141, 142, 145, 154, 155, 166,
168, 171, 178, 180, 184, 185, 187, 193,
220, 230, 243, 261, 262, 274, 298, 301,
303, 306, 330, 331, 386, 388, 389, 392,
399, 439, 452, 453, 475, 491, 494, 511,
518, 935, 949, 989, 990, 201, 1008, 1068,
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1106, 1108, 1119, 1124, 1141, 1152,
1208, 1214, 1252, 1259, 1263, 1274,
1308, 1328, 1375, 1376, 1377, 1360,
1399, 1401, 1508, 1509, 1516, 1517,
1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1750,
1751.
REGÀS, Francesc, ardiaca i canonge de la Seu
de Girona, del braç eclesiàstic, 1674.
REGÀS, Joan, peller i ciutadà de Barcelona,
arrendatari de la bolla, 3, 4, 259, 968, 1487,
1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500.
REGÀS, Josep, ardiaca major i canonge de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 509, 510,
511, 647, 750, 1410, 1438, 1530, 1531,
1674.
REGÀS, Tomàs, canonge de la Seu de Girona,
del braç eclesiàstic, 1674, 1774.
REGORDERA, Salvi, notari públic de Girona,
del braç reial, 1455.
REIG, Bartomeu, 1699, 1704.
REIG, Fèlix, canonge de la Seu de Barcelona,
del braç eclesiàstic, 10, 528, 1580, 1583.
REINALD, Bartomeu, soldat del tèrcio del General, 239.
REINALD, Ramon, aventatjat del tèrcio del
General, 332.
REIXAC, Joan, 1411, 1440.
REIXAC, Joan Pau, 1702.
REIXAC I PRAT, Joan, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1663.
RENARDES, Jaume Jofre de, jurat del Pla del
Penedès, 362.
Renau (Tarragonès), taula de, 1503, 1564.
RENAU, Francesc, notari públic i escrivà de la
cúria règia de Girona, 1773, 1774.
RENIU, Antoni, pedrenyalaire de Mataró, 9.
RENOVAU, Francesc, notari públic i escrivà de
la diputació local de Girona, 1132, 1755.
RENOVAU, Pere, pagès de Vila-sacra, 1764.
RENTER, Francesc, negociant i ciutadà de Barcelona, 855.
REQUESENS, ..., frare hospitaler, ambaixador
de Felip I de Catalunya, 380.
RETOLS, Galceran, 532.
Reus (Baix Camp), 785, 817, 821, 825, 827,
830, 835, 838, 839, 848, 942, 978, 979,
1000, 1001, 1070, 1706, 1365, 1368,
1370, 1709, 1710, 1712. -Casa de la vila
de, 827, 1709. -Companyies d’infanteria
de, 786. -Comunitat de preveres de, 828,
835, 836. -Jurats de, 827, 835. -Paper de,
1620. -Sometents de, 1617. -Taula de,
1503, 1504, 1564, 1565.
REVENTÓS, Jaume, de la casa de Josep Oliver i
de Boteller, 1684.
REVENTÓS, Pau, botiguer de teles de Barcelona, 695, 983.
REVERT, Josep, notari públic de Balaguer,
1024, 1720.

REVERTER, Francesc, 1695, 1696, 1697.
REVERTER, Joan Baptista, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, visitador del
braç reial, 274, 276, 528, 648, 698, 860,
969, 972, 997, 1002, 1003, 1025, 1235,
1265, 1269, 1275, 1276.
Rialp (Pallars Sobirà), cònsols de, 160.
RIALP, Pere, fuster de Cervera, 1836, 1837.
RIALP, Pere Joan de, de la vegueria d’Urgell,
del braç militar, 1725, 1739, 1741.
RIALP, Salvador, prevere beneficiat a la Seu de
Girona, 1597.
RIALP, Teresa, 1694.
RIAMBAU, ..., 1701.
RIAMBAU I SULLA, Maria Agnès, monja del
monestir de Santa Maria Magdalena de Barcelona, 25, 31.
RIBA, Baltassar de la, cavaller de la vegueria de
Barcelona, síndic del braç militar, 59, 193,
199, 550, 705, 758, 853, 860, 900, 965,
972, 1064, 1069, 1199, 1200, 1223, 1229,
1235, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1271,
1272, 1274, 1275, 1281, 1286, 1308, 1310,
1529, 1808, 1809, 1811, 1812.
RIBA, Berenguer, 1332, 1701, 1705.
RIBA, Isidre, de la casa del comte de Plasencia,
210.
RIBA, Pau, mestre de la seca de Barcelona, 391.
Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre), taula de,
1366, 1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
RIBAU, Antoni, velluter, 968.
RIBER, Gabriel de, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 178, 266, 1174,
1184, 1301, 1303, 1580.
RIBER, Tomàs, notari públic de Tarragona, 27,
1374.
RIBERA, Antoni, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 333.
RIBERA, Carles, doctor en drets, del braç militar, 1579.
RIBERA, Joan de, inquisidor de Catalunya,
606, 615.
RIBERA, Julià de la, nunci jurat de la diputació
local de Tremp i Pallars, 1492, 1493.
RIBERA, Manuel, frare i prior del monestir de
la Mercè de Barcelona, 450.
Ribes, vall de (Ripollès), 197, 490, 836, 1486,
1505, 1567, 1569.
RIBES, ..., 141.
RIBES, Antoni, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 333.
RIBES, Baldiri, soldat del tèrcio del General,
283.
RIBES, Bartomeu, de la casa de Josep Bru, 713,
1589.
RIBES, Jeroni de, frare i comanador santjoanista de Vallfogona, del braç eclesiàstic, 1389.
RIBES, Joan, 1703.
RIBES, Joan, ciutadà honrat i notari públic de
Barcelona, regent els comptes del General,
1978

del braç reial, 7, 257, 374, 444, 470, 528,
579, 580, 581, 582, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 601, 970, 1192,
1362, 1382, 1395, 1455, 1458, 1465,
1473, 1477, 1526, 1534, 1576, 1579,
1580, 1582, 1583, 1584, 1684, 1775.
RIBES, Joan, encanter, 991, 1694.
RIBES, Joan, de Vilallonga, retingut a galeres,
380.
RIBES, Joan, jove, llaurador de Bell-lloc d’Aro,
1690.
RIBES, Joan Bonaventura de, del braç militar,
1275.
RIBES, Maria Paula, muller de Joan Ribes, regent els comptes, 595.
RIBES, Pere de, del braç militar, 1273, 1795,
1796, 1797.
RIBES, Pere, forçat de galeres, 54.
RIBES, Pere Pau, notari públic de Barcelona,
ajudant del regent els comptes del General,
350, 456, 459, 492, 880, 881.
RIBES BOIXADORS I VALLGORNERA,
Pere, de la vegueria de Barcelona, del braç
militar, 1594, 1595, 1663, 1664, 1666.
Ribes de Freser (Ripollès), 134, 135, 203, 224,
225, 612, 1083, 1486, 1487. -Col.lecta de,
1485. -Sots-vegueria de, 1485, 1486.
-Taula de, 612, 618, 1365, 1367, 1370,
1499, 1500, 1502, 1504, 1562, 1564.
RIBES I GASSIÓ, Francesc, doctor, del braç
reial, 719, 748.
RIBES I GASSIÓ, Salvador, doctor, del braç
reial, 1473, 1525.
RIBÓ, Joan Antoni, diputat local de Castellbò,
1722.
RIBOT, Anton, doctor en drets, assessor de la
diputació local de Girona, 399, 400.
RIC, Cristòfor, canonge de la Seu de Girona,
1774.
RIC, Cristòfor, detingut a les galeres de Gènova, 283.
RIC, Martí, canonge de la Seu de Girona, del
braç eclesiàstic, 1473.
RIC, Martí, prevere i doctor en drets, rector de
Santa Maria d’Arenys, 1552.
RICARD, Joan, prevere i canonge de Sant Feliu
de Girona, 1676.
RICARD, Salvador, pintor, 958.
RIERA, Antoni, de Mataró, 1766.
RIERA, Antoni, notari públic i escrivà de la cort
del veguer de Barcelona, 1390, 1692, 1807,
1830, 1849.
RIERA, Dionís, corder del General, 280, 519,
948.
RIERA, Joan, ajudant del tèrcio del General,
506.
RIERA, Josep, cirurgià de Barcelona, 85, 164,
239, 260.
RIERA, Onofre, sastre i ciutadà de Barcelona,
800, 801.

RIERA, Salvador, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1525.
RIERA I MARTÍ, Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona, escrivà de registre de la reial cancelleria, 98, 100, 102, 114, 119, 130, 131,
150, 153, 1808, 1814.
RIERA I PINOSA, Pere, doctor, 1853.
RIFÓS, Francesc, prevere i notari de la cort vicarial de Barcelona, 883.
RIGADA, Claudi, barreter d’agulla i ciutadà de
Barcelona, 855, 856.
RIGALT, Francesc, veler i ciutadà de Barcelona,
arrendatari dels drets de General i bolla, 249,
259, 454, 455, 456, 457, 458, 472, 473,
497, 504, 601, 691, 692, 726, 727, 728,
734, 735, 968, 1507, 1508, 1509, 1514,
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1560, 1570,
1571, 1572, 1573, 1574, 1575.
RIGALT, Miquel, de Barcelona, argenter del
General, 615, 912, 948.
RIGOL, Joan, estudiant de filosofia de Barcelona, 936.
RIGOLS, Pere, doctor en medicina de Reus,
837, 848.
RIOL, Valero, administrador de la taula de Calaceit, 1323, 1841.
Ripoll (Ripollès), 61, 134, 135, 142, 191, 201,
203, 212, 224, 227, 634, 635, 836, 989,
999, 1011, 1050, 1059, 1066, 1068, 1163,
1402, 1488, 1489, 1494, 1519, 1522,
1523, 1524. -Batlle de, 1522, 1523. -Bolla
de, 1487, 1488, 1569. -Col.lecta de, 1502,
1517, 1561, 1562, 1565, 1568, 1569,
1571, 1572, 1574, 1575. -Monestir de,
174, 634, 635, 1298, 1300, 1317, 1318.
-Taula de, 454, 457, 472, 473, 692, 693,
727, 1364, 1365, 1367, 1370, 1373, 1494,
1502, 1504, 1506, 1562, 1565, 1568,
1569, 1575. -Tauler de, 1523.
RIPOLL, Tomàs, frare i prior de Santa Caterina de Barcelona, 1167, 1201, 1211, 1320,
1322, 1858, 1859, 1860, 1887, 1890,
1891.
RIQUER, Baltassar de, de la vegueria de Balaguer, del braç militar, 1852.
RIQUER I VEGA, Felip de, de la vegueria de
Balaguer, del braç militar, 1331, 1852,
1862, 1869.
RIU, ..., doctor en drets, 1840.
RIU, Josep, escrivà de Lleida, 373, 1462, 1463,
1465.
RIU, Josep, notari públic de Berga, 1722.
RIU, Pere Joan, prevere beneficiat a Santa Maria del Pi de Barcelona, receptor dels salaris
dels doctors de la Reial Audiència, 887.
RIU I FOIX, Plàcid de, domiciliat a Tortosa,
1197.
RIU I NAVARRO, Honorat, doctor en drets i
burgès de Perpinyà, advocat fiscal de la visita,
1979

del braç reial, 74, 75, 211, 212, 946, 950,
951, 953, 956, 957, 958, 982, 1401, 1745.
RIU I NAVARRO, Narcís, doctor, del braç
reial, 8.
Riudecanyes (Baix Camp), taula de, 1365,
1368, 1370, 1503, 1504, 1564, 1565.
Riudoms (Baix Camp), taula de, 1365, 1368,
1370, 1503, 1504, 1564, 1565.
RIURANS, Francesc, prevere, 1415.
RIUS, Antoni, jesuita, 869.
RIUS, bisbe de, 197.
RIUS, Elies, guarda del General a Amposta,
917, 920.
RIUS, Francesc, 1653.
RIUS, Ignasi de, doctor en drets, assessor del
General, del braç militar, 858, 859, 1345,
1355, 1358, 1526, 1533, 1539.
RIUS, Jaume, de Barcelona, del braç reial,
1594, 1663, 1852, 1862.
RIUS, Josep, canonge de la Seu de Barcelona,
jutge apostòlic, 974, 1299.
RIUS, Miquel, alferes coronel del tèrcio del General, 164.
RIUS I BRUNIQUER, Francesc de, doctor en
drets i de la Reial Audiència, del braç militar,
147, 159, 243, 244, 1000, 1351, 1400,
1709.
RIUS I FALGUERA, Ignasi, del braç militar,
1664, 1667.
RIUS I NAVARRO, Honorat, doctor en drets,
ajudant d’advocat fiscal de la visita, 2.
ROBERT, Bartomeu, tauler de Sitges, 412,
1474.
ROBLES, Alonso de, comissari general de Jerusalem, 383.
ROC, Felicià, capità de la companyia d’infanteria de Guimerà, 1640.
ROC, Jaume, soldat del tèrcio del General, 182,
183.
ROCA, Antoni, traginer de Barcelona, 1204.
ROCA, Felicià, sergent reformat del tèrcio del
General, 104, 335, 350.
ROCA, Francesc, albaraner de la taula de Barcelona, 1404.
ROCA, Francesc, escudeller de Lleida, 1752.
ROCA, Ignasi, escrivà de Camprodon, 1530.
ROCA, Joan, paraire de llana de Sant Feliu de
Pallerols, 1514, 1518, 1571.
ROCA, Josep, mercader i ciutadà de Barcelona,
credencer de les sedes del General, 142, 174,
219, 1395.
ROCA, Josep, porter reial, 1115.
ROCA, Josep, receptor de les taules forànies del
General, 463.
ROCA, Maria, muller de Josep Roca, credencer,
142, 174, 1395.
ROCA, Miquel, canonge de la Seu de Vic, del
braç eclesiàstic, 1769, 1778.
ROCA, Pere, guarda ordinària del General a Girona, 917.

ROCA, Pere, pagès i ciutadà de Barcelona,
1408.
Roca de Pelancà, la (Ripollès), castell de, 12.
Roca del Vallès, la (Vallès Oriental), 417, 418,
426.
ROCA I LLUNES, Manuel de, de la vegueria
de Barcelona, del braç militar, 1594.
ROCA I SITJAR, Francesc, de Girona, del braç
reial, 1770, 1778.
ROCABERTÍ, Jeroni de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 2, 11, 36, 1377, 1591,
1592, 1594, 1599, 1603.
ROCABERTÍ, Joan Tomàs de, arquebisbe de
València, 1014, 1063, 1732.
ROCABERTÍ I PAU, Anton de, de la vegueria
de Girona, del braç militar, 11, 320, 1525,
1530, 1532, 1536.
ROCABERTÍ I PAU, Francesc de, de la vegueria de Lleida, del braç militar, 1769, 1778,
1780.
ROCAFORT I PORTELL, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, 1382.
ROCASPANYA, Josep, professor de filosofia de
Balaguer, 1024.
Roda de Berà (Tarragonès), 364, 365, 367.
RODONA, Míriam, vídua, 181.
Rodonyà (Alt Camp), 364, 366.
RODOREDA, Jacint, argenter del General,
140, 280, 284, 377, 519, 615.
RODOREDA, Jaume, sastre, 63.
RODRIGO, José, regent l’ofici de justícia d’Aragó, 1818.
RODRÍGUEZ, Joan, habitant de la Seu d’Urgell, 1763.
RODRÍGUEZ, Josep, courer de Barcelona,
716.
RODRÍGUEZ DE CARMONA, Domingo,
875.
ROFER, Josep, soldat del tèrcio del General,
146, 147.
ROFET I ROIG, Josep, 1817.
ROGER, Jacint, apotecari de Palafrugell, 1137.
ROGLÀ, Diego, bandit valencià, 586, 587,
588, 589.
ROIG, Antoni, escultor de Barcelona, 1362.
ROIG, Bernat, 1695, 1699, 1700.
ROIG, Francesc, canonge de la Seu de Girona,
1774.
ROIG, Francesc, doctor en filosofia i cirurgià de
Barcelona, 594.
ROIG, Gabriel, escrivà de Barcelona, 1682.
ROIG, Gaspar, prevere beneficiat a Santa Maria
del Pi de Barcelona, credencer dels draps del
General, 57, 173, 1387, 1480.
ROIG, Ignasi, notari públic de Girona, 1675,
1676.
ROIG, Jeroni, apotecari, 1121, 1131.
ROIG, Jeroni, doctor en medicina de Lleida,
del braç reial, 1121, 1527, 1534.
ROIG, Jeroni, mercader, 616, 617.
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ROIG, Joan, guarda extraordiària del General,
991.
ROIG, Joan Pau, de Barcelona, del braç reial,
1852.
ROIG, Josep, corder i ciutadà de Barcelona,
1480.
ROIG, Josep, corredor d’orella, 3.
ROIG, Josep, notari, 921.
ROIG, Josep, notari, escrivà de registre de la
reial cancelleria, 76, 98, 100, 102, 114, 118.
ROIG, Josep Antoni, corredor d’orella de Barcelona, albaraner del General, 505, 616,
617, 968.
ROIG, Josep Antoni, mercader, 1382.
ROIG, Marià, corredor de coll del General,
260.
ROIG, Pere, veler, 433.
ROIG, Salvador, estudiant domiciliat a Barcelona, 1687.
ROIG, Tomàs, apotecari de Barcelona, 594.
ROIG I MALLA, Josep, alferes del tèrcio del
General, 334.
ROIG I MORELL, Pere, sagristà major i canonge de la Seu de Barcelona, 526, 527,
528, 703, 704, 1182.
ROJALS, Miquel, apotecari i paer de Lleida,
939.
ROJAS, Domènec, notari públic de Barcelona,
374, 811, 1167, 1168, 1466.
ROJO, Miquel, de Barcelona, 259.
ROL, Anna Maria, 1696.
ROLDAN, Antoni, soldat del tèrcio del General, 207.
Roma (Itàlia), 330, 736, 955, 963, 971, 984,
1052, 1058, 1110, 1111, 1145, 1172,
1220, 1315, 1318, 1339, 1737, 1762,
1839. -Agent del General a, 1894. -Rota
de, 16, 622, 897, 1076.
ROMA, ..., escrivà, 279, 1124.
ROMA, Pau, doctor en drets i ciutadà de Barcelona, assessor del General, del braç reial, 6,
68, 95, 273, 277, 330, 370, 509, 510, 1393,
1400, 1411, 1440, 1455, 1458, 1529,
1536, 1674, 1817, 1826.
ROMAGOSA, Francesc, batlle de Begues, 50.
ROMAGUERA, ..., canonge de la Seu de Tarragona, 1840.
ROMAGUERA, Francesc, doctor en drets i ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 929,
1526, 1533, 1674, 1675, 1676.
ROMAGUERA, Joan, aventatjat del tèrcio del
General, 618.
ROMAGUERA, Joan, ciutadà honrat de Girona, del braç reial, 1527, 1534, 1676, 1677.
ROMAGUERA, Joan, pagès de Vilafranca del
Penedès, 1758.
ROMAGUERA, Josep, fill de Francesc Romaguera, domiciliat a Girona, del braç reial,
928, 929, 1674, 1675, 1676, 1677.
ROMAGUERA, Josep, doctor, canonge peni-

tencier de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 4, 19, 70, 212, 274, 277, 278, 936,
938, 1002, 1025, 1273, 1299, 1302, 1315,
1355.
ROMAGUERA, Miquel, abat de Sant Feliu de
Girona, 1675.
ROMAGUERA, Miquel, doctor en drets,
1454, 1676.
ROMANYÀ, Josep, corredor d’orella de Barcelona, credencer dels draps de la bolla en
aquesta ciutat, 859, 1002.
ROMANYÀ, Josep, doctor, prevere beneficiat a
la Seu de Barcelona, 1157, 1753.
ROMEU, Jaume, teixidor de lli de Caldes de
Malavella, 1692.
ROMEU, Joan, notari públic i ciutadà de Barcelona, 42, 1363, 1378, 1691.
ROMEU, Josep de, del braç reial, 1664, 1853.
ROMEU, Josep, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 1404.
ROMEU, Ramon, tauler de Puigcerdà, 464,
917, 923.
ROMEU I MODOLELL, Mariana, 1698.
RONDÓ, Jaume, notari públic de Barcelona,
756, 1597, 1599.
RONDÓ, Jaume, prevere beneficiat a Santa
Maria del Pi de Barcelona, 1199, 1203,
1777.
RONDÓ, Marià, notari públic de Barcelona,
405, 408, 756, 1135, 1157, 1159, 1334,
1474, 1597, 1599, 1757, 1761, 1762,
1854.
ROQUER I ARGILA, Josep de, abans Saleta,
escrivà major del General, 729.
ROQUER I DE CODINA, Jeroni de, ciutadà
honrat de Barcelona, del braç reial, 1294.
ROS, ... de, de la vegueria de Girona, del braç
militar, 1381.
ROS, Ignasi, aventatjat del tèrcio del General,
623.
ROS, Jaume, notari públic de Vic, 1879.
ROS, Jaume, soldat del tèrcio del General, 144.
ROS, Joan, negociant i ciutadà de Barcelona,
1488.
ROS, Joaquim, prevere beneficiat a Santa Maria
del Mar de Barcelona, 1878.
ROS, Josep, doctor, del braç reial, 750.
ROS, Josep, prevere beneficiat a Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1405, 1407.
ROS, Macià, esparter, 181.
ROS, Marià, notari públic i ciutadà de Barcelona, 485, 1121.
ROS, Segimon, notari públic de Mataró, 1766.
ROS I MILLARS, Estàsia, 1697, 1704.
ROS I ROIG, Josep, doctor en drets i jutge,
1289, 1302, 1808, 1825, 1826.
ROSA, comte de la, governador de la plaça de
Barcelona, 348, 357, 590, 1010, 1016, 1310.
ROSALS, Francesc, doctor en decrets, vicari general del bisbe de Barcelona, 719, 722, 749.
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Roses (Alt Empordà), 137, 175, 189, 212, 224,
253, 254, 321, 323, 332, 335, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 350, 352,
402, 429, 550, 849, 850, 851, 872, 887,
932, 958, 959, 960, 969, 1004, 1005,
1026, 1028, 1030, 1083, 1567, 1572. -Badia de, 343, 352. -Governador de, 214,
342, 977, 1026, 1027, 1033. -Presidi de,
1466. -Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370,
1372, 1504.
ROSÉS, Isabel, 1697, 1704.
ROSÉS, Jaume, àlias Calçapeu, bandit, 602.
ROSÉS, Pau de, notari públic i ciutadà de Tortosa, escrivà de la diputació local d’aquesta
ciutat, 463, 587, 651, 652, 690, 720, 725,
735, 882, 920, 960, 961, 987, 988, 1030,
1031, 1064, 1093, 1094, 1127, 1164,
1197, 1198, 1215, 1271, 1313, 1337,
1654, 1655, 1658, 1659, 1665, 1720,
1721, 1732, 1733.
ROSETE, Joan Baptista, governador de l’esquadra de Gènova, 281.
ROSQUILLES, Francesc, forçat de galeres,
202.
ROSSALT, Josep, de Llinars, detingut a galeres,
280.
ROSSELL, Antoni, patró de Vilanova de Cubelles, 154.
ROSSELL, Jaume, doctor en drets, 1530.
ROSSELL, Joan, síndic del Pla de Santa Maria,
1149.
ROSSELL, Joan Baptista, de Puigcerdà, 1857.
ROSSELL, Josep, canonge de la Seu de Solsona, 1737.
ROSSELL, Manuel, notari públic de Barcelona,
receptor de les avaries del General, 430, 459,
478, 996, 1049, 1051, 1053, 1726, 1727.
ROSSELL, Miquel, mestre de cases i ciutadà de
Barcelona, verguer del General, 434, 440,
441, 443, 688, 1480, 1481.
ROSSELL, Ramon, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
ROSSELL DEL MAS, Josep, àlias Pillardó, tingut per rebel, 50.
ROSSELL I LLEÓ, ..., doctor en drets, 1051,
1053.
ROSSELL I MONFAR, Marià, de Barcelona,
del braç reial, 1663.
Rosselló, el, 133, 135, 136, 176, 227, 234,
340, 358, 360, 386, 619, 641, 917, 962,
977, 1082, 1196, 1422, 1426. -Bolla de,
1886.
ROSSELLÓ, Antoni, de Mataró, 964, 965.
ROSSELLÓ, Francesc, calceter i ciutadà de
Tortosa, 720.
ROSSELLÓ, Marc, doctor, jurat de Mataró,
1766.
ROSSELLÓ, Pere, ciutadà honrat de Barcelona, 1415.

ROSSELLÓ, Pere, notari públic de Girona,
162, 1398, 1399, 1455.
ROSSINÈS, Francesc, notari públic de Barcelona, 1150, 1580, 1664.
ROSSINYOL, Jaume, daguer i ciutadà de Barcelona, guarda del General a Barcelona, 780,
811, 1606, 1608, 1759.
ROSSINYOL, Joan, teixidor de lli de Ribes de
Freser, 1486.
ROSSÓ, Joan, capità de la companyia d’infanteria de Cornudella de Montsant, 1641.
ROTA, Joan, pregoner públic i jurat de Berga,
1722.
ROTLLAN, Ramon, fuster i ciutadà de Barcelona, 1878.
ROURE, Francesc, capità del tèrcio del General, 375, 792, 1619.
ROURE, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
ROURELL, Josep, pagès de Folgueroles, 1736.
ROURELL, Miquel, sastre i ciutadà de Barcelona, 1470.
ROVIRA, Antoni, frare i sacerdot de Santa Caterina de Barcelona, 305, 1451.
ROVIRA, Carles, notari públic de Perpinyà,
1065, 1734.
ROVIRA, Domènec, del braç militar, 1528.
ROVIRA, Fèlix, cirurgià de Barcelona, 147, 274.
ROVIRA, Gabriel, de Cervera, 1837.
ROVIRA, Gaspar, prevere, de la casa del bisbe
de Girona, 1773.
ROVIRA, Joan, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1526, 1533.
ROVIRA, Josep, daguer del General, 519, 948.
ROVIRA, Josep, jurat tercer de Vilafranca del
Penedès, 362, 364.
ROVIRA, Josep, notari, 1861.
ROVIRA, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Girona, 1763.
ROVIRA, Josep, síndic de la Pobla de Montornès, 363.
ROVIRA, Josep Tomàs, doctor en drets de Barcelona, assessor del General, del braç reial,
53, 106, 293, 306, 307, 721, 722, 723, 822,
930, 1291, 1330, 1386, 1579, 1582, 1594,
1599, 1600, 1744, 1840.
ROVIRA, Melcior de, del braç militar, 1771.
ROVIRA, Miquel, cap de guaita del veguer de
Barcelona, 1363.
ROVIRA, Onofre, sastre del General, 2, 280.
ROVIRA, Pere, prevere, notari públic del castell
de Begur, 1137, 1138, 1758.
ROVIRA, Salvador, notari públic de Sant Feliu
de Guíxols, 1896.
ROVIRA, Salvador, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 1387.
ROVIRA, Sebastià, major, diputat local de Tarragona, 378, 1415.
ROVIRA I DE BERART, Gaspar, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1381.
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ROVIRA I ROBLES, Gaspar de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 1725.
ROVIRA I SALÓ, Josep, donzell de Girona,
1572.
Rubí (Vallès Occidental), 441.
RUBÍ, Francesc, arrendatari de la bolla de Puigcerdà, 1204.
RUBÍ, Pere, governador de Palamós i mestre de
camp, 234.
RUBÍ, Teresa, 1698.
RUBÍ I BOIXADORS, Josep de, marquès de
Rubí, 1261, 1789.
RUBÍ I SABATER, Teresa, 1697.
RUBINAT, Francesc, teixidor i ciutadà de Barcelona, 1485.
RUBINAT, Joan, ciutadà honrat de Barcelona
domicilita a Valls, 1574.
RUBIÓ, Joan, canonge de la Seu de Lleida, del
braç eclesiàstic, 1578, 1579, 1580, 1595,
1715.
RUBIÓ, Joan Baptista, extret en oïdor militar,
538.
RUFAC, Joan Baptista, doctor, 19.
RUFASTA, Marià, escrivà de Barcelona, 1406.
RUFET, Lluís, escrivà, 1000.
RUIZ, Ignasi, canonge de la Seu de Tortosa, del
braç eclesiàstic, 1579, 1580.
RULL, Antoni, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 246.
RULL, Josep, doctor en drets de la vegueria de
Barcelona, regent del Consell Suprem d’Aragó, del braç militar, 10, 15, 19, 24, 25, 26,
29, 31, 58, 62, 67, 87, 110, 112, 161, 195,
201, 203, 205, 232, 235, 238, 288, 293,
296, 301, 306, 308, 309, 311, 318, 319,
323, 350, 352, 383, 386, 393, 394, 397,
402, 405, 407, 409, 421, 424, 429, 436,
440, 485, 487, 495, 498, 508, 554, 560,
609, 614, 625, 641, 669, 688, 712, 725,
726, 753, 789, 800, 805, 829, 846, 849,
885, 889, 915, 941, 996, 1049, 1080,
1144, 1154, 1216, 1243, 1245, 1265,
1304, 1308, 1322, 1346, 1362, 1389,
1390, 1400, 1401, 1412, 1413, 1439,
1457, 1459, 1476, 1478, 1534, 1537,
1577, 1578, 1582, 1584, 1600, 1602,
1661, 1662, 1667, 1740, 1741, 1778,
1780, 1849, 1850, 1863, 1864.
Rupit (Osona), 1517, 1518. -Taula de, 1502,
1563.
RUPIT, marquès de, 11, 32, 36, 174, 179, 217,
218, 219, 222, 233, 234, 262, 263, 548,
645, 647, 792, 1066, 1415, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423,
1424, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431,
1432, 1433, 1434, 1436, 1437, 1438,
1619, 1624, 1625.
RUSCA, Pere, prevere de Puigcerdà, 1857,
1858.
RUSSELL, ..., almirall britànic, 549, 554.

S
Sabadell (Vallès Occidental), 165, 487, 888.
-Comunitat de preveres de, 1163, 1332,
1696, 1764. -Taula de, 1364, 1366, 1367,
1369, 1372, 1501, 1503, 1562, 1564.
SABADÍ, Francesc, paraire de Besalú, 1407.
SABATA, Francesc, ciutadà de Lleida, del braç
reial, 1594.
SABATER, Antoni, adroguer, arrendatari de les
bolles foranes, 968.
SABATER, Antoni Joan, prohom de la confraria de velers de Barcelona, 1854.
SABATER, Benet, de la Selva de Mar, 1033.
SABATER, Francesc, canonge de la Seu de Lleida, del braç eclesiàstic, 698, 869, 1229,
1578, 1582.
SABATER, Joan, ferrer de Vic, 1876, 1879.
SABATER, Joan, negociant i jurat de Blanes,
1509, 1510, 1570.
SABATER, Joan, verguer dels consellers de Vic,
1866.
SABATER, Joan Francesc, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1410, 1439, 1442.
SABATER, Josep, batlle de Torroella de Montgrí, 400.
SABATER, Josep, boter de Montblanc, 706.
SABATER, Josep, escrivà, 25, 38, 56, 57.
SABATER, Josep, notari, ajudant tercer de l’escrivania major del General, 614, 1455.
SABATER, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Tortosa, 1781.
SABATER, Lluís, 1005.
SABATER, Lluís, aventatjat del tèrcio del General, 148, 241, 335.
SABATER, Pau, doctor en medicina, 13, 36,
46, 60, 69, 144.
SABATER, Rafael, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
SABATER, Ramon, ciutadà de Barcelona, del
braç reial, 1527, 1528, 1534.
SABATER, Salvador, professor de teologia resident a Sant Joan Despí, 1469.
SABATER, Tomàs, prevere beneficiat a Talarn,
diputat local de la col.lecta de Tremp i Pallars, 1491, 1492.
SABATER, Vicenç de, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 1687.
SABATER I D’AGULLANA, Martí, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1525.
SABATER I GLEU, Vicenç, doctor, del braç
reial, 1529, 1536.
SABATER I LLEDÓ, Miquel de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 265, 1445.
SABATER I PASTOR, Josep, ciutadà de Lleida,
del braç reial, 1579.
SABLE, Joan, d’Anserall, 1211.
SABORET, Pacià, prevere, 1198, 1777.
SABORIT, Antoni, apotecari de Mataró, 1723.
SACAMA, Pelegrí, botiguer de Puigcerdà, 1722.
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SACATES, Francesc, sastre de la Seu d’Urgell,
131.
SACONOMINA, Francesc, donzell de Girona,
1552.
SADA, Diego de, secretari reial, 1404.
SADURNÍ, Cristòfor, batlle de Sant Pere Molanta, 362.
SAFONT, Agustí, 1696.
SAFONT, Dimas, ciutadà honrat de Barcelona,
1203, 1204, 1781.
SAFONT, Elionor, monja i vicària de Santa Clara de Barcelona, 1598.
SAFONT, Eulàlia, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
SAFONT I MALLA, Dimas, 1696.
SAFONT I MIRALLES, Teresa, muller de Dimas Safont, 1158, 1159, 1203, 1204, 1781.
SAGARRIGA, Ramon de, comte de Creixell,
320, 753, 1701.
SAGÍ, Josep, síndic de la Selva del Camp, 1149,
1150.
SAGRERA I MASSANA, Francesc de, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 1471,
1713.
SAGRERA I MASSANA, Jacint de, del braç militar, 1400, 1402, 1747.
SAGRERA I XIFRÉ, Jacint, visitador del braç
militar, 70, 74, 75, 80, 86, 103, 111, 188,
189, 262, 926, 946, 952, 982, 1743, 1745.
SAGUER, Nicolau, paraire de Crespià, 639,
640.
SAIOL, Eulàlia de, priora de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1761.
SAIOL, Pau, mercader, credencer del General,
173.
SAIOL I DE QUARTERONI, Antoni de, canonge de la Seu de Barcelona, del braç eclesiàstic, 208, 320, 596, 1124, 1125, 1273,
1301, 1302, 1355, 1447, 1789.
SAIOL I DE QUARTERONI, Felicià, frare i
comanador santjoanista de Térmens, visitador del braç eclesiàstic, 268, 273, 274, 276,
277, 596, 719, 721, 1782, 1839.
SAIOL I DE QUARTERONI, Francesc, domiciliat a Barcelona, del braç militar, 8, 10,
266, 268, 273, 274, 596, 794, 804, 1217,
1411, 1782.
SAIOL I DE QUARTERONI, Lluís, del braç
militar, 10, 273, 274, 1411.
SAIÓS, Gaspar, notari públic de Barcelona, 57,
450, 608, 1153, 1364, 1388, 1455, 1483,
1487, 1488, 1493, 1496, 1497, 1498,
1499, 1573, 1575, 1576, 1743, 1760.
SAISÓ, Vicenç, menor, teixidor de Tarragona,
1861.
SÁIZ, Jacint, de Vic, del braç reial, 1852.
SALA, Andreu, mestre escultor i ciutadà de Barcelona, 1048, 1049, 1278.
SALA, Antoni, carnisser, 170.
SALA, Antoni, oïdor eclesiàstic, 1754.

SALA, Baptista, mariner de Lloret de Mar,
1511, 1571.
SALA, Benet, abat de Santa Maria de Gerri i
després bisbe de Barcelona, del braç eclesiàstic, 6, 8, 10, 11, 175, 266, 268, 273, 276,
277, 321, 343, 345, 347, 415, 528, 647,
719, 864, 867, 868, 885, 886, 1021, 1024,
1035, 1047, 1053, 1102, 1120, 1173,
1174, 1179, 1180, 1200, 1222, 1223,
1528, 1535, 1725, 1739.
SALA, Bernat, 25, 1697, 1698, 1702, 1703.
SALA, Bernat, cap d’esquadra del tèrcio del General, 334.
SALA, Esteve, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 719, 1471, 1476.
SALA, Fèlix, doctor, 1595.
SALA, Francesc, escrivà, 1388.
SALA, Francesc, ciutadà honrat i conseller de
Vic, 1866.
SALA, Francesc, doctor, 25.
SALA, Francesc, notari públic de Vilanova de
Cubelles, 1743.
SALA, Jaume, estudiant de teologia de Barcelona, 1129.
SALA, Josep de, 1411.
SALA, Josep, ardiaca i canonge de la Seu de Solsona, 1737.
SALA, Josep, ciutadà de Vic, del braç reial,
1472, 1476.
SALA, Josep de, de la vegueria de Barcelona, del
braç militar, 1400.
SALA, Josep de, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 1525.
SALA, Josep, del braç reial, 1382.
SALA, Josep, menor, ciutadà de Vic, del braç
reial, 1502.
SALA, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, 657, 1665, 1668, 1684.
SALA, Marià de, del braç militar, 1473.
SALA, Maria, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
SALA, Rafael, picador de ploms de velluters i
velers, 1341.
SALA I ALEMANY, Ignasi de, professor de teologia domicliat a Girona, 1397.
SALA I AMAT, Josep, canonge de la Seu de Girona, 1774.
SALA I AMAT, Marià de, donzell domiciliat a
Girona, del braç militar, 1397, 1400, 1411,
1415, 1543, 1585.
SALA I CODINA, Antoni, canonge de la Seu
de Vic, del braç eclesiàstic, 2, 11, 32, 36, 70,
74, 75, 80, 85, 111, 407, 1471, 1473, 1475,
1477.
SALA I GRAELLS, matrimoni, 1698.
SALA I RIERA, Josep, de Mataró, 1766.
SALA I SASSALA, Fèlix, donzell, veguer de
Vic, del braç militar, 748, 1592, 1595, 1601,
1663, 1666, 1679, 1681, 1866, 1896,
1897.
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SALA I SASSALA, Maria, muller d’Antoni Grató Perpinyà, 1549.
SALA I SASSALA, Ramon, veguer de Vic, del
braç militar, 1591, 1592, 1596, 1597, 1662,
1666.
SALADRIC, Francesc Antic, ciutadà de Tortosa, del braç reial, 1594, 1600.
SALADRIGA, Joan, escrivà, 56, 800, 801.
SALADRIGUES, Francesc, major, pintor de vidrieres de la casa de la Diputació de Barcelona, 1194.
SALAMANCA, Francesc, doctor en drets, del
braç reial, 585, 1410.
SALAMÓ, Jaume, ciutadà honrat de Barcelona,
escrivà de registre de la reial cancelleria, 98,
100, 102, 114, 120, 121, 128, 149, 150.
SALAMÓ, Miquel, ciutadà honrat de Barcelona, síndic del General, 252, 253.
Salardú (Val d’Aran), taula de, 1505, 1566.
SALAVERD, Manuel, asentista de l’exèrcit
reial, 170.
SALAZAR, Benet Ignasi de, bisbe de Barcelona, 37.
SALBÀ, Andreu, de Perpinyà, del braç reial,
1473, 1477, 1544, 1680.
SALBÀ, Caterina, 1697, 1699.
SALBÀ I DE VALLSECA, Miquel, regent del
Consell Suprem d’Aragó, 1005, 1404.
SALBÀ I VALLGORNERA, Miquel de, regent
la reial tresoreria, 923.
SALES, Josep, de Lleida, del braç reial, 1454,
1527, 1534, 1578, 1581.
SALGAS, Pere, sastre de Barcelona, 398.
SALINES, Jacint, ciutadà honrat de Barcelona,
del braç reial, 1360.
SALINES, Joan Pau, notari públic de Tarragona, 268, 878, 879, 1167, 1168, 1450, 1719.
SALITGES, Bernat, guarda i escrivà del defenedor de la bolla, 919.
SALLA, Agustí, doctor de Lleida, del braç reial,
1527.
SALLA, Anton, de Lleida, del braç reial, 420,
1471, 1473, 1475, 1477, 1478.
SALLA, Joaquim, mercader, 489, 490, 1499,
1500, 1507.
Sallent (Bages), taula de, 1502, 1563.
SALLENT, Miquel, criat de Pere Aulí, 1494.
SALMELL, Francesc, notari públic de Guissona, 268, 1449, 1732.
Salomó (Tarragonès), 363, 364, 365, 367.
Salou (Tarragonès), governador de, 1149,
1150, 1152, 1156. -Port de, 410, 411, 779,
836, 839, 878, 975, 976, 977, 978, 979,
1150, 1160, 1161, 1167, 1168.
SALVADOR, ..., doctor en drets, advocat de la
Llotja de Mar de Barcelona, 1038, 1047.
SALVADOR, Anton, doctor, del braç reial,
1770, 1852.
SALVADOR, Fèlix, frare i doctor, del braç eclesiàstic, 509.

SALVADOR, Fèlix, tauler de Calella, 1744.
SALVADOR, Francesc, doctor, credencer del
General, 173.
SALVADOR, Isidre, doctor en medicina, 159,
165.
SALVADOR, Jeroni, doctor, 10.
SALVADOR, Joan, guarda i escrivà del defenedor de la bolla, 919.
SALVADOR, Josep de, canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 1526.
SALVADOR, Josep, de Sant Pere de Ribes,
363.
SALVADOR, Josep, negociant de Vilafranca
del Penedès, 1574.
SALVADOR, Pau de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 265, 1441, 1443, 1472,
1473, 1477.
SALVANY, Josep, notari de Vilafranca del Penedès, 103, 362.
SALVANY, Josep, prevere, 1415.
SALVI, Joan, tauler de Lleida, 922.
SAMITIER, Juan, causídic de Saragossa, 1818.
SAMORERA, Antoni, mestre de cases de Cervera, 1775.
SAMSÓ, Josep, de Manresa, 280.
Sanaüja (Segarra), companyia d’infanteria de,
1641.
SANAÜJA I BOTER, Miquel, doctor en drets,
del braç reial, 441, 444, 586.
SÀNCHEZ, Miquel, soldat del tèrcio del General, 411.
SAN GERMÁN, duc de, lloctinent del Principat, 82, 138, 234, 1005.
SANGES, Francesc, vidrier de llums i ciutadà de
Barcelona, 1608.
SANGES, Joan, doctor en medicina, 105.
Sanlúcar de Barrameda (Castella), 674, 675.
SANOU, Fèlix, de la vegueria de Lleida, del
braç reial, 159, 160, 1400, 1401.
SANOU, Francesc, ciutadà honrat de Girona,
del braç reial, 1472, 1476, 1663, 1664,
1666, 1676, 1677.
SANS, ..., doctor en drets, 1855.
SANS, Francesc, 1694.
SANS, Maria Magdalena, monja de Sant Pere de
les Puelles de Barcelona, 1761.
SANS, Maria Teresa, monja de Sant Pere de les
Puelles de Barcelona, 1761.
SANS, Ramon, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, del braç eclesiàstic, 70, 74, 75,
80, 84, 85, 86, 175, 212.
SANS, Ramon, sastre i ciutadà de Tortosa, 651,
720, 735.
SANS I DE MIQUEL, Francesc, doctor, de la
vegueria de Girona, del braç militar, 265,
266, 267, 1441.
SANS I DE PEGUERA, Francesc, del braç militar, 853.
SANS I DE PUIG, Domènec, doctor, 1269.
SANS I DE PUIG, Francesc, síndic del braç mi1985

litar, 25, 70, 74, 75, 80, 83, 84, 86, 111,
123, 160, 179, 199, 207, 212, 215, 217,
237, 240, 243, 244, 251, 861, 996, 1002,
1174, 1233, 1235, 1275, 1276, 1277,
1278, 1657.
SANS I DE PUIG, Ramon, doctor en drets,
1454, 1455, 1458.
SANS I MUÑOZ, Bartolomé Antonio, inquisidor de Catalunya, 604, 606, 608, 609, 615.
SANTA, Simó, prevere beneficiat a la Seu d’Urgell, 1491.
SANTA COLOMA, comte de, 1637.
Santa Coloma de Farners (Selva), 612, 613.
-Taula de, 1501, 1562.
Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà),
1001, 1706. -Comunitat de preveres de,
1698. -Hospital de, 1697. -Taula de,
1366, 1368, 1369, 1371, 1372, 1502,
1505, 1563, 1566.
SANTACANA, Onofre, detingut a les galeres
de Sicília, 283.
Santa Creu d’Olorda (Barcelonès), 441.
SANTACRUZ, Francesc, fuster escultor i ciutadà de Barcelona, 1278, 1379.
SANTA CRUZ, marquès de, 376, 378.
SANTACRUZ, Sebastià, alferes del tèrcio del
General, 41.
Santa Eulàlia, torre de Martí de (Barcelonès),
1622.
Santa Fe del Penedès (Alt Penedès), 364, 367.
Santa Margarida (Alt Penedès), 362, 364, 367.
SANTAMARIA, Francesc, pagès de Sant Boi de
Llobregat, 1606.
SANTAMARIA, Pere, pagès d’Almenar, 1742.
Santa Maria de Bellver (Alt Penedès), 367.
Santa Maria de Font-rubí (Alt Penedès), 362,
364, 365.
Santa Maria de la Real de Perpinyà (Rosselló),
abat de, 18.
Santa Maria de Miralles (Anoia), 364, 368.
Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental),
síndic de, 983, 984. -Universitat de, 1692.
Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà), abat
de, 18. -Monestir de, 1167.
Santa Maria d’Oló (Bages), taula de, 1563.
SANTANDREU, Francesc, furrier major del
tèrcio del General, 332.
Sant Andreu de Palomar (Barcelonès), 143,
417, 418, 426, 448. -Capellanies de, 1702.
SANT ANTONI, comte de, governador de les
galeres de Sicília, 558, 559, 560.
Santa Oliva (Baix Penedès), 364, 365, 366.
Santa Pau (Garrotxa), 134, 135, 1519, 1520,
1521, 1522.
Santa Seclina (Selva), 1691.
Santa Susanna de Vilamajor (Vallès Oriental),
cònsols de, 1686.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), 1606.
Sant Boi de Lluçanès (Osona), taula de, 1502,
1563.

Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), 654.
Sant Celoni (Vallès Oriental), 423, 761, 772,
773, 1015, 1604. -Comunitat de preveres
de, 1695. -Taula de, 1364, 1366, 1367,
1369, 1372, 1373, 1503, 1564.
SANTCELONI, Francesc de, ciutadà honrat de
Girona, del braç reial, 534, 1763.
SANTCELONI, Francesc Benet, fill de Francesc de Santceloni, 534, 536, 563, 565, 569,
573, 574.
SANTCELONI, Pere Benet, 1872.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 28,
440, 441, 443, 445, 497, 585, 590. -Abat
de, 234, 1363. -Cases: d’en Cases, 585. -Jurats de, 440, 443, 585. -Síndic de, 585.
Sant Cugat ses Garrigues (Alt Penedès), 364,
366.
Santes Creus (Alt Camp), abat de, 18. -Monestir de, 10, 1167.
SANT ESTEVE, comte de, 667.
Sant Esteve de Llémena (Garrotxa), 1518.
Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental),
1686. -Síndic de, 983, 984, 1686, 1687.
-Universitat de, 1692.
Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), rector
de, 1702. -Taula de, 1501, 1562.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), 170,
612, 613, 1510, 1511, 1513, 1514, 1895.
-Abat de, 18. -Consellers de, 1513. -Guarnició de, 1687. -Taula de, 1364, 1367,
1369, 1370, 1501, 1504, 1508, 1562,
1564, 1566, 1567, 1570, 1571. -Tauler de,
1356, 1895.
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), 35,
123, 390, 549, 799, 800, 802, 803, 804,
817, 821, 822, 837, 861, 1634, 1637. -Casa
Blanca de, 821. -Rector de, 1637.
Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), bolla de,
1569. -Cònsols de, 1517, 1518. -Taula de,
692, 693, 727, 1502, 1517, 1563, 1568,
1569, 1571, 1575.
Sant Feliu de Torelló (Osona), taula de, 1563.
Sant Feliu Saserra (Bages), taula de, 1502,
1563.
SANTGENÍS, Jaume, prevere beneficiat a Sant
Just i Sant Pastor de Barcelona, 1198.
Sant Hilari Sacalm (Selva), 427. -Taula de,
1502, 1563.
Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), 29. -Taula
de, 1502, 1563.
SANTILLANA, marquès de, 1419.
Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), 363,
365.
Sant Jeroni de la Murtra, monestir de (Barcelonès), 1167, 1332, 1695, 1698, 1699,
1702.
SANTJOAN, duc de, virrei de Sardenya, 281,
1106, 1110, 1111, 1115.
SANTJOAN, Teresa, monja de Sant Antoni i
Santa Clara de Barcelona, 1777.
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Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), 61, 135,
142, 301, 303, 304, 872, 890, 1026, 1028,
1488, 1489, 1494, 1523, 1524, 1661. -Bolla de, 1569. -Consell de, 1523. -Síndic de,
1523. -Taula de, 692, 693, 727, 1364,
1365, 1367, 1370, 1487, 1494, 1502,
1504, 1517, 1562, 1563, 1565, 1568,
1569, 1572, 1574, 1575. -Tauler de, 1523.
Sant Joan Despí (Baix Llobregat), 1469, 1637.
SANTJOAN I LLOBREGAT, Francesc Nicolau de, donzell, visitador del braç militar, 6,
273, 274, 276, 770, 997, 1002, 1003,
1197, 1225, 1227, 1228, 1236, 1276,
1410, 1472, 1473, 1664, 1769.
SANTJOAN I PLANELLA, Hug de, de la vegueria d’Urgell, capità del tèrcio del General,
del braç militar, 412, 419, 584, 647, 730,
1663, 1666, 1673, 1695.
Sant Joan les Fonts (Garrotxa), 1519.
SANT JOAQUIM, Josep de, frare de Sant Josep de Barcelona, 598.
Sant Jordi Desvalls (Baix Empordà), taula de,
1501, 1562.
Sant Julià del Fou (Vallès Oriental), cònsols de,
1686.
Sant Julià de Vilatorta (Osona), taula de, 1563.
SANTJUST, ... de, doctor en drets, 635, 1318.
SANTJUST, Francesc, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1453, 1455, 1456,
1458.
SANTJUST, Jeroni, 1698.
SANTJUST I PAGÈS, Galderic, frare de Santa
Maria de Ripoll i paborde de Berga, del braç
eclesiàstic, 174, 1235, 255, 1269, 1294,
1301, 1303, 1455, 1528, 1529, 1536,
1578, 1581.
SANTJUST I PAGÈS, Joan de, capità del tèrcio
del General, del braç militar, 334, 378, 409,
420, 470, 584, 1453.
SANTJUST I PAGÈS, Josep de, donzell, del
braç militar, 435, 593, 969, 972, 1002,
1025, 1235, 1265, 1269, 1453, 1454,
1456, 1457, 1473.
SANTJUST I PAGÈS, Manuel, prior claustrer i
canonge de la Seu de Tortosa, visitador del
braç eclesiàstic, 518, 526, 527, 612.
Sant Llorenç de Cerdans (Vallespir), 227.
Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà), 310.
-Taula de, 612, 1364, 1367, 1369, 1370,
1504, 1564. -Tauler de, 158, 165.
Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), 590.
-Taula de, 1563.
Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), taula
de, 1502.
Sant Martí (col.lecta de Cervera), taula de,
1502, 1563.
Sant Martí de Provençals (Barcelonès), 143,
781, 1606, 1760.
Sant Martí Sarroca (Alt Penedès), 364, 368.
SANTMIQUEL, Pere, notari públic, escrivà de

la cort del veguer de la vall de Ribes, 490,
1485, 1486, 1487.
Sant Miquel d’Èrdol (Alt Penedès), 362, 365.
Santpedor (Bages), taula de, 1502, 1563.
Sant Pere de Pierola (Anoia), 364.
Sant Pere de Ribes (Garraf), 363, 364, 365,
367.
Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès), 364,
365, 368. -Taula de, 1503, 1564.
Sant Pere de Torelló (Osona), taula de, 1502,
1563.
Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental), 983,
1685, 1686. -Síndic de, 983, 1686. -Taula
de, 1501, 1562.
Sant Pere Molanta (Alt Penedès), 362, 365.
Sant Pere Pescador (Alt Empordà), 352, 353,
358. -Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370,
1501, 1504, 1562, 1564.
SANTPOL, Jaume, de Mallorca, forçat de galeres, 557.
Sant Pol de Mar (Maresme), 612, 613, 654.
-Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370, 1372,
1373, 1501, 1504, 1562, 1564, 1567.
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès), 364,
365, 368. -Taula de, 1503, 1564.
Sant Quirze de Besora (Osona), 1523. -Jurats
de, 142. -Taula de, 1502, 1563.
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 140. -Taula de, 1503, 1564.
Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès), 364, 366.
Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), vicari
de, 1219.
SANYÉS, Josep de, de la vegueria de Perpinyà,
del braç militar, 1447, 1543, 1596, 1679,
1896.
SANYÉS, Salvador de, de la vegueria de Perpinyà, del braç militar, 1447, 1543, 1587,
1679, 1897.
SAONÈS, Jaume, 1610.
SAPEIRA, Joan, del braç reial, 749.
SAPERA, Ramon, sabater i ciutadà de Barcelona, 1802.
SAPERA, Ramon, verguer de la ciutat de Barcelona, 707.
Saragossa (Aragó), 23, 250, 330, 450, 451,
700, 772, 826, 829, 1416, 1419, 1651,
1652, 1654, 1794, 1818. -Arquebisbe de,
1419. -Casa de la Diputació d’Aragó de,
1840, 1841. -Jurats de, 476, 477, 478,
649, 823, 826, 1604, 1647, 1652.
SARAUS, Antoni, cònsol en cap de Sant Joan
de les Abadesses, 1524.
Sardenya, 1246, 1737. -Galeres de, 46, 48, 54,
182, 183, 431, 449, 450, 557, 558, 559,
671, 1382, 1383,1385. -Virrei de, 1106,
1110, 1111, 1115.
Sarral (Conca de Barberà), 1001, 1706. -Companyia d’infanteria de, 1641. -Taula de,
1365, 1368, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565.
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SARRIERA, Joan de, comte de Solterra, del
braç militar, 1593.
SARRIERA I DE GURB, Joan, notari públic de
la ciutat, batllia i vegueria de Girona, 1397,
1554, 1675, 1763.
SASTRE, Benet, flequer i ciutadà de Barcelona,
receptor del General a la taula d’aquesta ciutat, 173, 262, 450, 1483, 1575.
SASTRE, Francesc, argenter de Girona, 1716,
1717.
SASTRE, Joan, negociant de Piera, 390.
SASTRE, Joana, muller de Benet Sastre, 1483,
1575.
SASTRE, Rafael, canonge de la Seu de Girona,
1774.
SATORRES, Silvestre, negociant i ciutadà de
Barcelona, 1789.
SAULEDA, Francesc, soldat del tèrcio del General, 220.
SAULEDA, Josep, cavaller, de la vegueria de
Vic, escrivà major del General, del braç militar, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 23, 30, 33, 41, 43,
47, 52, 59, 65, 68, 105, 159, 1375, 1387,
1400, 1496.
SAULEDA, Pere, 1704.
SAULEDA I RIBOT, Francesc, ciutadà de Vic,
del braç reial, 1472, 1476, 1527, 1534.
SAURA, Salvi, del consell de Caçà de la Selva,
1688.
SAURINA, Josep, diputat local de Montblanc i
del comtat de Prades, 230, 1697.
SAVALL, Francesc, tauler de Berga, 1722.
SAVALLÀ, comtessa de, 279.
Savoia, la (Itàlia), 136. -Exèrcit francès de,
175.
SAVOIA, duc de, 31, 1246.
SAVOIA, Maria Lluïsa de, muller de Felip IV de
Catalunya, 1346, 1865.
SAYOL, vegeu SAIOL.
SAYÓS, vegeu SAIÓS.
SCHIAFFINO, Gian Battista, algutzir de la galera Capitana di Spinola, 563, 1547.
SEBADÍ, Josep, frare, del braç eclesiàstic, 1529.
Secabecs (Alt Penedès), 364.
Segarra, la, 198, 224.
SEGARRA, Jeroni, doctor de Tortosa, del braç
reial, 1578.
SEGARRA, Josep de, de la vegueria de Lleida,
del braç militar, 1331, 1849, 1851, 1862.
SEGARRA, Josep, patró de Sitges, 181.
SEGARRA I BIOSCA, Miquel de, del braç militar, 1851, 1862.
SEGARRA I CANET, Aleix de, donzell domiciliat a Lleida, 403, 1469.
SEGARRA I FELIP, Miquel de, del braç militar, 1851.
SÈGOL, Francesc, prevere i racioner de la Seu
de Lleida, 963.
SEGOLS, Jeroni, paraire de Crespià, 639, 640.
SEGON, Joan, porter reial, 946, 947.

Segòvia (Castella), 349.
Segre, riu, 227.
SEGUER, Pere, 1701.
SEGUÍ, Dídac Miquel, notari públic de Tarragona, 1343, 1861.
SEGUÍ, Ignasi, manyà i ciutadà de Barcelona,
1087.
SEGUÍ, Jeroni, verguer del General, 422, 425.
SEGUÍ, Vicenç, guarda del General a Girona,
924.
SELLARÈS, Jeroni, doctor, del braç reial,
1771, 1852.
Selma (Alt Camp), 364, 365, 367. -Soldats de,
1619.
SELOM I SASTRE, ..., escrivà, 143.
Selva del Camp, la (Baix Camp), 1149. -Companyia d’infanteria de, 1641. -Comunitat
de preveres de, 555, 1546, 1699. -Taula
de, 1365, 1368, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565.
Selva de Mar, la (Alt Empordà), taula de, 1364,
1367, 1369, 1370, 1372, 1501, 1504,
1562, 1564.
SEMBASART, Francesc, ciutadà de Barcelona,
del braç reial, 1789.
Sénia, la (Montsià), taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1504, 1565.
SENTÍS, ..., escrivà, 382, 436, 579.
SENTÍS, Joan, bisbe de Barcelona, 1289.
SENTÍS, Joan Pau, jove, brodador i ciutadà de
Barcelona, 1142.
SENTÍS, Josep, del braç militar, 1529.
SENTÍS, Mateu, procurador fiscal de la visita,
8, 1411, 1440.
SENTÍS, Miquel, del braç militar, 1472, 1473,
1528.
SENTÍS, Pau Lluís, prohom de la confraria dels
sastres de Barcelona, 95.
SENTMENAT, Manuel de, 1699.
SENTMENAT, marquès de, vegeu SENTMENAT I DE TORALLA, Joan de.
SENTMENAT I DE TORALLA, Fèlix de, de la
vegueria de Barcelona, del braç militar,
1410, 1439, 1442.
SENTMENAT I DE TORALLA, Joan de, marquès de Sentmenat, del braç militar, 274,
275, 277, 595, 719.
SENTMENAT I DE TORALLA, Ramon de,
frare santjoanista, 1839.
SENTMENAT-OMS DE SANTAPAU I DE
LANUSSA, Manuel de, marquès de Castelldosrius, 234, 1072, 1085, 1705.
SERENA, Josep, fill de Maria Serena, 279.
SERENA, Maria, vídua, 279.
SERÓ, Bernat, sergent del tèrcio del General,
420.
SERÓ, Jacint, rector i tauler d’Alfarràs, 1100,
1101, 1112, 1113, 1114, 1115, 1742,
1744.
SERÓ I TORO, marquès de, 1778, 1780.
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Seròs (Segrià), taula de, 1366, 1369, 1371,
1565.
SERRA, Anton, doctor en medicina i burgès de
Vilafranca del Penedès, tauler d’aquesta vila,
200, 1399.
SERRA, Francesc, de Tàrrega, 1685.
SERRA, Francesc, negociant, 965.
SERRA, Francesc, notari públic de Barcelona,
1196, 1203, 1580, 1584, 1776, 1777,
1781, 1855.
SERRA, Francesc, prevere, 444.
SERRA, Francesc, soldat del tèrcio del General,
274.
SERRA, Isidre, ciutadà honrat de Barcelona, del
braç reial, 80, 86, 111, 1579, 1582.
SERRA, Joan, barreter, 56.
SERRA, Joan, botiguer de teles de Barcelona,
1559, 1560.
SERRA, Joan Baptista, de Girona, del braç reial,
160, 1680, 1897.
SERRA, Joan Baptista, prevere beneficiat a la
Seu de Lleida, 1085.
SERRA, Josep, del braç reial, 514, 531, 1852.
SERRA, Josep, jove, sombrerer i ciutadà de Barcelona, 279.
SERRA, Josep, menor, fill de Josep Serra, sombrerer, 279.
SERRA, Josep, negociant de Reus, 1030.
SERRA, Josep, prevere beneficiat a Vilafranca
del Penedès, 1399.
SERRA, Josep Miquel, notari públic de Barcelona, 1411.
SERRA, Josep Miquel, notari públic de Mataró,
1028, 1723.
SERRA, Magí, prevere, 18.
SERRA, Pere, doctor en drets, del braç reial,
244, 518, 1409, 1401, 1410, 1439, 1578,
1579, 1581, 1582.
SERRA, Rafael, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 333.
SERRA, Tomàs, doctor, del braç reial, 1473,
1477.
SERRA I VILETA, Esteve, notari públic, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, diputat reial, 269, 286, 293, 338, 371, 476,
481, 495, 500, 875, 876, 1452, 1454,
1455, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467,
1472, 1473, 1477, 1499, 1527, 1528,
1529, 1530, 1535, 1536, 1723.
SERRADOR, Pau, sastre, 752.
SERRAÏMA, Joan, notari de Vic, 1382.
SERRALBO, marquès de, 234.
SERRALTA, Dídac de, frare i cavaller hospitaler
de Mallorca, prior de Catalunya, 379, 380,
407, 1839.
SERRALTO, ..., doctor, 166.
SERRAT, Josep, prevere i capellà de Sant Andreu de Palomar, 610, 1544.
SERRAT, Miquel, prevere, natural de Castella,
430, 431.

SERRATACÓ, Joan, tingut per rebel, 50.
SERRATOSA, ..., paraire d’Olot, 624.
SERRATOSA, Joan Pau, ciutadà de Vic, 1857.
SERRER, Pere Joan, veí d’Olèrdola, 362.
SERRES, Josep, notari públic i ciutadà de Tortosa, 52.
SERRÓS DE LA PINEDA, ..., batlle de Cabrera d’Anoia, 363.
SERVITJA, Joan, notari de Manresa, 1382.
SESSA, duc de, 26, 93, 350, 688, 1005, 1298,
1840.
SESSÉ, Joan Baptista, notari públic de Tortosa,
del braç reial, 1202, 1472, 1476, 1578,
1579, 1581, 1582, 1781.
SESSÉ, Manuel José de, diputat d’Aragó, 477.
Seu d’Urgell, la (Alt Urgell), 133, 135, 160,
186, 195, 197, 200, 212, 222, 223, 224,
226, 227, 571, 642, 740, 741, 743, 744,
751, 752, 754, 755, 789, 1028, 1061,
1079, 1083, 1122, 1491, 1492, 1494,
1506, 1507, 1721, 1730. -Bisbe de, 268,
330, 1198, 1449, 1542, 1731. -Bisbat de,
331. -Bolla de, 497, 1498, 1499, 1574.
-Capítol de, 407. -Casa del General de,
1060, 1061, 1084, 1086, 1211, 1219,
1738, 1783. -Col.lecta de, 490, 1077,
1365, 1367, 1370, 1502, 1505, 1506,
1563, 1566. -Col.legi de Sant Andreu de,
1159, 1753, 1762. -Cònsols de, 637. -Diòcesi de, 330. -Taula de, 463, 1365, 1367,
1370,1371, 1499, 1500, 1505, 1506, 1563,
1566. -Tauler de, 919, 920.
Sevilla (Castella), 350, 674.
Sicília (Itàlia), 1108, 1246, 1737. -Galeres de,
61, 253, 259, 278, 280, 281, 284, 380, 550,
558, 560, 563, 1404, 1547.
SIMÓ, Josep, notari públic de Barcelona, 946,
1684.
SIMÓ, Martí, torner, síndic de Mataró, 874,
1766.
SIMÓ, Tomàs, notari públic de Barcelona,
1382, 1515, 1516, 1517, 1520, 1574.
SINISPLEDA I SOLANELL, Climent de, de la
vegueria d’Urgell, del braç militar, 1725,
1739, 1770, 1771, 1779.
SIÓ, Josep, professor de gramàtica de Lleida,
1752.
SIRINO, Esteve, de les galeres de Sicília, 560.
SIRVENT, Pau, soldat del tèrcio del General,
125.
SISCAR, Ramon de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1526.
SISCAR I GRAVALOSA, Onofre de, de la vegueria de Cervera, del braç militar, 1769,
1778, 1780.
SISCAR I GRAVALOSA, Ramon de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç
militar, 1578.
Sitges (Garraf), 364, 365, 605, 658, 662, 665,
670, 677. -Companyia d’infanteria de,
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1640. -Taula de, 1365, 1367, 1370, 1372,
1503, 1504, 1564, 1565. -Tauler de, 412.
SITGES I VIDAL, Josep de, de la vegueria de
Lleida, del braç militar, 719, 1447.
SITJAR, Jacint, perxer, verguer del General,
438, 480, 482, 488, 495, 496, 512,
515, 798, 811, 812, 918, 936, 949, 950,
1684.
SITJAR, Joan, pagès de Sant Andreu de Palomar, 1818.
SITJAR, Miquel, manyà del General, 280.
SIURANA, Fèlix, notari públic de Barcelona,
1411.
SIURANA, Jaume de, canonge de la Seu de Girona, 1774.
SIURANA, Josep, ciutadà de Tortosa, 651.
SIURANA, Josep, doctor, 1455.
SIURANA, Miquel, del braç militar, 1411,
1440, 1595, 1601.
SIURANA, Onofre, canonge de la Seu de Girona, oïdor eclesiàstic, 446, 512, 1482.
SIURANA I RIBOT, Miquel, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 1454, 1457, 1543,
1586.
SOBERANO, Francesc, barreter i ciutadà de
Barcelona, 1781.
SOBIRÀ, Felip, vicari de Sant Vicenç dels
Horts, 1782.
SOBIRÀ, Francesc, verguer dels jurats de Girona, 1552.
SOBIRANA, Jaume, doctor, 1415.
SOBIRANA, Lluís, notari públic de Barcelona,
1478, 1479.
SOBIRÀS, Miquel, notari públic de Besalú,
216, 1406, 1407.
SOBRADIEL, comte de, 1416.
SOCARRATS, Josep, prevere beneficiat i arxiver de Santa Maria del Pi de Barcelona,
1199, 1203, 1777.
SOCARRATS, Pere, prohom de la confraria
dels cinters de Barcelona, 1058, 1059.
SOCIATS, Josep, negociant de Guissona, 1731.
SOL, Marià, estudiant de Barcelona, de la casa
de Climent de Solanell i de Foix, 1217,
1250.
SOLÀ, Jaume, doctor en medicina de Barcelona, 25, 41, 54, 724, 853, 883, 914, 969,
996, 1049, 1072, 1101, 1146, 1185, 1202,
1225.
SOLÀ, Miquel, soldat del tèrcio del General,
231.
SOLÀ I GUARDIOLA, Josep de, de la vegueria
de Puigcerdà, del braç militar, 1410, 1852,
1862.
SOLÀ I GUARDIOLA, Melcior de, de la vegueria de Camprodon, del braç militar,
1852.
SOLÀ I MARC, Josep, paraire de llana d’Oristà,
1515.
SOLÀ MUNTANER I PERELLÓS, Anton, de

la vegueria de Cervera, del braç militar,
1400.
SOLANELL, Anton de, frare, sagristà i tresorer
de Santa Maria de Ripoll, del braç eclesiàstic,
969, 972, 1002, 1032, 1036, 1297, 1725,
1739.
SOLANELL, Francesc, 1742.
SOLANELL, Francesc de, escrivà jurat i paborde de Santa Maria de Lillet, 1297, 1833.
SOLANELL, Teresa de, monja i sagristana de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona, 283.
SOLANELL I DE FOIX, Climent de, frare de
Santa Maria de Ripoll i paborde d’Àger, diputat eclesiàstic, 934, 944, 946, 947, 948,
1192, 1210, 1216, 1217, 1297, 1298, 1299,
1300, 1301, 1302, 1303, 1307, 1314, 1317,
1318, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718,
1719, 1720, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730,
1731, 1741, 1742, 1751, 1753, 1770, 1771,
1772, 1773, 1802, 1803, 1809, 1811, 1812,
1826, 1827, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834,
1835.
SOLANELL I DE FOIX, Julià Climent, de la
vegueria d’Urgell, del braç militar, 1725,
1739, 1770, 1779.
SOLANES, ..., doctor en drets, consultor del
General, 881, 993, 1057, 1283, 1291.
SOLANES, Francesc, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1530, 1531,
1595, 1664.
SOLAR, marquès del, 486, 493, 557.
SOLDEVILA, Fèlix, prevere resident a Barcelona, 1153, 1760.
SOLDEVILA, Pere Joan, notari públic i ciutadà
de Barcelona, escrivà de la cort del veguer
d’aquesta ciutat, 1255, 1580, 1583, 1690,
1692.
SOLDEVILA, Sebastià, botiguer de Tremp,
1574.
SOLDEVILA I MASDÉU, Josep, notari públic
de Barcelona, 470, 595, 1455, 1473.
SOLER, ..., eclesiàstic de Sant Joan de les Abadesses, 1523.
SOLER, Aleix, patró de Mataró, 1746.
SOLER, Anton, patró de Mataró, 351.
SOLER, Antoni, major, llaurador de Sant Boi
de Llobregat, tingut per rebel, 34, 35.
SOLER, Antoni, menor, de Sant Boi de Llobregat, tingut per rebel, 50.
SOLER, Baltassar, doctor en drets, assessor del
General, 20.
SOLER, Baltassar, doctor en medicina i ciutadà
honrat de Girona, 1552, 1553.
SOLER, Domènec, notari públic de Vic, 1328,
1843, 1844, 1857.
SOLER, Francesc, escrivà, 143.
SOLER, Gabriel, notari públic de Tàrrega i secretari del seu diputat local, 954, 1685.
SOLER, Galderic, notari públic de Tàrrega i secretari del seu diputat local, 1720.
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SOLER, Helena, 1696.
SOLER, Jaume, doctor, 1411.
SOLER, Joan, abat de Sant Pau del Camp i la
Portella, del braç eclesiàstic, 969, 971, 972,
976, 985, 1002, 1022, 1023, 1025, 1032,
1050, 1051, 1054, 1056, 1069, 1104,
1106, 1301, 1302, 1525, 1532.
SOLER, Joan, ciutadà de Barcelona, 1875,
1876.
SOLER, Joan, de la casa d’Agustí Berardó, 1482.
SOLER, Joan, del braç reial, 212.
SOLER, Joan, porter de la visita, 1756.
SOLER, Joan, síndic de Valls, 1149.
SOLER, Joan, soldat del tèrcio del General,
409.
SOLER, Josep, perxer, 411.
SOLER, Josep, prevere beneficiat a Santa Maria
del Mar de Barcelona, 811.
SOLER, Lluís, 1696, 1697.
SOLER, Pere, capità de la companyia d’infanteria de Tivissa, 1641.
SOLER, Pere, guarda del General, 1759.
SOLER, Pere, traginer d’Olot, 307.
SOLER, Pere, verguer dels jurats de Girona,
1552.
SOLER, Pere Joan, doctor en medicina, procurador fiscal de la visita, del braç reial, 2, 6, 8,
10, 11, 266, 268, 274, 275, 287, 288, 1382,
1390, 1411, 1440, 1529, 1536, 1852,
1853, 1862, 1863, 1864.
SOLER, Ramon, jove, de Barcelona, 1599.
SOLER, Segimon, tingut per rebel, 50.
SOLER, Valentí, negociant de Solsona, 1577.
SOLER I ARGILA, Teresa, vídua, germana de
Joan Argila, 1485.
SOLER I DE PEGUERA, Lluís de, del braç militar, 698, 699, 705, 762, 763, 1097, 1704.
SOLER I MOLLET, Josep, sastre de Barcelona,
receptor dels salaris dels doctors de la Reial
Audiència, 887, 1215, 1304, 1803, 1812.
SOLER I SORTS, Joan, doctor i prevere, guarda ordinària del General a Barcelona, 884,
916, 919, 1145.
SOLER-MONER, Domènec, notari públic de
Vic, 380, 1170, 1382, 1390, 1468, 1514,
1515, 1517, 1520, 1768.
SOLERNOU, Joan, cabiscol i canonge de la
Seu de Manresa, 1466.
SOLEY, Isidre, patró de Mataró, 377.
Solsona (Solsonès), 138, 198, 224, 571, 629,
630, 642, 643, 740, 741, 743, 744, 754.
-Beneficis eclesiàstics de, 1699. -Bisbe de,
373, 1084, 1198. -Capítol de, 1084, 1737.
-Col.legi de predicadors de, 1700. -Palau
del bisbe de, 1737. -Taula de, 1366, 1368,
1369, 1371, 1372, 1373, 1502, 1505,
1563, 1565, 1566.
SORALLÓ, Joan, courer de Barcelona, 1134.
SORO, Simón, regent del Consell Suprem d’Aragó, 1243, 1740, 1741.

SOROLL, Pere, paraire de Crespià, 639.
SOROLL, Rafael, paraire de Crespià, 639, 640.
Sort (Pallars Sobirà), 197, 198, 222, 226, 227,
1492, 1493, 1609. -Taula de, 1499, 1500,
1505, 1566.
SORTS, Joan Andreu, canonge, 1697.
SOTOMAYOR, Alonso de, bisbe de Barcelona,
82.
SOVIES, Miquel de, de la vegueria de Cervera,
del braç militar, 1537, 1696.
SUAR, Jaume, natural de Xerta, condemnat a
galeres, 974, 975.
SUÁREZ DE QUIÑONES, Álvaro, tinent de
capità general de la frontera de Perpinyà,
385, 386.
SUBILA, Joan Baptista, jesuita, 1196, 1776,
1777.
Subirats (Alt Penedès), 364, 368.
SUBIRATS, Jaume, pagès i ciutadà de Tortosa,
1337.
Sudanell (Segrià), rectoria de, 72.
SUNYER, Andreu, pagès de la Seu d’Urgell,
1061.
SUNYER, Enric, argenter i ciutadà de Tortosa,
1659.
SUNYER, Francesc, del braç militar, 749,
1695, 1700, 1705.
SUNYER, Joan, llaurador de Sant Feliu de Vilamajor, 1686.
SUNYER, Joan, professor de medicina i ciutadà
de Barcelona, 960.
SUNYER MACIP I DE BELL-LLOC, Antoni
de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 528, 1864, 1865.
SUREDA, Joan, pagès de Palautordera, 1687.
SÚRIA, Jaume, impressor de Barcelona, 1315,
1316, 1325, 1326, 1838, 1843.
SURIS, Joan, doctor, del braç reial, 719.
SURIS, Tomàs, doctor, del braç reial, 722.
T
Talarn (Pallars Jussà), 1609.
TALARN, Llàtzer, ciutadà honrat de Barcelona
domiciliat a Tortosa, receptor de la bolla de
Tortosa, 916, 1133, 1724.
TALARN, Llàtzer, diputat reial, 57.
TALAVERA, Jeroni, prior de Santa Maria del
Colell, del braç eclesiàstic, 1579.
TALLADA, Ramon, estudiant resident a Barcelona, 1324, 1325.
TALLANDER, Anton, corredor d’orella i ciutadà de Barcelona, 214.
TALLANDER, Bartomeu, corredor d’orella i
ciutadà de Barcelona, 17004.
TALLASAC, Antoni, jove, ferrer de la casa de
Josep Melic, 1585.
TAMARIT, Hug de, diputat militar, 214, 404,
1406.
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TAMARIT, Marià, 1696.
TAMARIT, marquès de, 10, 15, 24, 25, 26, 31,
39, 58, 67, 110, 112, 195, 281, 306, 308,
309, 311, 318, 323, 339, 350, 352, 394,
402, 409, 421, 424, 429, 436, 485, 495,
508, 560, 609, 614, 625, 641, 645, 669,
688, 725, 789, 846, 849, 873, 885, 889,
915, 941, 977, 978, 1144, 1216, 1243,
1245, 1304, 1308, 1389, 1390, 1412,
1413, 1439, 1441, 1459, 1476, 1534,
1537, 1577, 1578, 1582, 1584, 1600,
1661, 1662, 1667, 1740, 1741.
TAMARIT, Salvador de, de la vegueria de Puigcerdà, del braç militar, 1410, 1439, 1444.
Tamarit de Llitera (Llitera), 423, 557.
Tamarit de Mar (Tarragonès), 171. -Taula de,
1365, 1367, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565.
TAMARIT I CÀRCER, Maria, 1704.
Tànger (Berberia), 657, 662, 677.
TANTALAIA, Francesc, cirurgià de Barcelona,
441.
TÀPIES, Francesc, 560.
Taradell (Osona), 29, 614, 617. -Coll de, 427.
-Taula de, 1502, 1563. -Tauler de, 991,
1694.
Tarassona (Aragó), 449, 1384.
TARAU, Fèlix, de Mataró, 1766.
TARAU, Josep, tauler de Mataró, 1326, 1335,
1766, 1842.
TARAVALL, Bartomeu, paraire de Barcelona,
460.
TARAVALL, Melcior, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
TARRAGÓ, Gaspar, corredor públic de Montblanc, 1721.
Tarragona (Tarragonès), 137, 212, 346, 360,
369, 426, 571, 619, 620, 629, 630, 642,
646, 658, 662, 665, 670, 676, 677, 740,
741, 743, 744, 752, 754, 755, 757, 758,
789, 806, 810, 819, 821, 825, 828, 830,
831, 832, 836, 840, 1017, 1028, 1029,
1070, 1102, 1120, 1146, 1154, 1160,
1161, 1303, 1304, 1374, 1494, 1636,
1654, 1719. -Arquebisbe de, 242, 518,
527, 528, 1074. -Bolla de, 1498, 1499,
1574. -Botiga del General de, 95, 110.
-Camp de, 839, 976, 977, 978, 979, 1001,
1149, 1150, 1152, 1153, 1155, 1156,
1160, 1706, 1765. -Capítol de, 318, 374,
407, 1315, 1320, 1453, 1840. -Col.lecta
de, 145, 1365, 1368, 1370, 1501, 1503,
1504, 1564, 1565. -Cònsols de, 358. -Diputació local de, 1167, 1168, 1415, 1530,
1531, 1674, 1857, 1858. -Diputat local de,
916, 919. -Governador de, 839, 975,
1149, 1150, 1152, 1156, 1335. -Lleva de,
681, 682, 1641. -Mostassaf de, 110. -Plaça
Major de, 1719. -Port de, 95, 378. -Recep-

tor del General de, 42. -Taula de, 1365,
1368, 1370, 1503, 1504, 1564, 1565. -Vegueria de, 418, 424, 479, 480, 487, 497,
775, 813, 837, 943, 1706.
TARRÉ, vegeu TERRÉ.
Tàrrega (Urgell), 298, 299, 871, 954, 1028,
1684, 1720. -Batlle de, 554. -Bolla de,
297, 298, 1498, 1499, 1574. -Carrer Major de, 299. -Casa del General de, 298,
299. -Col.lecta de, 297, 1365, 1368, 1502,
1505, 1563, 1565. -Companyia d’infanteria de, 1640. -Diputat local de, 297, 298,
625, 1577. -Lleva de, 1618. -Paers de, 554,
958, 959. -Taula de, 1365, 1368, 1373,
1502, 1505, 1563, 1565. -Vegueria de,
476, 480, 495, 775, 784, 1706.
TARRERO I ALTARRIBA, Josep Antoni, 1331.
TARRIDA, Antoni, prevere beneficiat a la Seu
de Girona, subdelegat apostòlic, 984.
TARRIDA, Jaume, paraire de Barcelona, 328.
Tarroja (Segarra), taula de, 1563.
TARRÓS, Miquel, ciutadà de Lleida, del braç
reial, 1526.
TAVERNER, Francesc de, de la vegueria de
Puigcerdà, del braç militar, 1400, 1662,
1666, 1670.
TAVERNER, Madrona, 1695, 1704.
TAVERNER I D’ARDENA, Josep de, 1228.
TAVERNER I D’ARDENA, Josep de, canonge
de la Seu de Barcelona, 1309, 1310.
TAVERNER I D’ARDENA, Miquel Joan de,
comte de Darnius, del braç militar, 470, 487,
1525, 1526, 1532, 1533.
TAVERNER I D’ARDENA, Oleguer de, capità
del tèrcio del General, 403, 431, 492, 495,
584.
TAVERNER I MONTORNÈS, Francesc,
1695.
TAVERNER I RUBÍ, Fèlix de, canonge de la
Seu de Barcelona i vicari general del seu capítol, del braç eclesiàstic, 343, 345, 347, 415,
548, 882, 883, 1235, 1265, 1269, 1294,
1895, 1898.
TAVERNER I RUBÍ, Miquel Joan de, bisbe de
Girona i canceller de Catalunya, 29, 161,
211, 212, 263, 264, 265, 293, 319, 354,
355, 498, 507, 508, 511, 517, 561, 562,
601, 712, 894, 957, 1169, 1170, 1186,
1261, 1263, 1264, 1273, 1301, 1302,
1362, 1363, 1389, 1391, 1392, 1400,
1402, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444,
1445, 1446, 1449, 1457, 1459, 1460,
1476, 1478, 1534, 1537, 1538, 1539,
1540, 1541, 1542, 1545, 1577, 1578,
1581, 1582, 1584, 1585, 1587, 1591,
1592, 1593, 1597, 1600, 1602, 1603,
1661, 1662, 1667, 1668, 1669, 1670,
1671, 1672, 1673, 1677, 1681, 1682,
1740, 1741, 1774, 1827, 1850, 1851,
1863, 1864, 1865, 1880, 1881.
1992

TEIXEDA, Ignasi, escrivà de Barcelona, 847.
TEIXIDOR, Antoni, capità de la companyia
d’infanteria d’Agramunt, 1640.
TEIXIDOR, Bernat, 57.
TEIXIDOR, Bernat, pellisser i ciutadà de Barcelona, 1387.
TEIXIDOR, Ermengol, notari causídic, ajudant
tercer de l’escrivania major del General, 926,
931.
TEIXIDOR, Francesc, burgès honrat de Perpinyà, procurador fiscal del General, 33, 47,
303, 306, 926, 931, 946, 1203, 1208,
1326, 1544, 1680, 1760, 1842.
TEIXIDOR, Francesc, notari, 444.
TEIXIDOR, Gaspar, sergent reformat del tèrcio del General, 334.
TEIXIDOR, Ignasi, notari públic i burgès honrat de Perpinyà, 1361, 1899.
TEIXIDOR, Jaume, 168, 169, 171.
TEIXIDOR, Jaume, mercader de Barcelona,
327, 353, 370, 1125.
TEIXIDOR, Jaume Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona, 1555.
TEIXIDOR, Joan, negociant de Reus, 1167,
1168.
TEIXIDOR, Josep, estamper de Barcelona,
1343, 1360, 1898.
TEIXIDOR, Manuel, notari i burgès honrat de
Perpinyà, ajudant tercer de l’escrivania major
del General, 109, 301, 304, 350, 1448,
1680, 1897.
TEIXIDOR, Onofre, guarda del General a Amposta, 917, 920, 921.
TEIXIDOR I FERRER, Melcior, ciutadà honrat de Barcelona, guarda del palau reial, del
braç reial, 173, 509, 1470.
TEIXIDOR I SASTRE, ..., doctor en drets,
1077.
TELLA, Marià, prevere i vicari general del bisbe
de Solsona, 1737.
TENES, Jaume, capità del tèrcio del General,
412, 495.
Ter, riu, 415, 416, 420, 440, 820, 872.
TERME, Bernat, prevere beneficiat a la Seu de
Girona, 1774.
TÉRMENS, Pere, de Begues, tingut per rebel,
50.
TERRADES, Antoni, pagès i conseller de Sant
Esteve de Palautordera, 1686.
TERRADES, Josep, tauler de Lleida, 922.
Terrassa (Vallès Occidental), 1709. -Taula de,
1364, 1366, 1367, 1369, 1372, 1501,
1503, 1562, 1564.
Terrassola del Penedès (Alt Penedès), 364, 365,
368.
TERRÉ, Josep, del braç militar, 423, 972, 976,
985, 1023, 1807.
TERRÉ, Josep, doctor i donzell, del braç militar, 1253.
TERRÉ, Josep, fill de Pere Terré, 1830.

TERRÉ, Maria Magdalena, 1696.
TERRÉ, Pere, 1807, 1830.
TERRÉ I GRANOLLACS, Josep de, cavaller
de Barcelona, diputat militar, 56, 58, 269,
286, 295, 301, 323, 338, 341, 361, 371,
373, 382, 413, 437, 438, 479, 481, 497,
499, 500, 505, 647, 733, 875, 876, 1235,
1452, 1454, 1455, 1460, 1462, 1464,
1467, 1472, 1473, 1499, 1527, 1528,
1529, 1530, 1535, 1536, 1543, 1596,
1679, 1723.
TERRÉ I MARQUET, Josep de, baró de Canyelles, del braç militar, 40, 178, 300, 645,
647, 698, 702, 1233, 1235, 1639.
TERRÉ I PEGUERA, Josep Manuel, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 273,
277, 390, 455, 509, 512, 749, 885, 1021,
1410, 1454, 1456, 1457, 1439, 1442,
1456, 1472, 1473, 1477, 1528, 1535.
TERRÉS, Esteve, mariner de Mataró, 1110.
TERRÉS, Fèlix, estudiant de lleis resident a Barcelona, guarda del portal de Sant Antoni d’aquesta ciutat, 336, 371, 392, 409, 492, 502,
1313.
Tiana (Maresme), 591. -Rectoria de, 43.
TILLY, comte, militar, 1637.
TIMBONÍ, Oleguer Jeroni, doctor, del braç
reial, 512, 1594, 1599, 1694.
TIÓ, Pere, prevere beneficiat a Sant Feliu de Girona, receptor del General en aquesta ciutat,
877.
Tírvia (Pallars Sobirà), 1089, 1095, 1203,
1208, 1492, 1759. -Batlle de, 1077, 1078.
-Taula de, 1366, 1369, 1371, 1505, 1566.
-Tauler de, 1145, 1759.
Tivissa (Ribera d’Ebre), companyia d’infanteria de, 1623, 1641. -Taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1503, 1504, 1564, 1565.
TOAR, Pau de, de la vegueria de Girona, del
braç militar, 1769, 1778.
TODA, Josep, tauler de Cambrils, 1744.
TODA, Mateu, síndic de Vilanova d’Escornalbou, 1149.
TODA I GIL, Francesc, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, 719, 722, 1230,
1235, 1267, 1345, 1354, 1359, 1360.
TOLDO, Francesc, veler i ciutadà de Barcelona,
guarda ordinària del General a Barcelona,
916.
Toledo (Castella), 349, 671, 894, 1266, 1272,
1661, 1662.
TOLEDO, Fernando de, lloctinent del Principat, 1552.
TOLEDO, Fernando de, militar, 416.
Toló (França), 175, 550, 619, 1427.
TOLOSÀ, Mateu, del consell general de Caçà
de la Selva, 1688.
TOLOSA, Sebastià, sastre i ciutadà de Vic,
1877, 1879.
TOLRÀ, Josep, escrivà de Guissona, 1731.
1993

TOLRÀ, Josep, prevere, comissari de la Inquisició, 1206.
TOMÀS, Joan, conseller de Sant Pere de Vilamajor, 1686.
TOMÀS, Josep, capità de la companyia d’infanteria de Torà, 1641.
TOMÀS, Josep, ciutadà honrat de Barcelona i
Tortosa, oïdor reial, 266, 1527, 1529, 1534,
1536, 1724.
TOMÀS, Josep, fideuer de Valls, 1861.
TOMÀS, Josep, guarda del General a Amposta,
920.
TOMÀS, Josep, receptor del General a Tarragona, 1377, 1378.
TOMÀS, Montserrat, trompeta públic i jurat de
Tortosa, 1721.
Tona (Osona), 427. -Taula de, 1502, 1563.
TOPÍ I COMES, Francesc, notari públic de
Barcelona, 969, 1150, 1401, 1834.
Torà (Segarra), batlle de, 554. -Companyies
d’infanteria de, 1640, 1641. -Taula de,
1366, 1368, 1369, 1371, 1372, 1373,
1502, 1505, 1563, 1566.
TORALLA, Pere de, alferes reformat del tèrcio
del General, 335, 387.
TORCLE, Ambrosi de, capità de la companyia
d’infanteria de Mont-roig, 1640.
TORD, Jaume, notari públic de Vilafranca del
Penedès, 200, 1399.
TORD I GRANOLLACS, Francesc de, de la
vegueria de Montblanc, del braç militar,
1669, 1673.
TORD I GRANOLLACS, Jerònia, 1697.
TORD I TORD, Francesc, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1526, 1595, 1662.
Tordera (Maresme), 555, 648, 653, 654, 655.
TORELL, Eudald, fuster de Castelló d’Empúries, 1721.
Torelló (Osona), taula de, 1502.
TORET, Josep, matalasser del General, 280,
519.
TORMO I BONET, Mariana, 1697.
TORNER, Francesc, doctor, mestre de cerimònies de la Seu de Barcelona, 661, 703, 869.
TORNER, Francesc Xavier, guarda ordinària
del General, 173.
TORNER, Joan, de Mataró, 1766.
TORNER, Pere, cirurgià de Barcelona, 424.
TORNIBELL, Pere Joan, sastre de Besalú,
1407.
TORRE, Francesc, genovès, 147.
TORRE, Juan de la, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 397, 402, 405, 407, 424, 429,
495, 554, 645, 1144, 1216, 1243, 1245,
1304, 1308, 1322, 1457, 1459, 1478,
1849, 1850, 1863, 1864.
TORREBRUNA, Domènec, tauler de Cardona, 382.
TORREBRUNA, Francesc, daurador de Barcelona, 1048, 1049.

Torre de Claramunt, la (Anoia), 1481.
Torredembarra (Tarragonès), 364, 367, 1708,
1710. -Taula de, 1365, 1367, 1370, 1503,
1504, 1564, 1565.
TORRELL, Francesc de, de la vegueria de Vilafranca del Penedès, del braç militar, 1663.
TORRELL, Isidre, mestre de cases de Tarragona, 878.
TORRELL, Joan de, donzell, del braç militar,
844, 892, 1592, 1593, 1662, 1663, 1666.
TORRELL, Joan, sabater, tauler de Lleida,
463.
TORRELL, Pau, jove, botiguer de draps de Tàrrega, 297.
TORRELL I FREIXA, de la vegueria de Tarragona, del braç militar, 1663, 1666.
TORRELLES, Francesc, de Tortosa, 588.
Torrelles de Foix (Alt Penedès), 364, 367.
TORRELLES I PEGUERA, Francesc, cambrer
i canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1331, 1851, 1852, 1862.
TORRENT, Felip, llaurador de Girona, 1720.
TORRENT, Francesc, ciutadà de Barcelona i alferes reformat d’infanteria espanyola, verguer del General, 1121, 1132, 1135, 1199,
1213, 1804.
TORRENT, Francesc, escrivà de l’escrivania
major del General, 1835, 1836.
TORRENT, Francesc, pagès i conseller de Sant
Esteve de Palautordera, 1686.
TORRENT, Joan, del consell general de Caçà
de la Selva, 1688.
TORRENT, Josep, estudiant de la Geltrú, 145.
TORRENTS, Joan, apotecari i tauler de Valls,
145.
TORRENTS, Joan, major, apotecari i tauler de
Vilanova de Cubelles, 1101, 1743, 1744,
1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750.
TORRENTS, Josep, mariner de Cubelles, 145.
TORRES, ..., del braç militar, 1595, 1601.
TORRES, Antoni, algutzir reial ordinari, 183.
TORRES, Antoni, capità d’infanteria, 1640.
TORRES, Baltassar, diputat local de Tàrrega,
298.
TORRES, Bonaventura, notari públic de Barcelona, escrivà major de la visita, 30, 518,
1006, 1155, 1713, 1761.
TORRES, Damià de, de la vegueria de Balaguer, del braç militar, 1591, 1592.
TORRES, Diego José de, jurat de Saragossa,
478.
TORRES, Enric, de Sant Quirze Safaja, tingut
per rebel, 34, 50.
TORRES, Fèlix, doctor en drets, guarda ordinària del portal de Sant Antoni de Barcelona, 884.
TORRES, Francesc, calceter i ciutadà de Girona, 1552.
TORRES, Francesc, de la casa de Lluís de Josa,
1858.
1994

TORRES, Francesc, guarda del General a Lledó
d’Empordà, 1724.
TORRES, Francesc, major, notari públic de
Barcelona, ajudant segon de l’escrivania major del General, 250, 356, 376, 381, 384,
480, 1322, 1411, 1413, 1440, 1765.
TORRES, Francesc, menor, notari públic de
Barcelona, arxiver de la taula i banc de la ciutat, 1139, 1141, 1411, 1440, 1546, 1764.
TORRES, Francesc, sastre de Barcelona, 58,
389, 398.
TORRES, Francesc, notari públic de Barcelona,
1382.
TORRES, Francesc Bonaventura, notari públic
de Barcelona, 1198, 1777.
TORRES, Jaume, estudiant de filosofia i ciutadà
de Tortosa, 1654.
TORRES, Jaume, jove, sastre, 513.
TORRES, Jaume, pagès de l’Espluga Calba,
706.
TORRES, Josep de, canonge de la Seu de Tortosa, del braç eclesiàstic, 1852, 1862.
TORRES, Josep, mercader de Tortosa, del braç
reial, 1769, 1778.
TORRES, Manuel de, algutzir ordinari, 301,
304.
TORRES, Miquel, canonge de la Seu de Lleida,
del braç eclesiàstic, 1537, 1538.
TORRES, Miquel, de la vegueria de Balaguer,
del braç militar, 1381.
TORRES, Miquel, tauler de Tortosa, 916.
TORRES, Pau, doctor en filosofia, prevere beneficiat a Santa Maria del Mar de Barcelona,
1153, 1760, 1761.
TORRES, Poncià, tauler de Tortosa, 916, 920.
TORRES, Ramon, cirurgià de Guissona, 105.
Torres de Segre (Segrià), taula de, 1366, 1369,
1371, 1504, 1565.
TORRES EIXIMENIS, Josep Vicenç, secretari
dels jurats de València, 1645, 1648, 1654.
TORROELLA, Anton, estudiant, 640.
Torroella de Fluvià (Alt Empordà), 352.
Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 398, 399,
400, 401, 416, 639. -Molí d’Avall de, 401.
-Taula de, 1364, 1367, 1369, 1370, 1501,
1562, 1564, 1567. -Tauler de, 158, 398, 401,
1187. -Torres: Begura, 401; Quintana, 401.
TORTA, Pere, guarda del General a Amposta,
920.
Tortellà (Garrotxa), 612. -Taula de, 1501,
1562.
Tortosa (Baix Ebre), 137, 143, 154, 349, 492,
574, 587, 629, 630, 638, 642, 646, 686,
690, 701, 709, 740, 741, 743, 744, 754,
757, 789, 825, 830, 831, 832, 833, 835,
842, 934, 940, 1012, 1028, 1029, 1070,
1080, 1113, 1139, 1154, 1155, 1189,
1212, 1215, 1216, 1344, 1345, 1357,
1358, 1694, 1712, 1721, 1793, 1794,
1841. -Bisbe de, 2, 6, 36, 1226, 1832,

1896. -Bisbat de, 331. -Bolla de, 733,
1497, 1574, 1590. -Capítol de, 318, 1453.
-Carrers: de la Ciutat, 587; de la Cruera,
587; del Cantó de la Plaça, 589; del portal de
la Rosa, 987, 1031, 1164, 1215, 1271,
1313, 1336; de Sant Antoni, 690; de Sant
Roc, 1658. -Cases: de Jeroni de Pinyana i
Galvany, 987, 1031, 1164, 1215, 1271,
1313, 1336; de Josep Peris, 690, 1658; de
Tomàs Saladric, 589. -Col.lecta de, 1365,
1366, 1368, 1370, 1371, 1503, 1504,
1563, 1565. -Diputació local de, 463,
1415, 1530, 1531, 1674, 1857, 1858. -Diputat local de, 47, 587, 690, 877, 882, 894,
916, 920, 960, 987, 1116, 1127, 1164,
1197, 1214, 1215, 1271, 1313, 1336.
-Guarda del General de, 463. -Hospitalers
de, 1323, 1841. -Peixateria de, 588. -Presons comunes de, 588. -Procurador fiscal
del General de, 586, 587. -Receptor dels
fraus de, 842, 845, 870, 916, 920. -Seu de,
14, 15, 17, 20, 29, 30, 47, 52, 53, 87, 1386.
-Síndic de, 1344, 1356, 1357, 1358. -Soldats de, 488, 489, 492, 495, 1527, 1620,
1640. -Sots-veguer de, 586. -Taula de,
1365, 1366, 1368, 1370, 1371, 1503,
1504, 1563, 1565. -Taulers de, 916, 920. Veguer de, 586, 587, 588. -Vegueria de,
475, 480, 487, 492, 497, 775, 784, 1139,
1527, 1872.
TOSCANA, duc de la, 677.
Toses (Ripollès), 1486, 1567. -Taula de, 1569.
TOSSA, Pau, capità de la companyia d’infanteria de Verdú, 1641.
Tossa de Mar (Selva), 612, 613, 695, 1511,
1512. -Taula de, 690, 1364, 1367, 1369,
1370, 1501, 1504, 1508, 1562, 1564,
1566, 1567, 1570, 1571.
TOSTÓ, Francesc, tambor del tèrcio del General, 334.
TOVAR, Francisco de, capità de la companyia
de Cervera, 496.
TRAMUNT, Josep, conseller de Sant Pere de
Vilamajor, 1686.
TRAVER, Pere, prevere beneficiat a Santa Maria del Pi de Barcelona, guarda del General i
escrivà del defenedor, 215, 222, 241, 281,
379, 399, 414, 430, 462, 919, 1314, 1340.
TRAVERIA, Josep, paraire de llana i ciutadà de
Vic, 1514, 1515, 1517, 1518, 1519, 1520,
1521, 1522, 1524.
TRELLES, Pere, ciutadà honrat i notari públic
de Barcelona, escrivà major de la casa de la
ciutat, del braç reial, 2, 71, 77, 159, 160,
1400, 1401.
TRELLES I ALBÀ, Pere, ciutadà honrat de
Barcelona, regent la vegueria de Barcelona,
del braç reial, 1807, 1830, 1852, 1862.
Tremp (Pallars Jussà), 1028, 1492, 1610, 1722.
-Bolla de, 1498, 1499, 1574. -Col.lecta de,
1995

83, 490, 788, 1366, 1369, 1371, 1502,
1505, 1506, 1507. -Companyia d’infanteria de, 1641. -Companyies d’infanteria de
la Conca de, 1640. -Diputació local de,
1048, 1726. -Diputat local de, 490, 987,
1080, 1610. -Hospital de, 1699. -Ribera
de, 197, 224, 226. -Sobrecollidor de, 83.
-Taula de, 1366, 1369, 1371, 1502, 1505,
1563, 1566. -Vegueria de, 479, 480, 481,
775.
TREMULLES, Llàtzer, escultor, 1278.
Trentapasses (Vallès Oriental), 761.
Trento (Itàlia), concili de, 16, 73, 1318.
TREPAT, Miquel, prevere beneficiat a Sant
Pere de les Puelles de Barcelona, 1405,
1407.
TRIES, Gabriel, del braç reial, 1853.
TRIES, Salvador, patró d’Arenys, 378.
TRIES I FERRER, Maria, germana de Marc
Antoni Ferrer, 1557.
TRILLES, Miquel, retingut a les galeres de Nàpols, 278.
TRINXERIA, Rafael de la, de Perpinyà, del braç
reial, 1544, 1680.
TRIÑOS Y VIRTO, Gerónimo, diputat d’Aragó, 477.
TRISTANY, Aleix, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, advocat fiscal del General, del braç militar, 566, 574, 1345, 1358,
1873.
TRISTANY, Bonaventura de, doctor en drets i
de la Reial Audiència, 19, 1186, 1343, 1360,
1362, 1579, 1583, 1878.
TRISTANY, Bonaventura de, notari, 159, 160,
166, 532, 631, 1577.
TRISTANY, Francesc, doctor en drets, 1289,
1290.
TRISTANY I CLARAVALLS, Aleix Gaetà de,
de la vegueria de Barcelona, del braç militar,
1579, 1583, 1594, 1663, 1666, 1671.
TRISTANY I VIVES, Bernat, del braç eclesiàstic, 159, 1400.
TROBAT, .... de, intendent de justícia, policia i
finances de l’exèrcit francès a Catalunya,
1489, 1490.
TROC, Pau, apotecari i ciutadà de Barcelona,
1006, 1713.
TROC, Pere, notari públic de Barcelona, 1466.
TROP, Joan Marià, patró maltès, 1746.
TRUETA, Jeroni, rector de Sant Vicenç dels
Horts, 1782.
TRULLÉS, Andreu, mercader i ciutadà de Barcelona, 1789.
TRULLÉS, Graïda, vídua, 616.
TRULLÉS, Joan, mercader i ciutadà de Barcelona, 1405.
TRULLOLS, Francesc, del Consell Suprem
d’Aragó, 1308.
TRULLOLS, Josep, doctor, del braç reial, 268.
TUBAU, Joan, prevere beneficiat a la comanda

de Sant Joan de Barcelona, subdelegat
apostòlic, 1100, 1101, 1111.
TUCÓ, Joan, ferrer del General, 280.
TUDÓ, Gaspar, pagès i ciutadà de Barcelona,
428.
TULLÓ, Lluís, clavari de Ripoll, 1523.
Turí (Itàlia), 175.
TURSIS, duc de, general de les galeres de Gènova, 4, 7, 206, 207, 209, 375, 376, 377,
378, 506, 512, 1072, 1073, 1085, 1106,
1111, 1112, 1115.
TURULL, Jaume, guarda del General, 1341.
TURULL, Joan, teixidor, tauler de Lleida, 922.
U
UBAC, Macià, canonge de la Seu d’Urgell, del
braç eclesiàstic, 1578.
UBAC, Pere, serraller de la Seu d’Urgell, 1783.
UBILLA Y MEDINA, Antonio de, secretari del
consell del rei, 311, 1031, 1032, 1226,
1227, 1228, 1229, 1231, 1247, 1248,
1272, 1280, 1840.
UCEDA, duc d’, 1106, 1107, 1110, 1112,
1115.
UCEDA, duquesa d’, 1110.
ULLASTRES, Pere, prevere beneficiat a la Seu
de Girona, 1763.
Ulldecona (Montsià), taula d’, 1366, 1368,
1370, 1371, 1503, 1504, 1563, 1565.
Ulldemolins (Priorat), taula d’, 1365, 1368,
1370, 1373, 1503, 1504, 1564, 1565.
ULLDEMOLINS, Joan, estudiant de teologia
de Barcelona, 1480.
Urgell, l’, 135, 198, 224, 227.
URGELLÈS, Emerenciana, monja de Santa
Clara de Barcelona, 1598.
URGELLÈS, Francesc, veí de Santa Margarida,
362.
V
VADELL, Francesc, de Barcelona, del braç
reial, 1579.
VADELL I BESTURS, Esteve, del braç militar,
1579, 1582.
VADELL I BESTURS, Fèlix, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 719, 1411,
1582, 1663.
VAGUER, Miquel, teixidor de lli, 166.
VALADES, ..., patró, 1205.
VALDÀ, Victorià de, prepòsit de la Seu de
València, doctor en drets i consultor del General, 53, 95, 330, 386, 522, 557, 593.
Val d’Aran, la, 197, 226, 1096.
VALENCAS, ..., doctor en drets, 1859.
VALENCAS, Bernat, ciutadà honrat de Barcelona i Girona, 1553, 1696, 1704.
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València (Horta), 1384, 1419, 1821. -Diputats del regne de, 475, 829, 840, 1604,
1653, 1656, 1737, 1820, 1821. -Jurats de,
649, 772, 805, 817, 823, 829, 839, 1604,
1643, 1648, 1649, 1654, 1655. -Jutge de,
1384. -Noblesa de, 380. -Ports de, 608.
-Regne de, 70, 71, 134, 137, 195, 198,
213, 224, 229, 234, 344, 345, 586, 587,
588, 589, 820, 978, 1014, 1076, 1098,
1108, 1246, 1417, 1645, 1646. -Tèrcio de,
188, 358, 872. -Virrei de, 350.
VALÈNCIA, Anton de, doctor, de la vegueria
de Vilafranca del Penedès, del braç militar,
1227, 1228, 1233, 1236, 1240, 1525, 1532.
VALÈNCIA, Lluís de, doctor en drets, assessor
del General, 54, 180, 293, 386, 399, 510,
511, 515, 533, 556, 895, 899, 1000, 1009,
1037, 1190, 1330, 1345, 1354, 1359,
1360.
VALÈNCIA, Lluís, menor, 1411.
València d’Àneu (Pallars Sobirà), castell de,
197, 198, 212, 222, 224, 226.
VALENT, Esteve, del braç reial, 1454.
VALENTÍ, Joan, botiguer de Falset, 1574.
VALERI, Magí, guarda ordinària de la bolla de
Barcelona, 919.
VALETA, Pere, jove, cellerer de Perpinyà,
1734.
Valira, riu, 197.
VALL, Maurici, ballester de Manresa, forçat de
galeres, 1383.
Vallbona d’Anoia (Anoia), 363, 364, 365, 367.
Vall d’Aro (Baix Empordà), taula de, 1501,
1562, 1567.
VALLDEPERA, Joan, miquelet i delinqüent,
602.
VALLÈS, Domènec, serraller i ciutadà de Tortosa, 1271.
VALLÈS, Jaume, doctor, eclesiàstic, 1178.
VALLÈS, Jaume, llaurador de la Granada, 362.
VALLÈS, Joan, prevere beneficiat a la Seu de
Barcelona, 1789, 1858.
VALLESCÀ, Domènec, col.lector del General,
1738.
VALLESPIR, Rafael, mercader de Perpinyà, del
braç reial, 1447, 1680, 1897.
VALLESPIR, Tomàs, notari públic i ciutadà de
Tortosa, escrivà de la cort secular de la ciutat,
588, 589.
VALLGORNERA I CARDONA, Jeroni de, de
la vegueria de Barcelona, del braç militar,
159, 1399.
VALLHONESTA, Andreu, escrivà d’una barca,
446.
Vallmoll (Alt Camp), taula de, 1503, 1564.
VALLOSSERA, Josep, notari públic de Caldes
de Montbui, 48.
Valls (Alt Camp), 1012, 1070, 1861. -Taula
de, 1365, 1368, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565. -Tauler de, 1343.

VALLS, Domènec, ferrer i ciutadà de Tortosa,
1164.
VALLS, Francesc, frare i cambrer del monestir
de Camprodon, del braç eclesiàstic, 1578,
1581.
VALLS, Jeroni de, ardiaca i canonge de la Seu de
Lleida, oïdor eclesiàstic, 512, 516, 576, 577,
596, 602, 607, 612, 626, 627, 629, 685,
709, 716, 798, 845, 854, 878, 936, 942,
1538, 1558, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582,
1583, 1586, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595,
1601, 1610, 1656, 1658, 1659, 1660, 1663,
1664, 1665, 1667, 1669, 1674, 1676, 1678,
1715, 1832, 1896.
VALLS, Josep de, germà de Jeroni de Valls,
598, 602, 607.
VALLS, Martí, candeler de cera del General,
280, 519, 948.
VALLS I FREIXE, Bru de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1400.
VALLS I FREIXE, Francesc de, de la vegueria
de Cervera, del braç militar, 161, 1400.
VALLS I PANDUTXO, Antoni, ajudant comú
del racional i regent els comptes del General,
918.
VALLS I PANDUTXO, Josep Antoni, ardiaca
de Sant Llorenç i canonge de la Seu de Tarragona, diputat eclesiàstic, 268, 1303, 1307,
1315, 1320, 1324, 1449, 1852, 1853, 1857,
1858, 1864, 1867, 1886, 1890, 1900.
VALLS I SERRADELL, Josep, de la vegueria
de Girona, del braç militar, 1579, 1582.
VALLSECA, Joan Maurici, antic capità, 31.
Vallvidrera (Barcelonès), 441.
Valònia, soldats de, 1209, 1214.
VAQUER, Bernat, cap d’esquadra del tèrcio del
General, 164.
VAQUER, Felip, capità de la companyia d’infanteria de Gandesa, 1640.
VAQUER, Jaume, doctor en medicina, 885.
VAQUER, Josep, de Barcelona, del braç reial,
925, 1400, 1473, 1852, 1862.
VARNAC, Francesc, corder de Sant Feliu de
Pallerols, 1518.
VASIÀ, Joan, algutzir reial extraordinari, 27,
1364.
VASIÀ, Pacià, guarnimenter i ciutadà de Barcelona, receptor del General en aquesta ciutat,
173, 608, 676, 883, 1282, 1284, 1483,
1576, 1805.
VASIÀ I SASTRE, Esperança, muller de Pacià
Vacià, 1805.
VEDRUNA, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
1553.
VEDRUNA, Marià de, de la vegueria de Girona, del braç militar, 1662.
VEDRUNA, Miquel, ciutadà honrat de Girona,
1553.
VEGA, Antoni, valencià, condemnat a galeres,
431.
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VEGA, Francesc, de la vegueria de Cervera, del
braç militar, 1852, 1862.
VEGA, Manuel de, frare i cabiscol de Ripoll, del
braç eclesiàstic, 1355, 1725.
VEGA I OLUJA, Josep, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1663.
VEGA I ROVIRA, Josep, 1454.
VEGUER, Bernat, soldat del tèrcio del General,
125.
VEGUERIA, Francesc, major, mestre de cases
de Vic, 1328, 1342, 1843, 1857.
VEGUERIA, Josep, menor, mestre de cases de
Vic, 1866.
VEGUERIA, Pere, mestre de cases de Vic,
1468.
VEHILS, Antoni, prohom de Mataró, 1766.
VEHILS, Fermí, verguer del General, 449, 450,
453, 458, 460, 480, 482, 492, 500, 504,
505, 793, 936, 1002, 1012, 1025, 1026,
1028, 1048, 1050, 1059, 1095, 1126,
1145, 1176, 1202, 1291, 1294, 1297,
1299, 1303, 1304, 1313, 1339, 1341,
1342, 1356, 1357, 1836.
VEHILS, Josep, verguer del General, 1089.
VELASCO, Esteve, cirurgià de Lleida, 1105,
1752.
VELASCO, Francisco de, lloctinent del Principat, 650, 651, 663, 667, 668, 669,
671, 672, 673, 674, 676, 681, 682,
694, 696, 701, 703, 704, 705, 708, 710,
712, 713, 714, 716, 730, 731, 733, 736,
737, 738, 755, 1597, 757, 758, 760, 761,
766, 768, 772, 774, 775, 777, 779, 782,
783, 784, 785, 786, 788, 790, 792, 793,
796, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 837,
876, 884, 885, 938, 940, 941, 942, 1001,
1014, 1139, 1140, 1587, 1590, 1591,
1592, 1593, 1596, 1597, 1599, 1601,
1602, 1603, 1604, 1614, 1615, 1624,
1632, 1634, 1636, 1638, 1639, 1641,
1706.
VÉLEZ, marquès de los, 193, 1403, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421.
VELLET, Josep, fuster de Tarragona, 1168.
VENDÔME, duc de, 619, 636, 648, 649, 760,
804, 824, 827, 836, 839, 840, 841, 842,
845, 889, 1163, 1633, 1650, 1651, 1653.
Vendrell, el (Baix penedès), 155, 364, 366,
1397, 1398. -Alferes de, 1619, 1620. -Taula de, 154, 1365, 1367, 1370, 1372, 1504,
1565. -Tauler de, 155, 284.
VENDRELL, ..., jurat de Santa Oliva, 364.
VENDRELL, Josep, de Dénia, forçat de galeres, 13.
VENDRELL I VALLOBERA, Pere, de Caçà de
la Selva, 1688.
VERAGUA, duc de, general de les galeres d’Espanya, 6, 7, 14, 66, 88,139, 248, 249, 250,
262, 283, 289, 356, 1418, 1419.

VERDAGUER, Francesc, tauler de Llançà,
1033.
VERDAGUER, Maria, 695.
VERDALET, Ignasi, notari públic de Castelló
d’Empúries, 1721.
VERDIER, ... de, escrivà, 394.
VERDIER, Domènec, doctor en drets domiciliat a Barcelona, del braç militar, 770,
777,1363.
Verdú (Urgell), 303, 835, 836. -Companyia
d’infanteria de, 1641. -Taula de, 1365,
1368, 1502, 1505, 1563, 1565.
VERGE, Antoni, pagès d’Almenar, 1742.
Verges (Baix Empordà), 416. -Taula de, 1501,
1562.
VERGÉS, Benet, corredor de coll, 260.
VERGÉS, Jeroni, ciutadà honrat de Girona,
1552, 1553.
VERGÉS, Pere Màrtir, daguer del General,
280.
VERGÉS, Pere Pau, tambor del tèrcio del General, 333.
VERGÉS, Salvador, capità de la companyia de la
vegueria de Montblanc, 422, 425.
VERGONYÓS, Francesc, notari públic del castell de Palafrugell, 1137, 1758.
VERN, ..., doctor, rector de Blanes, 1509.
VERN, Narcís, ajudant del tèrcio del General,
1619.
VERNEDA, Joan Francesc, notari públic de
Barcelona, secretari del braç militar, 1133,
1134, 1135, 1170, 1212, 1213, 1415,
1580, 1734, 1756, 1757, 1763, 1769,
1782, 1808, 1809, 1855, 1856.
VERNEDA, Salvador, canonge de la Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1543.
VERNEDA, Salvador, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1594, 1599.
VERNES, Pere Joan, ajudant reformat del tèrcio del General, 332.
VERNÍS, Domènec, doctor en drets, advocat
fiscal del General a Tarragona, 145, 171,
1415.
VERT, Isidre, pregoner i corredor públic de Girona, 1720.
VERTAMON, Francesc de, doctor en drets i de
la Reial Audiència, del braç reial, 161, 352,
615, 1098, 1113, 1114, 1400.
VERTIC, Josep, mestre escultor de Barcelona,
1048, 1049.
Vespella de Gaià (Tarragonès), 364, 367.
VIADER I BURGUÉS, Miquel, canonge de la
Seu de Girona, del braç eclesiàstic, 1473,
1477, 1774.
Vic (Osona), 30, 54, 133, 134, 135, 142, 224,
303, 312, 346, 435, 448, 589, 590, 614,
617, 629, 630, 632, 633, 638, 641, 642,
643, 646, 709, 740, 741, 743, 744, 751,
758, 829, 830, 926, 931, 946, 947, 1054,
1055, 1352, 1353, 1468, 1866, 1869,
1998

1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1879. -Bisbat de, 1171. -Bolla de, 1708. -Botigues:
del General, 1767; d’en Munts, 1768. -Capellanies: de les Cinc Llagues, 1702; del
Sant Sepulcre, 1702. -Capítol de, 407,
1543. -Cases: del General de, 211, 1170,
1328, 1342, 1766, 1767, 1768, 1843,
1857; de Mascaró, 1767; d’en Munts, 1768;
de Ponsic, 1767. -Col.lecta de, 827, 829,
836, 1327, 1364, 1365, 1367, 1370, 1485,
1502, 1504, 1563, 1565. -Consellers de,
211, 427, 428, 434, 435, 795, 1007, 1026,
1054, 1628, 1877, 1879. -Diputat local de,
289. -Governador de, 1007, 1026. -Guarda del General de, 381. -Guarnició de,
761. -Jurats de, 1866. -Plana de, 768,
1376. -Seu de, 1696, 1700, 1702, 1705.
-Síndic de, 1348, 1351, 1866, 1868, 1874.
-Taula de, 827, 829, 836, 1364, 1365,
1367, 1370, 1502, 1504, 1563, 1565,
1574. -Vegueria de, 227, 467.
VICENÇ, Agustí, albaraner de la bolla de Girona, 464, 917, 924, 1900.
VICENÇ, Antoni, tauler d’Alguaire, 1744.
VICENÇ, Francesc, de Perpinyà, del braç reial,
1544, 1680.
VICENÇ, Benet, prevere de Puigcerdà, 1722.
VICENÇ, Pere, cònsol de Llagostera, 1689.
VIDAL, ..., escrivà, 105.
VIDAL, Anna Maria, 1703.
VIDAL, Antoni, adroguer, 1470.
VIDAL, Antoni, carreter de Mataró, 183.
VIDAL, Antoni, mercader, 1470.
VIDAL, Antoni, tauler de Malgrat, 1470.
VIDAL, Antoni, taverner, 1470.
VIDAL, Bonaventura, 642.
VIDAL, Ermengol, notari públic de Calaf,
1334, 1854.
VIDAL, Felip, jurat del Vendrell, 364.
VIDAL, Francesc, canonge de Santa Anna de
Barcelona, 1166, 1765.
VIDAL, Francesc, cirurgià de Sant Sadurní d’Anoia, guarda extraordinària de la col.lecta de
Vilafranca del Penedès, 140, 141, 295.
VIDAL, Francesc, mercader de Barcelona, del
braç reial, 982, 1381, 1389.
VIDAL, Jaume, de la vegueria de Tortosa, del
braç reial, 1454.
VIDAL, Jaume, traginer de Manresa, 143.
VIDAL, Jacint, mariner de Tossa, 158.
VIDAL, Joan, 1899.
VIDAL, Joan, mercader, collidor de la bolla de
Barcelona, 1204, 1361, 1470.
VIDAL, Josep, boter i ciutadà de Tortosa, 735.
VIDAL, Josep, doctor en drets, 1411.
VIDAL, Lluís, capità de la companyia d’infanteria de la vegueria de Tarragona, 1641.
VIDAL, Narcís, mercader de Girona, del braç
reial, 1354, 1852, 1863, 1881, 1900.
VIDAL, Pau, apotecari i ciutadà de Tortosa, 1659.

VIDAL, Pere, doctor, canonge de la Seu de
Lleida, del braç eclesiàstic, 1009, 1530,
1531, 1579, 1580, 1595, 1742.
VIDAL, Pere, notari públic i ciutadà de Tortosa, 588.
VIDAL, Vicenç, de la vegueria de Tortosa, del
braç reial, 1454, 1457.
VIDAL, Vicenç, doctor en drets i ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 587.
VIDAL DE RODA, Genís, donzell, ajudant del
mestre racional, del braç militar, 1447,
1543, 1572, 1586, 1663, 1666, 1671.
VIDALENC, Josep, hortolà del General, 2,
269, 280, 370.
Vidreres (Selva), 554, 555.
Vielha (Val d’Aran), col.lecta de, 1505, 1506,
1507. -Taula de, 1366, 1369, 1371, 1502,
1505, 1563, 1566.
VIELLA, Francesc, batlle de Mont-roig del
Camp, 604.
VIERA, Juan Bautista de, de Sevilla, 1700.
VIETA, Dídac, prevere i catedràtic de la universitat literària de Barcelona, 936, 938.
VIETA, Manuela, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
VIETA, Marià, negociant de Mataró, procurador dels arrendataris dels drets del General,
1485, 1486, 1487, 1488, 1494, 1497.
VIGO, Jacint, de Perpinyà, del braç reial, 1544,
1680.
VIGO I DE NADAL, Josep, del braç militar,
1852.
VILA, ..., escrivà, 60.
VILA, Adrià, tapisser, 961.
VILA, Dídac de, aventatjat del tèrcio del General, 616.
VILA, Domènec, negociant i ciutadà de Barcelona, 1396.
VILA, Francesc, 394.
VILA, Francesc, de la vegueria de Tàrrega, del
braç militar, 1525.
VILA, Francesc, doctor, canonge de la Seu de
Manresa, 1466.
VILA, Francesc, militar, 1617.
VILA, Francesc, negociant, 186, 187.
VILA, Gabriel, flassader i ciutadà de Barcelona,
arrendatari dels drets de General de la taula
de Barcelona, 780, 781, 852, 1605, 1607.
VILA, Jacomo, patró genovès, 168, 169.
VILA, Jaume, de Reus, forçat de galeres, 54.
VILA, Jaume, doctor en medicina de Vilafranca
del Penedès, 103, 847.
VILA, Josep, estudiant de la Seu d’Urgell, 1730.
VILA, Miquel, doctor en dret canònic i canonge de la Seu de Lleida, 1715.
VILA, Oleguer, de Barcelona, del braç reial,
1594, 1664, 1853.
VILA, Pere Màrtir, notari, 969.
VILA, Ramon, notari públic de Girona, 1163,
1763, 1764.
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VILA, Sebastià, prevere i domer major de Sant
Esteve de Palautordera, 1687.
VILA, Teresa, vídua, 209.
VILA I CASAMITJANA, Francesc, de la vegueria de Tàrrega, del braç militar, 1354, 1525,
1526, 1532, 1533, 1538, 1852, 1862,
1881.
VILA I DE PRATS, Francesc, 27, 1364.
VILA I SALCEDO, Francesc, ciutadà honrat de
Barcelona, 1484.
VILACENDRA, Josep, escrivà de Barcelona,
1691.
Viladellops (Alt Penedès), 362.
VILADES, Agustí, notari públic i ciutadà de
Manresa, escrivà de la diputació local d’aquesta ciutat, 380, 1382, 1466, 1468, 1728.
VILADES, Ignasi, notari públic i ciutadà de
Manresa, 1728.
VILADOMAR, Josep de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1725.
VILADOMAR I FOIX, Anton, capità del tèrcio
del General, 55, 125, 147, 164, 239, 334,
402, 584, 1661.
VILADOMAR I FOIX, Josep de, de Berga, del
braç militar, 1769, 1778.
VILADOMAT, Tomàs, prevere domiciliat a
Barcelona, 31.
VILAFRANCA, Francesc, pagès de Tremp,
1722.
VILAFRANCA, Josep, del braç reial, 1472,
1477.
VILAFRANCA, marquès de, 658, 666, 678,
1384.
Vilafranca de Conflent (Conflent), 133, 1082.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), 344, 346,
364, 365, 426, 728, 772, 775, 776, 777,
778, 779, 794, 796, 798, 808, 811, 814,
821, 825, 826, 827, 828, 831, 834, 836,
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 851, 942, 1000, 1015,
1140, 1163, 1606, 1656, 1658, 1706,
1708, 1709, 1710, 1711, 1712. -Bolla de,
1498, 1499, 1574. -Carrers: de la Riera,
1877, 1879; de les Mosques, 798; de Santa
Maria, 786, 787, 811. -Cases: d’Anton Comerma, 1877, 1879; de Domènec Vilanova,
798; de Josep Mas, 1757; de la vila, 777,
778, 779, 787, 794, 804, 823, 843; del doctor Gener, 818. -Col.lecta de, 1365, 1367,
1370, 1501, 1503, 1504, 1564, 1565.
-Col.legi de la Companyia de Jesús de,
1698. -Companyies d’infanteria de, 783,
1640, 1641, 1711. -Comunitat de preveres
de, 782, 1699. -Diputat local de, 154, 155,
777, 1397. -Esglésies: del convent de Trinitaris, 783; de les carmelites calçades, 784;
dels caputxins, 783; de Nostra Senyora del
Remei, 783; de Sant Francesc, 783; major,
782, 786, 787, 788, 789, 790, 811, 818.
-Jurats de, 103, 777, 823, 827, 839, 1709.

-Síndic de, 777. -Taula de, 1365, 1367,
1370, 1373, 1503, 1504, 1564, 1565. -Veguer de, 154, 370. -Vegueria de, 362, 364,
418, 424, 479, 480, 487, 497, 775, 1709.
Vilalba dels Arcs (Terra Alta), taula de, 143,
1366, 1368, 1370, 1371, 1504, 1565.
Vilalleons (Osona), capellania de Sant Miquel
Arcàngel de, 1331.
Vilaller (Alta Ribagorça), tauler de, 1172,
1173, 1771. -Taula de, 1366, 1369, 1371,
1505, 1566.
VILALLONGA, Francesc de, de la vegueria de
Cervera, del braç militar, 1410, 1439.
VILALLONGA, Magí de, visitador del braç militar, 277, 278.
VILALLONGA I XETMAR, Francesc de, donzell de Cervera, diputat militar, 1411, 1440,
1724.
VILALTA, Pere, guarda del General del portal
Nou de Barcelona, 1172.
VILALTA, Simó, escrivà resident a Barcelona,
625, 1577.
VILALTA, Valentí, prevere beneficiat a Santa
Maria del Mar de Barcelona, 1130, 1131.
VILALTELLA, Simó, 1024.
VILAMALA, Josep, escrivà resident a Barcelona, 1516.
VILAMALA, Josep de, frare i infermer de Sant
Salvador de Breda, del braç eclesiàstic, 1769.
VILANA, ..., 1695, 1704.
VILANA, Guerau, 1699.
VILANA I VILAMALA, Francesc de, 1454.
VILANA PERLES, Pau, canonge de la Seu
d’Urgell, 1730.
VILANA PERLES, Ramon, ciutadà honrat i
notari públic de Barcelona, del braç reial,
144, 258, 283, 304, 331, 794, 804, 968,
1396, 1415, 1579, 1663, 1664, 1665,
1666, 1668.
VILANA PERLES, Ramon, menor, 1663.
VILANOVA, Caterina de, 1702.
VILANOVA, Joan, jove, teixidor de Tírvia,
1759.
VILANOVA, Miquel Pau de, de la vegueria de
Girona, del braç militar, 1725, 1739.
VILANOVA, Ramon Narcís de, donzell de Girona, del braç militar, 1586, 1725, 1739.
Vilanova de Cubelles (Garraf), 145, 364, 366,
488, 1743. -Taula de, 1365, 1367, 1370,
1373, 1503, 1504, 1564, 1565, 1745,
1746. -Tauler de, 145, 1744.
Vilanova de Meià (Noguera), taula de, 1365,
1368, 1370, 1505, 1565.
Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp), taula de,
1503, 1564.
VILAPLANA, Antoni de, de la vegueria de Barcelona, del braç militar, 1410.
VILAPLANA, Antoni, doctor en drets i de la
Reial Audiència, 250, 359, 1388, 1411,
1412, 1440.
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VILAPLANA, Josep Carles de, canonge de la
Seu de Lleida, 1530, 1531.
VILAPLANA, Manuel de, de la vegueria de
Barcelona, del braç militar, 509, 510, 722,
750, 1410, 1592.
VILAR, Agnès, monja de Santa Clara de Barcelona, 1598.
VILAR, Bernat, mestre escultor de Barcelona,
1048, 1049.
VILAR, Joan, botiguer de draps, 503.
VILAR, Joan, del braç reial, 159, 1669.
VILAR, Josep, estudiant de Solsona, 1737.
VILAR, Miquel, blanquer de Lleida, tauler d’aquesta ciutat, 464, 923.
VILAR, Narcís, doctor en drets de Girona, auditor de la gent de guerra d’aquesta plaça, del
braç reial, 1447, 1448, 1680, 1681, 1770,
1778.
VILAR, Pere, prevere beneficiat a Caldes de
Malavella, 1692.
VILAR, Rafael, botiguer de draps i ciutadà de
Barcelona, 1256, 1607.
VILAR, Salvador, doctor en drets, 1411.
VILAR I LLOMBART, Francesc, de la casa del
bisbe de Barcelona, 1024, 1718.
VILAR I MONTGAI, Eulàlia, abadessa de Sant
Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1777.
VILARBÍ, ..., 1753.
VILARBÍ, Miquel, 1157.
VILARDAGA, Joan, vicari perpetu de Santa
Maria del Mar de Barcelona, 1387.
VILARDAGA, Josep, prevere beneficiat a la Seu
de Barcelona, 1774.
Vilardida (Alt Camp), 364.
Vila-rodona (Alt Camp), 364, 367. -Síndic de,
1620. -Soldats de, 1620. -Taula de, 1503,
1564.
VILARRIQUER I QUADRES, Jaume, escrivà
peticioner i notari públic de Barcelona, 59,
1388.
VILARROGER, Fèlix, prevere i doctor en teologia, 1070, 1071, 1734, 1735, 1736.
VILARRÚBIA, Jeroni, 1697, 1698.
Vila-seca (Tarragonès), 410, 411, 830, 836.
-Companyia d’infanteria de, 1641. -Taula
de, 1365, 1368, 1370, 1503, 1504, 1564,
1565. -Tauler de, 410.
VILASECA, ..., doctor, regent els comptes del
General, 173.
VILASECA, Pere, negociant i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària del portal Nou d’aquesta ciutat, 883.
VILASECA, Pere, notari causídic i ciutadà de
Barcelona, 1101, 1284, 1805.
VILATERÇANA, Josep, paraire i abaixador, 391.
Vilaür (Alt Empordà), taula de, 1501, 1562.
VILELLA, Pere, botiguer de teles i ciutadà de
Barcelona, 695, 1560.
VILLACAMPA, Pedro, regent del Consell Suprem d’Aragó, 150, 1005.

VILLAFRANCA, José de, protonotari, 407,
1346.
VILLAGRÁN Y MARBÁN, García de, 444,
488, 559, 751, 785, 787, 817, 863.
VILLAHERMOSA, duc de, lloctinent del Principat, 13, 15, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 61, 66,
67, 81, 88, 103, 104, 113, 1147, 1362,
1374, 1376, 1379, 1382, 1385, 1388,
1389, 1391, 1392.
VILLALBA, marquès de, 15, 31.
VILLALPANDO, Baltasar, del Consell Suprem
d’Aragó, 894, 1245, 1265, 1308, 1322,
1346, 1668, 1849, 1850, 1851.
VILLANUEVA, ..., capità, 363.
VILLANUEVA, José de, protonotari, 31, 104,
1661, 1662.
VILLANUEVA, marquès de, 349, 350, 824,
1430, 1645, 1650.
VILLANUEVA, Rodrigo de, 1245.
VILLATORCAS, marquès de, 1049, 1080,
1245, 1308, 1778, 1780.
VILLAVICENCIO, Lorenzo de, 674.
VILOMARA, Josep, blanquer i ciutadà de
Manresa, 1728.
Vinebre (Ribera d’Ebre), taula de, 1366, 1368,
1370, 1371, 1504, 1565.
VINET, Carles, canonge de la Seu de Girona,
1774.
VINYABELLA, Albert, doctor, del braç reial,
1580.
VINYALS, Beneta, 1789.
VINYALS, Francesc, capità reformat del tèrcio
del General, 495, 1507.
VINYALS, Francesc, daurador i ciutadà de Barcelona, 1048, 1049, 1199.
VINYALS, Joan, escrivà de Barcelona, 270.
VINYALS, Pere Joan, argenter i ciutadà de Barcelona, guarda ordinària de la bolla, 65, 174,
1192, 1193.
VINYALS DE LA TORRE, Josep, ciutadà de
Barcelona, 1575.
VINYES, Felip, doctor en drets i advocat fiscal
de la Reial Audiència, 1189, 1190.
VINYES, Joan Baptista, teixidor de lli i ciutadà
de Barcelona, 1485.
VINYES, Josep, corredor d’orella, 210.
VINYES, Pau, oïdor militar, 995.
VINYOLA, Antoni, ciutadà honrat de Barcelona, assessor del General, 1289.
VINYOLES, Francesc, notari públic de Girona,
1554.
VIOLA, Bartomeu, paraire de Sant Feliu de Pallerols, 1517, 1518, 1571.
VIRAI, Sixt, canonge de la Seu de Girona,
1774.
Virgili (Tarragonès), 364, 367.
VIRGILI, Cosma, jurat de l’Albió, 363.
VIRGILI, Joan, major, negociant i tauler de
Torredembarra, 930, 1089, 1678, 1744.
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VIRGILI, Joan, menor, negociant de Torredembarra, 930, 1678.
VIRGILI, Josep, notari públic i ciutadà de Barcelona, 422, 949, 969, 1470, 1478, 1479,
1665, 1684.
VIRÓN, Antoni Lorenzo, de la casa del bisbe
de Lleida, 1469.
VIVER, Bernat Joan, 1695.
VIVES, Antoni, manyà de Barcelona, obrer de
l’església de Sant Miquel Arcàngel, 221.
VIVES, Bernat, del braç militar, 160.
VIVES, Guillem, de Rubí, 160.
VIVES I DE FERRER, Bernat, domiciliat a
Barcelona, del braç militar, 1380, 1382,
1400.
VIVES I XIMENES, Joaquim, de Barcelona,
del braç reial, 1769, 1852.
VIVET, Antoni, paraire de llana i ciutadà de
Vic, 1877, 1879.
VIVET, Francesc de, de la vegueria de Girona,
del braç militar, 266, 268, 1410, 1411,
1439, 1440, 1444.
VIVET, Francesc, tauler de l’Escala, 163, 269,
1450.
VIVET, Joan, doctor en drets, 35, 43.
VIVET, Joan, escrivà ordinari de l’escrivania
major de la Diputació, 917, 918, 924.
VIVET, Pedro Melchor, de Saragossa, 1056,
1057, 1116, 1117, 1151.
VIVET I DE RASSET, Joan de, donzell de Girona, oïdor militar, 54, 61, 68, 78, 85, 106,
143, 178, 187, 210, 1380, 1381, 1382,
1389, 1390, 1392, 1410, 1411, 1415,
1441, 1447, 1543, 1596.
VOLTES, Domènec, ciutadà de Tortosa, 1658.
VOLTES, Jaume, tauler de Vila-seca, 410, 411.
Vulpellac (Baix Empordà), taula de, 1501,
1562.
W
WISTERFERT, ..., cavaller alemany, 586, 590.
X
XAMMAR, vegeu XETMAR.
XANXO, Pere Joan, capità del tèrcio del General, 126, 144, 164, 165, 207, 231, 232, 332,
336, 403.
Xerta (Baix Ebre), taula de, 1366, 1368, 1370,
1371, 1504, 1565.
XETMAR, ..., jurista, 566.
XETMAR, Francesc de, frare i obrer de Sant
Cugat del Vallès, del braç eclesiàstic, 1529,
1578, 1595, 1601.
XETMAR, Josep de, aventatjat del tèrcio del
General, 332, 395.
XETMAR, Rafael, prevere i doctor en dret

canònic, rector de Sant Pere de Vilamajor,
1686.
XETMAR, Ramon, donzell de Girona, del braç
militar, 1572, 1664.
XETMAR, Ramon, mestre de la seca de Barcelona, 391.
XETMAR, Ramon, militar, 1624.
XETMAR I MUÑOZ, Inés, 1332.
XETMAR I MUÑOZ, Isabel, 1695.
XETRUC, Baptista, de Vila-seca, 830.
XIBERTA, Domènec, notari públic de Caçà de
la Selva, 1687, 1688.
XICOI, Joan, doctor en filosofia, 1361, 1898.
XICOT, Josep, prevere beneficiat a la Seu de
Lleida, 373, 1462, 1463, 1465.
XIMENES, Joan, de l’Escala, forçat de galeres,
557.
XIMENES, Joan, doctor, exactor del General,
62, 68.
XIMENES, Joan, prevere beneficiat a Girona,
18.
XIMENES, Josep, aventatjat del tèrcio del General, 126.
XIMENES, Josep, canonge, 1698, 1701, 1705.
XIMENES I QUINTANA, Joan, doctor en
drets i ciutadà de Barcelona, 120.
XIMÉNEZ, Juan, castellà, forçat de galeres,
1323.
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XIMÉNEZ, Marcos, diputat d’Aragó, 477.
XIMENIS, Josep, aventatjat del tèrcio del General, 144, 164.
XIMENIS, Marià, professor de lleis de Barcelona, 1878.
XIMENIS, Paula, monja de Sant Antoni i Santa
Clara de Barcelona, 1777.
XIMENIS I CODINA, Ignasi, ciutadà honrat de Barcelona, del braç reial, 266, 1471,
1475.
XIMENIS I DE MONT-RODON, Josep, canonge de la Seu de Barcelona, 1166, 1169.
XIXON, Josep Lupico de, de Tortosa, del braç
reial, 1544, 1680.
XUCLÀ I GIL, Francesc, doctor, del braç reial,
1529.
Y
Yecla (Castella), 205.
Z
ZAIDÍN, José, llicenciat, de Peralta de la Sal,
330.

